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Susta os efeitos do Decreto Governamental nº
176, de 17 de julho de 2019, que prorroga o
Decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019, que
decreta situação de calamidade financeira no
âmbito da Administração Pública Estadual.

       A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, decreta:

Art. 1º Ficam sustados os efeitos do Decreto Governamental nº 176, de 17 de julho de 2019, que prorroga o
Decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019, que decreta situação de calamidade financeira no âmbito da
Administração Pública Estadual.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A sustação de atos normativos do Poder Executivo pelo poder Legislativo tem natureza de controle de
constitucionalidade político, tendo previsão expressa no art. 26, inciso VI, da Constituição Estadual:

Art. 26 É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa: (...) I - sustar os atos normativos do Poder
Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa;

Poder regulamentar é a prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos gerais para
complementar as leis e possibilitar sua efetiva aplicação. Seu alcance é apenas de norma complementar à lei;
não pode, pois, a Administração, alterá-la a pretexto de estar regulamentando-a. Se o fizer, cometerá abuso
de poder regulamentar, invadindo a competência do Legislativo.

O poder regulamentar é de natureza derivada (ou secundária): somente é exercido à luz de lei existente. Já
as leis constituem atos de natureza originária (ou primária), emanando diretamente da Constituição.

Os atos administrativos que regulamentam as leis não podem criar direitos e obrigações, porque isso é 1
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vedado em dos postulados fundamentais de nosso sistema jurídico: ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5º, II, CF).

Visando coibir a indevida extensão do poder regulamentar, dispôs o art. 49, V, da CF, ser da competência
exclusiva do Poder Legislativo sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. De igual modo presceveu o artigo 26, inciso I do
Regimento Interno desta Casa de Leis.

No caso em apreço a sustação do Decreto pelo Poder Legislativo decorre da flagrante exorbitância do poder
regulamentar. Conforme alinhavamos acima, cabe apenas à Administração Pública tão somente disciplinar
as diretrizes do exercício do direito já conferido por lei. Não é o presente caso, o Decreto nº 176/19
regulamentou sob o fito de equilibrar as contas do Estado por linhas obscuras a falta de aplicação de
recursos em áreas essenciais, o que dificulta o acesso da população do Estado de Mato Grosso aos serviços
como a saúde, a educação e a segurança pública.

Por outro lado, a justificativa apresentada no Decreto nº 176/19 não possui consonância com o exorbitante
valor deixado de arrecadar por meio das renúnciais fiscais que somente neste ato tem previsão no
orçamento de R$ 3,4 bilões de reais.

É antôganico o discurso de necessidade de equilbrar as finanças do Estado com o favorecimento às poucas
empresas concentradas "nas mãos" das famílias mais ricas do Estado.

Outrossim, as medidas adotadas pelo atual Governador do Estado, tais como demissão em massa de
servidores, elaboração de leis que suspendem a aplicação de recursos, a realização de concurso público,
promoção, progressão de carreira e demais direitos adquiridos em nada impactou na saúde financeiro de
Mato Grosso.

Por fim, cumpre mencionar que o Governo Federal através da Secretaria do Tesouro Nacional não
reconheceu como válido o ato adminstrativo realizado pelo Governador do Estado, e em nota declarou
declarou que a medida não tem validade jurídica para o Governo Federal e que o Decreto, além de não
facilitar a liberação de crédito, "não abre aos governantes a possibilidade de parcelar ou atrasar dívidas, nem
suspender gastos, nem descumprir os limites da lei". Assim sendo, pelas razões expostas, promovo o
presente projeto na certeza de contar com o suntuoso apoio de Vossas Excelências, afim de que com essa
medida possamos coibir os atos exacerbados do presente Decreto.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Julho de 2019

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual

2


