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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 no mesmo dia e, então foi encaminhado para esta Comissão
no dia 1710212022, tendo a esta aportada no mesmo dia, tudo conforme as fls. 02 a 05/verso.

O § 1o do artigo 42 da Constituição do Estado de Mato Grosso prevê qtre, "se o
Governador do Estado consi.derar o projeto de lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou
contrário ao interesse público, vetáJo-á total ou parcialmente".

Ainda, nos termos do § lo, do artigo 302, do Regimento Interno desta Casa de Leis,
compete a esta Comissão a análise do veto que tiver por fundamento a inconstitucionalidade da
proposição.

Nas razões do veto, o Chefe do Poder Executivo assim explana:

"No exercício das competências contidas nos art. 42, § 1", e 66, inciso IV, da
Constituição do Estado, comunico a Vossa Excelência que decidi vetar
integralmente o Projeto de Lei n' 524/2019, que "Dispõe sobre a transparêncio
acercü da dívida ativo do Estado de Mato Grosso", aprovado por esse Poder
Legislativo na Sessão Ordinária do dia l0 de novembro de 2021.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral do Estado opinou pelo veto total ao
projeto de lei pela sua inconstitucionalidade, de acordo com o tópico elencado no
parecer, o qual acompanho integralmente:

Inconstitucionalidade formal: invade a competência do Poder Executivo para criar
atribuições a entidades da Administração Pública e yersar sobre seu

funcionamento e organização - arts. 39, parágrafo único, II, "d" e 66, V, da CE;

Essas, Senhor Presidente, são as razões que me leyaram a vetar integralmente
Projeto de Lei n' 524/2019, as quais ora submeto à apreciação dos membros dessa
Casa de Leis. "
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Com efeito, submete-se a esta Comissão de Constituição e Justiça, o Veto Total no 512022 -
Mensagem n" 21812021 aposto ao Projeto de Lei n.' 52412019, de autoria do Deputado Wilson
Santos, a firn de ser ernitido o necessário parecer.

E o relatório.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de acordo coln o artigo 36 da
Constituição do Estado de Mato Grosso e artigos 302, § 1" e 369, inciso I, alínea "a" do Regime,to
Intemo desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e regimental
sobre todas as proposições oferecidas à deliberação da Casa, bem como sobre os vetos que tenharn
por fundarnento a inconstitucionalidade.

De acordo col1l o artigo 42 da Constituição do Estado de Mato Grosso, o govemador
somente pode vetar o projeto de lei por inconstitucionalidade ou que seja contrário ao interesse
público, senão vejamos:

"Árl. 42 O pro.ieto de lei, após concluída a respecÍiva votação, se rejeitado pela
Assentbleia Legislativa, será arquivado; se aprovado, será enviado ao Governatfuir
do Estctdo que, aquiescendo, o sancionará no prazo tle quinze dias úteis.

§ 1',se o Governctdor do Esíado considerar o projeto de lei, no totlo ou en porte,
inconstitucionol ou contrtírio uo interesse público, veta-lo-á toÍal ou
parcialmenle, no prazo de quinze dias úteis, conÍados da dala clo recebimenlo, e
comunicará, denlro de quarenta e oiÍo horas, os moÍ.ivo,ç do velo qo Presidente da
Assembleia Legislativa. (gri.famos e negritomos) "

Em síntese as razões do veto foram embasadas na justificativa de que a propositura invade
a cornpetência privativa do Chefe do Poder Executivo, pois cria atribuições a entidades da
Adrninistração Pública e versar sobre seu funcionamento e organização, violando, assirn, os arligos
39 parágrafo único, II, "d" e 66,Y, da CEIMT.

Não obstante os argumentos utilizados pelo Chefe do Poder Executivo para vetar a
proposição aprovada por esta Casa de Leis, o veto total não merece prosperar.

Em resposta ao tal argumento, a proposta de Lei, ao Íratar sobre a transparência acerca da
dívida pública, encontra respaldo no caput do ar1. 37 da Constituição Federal que, dentre outras
disposições, impõe que a Adrninistração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a fiel observância ao princípio da
publicidade.

Do tnesmo modo, e importante dizer que tal princípio encontra-se sedirnentado no inciso
XXXIII do aftigo 5o. Transcrevo: ^ \ /' Axl
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"Árt. 5' Todos .são iguais perante a lei, sent clislinção cle qualquer nalurezo,
garantindo-se aos brasileiros e aos esÍrangeiros resirJintes' no país c)
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualclade, à segurança e à
propriedade, nos Íermos seguintes;

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informaÇões de seu
irtnrnrr-n Mroretiv, ou gerar, que serã, prestadas no
prazo do lei, sob pena de responsabilidade, ressalvaclas aquelas cujo sigilct seja
intprescindfuel à segurança da sociedade e do Estado.',

Não bastasse isso, a propositura está ern sintonia com que estabelece a Lei Federal n."
12.52712011 (Lei de Acesso à Informação), que, em seus artigoi 1o,6o, inciso I e 8,,, dispõe o
seguinte:

"Art. la Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela lJnião,
Estados, Distrito Federal e Municípios, com o -íim de garantir o acesso a
informações previsto no inciso xxxil do art. 5o, no_inciso II do § 3' do art. 37 e
no § 2" do art. 216 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:
I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo,
Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério público;
II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de
economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Att. 6e Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e
procedimentos específicos apl icáve is, asse gurar a :
I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua
divulgação;

Átt. 8a É dever dos órgãos e entidades núblicas oromover, indenendentemente de
reqaerimentos. a divulgacão em local de fócil scesso, no ômbito de suas
comoetências, de informacões de interesse coletivo ou geral oor eles orodizidas
ou custodiadas. " (griÍei e negritei)

Logo, não andou bem o Govemador do Estado em vetar o presente Projeto de Lei, eis que
a proposta apenas garante um direito constitucional que, traduz o ideal republicano da liberdade,
porque o direito a publicidade, impõe a Administração Pública Estadual, a agir com mais
transparência possível, a fim de que os administrados possam controlar os excessos cometidos pelo
Poder Público.

Posto isto, a proposta legislativa não adentrou em maténa de competência privativa do
Poder Executivo, já que as ações elencadas são de obrigatoriedade do Poder Público, não se
amoldando em nenhum das hipóteses de competência privativa do Chefe do Poder Executivo,
tratando-se, por exclusão, de competência do Parlamentar Estadual de deflagrar o inicio do processo a-6
legislativo, conforme prevê o artigo 39, da CEIMT: 

#
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Art. 39 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro
ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estadlo, aô Tribunal de
Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos
pr ev is t os ne s ta C ons t ituiç ão.

Além disso, o Supremo Tribunal, na sua visão mais moderna, alinhados com os preceitos e
norÍnas constitucionais, recachou que, embora as matérias relacionadas ao funcionamento e
atribuições de órgãos do Poder Executivo, devem estar inseridas cuja iniciativa é reservada a
autoridade ali estabelecida, por traduzirem matéia de exceção, não podem ser ampliadas por via
hermenêutica, sob pena de ocasionar o esvaziamento da atividade legislativa autônoma no âmbito
dos entes federados.

Assim é o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:

,,EMENTA: LEI DISTRITAL. NOTIFICAÇÃO MENSAL À SECRETANA DE
SAUDE. CASOS DE CÁNCER DE PELE, 

-OSRIC, 
ÇÃO IMPOSTA A UÉ;TCOS

PUBLICOS E PARTICULARES, ADMISSIBILIDADE. S,qÚiT iUAiiõI.
MATENA INSENDA NO ÁUArcO DE COMPETÊNCIi COUUU_ Z
CONCORRENTE DO DISTNTO FEDERÁL. ARTS, 23, I, e 24, XII, DA CF.
RESPONSABILIDADE CIVL DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE. MATENA DE
COMPETENCIÁ EXCLUSIVA DA UNIÃO. ART. 22,1, PROCEDÊNCIA iINCí,qI
DA AÇÃO. I - Dispositivo de lei distrital que obriga os médicos públicos e
particulares do Distrito Federal a notiJicarem a Secretaria de Saúdà sobre os
casos de côncer de pele não é inconstitucional. II - Matéria inserida no ômbito do
competência da união, Estados e Distrito Federal, nos termos do art. 23, I, da
Constituição Federal. III - Exigência que encontra abrigo também no art. 24,
XII, da Carta Magna, que atribui competência concoruente aos referidos entes
federativos para legislar sobre a defesa da saúde. IV - Dispositivo ãa lei distrital
que imputa responsabilidade civil ao médico por falta de notfficação caracteriza
ofensa ao art. 22, I, da cF, que consigna ser competência exclusiva da união
legislar acerca dessa mqtéria. v - Ação direta parciaimente procedente.
(ÁDI 2875, Relator(a): RICARD) LEWAND)%\KI, Tribunal pleno, julgado em
04/06/2008, DJe-112 DIVULG 19-06-2008 ?UBLIC 20-06-2008 EMENT vol-
02324-01 PP-00215 RTJVoL-00205-03 pp-7tI3z RTv. 97, n. 876, 2008, p. ilt-
114 LEXSTFy. 30, n. 360, 2008, p. 39-45)"

Portanto, face o teor da propositura, por traduz um direito constitucional, não procedem
às razões do chefe do Poder Executivo, razão pela qual o veto deve ser derrubado, mediante voto
da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, em escrutínio secreto.

É o parecer.
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III - Voto do (a) Relator (a)

Pelas razões expostas, voto pela derrubada do Veto Total n.o 512022 de autoria do poder
Executivo.

Sala das Comissões, em lí de cJ de2O22.

IV - Ficha de Votação

Veto Total n." 5/2022-Projeto de Lei n..5Z4M
Reunião da Comissão em í I o) I
Presidente: Deputado,!
Relator (a): ^!-,,*,,- QTn-*-
Voto Relator (a

Pelas razões expostas, voto pela derrubud,
Executivo. n

Posição na Comissão Identifi
Relator (a
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Reunião 13 Reunião Ordinária Híbrida
Data Lsl03l2O22 Horário 08h00min
Proposição VETO TOTAL5l2O22 - MSG 2L8l2O2t
Autor (a) Poder Executivo

Membros Titulares Sim Não Abstenção Ausente

Deputado Dilmar Dal Bosco - Presidente x n tr n
Deputado Sebastião Rezende - Vice-
Presidente

n tr u x

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

Membros Suplentes

Deputado Carlos Avallone n n tr tr
Deputado Faissal tr tr tr n
Deputado Dr. Gimenez tr tr n tr
Deputado Delegado Claudinei tr n tr tr
Deputado Xuxu Dal Molin tr n n n
Soma Total 3 0 0 t
Certifico que: Matériarelatada pelo Deputado Dilmar Dal Bosco presencialmente com parecer
pela DERRUBADA do veto. Votaram com o Relator o Deputado Max Russi presencialmente e

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

roJutfu
Waleska Cardoso

Consultora Legislativa - N(leo CCJR
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