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I - Relatório

O presente veto foi recebido e registrado pela Secretaria de Serviços Legislativos no dia

1610212022, tendo sido lido na Sessão da mesma data. Após foi encaminhado para esta Comissão no

dia1710212022,tendo aportado na mesma data, tudo conforme as fls. 02 e O7lverso.

Submete-se a esta Comissão o Veto Total n.o 712022, aposto no Projeto de Lei n."

99212019, conforme ementa acima.

Ainda, nos termos do § 1o, do artigo 302, do Regimento Interno desta Casa de Leis,

compete a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação a análise do veto que tiver por

fundamento a inconstitucionalidade da proposição.

As razões do veto estão alicerçadas na inconstitucionalidade, onde o Chefe do Poder

Executivo assim explana:

" (...)
Isso porque, ao determinar a utilização de alimentos orgânicos na alimentação

escolar, a proposição incorue em ingerêncio indevida, uma yez que invade a
competência do Poder Executivo para criar atribuições 0 entidades da
Administração Pública e yersar sobre seu funcionamento e organização, previstas

nos arts. 39, parágrafo único, II, "d" e 66, V, da Constituição Estadual.

Acrescenta-se, ainda, que o art. 20, da Lei Complementar Estadual no 612/2019,

compete à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) a função de administrar,

ayaliar e supervisionar a execução das atividades estaduais de educação.

Assim, como se infere da expressa dicção das normas supramencionadas, compete

ao Chefe do Poder Execulivo, privativamente, dar início ao processo legislativo
que verse sobre matéria relativa à organização e ao funcionamento da

Adm in is tr aç ão P úb I i c a.

Parecer n.' 37 9 12022ICCJR

Referente ao Veto Total n." 712022 - Mensagem n" 22012021

"Projeto de lei n' 99212019, que dispõe sobre a utilizaçáo dos

alimentos orgânicos na merenda escolar das unidades de ensino da

rede pública estadual. Autor: Deputado Lúdio Cabral".

Autor: Poder Executivo.
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Ademais, o Ministério da Educação, via Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educaçdo (FNDE), é responsável por definir normos paro execução técnica,
administrativa e financeira do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Munido dessa competência, a
pasta jáfixou regras específicas para alimentação escolar, cita-se, por exemplo, a
Resolução n" 6, de 8/5/2020. Convém frisar sinda que qs ações de alimentação e

nutrição no âmbito do PNAE são realizadas por nutricionistas próprios que

priorizam a disponibilidade alimentar da cada comunidade e, seguem diretrizes da
Lei Federal n' 11.947, de l6/6/2009.
Por fim, eventual implementação de ações no ômbito escolar estadual prevista
pela propositura obrigaria a Administraçdo Pública a assumir despesas públicas
não previstas no orÇamento do Poder Executivo, sem, em controponto, apresentar
a respectiva estimativa do impacto orçamentário e financeiro, siÍuação vedada

constitucionalmente, conforme art. 113 do ADCTdaCF, art. 167, I, daCF, art.

165, I, da CE, art. 16 da Lei Complementar Federal no 101/2000 e art. 15 da Lei
Complementar Estadual no 6 I 4/2 0 I 9.

(...).".

Após os autos foram encaminhados a esta Comissão paru a emissão de parecer.

É o relatório.

II - Análise

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

Constituição do Estado de Mato Grosso e artigos 302, § lo e 369, inciso l, alinea ooa" do Regimento

Interno desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e regimental de

todas as proposições oferecidas à deliberaçáo da Casa, bem como sobre os vetos que tenham por

fundamento a inconstitucionalidade.

De acordo com o artigo 42 da Constituição do Estado de Mato Grosso, o governador pode

vetar o projeto de lei por inconstitucionalidade ou que seja contrário ao interesse público, in verbis:

Art. 42 O projelo de lei, após concluída a respectiva votação, se reieitado pela
Assembleia Legislativa, será arquivado; se aprovado, será enviado ao Governador
do Estado que, aquiescendo, o sancionará no prazo de quinze dias úteis.

§ 1'§e o Governador do Estado considerar o proieío de lei, no todo oa em parte'
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetáJo-á toÍal ou
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e

comunicará, dentro de quarenta e oito horas, os motivos do veto ao Presidente da

Assentbleia
Le gis I at iva. (ne griío u- s e)

Conforme explanado nas razões do veto, o Seúor
legislativa padece de vício de inconstitucionali

Governador infotma que a proposta
da "(....) Isso porque, ao determinar a
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utilizctção de alimentos orgânicos na alimentaÇão escolar, a proposição incorue em ingerência indevida,
uma vez que invade a competência do Poder Executivo para criar atribuições a entidades da Administração
Pública e versar sobre seu.funcionamenÍo e organizaÇão, previstas nos arts. 39, paragraío único, II. "d" e
66, V. da Constituição Estadual. Acrescenta-se, ainda. que o art. 20, da Lei Complementar Estadual no

612/2019, conqete à Secretaria de Estado de Educação (SEDUCI a -função de administrar, avaliar e

superyisionar a execuÇão das atividades estaduais de educação. Ássint, como se infere da expressa dicção
das normas supramencionadas, compete ao Che-fe do Poder Executivo, privativameníe, dar início ao

processo legislaÍivo que verse sobre matéria relativa à organização e ao jfuncionamento da Administração
Pública. (...) Por-íim, evenÍual implementação de ações no âmbito escolar estadual prevista pela propositura
obrigaria a Administração Pública a assumir despesas públicas ruão previstas no orçamento do Poder
Executivo, sem, em contraponto, apresentar a respectiva estimativa do impacto orÇamentário e.íinanceiro,
situaçãovedadaconstitucionalmente. con-forme art. ll3 do ÁDCTdaCF. arí. 167, I, daCF. art. 165, I, da

CE, art. 16 da Lei Complementar Federal no l0l/2000 e art. 15 da Lei Complementar Estadual no

614/2019. ".

Da análise da proposição, bem como das razões do veto apontados pelo Senhor

Governador, entende-se que o mesmo assiste razáo, conforme passaremos a expor:

O presente projeto de lei tem por escopo a inclusão de produtos considerados orgânicos na

merenda escolar, sua proporçáo (30%), manejo sustentável, serl adição de açúcar, in natura, e

outras providências.

Assim, trazemos ao bojo, o que determina o seu artigo 1n da propositura, ern seu caput, que

assim dispõe:

Art. l' Torna-se obrigutória a inclusiio de produtos considerados orgônicos na

merenda escolar nas unidades de ensino na rede pública estadual na proporção

mínima de 30oÁ (lrinta por cento).

Pois bem, trata-se de matéria onde a competência legislativa é concomente da União,

Estados e Distrito Federal, nos tennos do artigo 24, incisos IX e XIV, da Constituição Federal:

Art. 21. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concoruentemenI e sobre :

(..)
X - educoçíro, cultura, ensino, desporto, ciência, Íecnologirt, pesquiset

desenvolvimento e inovação ;
(.. )
XII - previdência social, proteção e defesa da soúde,'

(.. .)

É louvável a intenção da proposição legislativa, porétn há uma invasão de cornpetência da

rnatéria, o que acarreta sua inconstitucionalidade, por afronta a Constituição Federal e Estadual.

Nesse contexto, a interferência do Poder Legislativg na esfera de competência privativa do

Poder Executivo resulta, ainda, em transgressão dp pnncipfi da independência e harmonia entre os
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Poderes, insculpido no artigo 2o da Constituição Federal e reproduzido simetricamente no artigo 9o

Constituição Estadual. Vejamos:

"Art. 2" São Poderes da (Jnião, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,

o Executivo e o Judiciário. ".

Art. 9'São Poderes do Estado, independentes, democrdticos, harmônicos entre si e

sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal,

o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Parrúgrafo ítnico E vedada a qualquer dos Poderes a delegaçdo de competência.

É pacifico que as regras concernentes ao processo legislativo, em especial aquelas

^ 
respeitantes a iniciativa legislativa, são de observância obrigatória pelos Estados-Membros, por

força do chamado princípio da simetria, cúa função precípua é garantir, nos elementos substanciais,

a homogeneidade da disciplina da separação, independência e harmonia dos poderes, nos três

planos federativos.

Insta consignar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sobre o assunto:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, LEI
COMzLEMENTAR ,^[ 239/02 DO ESTADO DO ESPÍNTO SANTO.

DISPOSIÇÕES CONCERNENTES A ORGÃOS PUBLICOS E A ABERTURÁ DE

Crc,»rcó SUPLEMENTAR. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCrc FORMÁL. I,
A Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de

auto-organização e de autogoverno (attigo 25, caput), impõe a observôncia

compulsória de vdrios princípios, entre os quais o pertinente ao processo

legiilativo, de modo que o legislador estadual ndo pode validamente dispor sobre

matérias reservadas-à iniciativa privativa do Chefe do Executivo. 2. Pedido de

declaração de inconstitucionalidade jutgado procedente. (ADI 2750, Relator(a):

EROS GMU, Tribunal Pleno, iulgado em 06/04/2005, DJ26-08-2005 PP-00005

EMENT VOL-02202-01 PP-00141 kB v. 17, n. 505, 2005, p. 52 RTJ VOL-00195-

01 PP-00019)

A proposição estabelece ainda uma série de atribuições que deverão ser executadas pelo

Poder Executivo, através da Secretaria de Estado Educação.

Sendo assim, o projeto de lei ultrapassa o limite da constitucionalidade, pois acarreta em

atribuições e funções naistrutura do Executivo, contrariando dessa forma, o que dispõe o art. 39,

parâgrafo único, inciso II alíneas "a", "b", "d" da Constituição do Estado de Mato Grosso'

Vejamos:

Art. 39 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro

ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de

Justiça, à Procuradoria Getal de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos

previs tos nes ta C onstituiç ão.

@,SetorA-CPA-CEP:18049-901-Cuiabá-MT.(LS)



Esreoo oe Mero Gnosso

Asserúelna LectsunvA Do Esreoo or MRro Gnosso

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CCJR

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Pardgrafo único São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:
(...)
II - disponham sobre:
a) cfiação de cargos, funções ou empregos pítblicos na Administração Pítblica
direts e indireta ou aumento de sua remuneração, observado o disposto na Seção

III, Capítulo V, deste Título;
b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos,

estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e ftansÍerência de militares para a
inatividode;
(...)
d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da

Administração P riblica.

^ O caso é de inconstitucionalidade manifesta. A proposição afronta a Constituição da

República por vício formal de iniciativa, e por usurpaÍ a competência material do Poder Executivo e

por ferir o princípio constitucional da separação de poderes.

Assim, ao TORNAR OBRIGATORIO via o projeto de lei em discussão, ao Poder

Executivo para exercer ato que iá é de sua competência, torna a matéria inconstitucional, pois, a

presente medida é de fato uma ingerência entre poderes, e por mais relevante que seja, não suprime

ôu elimina a sua inconstitucionalidade, pois ela invade a esfera a administrativa alcançando atos

ligados à atividade típica da Administração Pública.

Além disso, a matéia tratada na proposição, na medida em que visa instituir produtos

orgânicos na merenda nas unidades de ensino na rede pública estadual na proporção mínima de

3OoÁ (tintapor cento), dependerá de recursos, o qual não tem previsão orçamentária.

Devido a indiscutível criação de novos gastos para o Governo Estadual, a Proposição

deveria atender o que dispõe o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -
ADCT/CF, que dispõe:

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou

renúncia de receita deverá ser ocomponhada da estimativa do seu impacto

orçamentário e financeiro.

Assim, mesmo que haja previsão em artigo que a propositura observará a Lei

Complementar n.o 101, de 04 de mai,o de 2000, a previsão de estudo de impacto orçamentário e

finanieiro foi constitucionalizado, passando a exigir que toda proposta de Lei deverá ttazer em seu

bojo o referido estudo de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Embora tal dispositivo conste no ADCT da Constituição Federal, o que pode levar a inferir

que tal preceito é de aplicação apenas no âmbito federal, tal celeuma já foi resolvida pelo Supremo

i.iUrnát Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 5816 de relatoria do Ministro

Alexandre de Moraes.

Temos, portanto no presente projeto flagrante m a noÍÍna constitucional.

Av. André Antônio Maggi, n.o 06, Setor A - CPA - : 78049-901- Cuiabá - MT. (LS)
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Por conta disso, o veto deve ser mantido

Estadual, onde pode o Govemador do Estado vetar o
com base no artigo 42, § 1o da Constituição

projeto, sendo que, ante as razões do veto'

É o pat"cer.

III - Voto do (a) Relator (a)

Diante do exposto, voto pela manutenção do veto Total n.n 712022 - Mensagem n'n

22012021de autoria do Poder Executivo'

Sala das Comissões, em ['i de '' ) de2022'

IV - Ficha de Votação

Reunião da Comissão I a3 I 90é

Voto Relator (a
"t'^o'o'"' \'/ ' õ ?7íõii - Mensasefir n: 22012021 deDiantedoexposto,@oVetoTotaln.o7l2022_Mensagt
autoria do Poder Executivo.

ldentificação do (a) Deputado (a

-901 - Cuiabá - MT' (LS)
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Reunião 1e Reunião Ordinária Híbrida

Data tsl03l2022 Horário 08h00min
Proposição VETO TOTALO7l2O22 - MSG 22Ol2O2t
Autor (a) Poder Executivo

Membros Titulares Sim Não Abstenção Ausente

Deputado Dilmar Dal Bosco - Presidente x u u u
Deputado Sebastião Rezende - Vice-
Presidente

tr tr tr x

Deputado Dr. Eugênio n n tr tr
Deputada Janaina Riva x tr tr n
Deputado Max Russi x n tr n

Membros Suplentes

Deputado Carlos Avallone tr n u n
Deputado Faissal n tr n tr
Deputado Dr. Gimenez n tr tr n
Deputado Delegado Claudinei n n n n
Deputado Xuxu Dal Molin n n n tr
Soma Total 3 0 0 1

Certifico que: Matéri a relatada pelo Deputado Max Russi presencialmente com parecer pela

MANUTENÇÃO do veto. Votaram com o Relator o Deputado Dilmar Dal Bosco e Deputada

Janaina Riva por videoconferência. Ausente o Deputado Sebastião Rezende. Sendo a
propositura aprovada com parecer pela MANUTENÇÃO do veto.

aql4rU*d*d,gh,
Waleska CardoÉo

Consultora t egi{aliva
Núcleo CCJV
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