
 
 

 

Transcrição das Razões do VETO PARCIAL Nº 08/16, ao Projeto de Lei Complementar nº 

30/15 – Mensagem nº 83/15. 

 

 

MENSAGEM Nº      06,      DE  12   DE        FEVEREIRO       DE 2016. 

 

 

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, 

 

No exercício das competências contidas nos artigos 42, § 1º, e 66, inciso IV, da 

Constituição Estadual, comunico a Vossa Excelência as RAZÕES DE VETO PARCIAL aposto 

ao Projeto de Lei Complementar nº 30/2015, que “Altera a Lei Complementar nº 407, de 30 de 

junho de 2010, para instituir a classe de Delegado de Polícia Substituto na Carreira Policial Civil 

do Estado de Mato Grosso e dá outras providências”, aprovado pelo Plenário desse Poder na 

Sessão Ordinária do dia 14 de janeiro de 2016.  

 

O Projeto de Lei, de iniciativa do Poder Executivo, tem por escopo instituir a 

classe de Delegado de Polícia Substituto na Carreira Policial Civil cuja remuneração corresponderá 

a uma redução de 10% (dez por cento) do subsídio da atual classe inicial “A”, contribuindo para um 

processo de progressão mais duradouro e adequado, sem deixar de levar em consideração a atual 

capacidade orçamentária e financeira do Poder Executivo Estadual. 

 

Ocorre que a Mensagem nº 83/2015, que encaminhou o Projeto de Lei de iniciativa 

Poder Executivo, não estabelecia como requisito para o ingresso no cargo de escrivão de polícia e 

investigador de polícia a exigência de ser portador de diploma de Bacharel em Direito, previsão esta 

que se mostra desrazoável e inconstitucional. 

 

Cumpre ressaltar que apesar de não ser vedado ao Legislativo apresentar emendas 

em matérias de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, são inconstitucionais as alterações 

efetuadas que disponham sobre servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade, 

nos termos do artigo 39, parágrafo único, II, “b” da Constituição Estadual. 

 

Assim, a proposta invade a competência reservada ao Chefe do Poder Executivo 

para desencadear o devido processo legislativo, eis que, se sancionado, suas prescrições 

modificarão os requisitos para o provimento dos cargos de Escrivão e Investigador de Polícia. 

 

Por isso, apesar dos elevados propósitos dos Excelentíssimos Parlamentares, a 

proposição é inconstitucional, eis que avança em matéria que se encontra sob reserva constitucional 

da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para desencadear o processo legislativo, e desse 

modo macula o Projeto com vício formal de iniciativa. 

 

Ademais, alteração do parágrafo único do artigo 121 passando a prever que “o 

Concurso Público de que trata o caput deste artigo conterá lotaciograma regionalizado para 

preenchimento das vagas nas Regiões Integradas de Segurança Pública – RISP” contraria o 



interesse público, pois dificulta a realização do concurso por acarretar em um maior número de 

inscrições para determinada região em detrimento de outras, e cria distorções com candidatos que 

alcançaram notas muito altas sendo reprovados em uma região e outros com notas bem menores 

sendo aprovadas em outras. 

 

Colhida a manifestação da Secretaria de Segurança Pública - SESP que sugere o 

veto parcial da proposição pelos mesmos fundamentos. 

 

Por estas razões, Senhor Presidente, veto por inconstitucionalidade os artigos 10 e 

13, e por ser contrário ao interesse público, o artigo 6º, todos do Projeto de Lei Complementar nº 

30/2015, submetendo-o à apreciação dos membros dessa Casa de Leis. 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  12  de   fevereiro   de 2016. 

 

 

 

 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado 

 


