
EsÍADo DE Maro GRosso

AssEMBLEtA LEGtsLATrva Do EsrADo DE MATo GRosso

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CCIR

Comissào de Constituiçào, lustiça e Redâçào

É o relatório.

Parecer n." 826/2022/CCJR

Referente à Proposta de Emenda à Constituição n.' 4/2022 que "Al

Aulor: Deputado Eduardo Boielho

disposjtivos da Constituição Estadual, para ajustar a datâ de envio dos

prqetos de lei orçamcntária pelo Executivo.".

Rerator(a): Deputado t^> -autnlna &Aar&

Consta najustificativa acostada aos autos os seguintes argumcnios:

I - Relatório

A presente iniciativa foi recebida e regishada pela SecÍetaria de Serviços Legislativos no

diÀ 25/0512022, sendo colocada em l.' pauta no dia 0l/06/2022, tendo seu devido cumprimento no

dia 0l/08/2022 e, então, ioi encaminhada e aportada para e§ta Comissão no dia lO/0812022,

conforme as fls. 02 e 32v.

Submete-se a esta Comissão o Proposta de Emenda à Constituição í" 4/2022' de a\toIlà
do Deputâdo Eduardo Botelho, no âmbito desfâ Comissão não forâm apresentadas emendas ou

substitutivos.

De acordo com o projeto em referência, a finalidade é modiÍicar dispositivos da

constituição Estadual, para ajustar a data de envio dos projetos de lei orçameltária pelo Executivo.

Apresentamos a prcsente Proposta de ünenda à Constiluição do Estado de Mato

érosso, con obiiriro,le aiustar, de acorclo com(t Cotlslituíçdo Federal' a ddía de

e rio dos projelos de lei otçamentárid pelo Execulivo O que possibililafti maior

tlebate peio L?gislalfio Esíddual e ainda assitfi proporcionaró opoflünidade de

(...). "

Cumprida a primeira pauta, a plopositum loi encaninhada a csta Colnissão de Collstittlição,

JustlÇa c Redação para aná11sc e paleccr qualto à sua legitimidade c constituci(nrâlidadc'
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II - Análise

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

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

proposições oferecidas à deliberação da Casa.

A presente proposta de emenda à constituição objetiva modificar dispositivos dâ

Constituição Estadual, para ajustar a data de envio dos projetos de lei orçamentfuia pelo Executivo,
confome demonstrativo abaixo:

NCCJR
rt.4

Constituição do Estâdo de Mato Grosso Proposta dc Emcnda à Constituição

§ 6" (...)

I - projeto de lei do Pldno Pluríanual, dté 30 de

agosto do primeiro ano do mandato do

II - projeto de lei de diretrizes otçamentárias,
anualmeníe, ilé 30 de maio;

l1l - projeío de leí do otçdmento anual alé 30 de

''Att. 161(...)

(...)

§ 6" (...)

I - projelo de lei do Plano Plurianual, até o dia 30

de agosto do prinviro ano do mandlllo do

Governddor, ou no ptirrreirc dia úíil subsequehíe;

II - projelo de lei í1e direírizes orçamenlátías,
anualnenre, alà o diít ls de abtil, ou no ptimein
dia útil subsequefite;

III - projeto de lei do orçamefilo anual, alé o dia 30

le agoslo, ou rlo primeito dia úlíl suhsequenle.

(...)

A4. 2' F a E pndo Cunttitucrcnal cntra ent viSor

an l' de joneiro elo uno çubçcluente à sua

A princípio cabe analisar que o projeto foi proposto por um terço dos membros deste

Parlamento. em consonância com o artigo 38, inciso I, da CoÍ§tituição Estadual:

Art 38 A ConstíiuiÇão podeú ser e e dadd ediante proposta:

I - .le um letço, no mhimo, dos membros da Assenbleia Legislaíiva;

Os §§ 1", 4' e 5" do artigo 38 da Constituição Estadual estabelecem, re§pectivamente,

limitações ciicunstanciais, materiais e temporais ao poder constituinte derivado reformador:

2
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§ 1" A Constituição não Poíletá set emenclacla na vigêncid de inten)enÇao íederal,
de estado de defesa ou esiado de sííio.

i { Nao serao objeto tte detiberaçAo a: propostas .le emendas previstas no § 4, do

.trt. 60, da Cofistituição Fedetul.

§ 5" Á natéria constante de proposta de emenda reieilada ou hdida por
prejudícada não pode ser objeto de fio|a proposla na estna sessão legisldíi|t:t

Assim, considerando que não há intenr'enção federal, estado de defesa e estado de sítio,

bem como a matéria que consta no projeto de emenda constitucionâl ora analisada não foi rejeitada

ou consideüda prejudicada na sessão legislativa em cwso, inexiste, portanto, limitações

circunsta[ciais e temporais.

Com relação às limitações materiais, o constituinte estadual remeteu à Constituição

Federal, não sendo passíveis de proposta de alteração a§ matérias constantes do § 4o do aÍigo 60 da

ConstituiÇão Federal, quais seiatn a foIma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e

periódico, a separação dos Poderes e os direito§ e gârantias individuais:

Att. 60. A Co,lsliíüição po.lelíi ser emenílada medianle prcPosta:

§ 1'Não será objelo (le deliberdção a propo:ta de emenda lefidente a abolir:
I-aío na.íederatira de Estado;
II - o toto dirclo, secreb, üfiiversal e periódíco;
III - a separaçiio dos Poderes:
IV - os clircilos e gara lids indí'iduais.

Logo, a matéria constante do presente projeto de emenda constitucional não encontra

qualquer limitação no texto constitucional.

A proposição possui a finalidade de modificar o prazo final de envio do Projeto de Lei

Orçamentáriique na Constituição prevê o prazo de envio até 30 de maio pâssa a ser âté 15 de

abril ou no primeiro dia útil subsequente.

Alán disso, altera a data final de envio do Projeto de Lei de Diretrizes OÍçamentárias cujo

prazo final é até 30 de setembro e pela alteração proposta passa a ser até o dia 30 de agosto, ou no

prim€iro dia útil subsequente.

A proposta visa tão somente adequar as leglas dâ Constituição do Estado de Mato Grosso

no.."r-o. moldes da Constituição Federal, conforme dispõe o aÍt 35, do Ato das Disposições

Constitucionais Transitódas, o ADCT, que assim dispõe nos incisos do § 2" do referido artigo'

,ltt.35. (...)
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tí{ccJR
la" 36
lo,o ,,*

§ 2" Até a ennacla em vígor da lei complemenlar a que se re-fere o atl. 165, § 9', I
e II, serão obedecidas as seguintes normas:

I - o prcjeío clo plano plurianual, paru úgência até o frnal do ptimeirc exercício

-Íi anceirc do mandato presidencial subseqüenle, será encaminhddo alé quaíro
heses akÍe! do eficerrumenlo do primeito ercrcício Jinonceirc e dettohtitlo pato
sanção até o encerrame to da sessão legislalíra;

I1 - o pft)jelo de lei cle cliretrízes otçamenlórías será encaminhado alé oito fieses e
meio afites do encerramettto do exercício ftnnnceiru e devolvido par!1 sd ção aíé
o encerrafie lo do primeiro período da sessão legislaliú;

III - o projeto de leí orçamentária dd UniAo será e caninhado ilé tluúíro mese§

anles do encerrafiefilo do exercício lirranceiro e derobido para sLnção díé o
e cerra enío da sessão legisldíiva,

De inicio é possível infe r que a Proposta de Emenda à Constituição institui regras referente

a competência legislativa concorrente, pois está inserida no direito financeiro, previsto na

Constituição Federal de 1988 no art.24, inciso I. Vejamos:

Afl. 21. Compete à Ltnião, aos Estctdos e oo Distito Federal legíslat
c on coff e n íe me nl e s o bre.

I - direito tributário, íina,rceiro, penitencíátio econômico e urbdnístico;

Nesse sentido, emborâ os Estados-membros teúam autonomia para decidir qual o melhor

prazo de envio das Propostas de Leis Orçamentáriâs pam a sua tramitação, devido a suâ âutonomia,

não há qualquer impedimento no fato da Constituição Estadual prevff o mesmo pÍazo que a

Constituição Federal. Isso porque os Estados-membros possuem competência legislativa plena

enquanto não for promulgâda â Lei Complementar prevista no art. 165, § 9'da CaÍta Magnâ'

Sobre o art. 165, especificamente quâ[to ao § 9o José Afonso da Silva assim nos ensina:

"Està preústa no § 9'do art. ],65, mas dela cuidaremos Primeiro, tlada sua

i ipottdncia no eslabeleci enío de normas gerais de direiío lnanceiro que

cottstiluifão os .t'undamentos Para d elaboraÇão dos oulros in:trufiefilos
normaíiros do sisle a orçamefiíório. Á ela é que cdbe dispot sobre o ercrcício

fndnceiro, a vigê cia, os prazos, a elaboruÇão e a org.lnizaÇão do pbno
'pluianual, 

(la lei .te diretrizes orÇame lárias e .la lei orça rcntária Únual' be'

cono eslabelecer normas de gestão financeira e Patinlonidl da Ad inistração

direta e inclirela, ben corno condiÇões Para a inslituiçiio e íuncionamenlo de

Jundos. É uma lei nornatira penhanente, con carocle síica de lei sobre ds leis do
'sislema, já que lodas, que sdo de cdraler lenPorário, neld de' erão seÍundamenlat

Vigoram, iomo visto, a Leí 4.320/1961, recebida pela Constituição, e a Lei

Cinplenentar 101/2000". (Conentário contexlual à Co stituiÇão, 9" ediÇdo'

Malheiros, p. 703)
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Dirimindo quaisquer conflitos sobre a matéria o Supremo Tribunal Federal, na ADI - Ação
Direta de Inconstitucionalidade n" 4.629lRS de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes,

manifestou no sentido de que a competência dos Estâdos é plena, ou sejâ, enqualto não for
promulgâda a Lei Complementar prevista no ârt. 165, § 9" os Estados-membros podem legislar
sobre o assunto como melhor lhe convir. Tal decisão ficou assim ementada:

EMLN'IA,' CUNSTITLIC]ONAL. DIREITO FINÁNCEIRO E ORÇA ME NTÁNO,
EMENDA CONSTITUCIONÁL 59/2OII DO ESTADO DO NO GR,4NDE DO
SUL, ALTER"4ÇÃO DOS PRAZOS DE ENCAMINHÁMENTO DE LE]S

ORÇAMENTÁMAS, OFENSA AOS ARTS. 165 E 166 DA CONSTII'UIÇÃO
FEDERÁL E AO PNNCÍPIO DA SIMETNA, NÃO OCORN;NCIA, AUT'ONOMlA
DOS ESTADOS MEMBROS. AUSÉNC]A DE NORÀ,í,45 GEMIS DA UNIÃO'
COMPETÉNCIA LEGISL4TITA PLENA DOS ESTADOS (ÁRT' 21' § 3'' CF),

IMPR)CEDÉNCIA. L o legislad constituinte deixou a cargo dd lei
complementar a rcgulamentação sobre "o exercício inanceiro a vigência os

prdzos, a elaboração e a orgallização do plano plutian al, da lei de diretrizes
orçatfientárias e dd lei orçamentáti.l anual" (CF' a 165, §9'). No plano íeÍlerdl
enquanlo não editadas as nor tas gerais aplica-se o Ílisposto no arl. 35, § 2",

incisos I, II e III, do ADCT. 2. O art. 35, § 2', I, do ÁDCT dispõe que a lei do Plano
plüridnüal tem vigêficia ate "o final do primeíto exercício Ínaficeiro do ' andtllo
prdidencial subsequenle", com início no seg ndo ano de mandato Assim' no cfio

en que íot e.litado o PPA, a Lei de Direlrizes Orçamenlárias dere ser compdlbel
com o plano e1|tão vigente (CF' art. 166, § 1)- 3- No caso dd Emenda

Constitucional 59/2011 do Estodo do Rio Grande do Sul, o legislador estadual

manlere a mesma sisleitáíica aplíc.tdd à União, embora con prclzos próPios de

lramitação das leís orça enkitias. Respeiío cto P ncípio da Sineíría 1' Além

ílitso, no íocanle à distribuiÇão cle comPetêncids, a ConsliluíçAo Federal instituíu

um "condonínio legislativo" enlre a Untão e os Estados-Menbros, cabendo à

primeiru o edição de normas Seroís sobre as lalérias elencadas no arr' 24 da CF
5. Conpetência legislaíiva plefia dos Eslaclos-Memhros quando inexistenle nort a

fetlerul a esíabelecet normatização de caráter geral (CF' art' 24, § 3") 6' Ação

Dire Í a j ul gada impr ocedent e.

Convém destacar, que a alteração proposta, conforme dispôe o art. 2' da PEC entÍará em

vigor em l" dejaneiro do ano subsequente à sua publicação. Assim, não há que se falar em prejuízo

a {ualquer dos íoderes que atuam na fase da elaboração da proposição pois, o prazo é ruoável para

que se implemenle as devidas adequações.

Logo, não vislumbramo§ questões constitucionais que caracterizem impedimento à

tramitação e aprovação da presente proposta de emenda à constituição.

EsraDo DÉ MaÍo GRosso
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E o parcccr.
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III - Voto do (a) Relator (a)

Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação da Proposta de Emenda à CoNtituição
n." 0412022, de auÍorra do Deputado EduaÍdo Botelho.

sata das comissões, em 11d. Ú8 l" zoz.z

lV Fichà dc Yotação

Voto Rclator (a

Pelâs mzões cxpostas, \,oto fâvorávcl à aplovação da Proposta dc Emendà à Constituição n"
04/2022, dc autoria do Deputado Eduardo Botelho.

Proieto de [menda Constitucional n.",1/2022 Parecer 826/2022

Reuniào da Comissão ern

Rclator (a): DeDutado (a

Av. Andró 
^niônio 
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