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Parecer n.' 1299/2021/CCJR

Referente ao Projeto de Lei n." '768/2019, que "lnstitui no âmbito do

Estado de Mato Grosso, o Programa de fortalecimento das ouvidorias
públicas e dá outras providências.".

AutoÍ: DcDutado Wilsolr Santos

Retaror(â): o"putuao (ü fi t (*Lqrl 04 / -Bosq

I - Relâtório

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos no

dra l1l\7l2ol9, sendo colocada en segunda pauta no dia 26/10/2021, tendo seu devido
cumprimento no dta 16lll/2021. Após, foi encamiúada para esta Comissão no di,a l8/lll202l,
tendo a esta aportâda na mesma data, tudo confome as fls. 02 e 12v.

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei n." 768/2019, de âutoria do Deputado wilson
Santos. confome ementa acima. No âmbito desta Comissão, durante o prazo regimental não foram

apresentadas emendas ou substitutivos.

De acordo com o projeto em referência, tâl propositura tem por objetivo instituir no âmbito
do Estado de Mato Grosso, o Programa de fortalecimento das ouvidorias públicas.

Justifica o Autor o seguinte:

"O aríigo 37, caput dd Carta Magya aduz que são princípios geruis da

AdminisíraÇAo Púbtica DireÍa e Indirela a legalidade' inpessodlidade,
moralidade, publicidade e eÍrciência. ydle sdlientar que o a iSo 6', i,lciso I da

Leí de Acesso à IníormaÇão (Lei Federal ,t' 12 527/2011) aduz que cabe aos

órgãos e entidddes do Podet Público .ssegurar a gestão transparente da

inÍormação, proporcionando amplo acesso a ela e sua ditulgaçào'
Nao se pode olt'idar que d grande mdíolia dos órgàos de conlrole inceníiva, por
meio de publicações de anuais, o Íorlalecimenlo das on'idotias, cono mafieira

de inceniivar a patticipdçõo poPular, a lransParência' a a\)aliaÇão dat políticas

públicor e u (onbale à ruüuP\do
Por rodo o otposlo, requer-se a aprovtlção Pelos Nobrcs Pare: desíe Projelo de

Lei en íela. '

Cumprida a pdmeim pallta, o projeto foi encaminhado à Comissão de Trabalho e

Administraçã; Pública, a qual exarou parecer de mérito favorável à aprovação, tendo sido aprovado

em 1.' votação pelo Plenário desta Casa de Leis no dia 20110/202r. 
,
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Em seguida, os autos foram encaminhados a csta Comissão de CorstituiÇão, Justiça e

Rcdação para análisc c parccq quanto ao aspccto constitucional, legal ejuridico.

É o relatório.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, de acordo com o afiigo 36 da

Constituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 369, inciso I, alinea "a", do Regimento Intemo
desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e juridico sobre todas as

proposições oferecidas à deliberação do Plenfuio desta Casa de Leis.

A Propositura em tela, como já mencionado alteriomente, visa o foúalecimento das

ouvidorias, como maneira de incentivar a participação popular, a transparência, a avaliação das

políticas públicas e o combate à corrupção, nos seguintes temos:

Art. 1" Fica instiluíclo, t1o ámbíÍo do Estado de Malo Gtosso, o Prograna de

fortalecimento dan on'idorias pública§, cofi os obielivos primo liÍtis de íncenlivar
uma maíor pdríicipação popular nds Seslões públicas, prevenir ti coftupçào e

aumentar a Írantpar;ncia.

Art. 2' As instiíltições da Administração Pública Direta e Indireta serão

incentívadas a aprimoral o alendimento ao cidadão por meio de ouvidorías.

Art.3" Poderão ser promovidos cutsor cle capacitação, aperfeiçoamento, bem

como palestras sobre transparê cia pública e acesso à iníormação aos servidores

lota,lot nas ouvtdorias.

PanigraJo único. Para o eíetiw cumPrímenlo do disposlo fio cdpul, o Poder

Executiro poderá realizat aÇões, conrêníos e parcerias com uniwrsidades
púb I icas ou par lícu lar es.

Att. 4' Ficam re|ogadas loda: as disposições em conínirio.

Art. 5" Esla Lei será regulaneníada pelc] Poder Execuliro para garanlir a sua.Íiel

execução.

Árí. 6" Esta Lei et1íru em vigor na clata de sua publicação

Preliminamente, analisando a propositura, observa_se que a mesma se insere na temática de

desenvolvimento e inovação no âmbito das ouvidorias públicas, a qual é de competência legislativa

concorrente da União, Estados e Distrito Federal, nos termos do artigo 24, inciso tX da Constituição

Federal:
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Art- 21. Compete à União, aos Estados e ao Distrilo Federal legislar
cottcoft enlefi ent e s o b r e :

lX - etlucaçào, culturu,
dde ni)ol I inenlo e ino|ação,
201 5).

§ 1" No A,rúito da legisldção
estaheleceÍ no rus gerais.

efisino, desporlo, ciêrcia, lcüobgía, pesqui\a,
(Redação dada pela Enrcndd Constitucb ql n" 85.le

toncoffeníe, a conletênLfu dtt U,tiíío li,rtiktrse-á t

§ 2' A compelência do lJfiiâo paÍo legislat sobre ,rotmis gerai§ ,tiio exclüi Í
cofipelêficil suplemenlar dos Estados-

§ 3' Inexisíindo lei federal sobrc nomas gerais, os Estados exercerão a
competência legislal a plena, parct alender a suds pec liaridades. § 1" A
s peneniência de lei .t'ecleral sobre nor as geruis suspende a elcácia dd lei
estdduaL no que lheíot contftirio.

Em aÍálise ao teor do referido projeto, observa-se que ele está em consonánciâ com o
princípio constitucional da publicidade, previsto no inciso XXXlll do artigo 5', bem colno no caput

do artigo 37 da Constituição Federal:

Arl. 5' Toclos são iguuis peranle a lei, selt1 dislínçõo de qualquer natureza,
garanlindo'se aos bra:íleircs e aos eslrdngeiros residenles fio Paí\ a
inliolabílidade do direito à \'id(l, à libetlode, à íguaklade à segurança e à
ProPtiedade, nos lermos següiníes :
(...)
XWlll - lodos lêm direito a receber dos órgãos públicos ifiíormaçõe: de seu

intetesse parliculdt, ou de inleresse coletivo ou gerul, que serão presíadas no

pruzo da lei, sob pena de resPonsctbílitlade, rcssal"'adas aquelds cujo sigilo seia

it prescindível à segurÍt ça da sociedade e do Estado; (Resulamenío) (yide Lei
n' 12.527. de 201l)

Art. 37. A adr itlistração pública direta e indircíd de qualquet dos Poderes Íla

Llnião, dos Estados, do Dislriio Feder(ll e dos Municípios obedecerá aos

ptincípios de legalidarle, inpessoalidade, moralidade publicidade e efciência e,

lambém, ao següinte:

No mesmo norte, a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu afiigo 129, prevê que a

Administração Pública Direta e Indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá ao Princípio

da Publicidade:

Árt. 129 A Administração Pública direta e indíretd, de qualq er dos Poderes do

Estado, obedecerá aos Yincípios de legalidade, impessoalidade' moralidade,

Publicidade e, tafibém, ao segui íe:

Não bastasse isso, a propositura observa as disposições constantes na Lei Federal n"
l2.527l2\ll (Lei de Acesso à Informação), a qual âssim dispõe em seus artigos 1o e 6', inciso I:

e-r re,qntanin l,tnggi. n.'06. SclorA CPA CEP|78049-901 Cuiabá \41'(lM)
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Arí. le Esta Lei dispõe sobre os procedímenlos a serem obseflados pela União,
Esíados, Distrilo Federal e Municípios, com o lin de garanlír o acesso a
i4íotmoções preisío no inciso xwLll do art- 5", no inciso Il do § 3'do art. 37 e

no § 2'do art. 216 da Constiíuição Federal.

Parágru.fo úfiico. Subordinam-se ao rcgime desta Lei:

I - os órgãos públicos inlegranles da admirlisltação direta dos Poderes Executivo,
Legislativo, incluínrto as Cortes de Contas, e Jüdiciátio e do Ministétio Público;
II - as autarq i..s, as Íundações públicas, as e prcsas públicas as :ociedades de

econonia mista e de ais eníidacles conlrcladas direla ou indirclamente pelÍl
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 6a Cabe aos órgãos e entidades do poder Públíco, obsenadas os normas e

proceditnefilos especíJicos apl iüiveis, dssegurar a :

I - Sestdo lransp.lre te da ínÍornação, ptopiciando a plo acesso a ela e sua

divulgação;

No Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, a Lei de Acesso à Informação, foi
regulamentadâ pelo Deqeto Estaduâl 1.97312013 e pelo Deueto Estadual 806/2021, que estabelece,

como regra, que as informações sob a guarda do Estado §ão públicas.

Em âmbito Federal, além de atendeÍ os dispositivos constantes na Lei de Acesso à

lnformação, mencionâdâ âcima, a propositúa em tela se coaduna com os objetivos e diretÍizes ora

dispostos na Lei n." 13.460, de 26 de juúo de 2017 (Lei de Proteção e Defesa dos Usuários de

Serviços Públicos) qne "Dispõe sobre participaçdo, proleçdo e deíesd dos direitos do usuário dos

seniços públicos da administraçdo pública ". Vejâmos:

Arl. 9'Pora garantir seus direilos, o ttsuário poclerá apreseníar maniÍesíoções

peranle a administraÇão pública acerca da prestação de serviÇos Público§.

Art. 10- A naniÍestação será dírigida à oú't'icloria do óryAo ou entidade

responsâ'el e conterá a ide tífrcação do requerenle.

(...)

Atl- 13- As owidotias lerão como atibüições Precípuas, sem pteiuízo de o trd.t

es tab e le c idas e m re gul am enlo e s pec ílc o :

I - prcmover (t paríícipação do trç*irio na atlministração Pública' ent cooPerdção

cofi oufto, ?ntdudes d? d,fesa do usuõrio:

II - acompdnhar a preslaÇõo dos serviços, isando d garanlír a sua eÍeli'"idade;

I - propot aperíeiçoamenlos na prestaçAo dos seniÇos; 
4
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IV - auxiliat fid prc\,enção e coÜeção dos alos e procedimentos ínco palílieis com

os princípios estabelecidos ne:tta Lei;

V - propor a ddoção cle medidas para a deÍasa dos direitos do usuário, en
obsewáncia às determinaçõel desld Lei;

VI - receber, analisar e encaminhar às auíoidades compelenles as fianiíestações,
acompanhando o tratamenlo e o eÍeliva conclusão das maníesíações de usuátio
perunte óre:ão ou entidade a que se vincula; e

Vll - profioler a adoção de mediação e conciliação enlre o usuário e o ótqào ou a

entidade Públicd, sen Preiuízo de oulros órgãos compelenles.

Ressalte-se que a matéria da proposição não possui reserva de iniciativa, sendo

prelaogativa do Parlamento dar início ao processo legislativo, confome di§põe o artiSo 61, da

Constituição Federal:

Arl. 61. Á inicidtit'a d6 leis complementares e otdinárias cabe a qualquer menbrc
ou Comíssão da Cámara dos Deputado§, do Senado Federal ou do Congresso

Nacional, ao Presídente da República ao Suprenlo Ttíbun(tl Federal, aos

Ttibwlais Superiores, .1o Procurador-Gerdl do República e aos cidadãos, ndÍorma
e nos cosos pteislos nesta Conitiluição

Esse dispositivo é de repÍodução compulsória pelos Estados-Membros da Federação, e,

âqui no Estado de Mato Grcsso, a Constituição o reproduziu ern seu aÍtigo 39:

Arl. 39 A inicialiw das leis complemenlares e ordinárias cdbe a q alquer membro

ou Comisstio cla Asse bleia Legistoíira, ao Gowrnddor do Eslctdo, ao Tribunal de

JltstiÇa, à Procurddoria Geral de Justiça e aol cidadàos na -forma e nos casos

pr eú s I o s ne s ta C otts Í i íu iç ão.

A Ca1ta Estadual determina ainda que cabe à Assembleia Legislativa dispor sobre todas as

matérias de competêlcia do Estado, conforme dispõe seu artigo 25:

Átl. 25 Cahe à Assembleia Legislati)'tt' com a safiÇão do Go|enador do Estado,

não exigicla esía para o especllicado no art. 26' disPor sobrc todas ds m1térias de

conpelência ílo Estado, esPec ialmenle :

Cabe ressaltar aiÍda que a presente propositura não confere novas atribuições ao Poder

Executivo, sendo, poÍtanto perfàitaménte possível a iniciativa parlamentar, confonne jurispÍudência

pacificada pelo Supremo Tribunal Federal.

De acordo com uma breve pesquisa rcalizada no site da Controladoria Geral do Estado de

Mato Grosso, a Legislação acerca àa ôuüdoria-Geral do Estâdo busca sempre a transparência,

desenvolvimento e inovação. Vejamos:

Àu. a^trt-turanlu Vagg,.,,:OO, S"t-A cP,\ CEP,?80'19 901 Cüiabá Ml'(lM)
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Logo, rão vislumbramos questões constituciolais c lcgais qLle scjarn óbice à aprovação do

fresente pÍojeto de lei.

É o parece..

11.45112021
D spõe sobíe a obrrgaloíiedade de dlvulgação de lnÍoímaçõês íêlacionadas à
segurança públlca no Estado de L4ato Grosso e dá outras píovidêncâs.

0052/2021i CGE/rúT
Deíne os íuxos de recebimento, lratâmenlo e envio de resposta às
demandas veiculadas no slstema FaLe Cldad.io da Conlroladorá GeÍâldo
Estado na foínra do âÍ1. 69 do DccÍeto nÔ 800, de 22 de ianeÍa de 2421

t)54t2t)21
DispÕe sobre o uso do nonre social e o Íeconhecimento da idenlidade de
gênero de pessoas Íavestis c lransexuais no ámbilo da Administração
Pública Esladual direta, autárquica e Íundacional.

u0{r2021
Regulamentâ a aplicação da Lei Federal nô 12.527, dê 18 de novembro de
2011, no âmbito do Podff Executivo, disciplinâ a proteção de dados pessoais
sensíveis e prevê salvaguaídas à identidacle dos denunciantes

0007/2020

uso adequado de veiculos da Admin stração Recomendação Técnicâ dê
caíátergêÍal. Ul lização de Veiculos Oficiais, de serviços e auxiliaÍes _

lnteresse público ' Ôrêntaçáo Decorrenle das denúncias recebldas pela

OuvidoÍiâ - Aulotulela Adrninistrâtiva

Orientâção
0001i202(l

RolaióÍio dê Gêslão - Dados do FALE CIDADÃO - Obrigação imposia às
Ouvidorlas - lnsumo pâra decisõês do Geslor- [4elhoÍia na preslação de
Sêrviços Públicos.

l\21t2424

D spÕe sobre a resulamentação e pâclronização dos íluxos pÍocessuais, dôs
píoduios desenvolvidos e sstêmas coíporativos de lranspaíência geridos pela

Secrelariâ-Adjunta de Ouvidoria Gêrale Trcnsparência, e dá outÍas

3911202D
Aliêrã o Dêcrelo n' 1.973. de 25 de outubro de 2013 e Ílxa as comDetênc as e

âtribuiçôes íclaclonadas ao Poi(aldâ Transparênciâ no ámbito do Podcr

3lltr2020
Regulêmenta a execução dâ Lei n' 11.030 de 29 de novembrc de 2019, pa€
disc olinaro siqio proletivo às seruidoras pÚblica§ vílimas dê violência
doméstica ê Íamiliar.

Orienlação 0001/2020
AtÍibuiçÕes das Ouvidorias Seioriais ' compeiência§ relacionadas à

tíansparência e âcesso à lnlormâÇão - classiJicâÇão de lnformaçôes sigilosas -
sanção a quem impedir a atuação do ouvidor

,a.r. e*trt ,r'r,r-,;o U,ggi. n." 06. Setor A CPA CLP: 78049 901 Cuiabá lvíT (JIvÍ)
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III - Voto do (â) Relâtor (â)

Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação do Projeto de Lei n. " 768/2019, de

autoria do Deputado Wilson Santos.

Sala das comissões, e^ 07 ad Z a"zozt.

I\r Ficha dc Yotrção

PÍojcto dc Lci n." 76E/2019 l'arccer n." 1299/2021

Reunião da Comissão em L, )-t/7 lZr' ./
M;;.çt270-t^
Rclator (a) Deputado (a) ./)Z/rt tZl -Zn . bOÁc.O
Voto Relctor (a

Pelas razôcs cxpostas, voto fâvoÍável à aprovação do Projcto de Lei n " 768/2019, cle autoria do

DeDutado Wilson Santos.

Posição na Comissão Identilicação do (a) Deputado (a)

Relator (a)

Membros (a) //
.n l-zÇÇ).çaç--

ffiÍ
W:______('--

NCAJR
,o4D -

a". @rP: T8o4oool curabá Ml rlM'
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vorAçÃo

AssEMsLEta LEGtsLATtva Do EsraDo DE Maro GRo55o

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CCJR

Comissão de Constituição,.lustiça e Redação

l-Nc.crR i

hf,l
Reunião 24ê Reunião Ordinárla Híbrida

Dâtâ 07lt2/2027 Horário 08h00min
Proposição PROJETO DE t-Et 768/2019
Autor (a) Deputado Wilson Santos

Membros Íitulares Sim Não Abstênção Ausente

Deputado Wilson Santos - Presidente x tr fl tr
Dêputado Dr. Eugênio - Vice-Presidente x tr tr !
Deputâdo Dilmar Dal Bosco C tr !
Deputada Janeina Riva tr ! tr x
Deputado Sebastião Rezende tr ! tr x

Membros suplentes

Deputado Carlo5 Avâllone n tr tr tr
Deputado Faissal tr tr tr tr
Deputado Eduardo Eotelho tr tr tr !
Deputâdo Delegado Cleudinei tr tr tr ú
Deputâdo xuxu Dãl Molin tr ! ! tr
somâ Total 4 0 0 2

Resultado Finalr Matória rclatada pelo Deputado DILM^R DAI- BOSCO por vidcoconferência

coln parecer fa.vonÁvsl-. Votatam coln o Relator os l)q)utados Wilson Santos, Delegado

Claudinci presencialnente e Dr. Eugônio por videoconfcréncia. Ausentc â Deputada Janaina

Riva e .o Deputado Scbastião Rezende. Scndo a propositura aprovada com parecer

FAVORA.VEL.

u»-[rrU^G'tdt»r
Walcska Cardoso

ConsulloÍa I-egislaliva
Núcleo CCJR

Avenida André Antônio Mãggi, n.s06, SetorA-CPA CEP:78049 901 Cuiabá-MT


