
 
 

 

Transcrição das Razões do VETO PARCIAL Nº 02/15, ao Projeto de Lei Complementar nº 

48/14 – Mensagem nº 74/14. 

 

 

Excelentíssimos Senhores Integrantes 

do Poder Legislativo Mato-Grossense: 

 

 

 

No exercício das prerrogativas contidas nos artigos 42, § 1º, e 66, inciso IV, todos 

da Constituição do Estado de Mato Grosso, levo ao conhecimento de Vossas Excelências as 

RAZÕES DE VETO PARCIAL aposto ao Projeto de Lei Complementar que “Dispõe sobre o 

Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso”, de autoria do Poder Executivo, aprovado pelo 

Poder Legislativo em Sessão Ordinária do dia 18 de dezembro de 2014. 

 

Em que pese o nobre intuito dos membros do Poder Legislativo, o Projeto de Lei 

Complementar em tela viola dispositivos da Constituição do Estado de Mato Grosso, conforme se 

demonstrará a seguir. 

 

A proposição original, consubstanciada na Mensagem nº 74/2014, versava sobre o 

novo Estatuto dos servidores públicos militares, revogando integralmente o seu Estatuto anterior 

(Lei Complementar nº 231/2005) e introduzindo novo regime jurídico para a referida carreira. 

 

Encaminhado à Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei Complementar sofreu 

inúmeras emendas parlamentares, as quais acabaram sendo aprovadas. 

 

Como é fácil perceber, trata-se de tema cuja produção normativa compete, por 

força do disposto nos artigos 39, parágrafo único, inciso II, alínea “b”, e 9º, ambos da Constituição 

do Estado de Mato Grosso, privativamente ao Chefe do Poder Executivo, verificando-se, no caso, 

flagrante vício de iniciativa. 

 

Diz-se isso porque, embora se reconheça a competência do Poder Legislativo para 

propor emendas em matéria de competência privativa do Poder Executivo, não pode fazê-lo sem 

respeito ao espírito do texto proposto, a ponto de subverter-lhe a essência. Caso contrário, estar-se-

ía espancando o próprio princípio constitucional da reserva de competência. 

 

Dito isso, temos que os artigos 92 (e seus parágrafos), 129 (e parágrafo único), 

139 (e parágrafo único), 140 (e seus incisos I, II e III e parágrafo único), 141, 142 (e parágrafo 

único), 199 (e seus parágrafos 1º e 2º), 201, 202 e 203 (e parágrafo único), merecem ser vetados, 

uma vez que não se harmonizam com os demais dispositivos. 

 

Claro está que, ao alterar da essência do texto originalmente proposto, invadiram 

os Senhores Deputados prerrogativa própria do Poder Executivo, o que ofende a ordem 

constitucional. 

 



Sendo assim, Senhores Parlamentares, por flagrante vício de iniciativa, veto os 

dispositivos acima declinados do Projeto de Lei Complementar apresentado à chancela do Poder 

Executivo, submetendo-o à apreciação dos membros dessa Casa de Leis, aguardando a sua acolhida 

nos termos das razões expostas. 

 

Nesta oportunidade, reitero aos Ilustres Deputados protestos de alta consideração 

e distinguido apreço. 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,          de   dezembro   de 2014. 

 

 

 

SILVAL DA CUNHA BARBOSA 

Governador do Estado 

 


