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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

 

Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade de todos os órgãos, entidades e Poderes do Estado de Mato Grosso,
em especial aqueles voltados à área de fomento, exigirem que as empresas beneficiadas direta ou
indiretamente com recursos públicos estaduais declarem formalmente que a condução de seus negócios
segue estritamente a lei, a moral e os bons costumes.

§ 1º A declaração de que trata este artigo será efetivada mediante a assinatura de um documento
denominado “Termo Anticorrupção”.

§ 2º A determinação legal ora estabaelecida será adotada para todo e qualquer financiamento de projetos e
para a celebração de convênios e parcerias, abrangendo também a aquisição de bens e serviços que
envolvam contratos com a Administração Pública direta e indireta.

Art. 2º Além de se comprometerem a seguir as regras de conformidade estipuladas no Termo Anticorrupção,
as empresas que receberem qualquer sorte de recursos públicos estaduais, sob qualquer título, deverão
comunicar a ocorrência de problema ou indício de irregularidade que identifiquem no curso da execução do
instrumento firmado com o órgão, a entidade ou com o Poder.

§ 1º Em caso de inobservância da regra estabelecida no caput deste artigo, os repasses de valores públicos
estaduais em benefício das empresas envolvidas em procedimentos investigativos de corrupção cessarão de
imediato caso comprovado que os administradores destas sabiam das irregularidades, só podendo ser
retomados em caso de isenção de responsabilidade declarada pelo Poder Judiciário.

§ 2º Comprovada a participação da pessoa jurídica de direito privado em atos de corrupção em desfavor do



Erário Estadual, será decretado o vencimento antecipado da obrigação contratual assumida pela empresa,
estando esta sujeita ao pagamento de multa proporcional ao dano causado.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICATIVA

 

 

Como bem se percebe, trata-se de proposição com escopo de criar um novel sistema de compliance a fim de
resguardar a higidez dos contratos --- e demais instrumentos congêneres --- pactuados pelo Poder Público
estadual com pessoas jurídicas de direito privado (empresas).

A relevância da proposta em palco é mais do que evidente, sobremodo pelo desacortinamento diário de
escândalos e mais escândalos de corrupção oriundos de negociatas celebradas por entidades públicas com
empresas privadas.

Com efeito, a presente iniciativa tem o condão de, no mínimo, minorar os casos de subornos e outros ilícitos
mais que gravitam sobre as contratações públicas.

O presente projeto vem a somar com os beneplácitos abarcados pelo PL n. 470/2016 em trâmite nesta Casa
de Leis, de autoria do Poder Executivo Estadual, que institui o Programa de Integridade Pública do Governo
do Estado.

Ao ponto, oportuno destacar também que iniciativa similar a presente fora adotada no âmbito do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), conforme se vislumbra da inclusa reportagem.

Quanto a possibilidade de iniciativa parlamentar para a dedução de matérias desta espécie, imperioso
destacar que não é porque uma propositura parlamentar tem --- ou terá --- o condão de atribuir funções e/ou
custos a outro Poder/órgão/entidade é que ela padecerá de possível vício de iniciativa, conforme bem se
vislumbra do coerente entendimento firmado no âmbito do STF, senão vejamos:

 

“Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer
órgão da Administração Pública local. Não procede a alegação de que qualquer projeto
de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As
hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus
clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil --- matérias relativas ao
funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a
servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. (...)”. (STF. ADI 3394,
Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2007, DJe-087 DIVULG
23-08-2007 PUBLIC 24-08-2007 REPUBLICAÇÃO: DJe-152 DIVULG 14-08-2008 PUBLIC
15-08-2008 EMENT VOL-02328-01 PP-00099 DJ 24-08-2007 PP-00023 RT v. 96, n. 866,
2007, p. 112-11). (Destaque nosso)

 

Em assim sendo, sobremodo pelo fato do cumprimento de qualquer determinação legal presumir custos, não
procede possível alegação de inconstitucionalidade formal na espécie ante a indene geração de despesas a
outro Poder, órgão ou entidade públicos.

Corroborando tal tese está o seguinte julgado que entendeu por constitucional a criação de um programa
através de norma de iniciativa parlamentar: “A criação, por lei de iniciativa parlamentar, de programa
municipal a ser desenvolvido em logradouros públicos não invade esfera de competência exclusiva do chefe
do Poder Executivo”.[1]

Analisando a constitucionalidade de norma de iniciativa parlamentar que geraria custos ao respectivo Poder
Executivo, o TJ-SC assim se posicionou:



 

   “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI QUE CRIA DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ (LEI N. 4.948/2010) - INICIATIVA DO
PODER LEGISLATIVO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
NÃO CARACTERIZADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Leis que disciplinam a
publicidade de atos oficiais "independem de reserva de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo estadual, visto que não versam sobre criação, estruturação e atribuições dos
órgãos da Administração Pública [...] (CF, artigo 61, § 1º, II, e)" (ADI-MC n. 2.472, Min.
Maurício Corrêa). Essa compreensão alcança lei de iniciativa parlamentar que cria "Diário
Oficial Eletrônico" para publicação de atos governamentais. Ademais, "o Poder
Legislativo pode editar leis que criem despesas, pois, caso contrário, não poderá ele
legislar sobre a maioria das matérias. Regras restritivas dos Poderes devem ser
interpretadas também restritivamente. O art. 63 da Constituição Federal veda o
aumento de despesas apenas em projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da
República, permitindo-o, porém, nos projetos de iniciativa concorrente". (ADI n.
2009.063965-7, Des. Luiz Cézar Medeiros; ADI n. 2.472, Min. Maurício Corrêa; ADI
3.394-8, Min. Eros Grau; ADI n. 2008.007242-1, Des. Newton Janke).  (TJSC, Ação Direta
de Inconstitucionalidade n. 2010.017993-5, de São José, rel. Des. Newton Trisotto, j.
03-08-2011).

 

Não é à toa que o corpo técnico da CCJR deste Parlamento emitiu parecer favorável as seguintes
proposituras legislativas que possuem indene caráter oneroso para as suas respectivas concretização: PL´s
n. 396/2015, 490/2015, 662/2015, etc.

Por fim, não se pode perder de vista que “a iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não
se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao poder de
instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e
inequívoca”[2].

Ainda sobre o tema, colacionamos na oportunidade os seguintes excertos de julgados emanados do Pretório
Excelso:

 

“As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus,
no artigo 61 da Constituição do Brasil --- matérias relativas ao funcionamento da
Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder
Executivo” (RT 866/112).

“A disciplina jurídica do processo de elaboração das leis tem matriz essencialmente
constitucional, pois residem, no texto da Constituição - e nele somente -, os princípios que
regem o procedimento de formação legislativa, inclusive aqueles que concernem ao
exercício do poder de iniciativa das leis. - A teoria geral do processo legislativo, ao versar a
questão da iniciativa vinculada das leis, adverte que esta somente se legitima -
considerada a qualificação eminentemente constitucional do poder de agir em sede
legislativa - se houver, no texto da própria Constituição, dispositivo que, de modo expresso,
a preveja. Em conseqüência desse modelo constitucional, nenhuma lei, no sistema de
direito positivo vigente no Brasil, dispõe de autoridade suficiente para impor, ao Chefe do
Executivo, o exercício compulsório do poder de iniciativa legislativa”. (STF, MS 22.690-CE,
Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 17-04-1997, v.u., DJ 07-12-2006, p. 36)”.

 

Assim, não procede também possível alegação de inconstitucionalidade formal a alcançar a presente matéria



--- de iniciativa parlamentar --- pelo fato dela “articular ações que serão executadas por órgãos do Poder
Executivo”, sobremodo se considerarmos ser defeso a função legislativa estatal a concretização de políticas
públicas.

Essas são, pois, as razões que subsidiam o presente projeto.

 

 

 

 

[1] STF. RE 290.549 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 28-2-2012, 1ª T, DJE de 29-3-2012.

[2] STF, ADI 724-MC, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 7-5-1992, Plenário, DJ de 27-4-2001.
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