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Veda a exigência de preenchimento cadastral
com informações já fornecidas a outros órgãos
públicos.

      

 

  A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º É vedado aos órgãos fiscalizatórios da atividade econômica do Poder Executivo Estadual de Mato
Grosso a exigência de preenchimento de qualquer cadastro ou sistema com informações e comprovações já
exigidas por quaisquer outros órgãos Federais, Estaduais ou Municipais. 

§1°. É direito do cidadão indicar à autoridade o órgão, cadastro e/ou sistema em que as informações e dados
solicitados já se encontram inseridos, não podendo se eximir da apresentação dos dados ou documentos
solicitados se não fizer a referida indicação.

§ 2°. A exigência por Órgão Federal prevalecerá sobre a exigência de órgãos de fiscalização no Estado de
Mato Grosso, independentemente da data de criação, devendo a administração pública Estadual promover a
adequação aos termos desta Lei.

Art 2°. Acaso a obtenção dos dados a que se refere o art. 1° seja indispensável para fiscalização e
realização do trabalho do órgão, deverá ser elaborado convênio e oferecido ao órgão detentor das
informações para compartilhamento de dados.

Art. 3º. Apenas em se verificando a impossibilidade da realização do convênio para obtenção das
informações, seja por negativa do órgão detentor dos dados ou inviabilidade técnica relativa ao formato dos
dados cuja transposição gere custos não suportados pelo orçamento vigente, será permitida a exigência de
recadastro das informações em sistema próprio

 § 1°. A negativa à mera solicitação dos dados, sem oferta de convênio, não caracteriza a permissão descrita
no caput.
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§ 2°. Os órgãos da administração pública estadual que sejam detentores de dados e documentos a que se
refere a presente Lei deverão prezar pelo convênio referido no art. 2°, somente podendo negar o
compartilhamento dos dados necessários para a execução de politicas públicas, nos termos do art. 7, III e
Capítulo IV da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) ou por inviabilidade técnica,
através de ato justificado assinado pela autoridade competente.  

§ 3°. A inviabilidade técnica disposta no caput deverá ser informada em decisão administrativa fundamentada
que demonstre com clareza as razões da inviabilidade, podendo esta ser informada pelo órgão detentor dos
dados ou pelo órgão fiscalizador, sendo necessário, neste último caso, que a inviabilidade orçamentária 
também esteja claramente demonstrada.

Art 4°. Em caso de descumprimento da presente lei, ficam as empresas isentas de quaisquer obrigações ou
penalidades decorrentes das informações exigidas.

Parágrafo único. O presente artigo é oponível às obrigações relativas à administração pública estadual, bem
como às infrações administrativas estaduais.

 Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Com fundamento no art. 39° da Constituição do Estado de Mato Grosso, submeto à apreciação dos nobres
pares o presente projeto de lei, que veda a exigência de preenchimento cadastral com informações já
fornecidas a outros órgãos públicos.

A proposta tem objetivo de impedir o abuso burocrático por parte de órgãos de fiscalização que, hoje, exigem
a inserção de inúmeros dados em sistema próprio, dados estes já cadastrados pelas empresas em outros
sistemas de controle, podendo o Poder Público simplesmente requerer os dados por meio de convênio ao
invés de criar mais uma atribuição para o empresário.

Hoje, no ranking da liberdade econômica, ocupamos a vergonhosa posição 144, juntamente de países como
Etiópia, Zâmbia e Afeganistão, estando longe de países como Austrália, Suíça e Coreia do Sul. Grande
contribuição que mantém o Brasil nessa posição vergonhosa esta no fato das intermináveis exigências
fiscalizatórias que prejudicam a produção e a criação do empreendedor para cumprimento de burocracias
injustificáveis.

Vale ressaltar que o Estado de Mato Grosso caminha para a desburocratização da atividade econômica
exercida. A título de exemplo, atualmente esta em vigor a Lei Complementar 688/2021, de minha autoria,
onde passou a desconsiderar o licenciamento ambiental para todas as atividades ou empreendimentos
classificados como de baixo risco.

Da mesma forma que a Lei complementar 688/2021, o presente projeto de lei busca desonerar o empresário
e empreendedor do Estado de Mato Grosso a exigências burocráticas que atrasam o atual quadro
econômico do Estado, que segundo estudo apresentado pelo professor e pesquisador do Centro Mackenzie
de Liberdade Econômica, Dr. Vladimir Maciel, durante a audiência pública da liberdade econômica, entre os
anos de 2003 a 2016 passou do 8° para o 25° estado brasileiro mais atraente para se investir dentre os
estados brasileiros.

A piora de 26,2% no Índice Mackenzie de Liberdade Econômica Estadual – IMLEE demonstra que Mato
Grosso regrediu tanto relativamente aos outros estados como quando comparado apenas consigo, sendo
que maior parte dessa piora é devido ao forte aumento de tributos e da burocracia para investir e manter um
negócio.

Portanto, buscando a melhoria do ambiente de negócios no âmbito do Estado de Mato Grosso, submeto esta
proposição a análise dos nobres pares e conto com o seu apoio para aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Agosto de 2021
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Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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