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PARECER JURÍDICO 

 

 

 

Mensagem de Veto nº 12/2019 

 

Autor: Governador do Estado  

 

Assunto: Veto total ao Autógrafo de Lei nº 17/2019, que “Dispõe sobre o peso das 

embalagens do saco de cimento” Autor: Deputado Rafael Favatto, relacionado ao 

Projeto de Lei nº 382/2017.  

 

 

1. RELATÓRIO 

 

 

O Exmo. Governador do Estado, por meio da Mensagem de Veto nº 

39/2019, encaminha veto total ao autógrafo de Lei nº 382/2017, referente ao projeto 

de Lei nº 17/2019 de autoria da Deputada Rafael Favatto, que dispõe sobre o peso 

das embalagens do saco de cimento. 

 

A mensagem de veto foi protocolizada no dia 16.04.2019, lida no 

expediente do dia 22.04.2019, publicada no Diário do Poder Legislativo de 

23.04.2019 e remetida a esta Procuradoria para análise e elaboração de parecer 

jurídico, nos termos do art. 3º, XX, da Lei Complementar nº 287/2004. 

 

É o relatório. 
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2.1- Constitucionalidade do veto total aposto pelo Exmo. Governador do 

Estado do autógrafo de Lei nº 17/2019, referente ao projeto de Lei nº 382/2017. 

Obediência ao procedimento previsto no art. 66 da Constituição Estadual  

 

A teor do art. 66 da Constituição Estadual, o Exmo. Governador do 

Estado pode, no prazo improrrogável e peremptório de 15 (quinze) dias úteis, vetar 

de forma irretratável e expressa, total ou parcialmente, projeto de lei aprovado pelo 

Poder Legislativo fundamentando-se na existência de inconstitucionalidade (veto 

jurídico) ou de contrariedade ao interesse público (veto político), devendo, em 

seguida, comunicar, dentro de 48h (quarenta e oito horas), ao Exmo. Presidente da 

Assembleia Legislativa os motivos do veto. 

 

Caso decorra in albis o prazo de 15 (quinze) dias úteis, sem que tenha 

havido sanção expressa ou veto, ocorrerá sanção tácita do projeto de lei, caso em 

que o Exmo. Governador do Estado deve promulgar a lei no prazo de 48h (quarenta 

e oito horas), sob pena de, não o fazendo, transferir essa competência ao Exmo. 

Presidente da Assembleia Legislativa e, sucessivamente, ao Exmo. Vice-Presidente 

da ALES. 

 

Para melhor compreensão da matéria, cumpre transcrever o art. 66 da 

Constituição Estadual: 

 

Art. 66. Concluída a votação de um projeto, a Assembleia 

Legislativa o enviará ao Governador do Estado que, 

aquiescendo, o sancionará. 

§ 1° Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do 

Governador do Estado importará sanção. 

§ 2° Se o Governador do Estado considerar o projeto, no todo 

ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, 

vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, 

contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 
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quarenta e oito horas, ao Presidente da Assembleia Legislativa 

os motivos do veto. 

§ 3° O veto parcial deverá abranger texto integral de artigo, de 

parágrafo, de inciso ou de alínea. 

§ 4º O veto será apreciado pela Assembleia Legislativa dentro 

de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, só podendo 

ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados. 

§ 5° Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado ao 

Governador do Estado para promulgação. 

§ 6° Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 4°, 

o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, 

sobrestadas as demais proposições até sua votação final. 

§ 7° Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito 

horas pelo Governador do Estado, nos casos dos §§ 1° e 5°, o 

Presidente da Assembleia Legislativa a promulgará. Se este 

não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo. 

 

In casu, houve obediência aos prazos previstos no art. 66, § 2º, da 

Constituição Estadual, porquanto o Autógrafo de Lei nº 17/2019, relativo ao Projeto 

de Lei nº 382/2017, foi entregue ao Exmo. Governador do Estado no dia 28.03.2019, 

e a comunicação das razões do veto ao Exmo. Presidente da Assembleia Legislativa 

deu-se no prazo fatal em 22.04.2019. 

 

Da mesma forma, foram obedecidos os demais requisitos previstos no 

art. 66 da Constituição Estadual, tendo em vista que os vetos foram apostos de 

forma expressa, escrita e fundamentada. 

 

Em suma, opina-se pela constitucionalidade do veto total aposto pelo 

Exmo. Governador do Estado do autógrafo de Lei nº 17/2019, referente ao projeto 

de Lei nº 382/2017, por obediência ao procedimento previsto no art. 66 da 

Constituição Estadual. 
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2.2- Análise dos fundamentos jurídicos expostos pelo Exmo. Governador do 

Estado para veto total ao autógrafo de Lei nº 17/2019, referente ao projeto de 

Lei nº 382/2017 

 

Conforme exposto alhures, o Exmo. Governador do Estado vetou de 

forma total o autógrafo de Lei nº 17/2019, referente ao projeto de Lei nº 382/2017, 

com fulcro em parecer de lavra da Procuradoria Geral do Estado, baseado na 

inconstitucionalidade formal por violação ao artigo 22, inciso I ambo da Constituição 

Federal. 

 

À análise. 

 

Pois bem, conforme manifestação subscrita por este procurador no 

bojo do PL 382/2017, já nos posicionamos no sentido da matéria estar eivada de 

vício de inconstitucionalidade pelas razões a seguir expostas. 

 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece que o 

trabalhador pode carregar até 60 quilogramas (kg). 

 

Inclusive o Ministério Público do Trabalho 1  (MPT) negocia com os 

representantes da indústria de cimento a redução do peso do saco do produto 

utilizado em todo o país, com o objetivo de assegurar a saúde dos trabalhadores da 

construção civil, que sofrem com doenças ligadas ao excesso de peso dos materiais 

que carregam. A proposta do MPT é de reduzir o peso dos sacos dos atuais 50kg, 

para 25kg, de forma a se aproximar dos padrões previstos em normas técnicas da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

 

                                                           
1
 http://radio.mpt.gov.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt-noticias/5bfe5604-ded7-4624-aaf8-

65f63165797b/!ut/p/z0/jYzLDoIwFAV_BRcsm1sQWl0iMQQJUXfYjblAwSq0II2Pvxd_wLickzkDAgoQGh-
qRauMxm7mk2BnL6FButnTLMkOnEZHL9-
miefHlMMOxG9hLvj3PM5bEAPaC1G6MVCEZSNDRgNSy5qTgPkBQWxWhIUNW3os5Gtefq_qOo4iAlEZbeXLQtEP
1qUTdujU0lH9cJd6QpfOs6ONVZXCyaV_1YebKN_PaPEBDL1W7w!!/ 
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O Projeto de Lei Nº 5.746/05 em trâmite no Congresso Nacional foi 

aprovado no Senado e encaminhado para a Câmara dos Deputados reduz de 60 kg 

para 30 kg a carga máxima que um trabalhador pode carregar individualmente, 

alterando o Artigo 198 da CLT que trata desse limite. 

 

Em que pese a nobre intenção do Excelentíssimo Senhor Deputado em 

dispor sobre o peso das embalagens do saco de cimento, verifica-se, data vênia, a 

inconstitucionalidade formal do presente projeto de lei, pelas razões a seguir 

expostas. 

 

Já existe Projeto de Lei no Congresso Nacional com escopo de 

regulamentar o peso das embalagens de cimento Projeto de Lei N.º 4.715, de 2012 

e, in verbis: 

Art. 1º As empresas de produção, distribuição e venda de cimento ficam 

obrigadas a comercializar sacos de cimento com vinte e cinco quilogramas 

de peso.  

Art. 2º Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua publicação 

 

Verifica-se que a matéria tratada na presente propositura é de 

competência da União, consoante artigo 22, I da Constituição federal. 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I-direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, egrégio, marítimo. 

Aeronáutico, espacial e do trabalho; 

 

É necessário também ressaltar que para a proteção da saúde do 

trabalhador, já vigoram as normas de ergonomia com objetivo de evitar a fadiga, 

acidentes e doenças ocupacionais, cuja competência para sua elaboração é do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) não fixam patamares para 
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os equipamentos em função da força física do trabalhador. A explicação das 

assessorias de imprensa dos dois órgãos é de que as comissões internas de 

prevenção a acidentes de trabalho das empresas "cuidam dessas questões de 

interesse dos empregados”. 

 

Cumpre ainda mencionar que na Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais tramitou o PL 2050 2011 com escopo semelhante da presente propositura, 

todavia foi arquivado. 

 

Nesta augusta Casa de Leis projeto de lei semelhante também foi 

arquivado, qual seja PL 238/2015 de autoria da Deputa Janete de Sá. 

 

Portanto pelos fundamentos aqui expostos fica claro que a 

regulamentação da matéria deve ser feita pela União que inclusive tem projetos de 

lei nesse sentido em andamento. 

 

Outro ponto que merece ser levantado é a Lei n.º 9.933/99, que, ao 

fixar as competências do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial - Inmetro, expressamente determina que competente a tal autarquia 

federal elaborar e expedir, com exclusividade, regulamentos técnicos acerca do 

controle das quantidades com que os produtos, previamente medidos sem a 

presença do consumidor, são comercializados, cabendo-lhe determinar, inclusive, a 

forma de indicação das referidas quantidades. Basta ver, a propósito, o que dispõe o 

inciso II do art. 3º de tal diploma; in verbis: Lei n.º 9.933/1999 : 

 

Art. 3º O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial - Inmetro, autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, criado pela Lei nº 5.966, de 1973, é 

competente para:  

[...]  

II - elaborar e expedir, com exclusividade, regulamentos técnicos na área de 

Metrologia, abrangendo o controle das quantidades com que os produtos, 
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previamente medidos sem a presença do consumidor, são comercializados, 

cabendo-lhe determinar a forma de indicação das referidas quantidades, 

bem assim os desvios tolerados; [...]  

 

Como se nota, a despeito de o assunto em foco estar submetido à 

normativa própria da competência legislativa concorrente, tem-se que já existe em 

vigor um sistema engendrado pela legislação nacional regrando a competência para 

a determinação da forma de indicação das medidas e pesos dos produtos 

previamente medidos.2 

 

Sana qualquer dúvida quanto a isso o fato de que o Supremo Tribunal 

Federal, ao enfrentar símile questão, posicionou-se pela inconstitucionalidade da 

legislação estadual, conforme esclarece o seguinte julgado:  

 

Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 14.861/05, 

DO ESTADO DO PARANÁ. INFORMAÇÃO QUANTO À PRESENÇA DE 

ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS EM ALIMENTOS E 

INGREDIENTES ALIMENTARES DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO 

E ANIMAL. LEI FEDERAL 11.105/05 E DECRETOS 4.680/03 E 5.591/05. 

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE PARA DISPOR SOBRE 

PRODUÇÃO, CONSUMO E PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE. ART. 24, 

V E XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTABELECIMENTO DE 

NORMAS GERAIS PELA UNIÃO E COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DOS 

ESTADOS.  

1. Preliminar de ofensa reflexa afastada, uma vez que a despeito da 

constatação, pelo Tribunal, da existência de normas federais tratando da 

mesma temática, está o exame na ação adstrito à eventual e direta ofensa, 

pela lei atacada, das regras constitucionais de repartição da competência 

                                                           
2
 Valem, portanto, as lições professoradas pelo Ministro Gilmar Mendes, quando do julgamento da Ação Direita 

de Inconstitucionalidade n.º 3.035, que assim podem ser resumidas: “Não se afigura admissível que no uso da 
competência residual o Estado do Paraná formule uma disciplina que acaba por afastar a aplicação das normas 
federais de caráter geral. Na referida Medida Provisória encontra-se uma disciplina específica em relação ao 
plantio e comercialização de soja geneticamente modificada. [...]. Aplicada a Lei estadual, restará obviamente 
prejudicada a eficácia do ato federal, que foi editado para a solução de um problema que transcende a esfera 
de Estados singulares” 
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legislativa. Precedente: ADI 2.535-MC, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 

21.11.03.  

2. Seja dispondo sobre consumo (CF, art. 24, V), seja sobre proteção e 

defesa da saúde (CF, art. 24, XII), busca o Diploma estadual impugnado 

inaugurar regulamentação paralela e explicitamente contraposta à 

legislação federal vigente.  

3. Ocorrência de substituição - e não suplementação - das regras que 

cuidam das exigências, procedimentos e penalidades relativos à 

rotulagem informativa de produtos transgênicos por norma estadual 

que dispôs sobre o tema de maneira igualmente abrangente. 

Extrapolação, pelo legislador estadual, da autorização constitucional 

voltada para o preenchimento de lacunas acaso verificadas na 

legislação federal. Precedente: ADI 3.035, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 

14.10.05.  

4. Declaração de inconstitucionalidade conseqüencial ou por arrastamento 

de decreto regulamentar superveniente em razão da relação de 

dependência entre sua validade e a legitimidade constitucional da lei objeto 

da ação. Precedentes: ADI 437-QO, rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.02.93 e 

ADI 173-MC, rel. Min. Moreira Alves, DJ 27.04.90. 5. Ação direta cujo 

pedido formulado se julga procedente. (ADI 3645/PR, Relator(a): Min. 

ELLEN GRACIE, Julgamento: 31/05/2006, Órgão Julgador: Tribunal Pleno. 

 

Se não bastasse a inconstitucionalidade formal apontada passo a 

analisar a inconstitucionalidade material. 

 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do 

ato normativo e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na 

Constituição Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo 

está em consonância com as regras e princípios constitucionais. 
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Neste ponto, faz-se necessário averiguar se a proposição em análise 

ofende o princípio da igualdade, da razoabilidade (art. 323 da CE/1989) e da livre 

concorrência (art. 170, caput e inciso IV4 da CRFB/1988). 

 

Do ponto de vista material, parece-nos desarrazoado e desproporcional 

exigir apenas das empresas produtoras de cimento sediadas no Estado do Espírito 

Santo a comercialização em formato diferente de todos os demais estados 

brasileiros. Estar-se-ia, desse modo, cerceando o direito ao livre exercício da 

atividade econômica, princípio constitucional e fundamento da ordem econômica 

estabelecidos pelos arts. 1º., IV e 170, IV5 da CF/1988. 

 

Dito de outro modo, não se pode obrigar as empresas a executarem 

uma medida reservada apenas para um estado da federação quando esse produto é 

comercializado em todo território nacional, ainda que com a nobre finalidade de 

proteção ao meio ambiente. 

 

Além disso, a medida proposta traria um ônus adicional às fábricas que 

não dispõe dessas embalagens, o que estaria a infringir, também, o princípio da livre 

concorrência, consagrado pelo art. 170, IV da CRFB/1988. As empresas produtoras 

de cimento instaladas no Espírito Santo teriam um custo adicional para oferecerem 

                                                           
3 Art. 32. As administrações públicas  direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios 

obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, 

interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação (...). 

4 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
(...) 
IV - livre concorrência; 

 
5
 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

(...) 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

(...) 

IV - livre concorrência; 
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diversas embalagens com pesagem diferentes, enquanto que as concorrentes de 

outros estados não o teriam. Assim, fatalmente, as empresas capixabas ou teriam 

que repassar esses custos aos seus clientes, ou teriam que absorvê-lo, prejudicando 

suas margens, em ambos os casos tonando-se menos competitivas que as suas 

concorrentes localizadas fora do Espírito Santo.  

 

Para FERREIRA FILHO 6 , “é vedado aos Estados tomar qualquer 

medida que impossibilite, dificulte ou prejudique o comércio interestadual, qualquer 

que seja o expediente usado, e isso independentemente de motivação. O Brasil, nos 

termos da Constituição, é um só mercado, regido exclusivamente pela legislação 

federal”. 

 

Logo a matéria já foi exaustivamente analisada por esse procurador 

que desde a primeira análise apontou a inconstitucionalidade aventada pelo Exmo. 

Governador do Estado. 

 

Desta feita opina-se pela manutenção do veto total aposto pelo Exmo. 

Governador do Estado do autógrafo de Lei nº 17/2019, referente ao projeto de Lei nº 

382/2017, por estar eivado de inconstitucionalidade conforme as razões acima 

expostas. 

 

2. CONCLUSÃO 

  

 Por todo o exposto: 

 

a) opina-se pela manutenção do veto total aposto pelo Exmo. Governador 

do Estado do autógrafo de Lei nº 17/2019, referente ao projeto de Lei 

nº 382/2017, por estar eivado de inconstitucionalidade conforme as 

razões acima expostas;  

 

                                                           
6
 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Federal. 3ª. ed., p. 92. 
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 Este é o parecer, que submeto à consideração superior. 

 

Vitória, 05 de maio de 2019. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Procurador da Assembleia Legislativa 
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