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Parecer n." 38412022/CCJR

Referente ao Veto Total n.o 1212022 - Mensagem no 23212021 -
Projeto de Lei n' 102712019, queooVeto total aposto ao projeto de lei
n' 102712019, que veda a nomeação para todos os cargos efetivos em
comissão de livre nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem
sido condenadas nas condições previstas na Lei Federal n" 7.716, de
05 de janeiro de 1989, no âmbito do Estado de Mato Grosso. Autor:
Deputado Thiago Silva".

Autor: Poder Executivo.

Relator (a): Deputado (a) ,^O,i*t"rru- ,9 ,L lbrrrrrr-

I - Relatório

O presente veto foi recebido e registrado pela Secretaria de Serviços Legislativos no dia
1610212022, tendo sido lido na Sessão na mesma data. Após foi encaminhado para esta Comissão no
dia 1710212022, tendo aportado na mesma data, tudo conforme as fls. 02 e 05/verso.

Submete-se a esta Comissão o Veto Total n.o 1212022, aposto no Projeto de Lei n."
102712019, 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 Redaçáo a anáiise 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:

" (. ..)
. Inconstitucionalidade formal: invade a competência do Poder Executivo para
deflagrar processo legislativo que verse sobre servidores públicos do Estado, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade: Ofensa aos arts. 39,

parágyafo único, II, "b", e 66, V, ambos da CE;
(,..).

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

E o relatório.

Av. André Antônio Maggi, n." 06, Setor A - CPA - CEP: 78049-901- Cuiabá - MT. (LS)



Esreoo oe Maro Gnosso

AsseMeLerR LrersurrvA Do Esraoo oe MRro Gnosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CCJR

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

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, § 1o e 369, inciso I, alínea ooa" do Regimento
Interno desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e regimental de
todas as proposições oferecidas à deliberação da Casa, bem como sobre os vetos que teúam 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 projeto de lei, após concluída a respectiva votação, se rejeitado pela
Ássembleia Legislativa, será arquivado; se aprovado, será enviado ao Governador
do Estado que, aquiescendo, o sancionará no prazo de quinze dias úteis.

§ 1',Se o Governador do Estado considerar o projeto de lei, no todo ou em paríe,
inconstitucional ou contrdrio ao interesse pítblico, vetó-lo-d total 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
Assembleia
Le gis I at iva. (ne grito u-se)

Conforme explanado nas razões do veto, o Seúor Governador informa que a proposta
legislativa padece de vício de inconstitucionalidade, em razáo da " (...) . Inconstitucionalidade formal:
invade a competência do Poder Executivo para deflagrar processo legislativo que verse sobre servidores
públicos do Esíado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade: Ofensa oos arts. 39, parágrafo único, II, "b", e 66,

V, ambos da CE; (...).".

A questão passou por esta Comissão, a qual, através do Parecer ll4ll202l, apreciou o
Projeto de Lei ora vetado, tendo se manifestado por sua prejudicialidade inconstitucionalidade.

Da análise da proposição, bem como das razões do veto apontados pelo Seúor
Governador, entende-se que o mesmo assiste razáo, conforme passaremos a expor:

Preliminarmente, cumpre destacar que a Lei Federaln" 7.716, de 05 de Janeiro de 1989
qlue "Define os crimes re a qual visa a punição, na
forma desta Lei, dos crimes resultantes de discriminação ou preconceito de Íaça, cor, etnia, religião
ou procedência nacional.

Pois bem, desse modo, embora a proposição em análise seja de grande relevância, cumpre
salientar que na data de 17llll20l9 fora publicada no Diário Oficial a Lei Estadual n" 9.644, de 17

de novembro de 2011 que "Define critérios para nomeação e exercício dos cargos de Secretários

de Estado e dá outras providências.", aqual dispõe o seguinte: 
V)\

"Art, 1o Fics vedada a nomeação para os cargos de Secretdrios de Estado áe
pessoas que tenham contra si condenação, em decisão transitada emiulgado, ou

\r.'\ . 'Áht\ u wvC(
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proferido por órgãojudicial colegiado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a
partir da decisdo condenatória, pelos crimes:
(...)
VII - de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, teruorismo e

hediondos;
(...) " .

Sendo assim, a proposição em questão, embora trate tão somente da nomeação de
Secretários de Estado, abrange também matéria análoga tratada na referida Lei, a qual está em
vigência, e nesse caso aplica-se o disposto no inciso IV, do art.7o, da Lei Complementar n.o 95 de
26 de fevereiro de 1998, que regulamenta o processo legislativo em âmbito nacional, bem como no
âmbito estadual a Lei Complementar no 06, de 27 de dezembro de 1990, que "Dispõe sobre
Processo Legislativo, a elaboração, a redação e a consolidaçdo das leis e dá outras providências",
a qual também determina em seu art. 7, inciso IV, que o mesmo assunto não poder ser objeto de
mais de uma noÍÍna legal.

Nesta perspectiva, o Regimento Interno dessa Casa de Leis, é claro ao dispor sobre a

presente circunstância, vej amos :

Art. 194 Consideram-se prejudicados:
I - a discussão, ou a votação, de qualquer proposição idêntica à outra já
aprovada, ou a outra jd rejeitada na mesma Sessão Legislativa, salvo, na primeira
hipótese, quando a segunda aprovação der à anterior caróter ampliativo, ou na
segunda hipótese, tratando-se de proposição renovada nos termos do art. I 7 5;
(...)
Pardgrafo único O mesmo assunto não poderd ser disciplinado por mais de uma
lei, exceto quando o subsequente se destine a completar lei considerada bdsica,
vinculando-se a esía por remissão expressa.

Com base no referido artigo, e levando em consideraçáo que a matéria da presente
proposição já encontra-se abordada na Lei Estadual n" 9.644 de l7/ll/2011, portanto, resta
prejudicada a discussão e votação da presente proposição, conforme determina o Regimento Interno
em seu artigo 155 inciso X:

Art. 155 Não se admitirão proposições:
(...)
X - consideradas prejudicadas, nos termos do art. 194;

Cumpra ainda ressaltar que a presente proposição é inconstitucional, pois afronta a

Constituição Estadual, em seu artigo 39, parágrafo único, inciso II, alínea "b", erigido em

conformidade com o princípio da simetria (em sintonia com o disposto no art. 61, §1o, II, da

CRFB), que estabelece que são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual as leis
que disponham sobre servidores públicos do Estado' vejamos: 

\p o aualare, *"*or§ArL 39 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membrc

ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de
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,IusÍiça, à Procuradoria Geral de Justiça e aos cidadãos, na .forma e nos casos
prev is tos nesta C onsÍitu ição.
Pardgrofu único Síro de iniciativa privativa do Governsdor do Estudo as leis que:
()
II - disponham sobre:
( ..)
b) servidores públicos do Estcrdo, seu regime jurídico, provimento de cargos,
estctbilidade e aposenladoria de civis, refornta e transferênciq de militares pctra ct

inatividade,'

Como e sabido, a Carta Federal consagra a repartiçáo da competência legislativa entre a

União, Estados e Municípios. Igualmente, em face do notório alargamento da atuação do Executivo
no pÍocesso legislativo, há a previsão de uma repartição de competência tarnbém em termos
horizontais.

Por idênticarazáo constitucional, a Assembleia Legislativa não pode delegar funções ao

govemador, nem receber delegações do Executivo. Suas atribuições são incomunicáveis, estanques,

intransferíveis, nos termos do artigo 2" da Constituição Federal, reproduzido simetricamente no

arligo 9' Constituição Estadual. Vejamos:

"Árt. 2" São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o LegislaÍivo,
o Executivo e o Judiciário."

"Art. 9'São Poderes do Estado, independentes, democraticos, harmônicos entre si
e sujeiÍos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição
Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário."

Os Tribunais Superiores vedam a violação ao princípio constitucional da separação de

poderes, vejamos o julgado abaixo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS, 135, I; E 138. CAPUT
ES 3.0, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PÁRÁÍBÁ. AUTONOMA
INSTITUCIONAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. REQUISITOS
PARA A NOMEAÇÃO DO PROCURADOR GERÁL, DO PROCURADOR-GERAL
ADJUNTO E DO PROCURADOR CORREGEDOR. (...) Os demais dispositivos,
ao estabelecerem requisiíos para a nomeação dos cargos de cheJia da
Procuradoria Geral do Estado, limitam as preffogativas do Chefe clo Executivo
estadual na escolha de seus auxiliares, além de disciplinarem matéria de sua

iniciativa legislativa, na forma da letra c do inciso II do $ 1.o do art. 61 da

Constituiçiío Federal. Ação julgada procedenre. (ADI 217, Relator(a): Min.
ILMAR GÁLVÃO, Tribunal Pleno, iulgado em 28/08/2002) Do corpo do acórdão,

voto do mnin, relator llinar Galvão: "Registre-se, ademais, que, ao clispor sobre

requisitos oara oreenchimento de postos de cheíia na estruíura da Procuradoria
do Estado, os disoositivos em ouesíão violaram a iniciativa privotivo do 

"-4Governador nara leis aue disoonham sobre o orovimento de cargos, orevista n-a §[
alínea c tlo inciso II do S 1o do art. 61 da Caría da República, resra que, sendo z
coroldrio do orincíoio da seoaracão de poderes, é de observãncia obrisatório
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oelos Estados. até mesmo no exercício do ooder constituinte decoruente." Mesmo
sentido: ADI 2873, Relator(a): Min. ELLEN GMCIE, Tribunal Pleno, julgado em
20/09/2007; ADI 243, Relato.r(o): Min. OCTAVIO GALLOTTI, Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURELIO, Tribunal Pleno, jutgado em 0t/02/2001: AbI
1165, Relator(a): Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2001;
ADI 2856, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
10/02/2011; ADI 1895, Relator(a): Min. SEPULVEDA PERTENCE, Tribunal
Pleno, julgado em 02/08/2007.

Portanto, a presente proposição está prejudicada em face da vigência da Lei Estadual no

9.644 de l7l1ll20ll, que abrange amatéia constante da presente proposição, bem como padece de
inconstitucionalidade, por afronta ao artigo 39, parágrafo único, inciso II, alínea "b" da Constituição
do Estado de Mato Grosso.

Por conta disso, o veto deve ser mantido com base no artigo 42, § 1o da Constituição
Estadual, onde pode o Governador do Estado vetar o projeto, sendo que, ante as razões do veto.

É o parecer.

III - Voto do (a) Relator (a)

Diante do exposto, voto pela manutenção do Veto Total n." 1212022 - Mensagem n.n

23212021de autoria do Poder Executivo.

Sala das Comissões, em t ' ' de r -) de 2022.
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Voto Relator (a

Diante do exposto, voto pela manutenção do Veto Total n.o 1212022 - Mensagem n323212021 de
autoria do Poder Executivo.

IV - Ficha de Votação

Veto Total n.' 1212022 - MensagemnJ 23212021 - Parecer n." 38412022
Reunião da Comissão em rl o3 / g.op A
Presidente: Deputado S 

^l,rr,,^,-, 
ÁJ,,ú {ó-c-crt;-

Relator (a): Deputado (a) A^L bo-.^*

Posição na Comissão Identificação do (a

Relator (a'
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Reunião 13 Reunião Ordlnária Híbrida
Data tsl03l2022 Horário 08h00min
Proposição VETO TOTALL2l2O22 - MSG 23212O2t
Autor (a) Poder Executivo

Membros Titulares Sim Não Abstenção Ausente

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

n tr n x

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

Membros Suplentes

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

Certifico que: Matériarelatada pelo Deputado Dilmar Dal Bosco presencialmente com parecer
pela MANUTENÇÃO do veto. Votaram com o Relator o Deputado Max Russi presencialmente
e a Deputada lanaina Riva por videoconferência. Ausente o Deputado Sebastião Rezende.

Sendo a propositura aprovada com parecer pela MANUTENÇÃO do veto.

\,.h!-ÀtL6n^So»O
Waleska Cardosol

Consultora Legislativa - Núclào CCJR
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