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Altera dispositivo da Lei Complementar nº 429,
de 21 de julho de 2011,  que dispõe sobre a
organização,  estrutura  e  competências  da
Agência  de  Regulação  dos  Serviços  Públicos
Delegados  do  Estado  de  Mato  Grosso  e  dá
outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 45
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica alterado o caput do art. 14 da Lei Complementar n° 429, de 21 de julho de 2011, que “Dispõe
sobre a organização, estrutura e competências da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados
do Estado de Mato Grosso e dá outras providências”, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14 O Presidente e os demais Diretores Reguladores serão nomeados pelo Governador do
Estado para cumprir, em pares, mandatos não coincidentes de 04 (quatro) anos.

(...)”.

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O projeto ora apresentado busca suprimir inconstitucionalidade na  Lei Complementar n° 429, de 21 de julho
de 2011, que “Dispõe sobre a organização, estrutura e competências da Agência de Regulação dos Serviços
Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso e dá outras providências”.

A expressão acrescida à redação original do Projeto de Lei Complementar 17/2011, finda por violar a regra
do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, pela qual os cargos em comissão são de livre indicação pelo
Chefe do Executivo; e por consequência, ao não observar a dita regra, fere também o art. 25, caput, de
nossa Carta Magna.
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O próprio Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca da matéria, em casos análogos (diretores de
escola), no sentido de que são inconstitucionais os normativos estaduais que estipulem condições para a
nomeação de cargos em comissão do Poder Executivo. Os precedentes do STF correspondem às Ações
Diretas de Inconstitucionalidade – ADI nº 123, n.º 573, n.º 578, n.º 640, e n.º 2997.

Pelas razões expostas, apresentamos a presente Proposta para análise e apreciação dos Nobres pares,
para que Vossas Excelências ao final emitam parecer e voto favorável à aprovação deste Projeto de Lei
Complementar perante essa augusta Casa Legislativa.    

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Agosto de 2019

 

Lideranças Partidárias

2


