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Altera o § 2º do art. 31 e o § 5º do art. 42 da
Constituição do Estado de Mato Grosso, para
abolir a votação secreta nos casos de perda de
mandato de Deputado Estadual e de apreciação
de veto.

        A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos
do que dispõe o Art. 38 da Constituição Estadual, promulga a  seguinte emenda ao texto constitucional:

     

Art. 1º Fica alterado o § 2º do art. 31 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 31(...)

(...)

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e V, a perda do mandato será decidida pela Assembléia Legislativa, por
voto nominal e maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou de partido político representado na
Casa, assegurada a ampla defesa."

 

Art. 2º Fica alterado o § 5º do art. 42  da Constituição do Estado de Mato Grosso, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 42 (...)

(...)

§ 5º O veto será apreciado no prazo de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser
rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Assembléia Legislativa, em votação nominal."
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Art. 3º Esta Emenda à Constituição entra em vigor na  data de sua promulgação.

JUSTIFICATIVA

Desde a promulgação da Emenda Constitucional n.° 76/2013, em novembro de 2013, houve o fim do  voto
secreto no Congresso Nacional para as votações envolvendo perda de mandato de parlamentares e
apreciação de vetos do Poder Executivo. A regra, portanto, é que as votações na Câmara dos Deputados e
no Senado Federal sejam abertas.

Com o advento da EC º 76/13, restou extinto o voto secreto no processo legislativa constitucional federal, à
exceção do ato de escolha de determinadas autoridade que ainda admitem aprovação por voto secreto (art.
52, III, IV e XI da CF/88). 

Isso decorre do fato de o Brasil ser uma República e de adotarmos a publicidade dos atos estatais como um
princípio constitucional. Assim, a população tem o direito de saber como votam os seus representantes,
considerando que eles estão exercendo o poder em nome do povo (art. 1º, parágrafo único, da CF/88).

Por essa razão, mostra-se urgente promover as alterações ora propostas, a fim de abolir a votação secreta
nos casos de perda de mandato de Deputado Estadual e de apreciação de veto, por meio da  alteração do §
2º do art. 31 e do § 5º do art. 42 da Constituição do Estado de Mato Grosso, deixando expresso a votação
nominal para estes casos.

É importante ressaltar que, no âmbito do processo legislativo, é firma a posição do Supremo Tribunal Federal
no sentido de que "as regras básicas do processo legislativo federal - incluídas as de reserva de iniciativa -,
são de absorção compulsória pelos Estados, na medida em que substantivam prisma relevante do princípio
sensível da sepração e independência dos poderes" (STF, Pleno, ADI 430/DF).

O mesmo entendimento foi consagrado pelo STF em julgado relativo à apreciação de veto por Assembleia
Legislativa, aassentando que "o modelo federal é observância cogente pelos Estados-membros desde a data
da promulgação da Carta de 1988" (Rcl 1.206, rel. min. Maurício Corrêa, j. 22-8-2002, P, DJ de 18-10-2002).

Portanto, faz-se necessária a aprovação da proposta de emenda à constituição ora proposta, a fim de
guardar simetria com a previsão contida na CF/88, trazendo segurança jurídica ao processo legislativo
estadual, além de primar pelo respeito ao  princípio da representatividade popular, incompatível com a
votação secreta, impondo ao representante a transparência de seus atos.

Não se desfaz na apuração dos votos a relação e a responsabilidade do parlamentar para com o seu eleitor
e somente a transparência de seus atos permitirá o juízo apropriado sobre sua conduta e seus
compromissos políticos, evitando, assim, episódios como a recente votação do veto ao PLC 36/2020, em que
restou dúvida quanto aos deputados que votaram contra a sua derrubada. 

Os parlamentares, como representantes do povo,  devem assumir posição, a favor ou contra, mas
assumindo a responsabilidade pública dessa decisão e não se escondendo atrás de um sigilo que não mais
se justifica.

Por fim, é salutar ressaltar que a maioria das constituições estaduais já prevêem a votação da derruba de
veto por votação ostensiva (nominal), a exemplo dos Estados de Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito
Federal, entre outros. 
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Assim sendo, solicitamos o apoio dos nobres Pares para aprovação da presente propositura para excluirmos
a anomalia dessas deliberações secretas do nosso ordenamento constitucional estadual, a fim de que cada
parlamentar assuma a responsabilidade pelo seu voto em prol de uma verdadeira e significativa democracia
representativa.

 

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Fevereiro de 2021

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual

 

Wilson Santos
Deputado Estadual

3


