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O AutorjustiÍicà que:

I - Relatório

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

dia O4lol}ô22, sendo aprovado o requedmerto de dispensa de 1." e 2 u pautas no dÂ 0910212022'

após foi encamiúada paia esta Comissão no dia 16102/2022' ttdo confonne as fls 02, 08 e 12v'

O projeto em referência visa, em linhas gerais, introduzir o Artigo l'-A a Lei n" 4'174 de

16 de janeiro de 1gg0 que dispõe sobre a alienação de áreas adquiridas para fins industriais e

comerciais, a empresus ou entidades que vierem a implantar-se nas referidas Iíeas

"Inicidlmenle, a inicialiwt po amenlot na pre.\efiíe proposíção eslá simétricoco'n

a ConsÍiluição Fe.lerul e Conslhuição Esladual, pois as malirios de i iciativa

prn'atiw dá chele do Po(ler ExecuíiTo são resttilas àquelas previslas no § l' do
'art. 

61, da Cottsíituição Federul que, pelo princípio da sineíria de|en ser

obsenadas no ômbito estadual Assi l, o "Poder Legislaliw detén a cofipelênci't

de ementlar todo e qualquer prcjeÍo de lei ai .la queÍlúío da inicialiva reservad't

a o CheÍe do Pode; Executiro" (STF ADI 3.288/MG) desde que haja pettinênci't

tenáicâ com a proposla otigindl e a proposiÇão não dcarrele aunento de

úi e rclação a PerÍinôncia le lálica, (r presenle proposição |isa garatlí.it àt

eníidades eslataís e pri,adas sem./ins luctoti|os a possíbilitl'tde de se insldlare'In

rtsicamenle com suas esÍruluras nd.\ aireas dos dislrílos induslriais para aÍuatem

nd consecuÇão de seus obieli't'os sociais,

Á Cotlttitu;ção de 1988 istabelece, en seu artigo 3', os objetivos funda rcntais dtl

República Fe.leraliva do Brasil, denÍre os quais se inserc o disposto e seu i ciso

@ cEP: ?8049-9ol cuiabá MT(DN)
\



1, parle final: consínir ufia socieà1de solidária. DesÍacd-se que a nossa

de locracia é solidárid, por exPressa alicçdo conslilucional' na garuníia da
liberdarle, da seguranÇa, do bem-eslar, do desenvolvimento da iSuctldade e da

justiça, oulorgdndo lambém à sociedacle a .íunção de coftesponsdbiliddde na

deíes a de s íd s gar ant ia:.
Dessa Jorma, a Repúblicã Federativa do Btdsil ten cot o um de seus obielivos a

cotlstlüÇão de uma sociedade soliüria baseada a parlicipaçiio social como

expressào ílo exercício da ciclaclania e do Eslado Den\ocrálico en qrc se cofisliítli.

Busca-se então alftivés desta dheraÇão/ínclusao un ajusldtnento do Estaílo às

ov(ls ctspiraÇões sociaít, ailibuindolhe a fioçAo de i leglaÇão socidl como

lambém !1 tra dormando em maÍerialiddde dos anseios da conufiidade e a
Ponicipação eÍetiva desta no desenrob'imento do bem-estar social almeiado
-atraués 

ãa aplicação írrcnunciável alo primatlo clo Direíto' É' porúnro' detter do

estado consíruir u a sociedatle livre' i sla e solidária, garuntir o desefiwbimenlo
nacional; erradicar a Pobrezo e a marginalização e redüzir as desigualdades

sociaís e regiofidis; promorer o bem Lle íodos, setfi Prcconceilos de origefi raÇa,

sexo, cor, idade e quaisquet ouítas Íotmas de discimínaÇão, cofisagrados 
'1o 

drt'

3'da CF.

Em seguida, o projeto de lei foi remetido à Comissão de Trabalho e Administração Pública

que, através de Parecer, devidamente encartado nos autos, analisoll o mérito da questão e opinou

pela aprovação do Proj eto de Lei n: 1912022, sendo aprovado em l' lotação no rlia 1610212022'

Posterionnente foi remetido a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação paÍa

análise e parecer quanto ao aspecto constitucional, legal ejuridico.

E o relatório

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiçâ e Redação - CCJR, de acordo com o aÍtigo 36 da

Constituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 369, inciso I, alínea "a,', do Regimento htemo

rlesta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico sobre todas as

proposições oferecidas à deliberação da Casa.

Como dito aflteriormente, o presente projeto visa, em linhas gerais, introduzir o Afiigo 1o-

A à Lei n'4.174 de 16 dejaneiro de i980 que dispõe sobre a alienação de áreas adquiridas para fins

industdais e comerciais, a empresas ou entidades que vierem a implantar-se nas referidas áreas'

A alteração ploposta üsa âutodzar o Poder Executivo a alienar, a título gratuito não

oneroso os bens imóveis, nos seguintes temos:

16 de janeiro de 1980, com a
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Árt.l"-A. Ficd dulotizado o Poder Execuli|o alienar, a tíhtb Pftíuib nAo

o erc,so e com cláusulas rewftír)eis, a doaÇão de i ló|'eís destinados à:

I - órgão, autarquid ou íunclação de quaisquq dos poderes da Uníão'

Eslados e MunícíPios;
ll conselhos de fscalização ptofssional enlidades de inleresse das

calesorias proÍssionais ou econó lictts oü entidddes equiwlenles de

re prcs en fiç ão e mpre sar ial :
III - pesso.r iutídic(l de direilo ptirttdo senfns lucrulívos ctlio obielo seia a
execuÇõo de al idades cle assí§iêncict social, saúde esportes ou educação,

de\'idameníe reconhecidtts pot le i ;
§1". DererAo ser obsêtt'(1dos o rilo e os procedi eníos previstos na
legislação espec$ca qte regulameníe a geslão patrimonidl da

Aclministt.tção Púhlica do Estado de Mato Gtosso.

§2". Fica litnitado ao equilalente de 1% (un Por cenío) da áred total o't

espaços pttssi\)eis da alie ação prevísld nesíe arÍígo.

Ocore que a Iei a ser alteüda é uma lei autorizativa, oriundâ de um projeto de lei onde o

Poder Executivo solicita ao Poder Legislativo pâra alienar, de formâ gmtuita ou onerosa

determinado bem.

A inclusão de um dispositivo alterando essa lei, de iniciativa de um membro deste

Parlamento, padece do vicio de inconstitucionalidade formal e material, pois nos termos do art 25,

inciso X, alínea "b" cabe a Assembleia Legislativa autoÍizar o Poder Executivo a alienação cessão e

arendamento de bens imóveis do Estado, mediante a solicitação do Govemador do Estado.

Arl, 25 Cabe à Assenbleid Legklaliva con ct sanção clo Govemadot do E:lado

não exigida esld Para o eipecíicado o Atx. 28' dispot sobre lodds as nalérias de

compeíência do Estado, espec iahnente.'
(...)
X - n at ér ia.fi n ance iru, Podendo :
(...)
b) aülorizar a aliefiacão. ce§são e arrendamer\lo de bens ímóveís do Estado e o

rccebimento de doacões co encargo.t gravosos, inclusive a §ihples deslinação

tpccílco do ben:

Apesar da boa intenção da iniciâtiva parlamentar, não é necessário que a lei autorize ou

determine ao Poder Executivo fazer aquilo que, natúâlmente, encontra-se dentro de sua esfera de

decisão e ação, ademais no caso de alienação, doação de bens imóveis a autorização deve ser dada

no caso concreto, não de fotma genérica, como e§tabelece a proposta.

Nesse sentido de Edmir Netto de Araújo, lembrando Diógenes Gaspaíni:

"Á autorização legíslali'ta deve ser dada caso a caso, especilicdmenle,

meio de lei geral, pois nessd hipóíese o Legislali'o estaria

t

a,. e"are a"ta"lo l,tuggi, n."06, setorA cPA CEP:78049-901 Cuiabá MT (DN)



EsrADo DE Maro GRosso

AssEMBLETA LEGTSLATTVA Do ÉsÍaDo DE Maro GRosso

Secretaria Parlamentar da Íúesa Diretora

Núcleo CC.JR

Comissào de Constituiçào,lustiça e Redaçào

ilegititntlnente sua compelência de aíerir a conrefiiêncía e a oporluniLlade do
dlienoÇão" (Curso de Dircito Aclministralin, Ed- Saruh'a, 3" Ed., 2007, ps. 1.1 16).

Convém ainda conferir a lição de Sérgio Ferraz, que conetamente assinala que há

necessidade de autorização legislativa especifica para a alienação de irnóveis públicos, não a

genérica como estabelece a proposiçào:

(...) a dlienoção cle bens da Administraçiio Pública é reslrií.! aos chamados bens

aloni iais, jamais abrangmdo os de uso comu»t, ou de uso especial, ao nenos
enEnnlo marcaclx Peloúnculo de dÍelaÇão ao inleresse público Oínculo esse que

pode decorrcr de disposição legal ou de ato adrrlinislr.tliro, Íonles que deleminaDl
l(tmbéfi a nalureza do alo de cles(íelação). E fiesse sentido exalo que se há de

entetuler o co teúclo do arligo 67 do Código C il cotn o esclareci lenlo adiciolal
de que sua localização no reíerido Códí4o ten exPlicdÇões cle naturczd hisÍóric!1,

em nada semintlo pard.íundar impugnações à §ua obsen'ância, sob color de se

cuidar de fiatérid própria Ílo Direito Ad inislraíiTo. Por tudo isso, parece-nt)s

critícável d dffilação daq eles que suslenlafi não depender a alienação de bens

esladuais ou ttlu,ticipais de aulo zação legislatiw (a não ser quando assi l o

exigisse a lei estaduol ou nunicipal) En primeiro lugar, o Código Ciril não é

si lples lei Íederal, mos sit , lei nacional- Em segunclo lugar' sendo o patimônio
público bem de trtlos, só à represehtiçíío de todos é que se lode al buir poder

para tütoriztr sua alienaçíio; dií a irfiprcscindibililade' em lodo o lertilótio
aciortal, ds flulo zação legislaliw paru a ilienaçAo de befis (hówis ou imówis)

da Administrução Púbtícd e, no ca§o de imóveis, sg9!i4ç.49-9.§29!!lkg üm
i ilicttçíío do bem e dos lin ile§ di oPerÍção (..)

Diógenes Gasparinil sobre a matéria assim dispõe:

A iulorização legislaliva dere ser alada caso a ca§o. especirtcamente' e ão

por meio de lei getal, pois nessa hipólese o Legi§lat^'o eslifia delegan'lo

ilegilimamenle sua comPetência .le aÍeit d conveniêhcia e a opottut iílade
da alienação. (---) Não pode, pofianto, hawr uola leí 4etdl Se assim fosse,
o Legislal o estaria delega do a cotnpetência de a cada caso exa inar a
oporlunitlade e co wniêncía d!:t alienação. Essa delegação é proibída pelo

nosso ordenamento jutídico Ha assím que ter lei

O Supremo Tribunal Federal sobre questão semelhante tem censurado a autorização

genérica ao Poder Executivo, ao declarar a inconstitucionalidade de lei do Estado de Tocantins, no

julgamento da ADI 425lTO, de relato a do Minisho Maurício Corrê4, o relator expõe quç a

àumrização genérica ofende os princípios sensíveis, bem como o princípio da Sepdação de

Podercs.

I ClSrlntNI, Ológenes. Direito Ádministtuti|a. I7'ed- São Paulo: Sarâiva, 2012' p. 1009. I
ín". e,rare entOnio ttlagei, n.'06, SetorA-CPA CEP:78049-901 Cuiabá MT (DN)
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"A Medida Provisbia 61/90, con|ertiLla na Lei 215/90, que autoriza o CheÍe do

Poder Executivo a tloar quaisquer hens do Estado, n\óveis ou inóve$' scnt

especificáJos, oÍende os princípios consliíucionais sensíveis (CF, arligos 2',25 e

31, IV), cono aliá,s ben coloíado no parccet do Ministétio Público Federdl (/ls.

688/697). 35. Co eíeilo, d compelêncid ouíorgada ao Gor'enador' por meio de

norma genérica, \,otadd pela Ássembleid LegisldÍirl, conslituí .íorild de violaÇão

ao pri cípio dtl separação dos Podetes de que cuidam os artigos 2' e 60' § a'' da

Constituição Fe.lerul, porquanlo lhe atriblti coníínua auÍoriz.tção para a

disponibilidade de bens públicos do Estttdo 36. Oru' essa delegação trdduz-se em

afiônalo instrumenlo pord dispor dd coisa púhlica de ntaneira permanenle e

seglndo a wnlade pessoal e exclusiva do Governa.lot. -'11ém disso não íoi
obedeciLlo o disposto no aúigo 68 da Constiluição de 1988 ní' que toca ao

prccesso legislalh)o reíerente àt leis delegadal Nesse ponlo (MP 61/90'

convertida na Lei 2l 5/90), a açtio dewá ser consideruda ProLede te.

Portanto, vislumbramos questôes comtitucionais que caracterizam impedimentos à

aprovação legislativa.

E o PareceÍ.

III - Voto do (â) Relator (a)

Pelas razões expostas, voto contrário à aprovâção do Projeto de Lei n" 1912022, de

auto a do Deputado Paulo Araújo.

Salâ das Comissões, en ,23 de ç8- l"zozz.

e.r. ,t,O.e-q"tOnio l'tuggi, n."06, SclorA CPA-CEP:78049-901-Cuiabá MT (DIo
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Iv - Fichâ de Votâção

Proieto de Lei n." 19/2022 - Parccer n.'3'7212022

Reuniào da Comissào ern .il /of, 40eL
Presidente: Deputado (.i. 't^ a,. Sort.1,a
Relator (a): Deputado (a) d§"\rooól.,e Q!.-o.r.rl i.\.oL

Voto Relator (â

'jeto 
de Lei n.' 1912022, de autoria doPclas razôes cxposlas. \olo contrário à ap;q{açào do

Deputado Paulo AÍúo.

PosiÇão na Comissão

@sP,zroas-got -criuta À'{r (oN)


