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I - Relatório

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Ernenda Constitucional n." 912021, de autoria da
Deputada Janaína Riva, que altera dispositivos da Ernenda Constitucional no 92, de 21 de agosto de
2020 e dá outras providências.

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos l1o

dia 0510512021.

Em justificativa, o Autor informa que o projeto em referência tem por fundamento:

"Como é :;abido, com a Emenda Constitucional n" 95/2020, de 02 de dezembro de
2020, o Departanrenlo Estadual de Tránsito de MaÍo Grosso - DETRAN/MT, órgão
execulitto de lransiío esladual, responsável pelu segurcrnça viaria, exercidct para ct

preserttação du ordem pública e cla incoluntidade das pessoas e do seu paÍrimônio
nas vias púhlicas, coru hase nas disposições da Conslituição Federul de l9BB, art.
141, e da Lei Federal n'9,503/1997, é reconhacido constitucionalmente como.força
cle segurança esÍadual responsavel pela segurança viária no Estado de Malo
Grosso.

Com base na,s disposições cla Cctnsliluição Federal cle 19BB a du Lei Federol n"
9.503, cle 23/09/1997, tlue insÍittrir.t o C1;cligo cle T'riinsilo Rrctsileiro, a cttuação clo

DETRAIV/MTé puuÍutla no exercício clo PocJer de I'olícia cle Trânsito, no iimbito dct

segltranÇo viarict, ttisancfut a preservaÇão da ordern púhlica e clu incolurnidade das
pes:;ou.\ e do ,seu patrimônio nas tticts púhlicus.

Ne,s,çe senliclo, é clue.se inrltõc o l)rc.\ente Projelct cla Emenclu Con,stilucionul, que
visa estubelecer oor; aluctis saryiclores do I)epurtcunenlo Estcrcluul de 7i'tirt.çito
DETR4N/MT, in/egronles da carreira dos Profi.ssionais clo Sistemu Nocionql cle

Trânsito do Eslaclo cle Mato Grosso, que tenham ingressado na respecliva carreira
alé q daÍa cla entrada em vigor clesta Emenda ConsÍilucional, os mesmos crilérios
de/inido,s pela Emenda Con,yÍilucionul n" 92/2020 às demoi,s cctt'reiru.r qtrc
c o rtt p õ e m cr.t .fõrç a.s d e s e gut' nn ç ct e,s t ctd u a l.
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A pctrÍir dessa regulamentação, o Poder ExecuÍitto EsÍacluol concederá isonontiu
ao Departaruenlo Eslacluql de Trânsito - DETRAN/MT, r5rgão responsrit,cl pela
execuçiio da segurunça viciria no âmhilo estadual, visando a presen)aÇão cla ortlent
pública e da incolumidade das pessoas e do seu paü'imônio nas vias públiccrs,
estendendo aos seus servitlores o mesmo lratatnenlo especial dispensado às demai.y

.forças de seguranÇa, em especial a Perícia O/iciat e lclenti/icação Técnica -
POLITEC-MT''.

Curnprida a pauta, os autos vierarn a esta Cornissão de Constituição, Justiça e Redação para
emissão do respectivo parecer.

E relatorio.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, de acordo com o art. 36 da
CEMT, e afi.369, inciso I, alínea o'a" do Regirnento Intemo desta Casa de Leis, opinar quanto ao
aspecto constitucional, legal e jurídico acerca de todas as proposições ofbrecidas à deliberação.

A presente proposta de Ernenda Constitucional visa alterar dispositivos da Emenda
Constitucional n" 92, que passariam a contar com a seguinte redação:

"Art. B'Os ocupcrnÍes dos cctrgo:; estaduais da carreira da Perícia Técnica O./icial
e ldentificação Técnica (POLITEC-MT) e clo Departamento Estadual de Transito
(DETRAN-MT) que tenham ingressado até a clata da entradu em ttigor destcr
Emenda Conslilucionol poderão ctposenlar-se volunÍoriamenle, cotn provenlos
correspondentes à lotalidade da remuneração do cargo efetivo em que ,ye der a
aposenÍ.adoria e revisão na mesma data e proporção dos que se encontram ent
aÍividade, inclusive em decorrência da transformação ou reclassi/icação do cargo
ou,função, quando.f'orem preenchidos, cumulaÍivamenle, os seguinte.s reclui,silos;

(..)

II - 30 (trinttr) cmos de conlrihuição, se homent, dos quai.s ao menos 20 ftinte) ono,r
det,erão ter se daclo no a.feÍivo exercício de uma das carreirct.y da Perícict O.ficiul e

Iclenlificação Técnica (POLITEC-MT) e do Depcu'lamenÍo EsÍadual de Tríinsito
(DETRAN-MT), ou 27 (vinte e sete) anos de contrihuiçtÍo, se mulher, dos cluctis ao
menos l7 (dezessete) anos deverão ter se dado no e.fblivo exercício de uma cles

carreiras cla Perícia O./icial e ldenti/icação Técnica (POLITEC-MT) e do
Departamento Estaducrl de Tríinsito (DETRAN-MT),

(.)

Parágra/o úrtico.
consideradqs a
(POLTTEC Mr) -

Para e/bitos do disposlo no inciso II deste arÍigo, são
carreira da Perícia Oficial e

cdrgos de PeriÍo O/icial Criminal, Perilo
Técniccr
Méclico-
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Legisícr, Perito OJicial OdonÍo-LegisÍa, Papilo.scopisÍa, Técnico ern necrop.sia e
Perito Criminal II - e a Carreira dos Proíissionais do Sistema Nacional de
Tronsilct do Estado de Mato Grosso -cottl os cargos que a compõern."

Ab initio, cabe consignar que a PEC foi proposta por um terço dos membros deste
Parlamento, eln consorlância corn o artigo 38, inciso I da Constituição Estadual:

ArÍ, 38 Á Constituição podera ser emendada mediante proposta;

I - cle um lerÇo, no mínimo, do.s merubro.ç da Assembleia Legislctliva,.

Além disso, não liá vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou estado de sítio,
não existit-tdo, poftanto, óbices à aprovação de ernendas à Constituição, etn consonância corn o
artigo 38, inciso III, §1o da Carla Estadual.

Da tnesma fonna, a alteração proposta não visa abolir a forma federativa de Estado, o voto
direto, secreto, universal e periódico, a separaÇão dos Poderes e os direitos e garantias individuais,
previstas no §4o, do inciso III, do artigo 60 da Constituição Federal, cumprindo dessa fonna o
disposto no arligo 38, inciso IIl, §4" da Constituição do Estado.

Nesse contexto, conquanto a presente proposta de emenda à constituição tenha observado
as lirnitações circunstanciais e materiais ao poder de ernenda, entende-se que a proposição incorre
em vício de incor-rstitucionalidade,razáo pela qual esta CCJR opina por sua rejeição, nos tennos da
fundamentação a seguir.

Com efeito, no que concerne à iniciativa para propositura de projetos de lei sobre a
matéria, verifica-se que esta se encontra inserida no rol de iniciativa reservada, devendo ser
proposta pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, razáo pela qual o projeto se encontra eivado de
vício de iniciativa, inconendo em inconstitucionalidade fonnal subjetiva.

Tal entendimento é decorrente do princípio da simetria, pelo qual se irnpõe ao legislador
estadual a observância obrigatória das regras de processo legislativo previstas na Constituição
Federal, dentre as quais se insere a iniciativa privativa do Chefe do Executivo para propor leis que
disponharn sobre organizaçáo adrninistrativa, servidores públicos, seu regime jurídico, provirnento
de cargos, estabilidade e aposentadoria, confbnne preconiza o art. 61, § 1o, inciso II, alíneas "b" e
"c", da CF. in litteris:

Árl.6l. Á inicicrÍiva das leis complemenlores e orcliníu'icts cctbe ct clualcluer ntembro
ou Comissão da Ccimora dos Deputados, do Senaclo Federal ou do Congressct
Nacionctl, ao Presidente de República, ao Suprento Tribunal Federctl, oos
Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na.forma
e nos casos previslos nesÍa Consliluição.

§ 1'São de iniciaÍiva privaÍivu do Presidente du Repúhlica us leis que:

I -.fixem otr ntodi/icltrem os e./btivos cltts Forças Árntadas,'
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II - dispouham sohre:

t...t

h) org«niz,oçiio udntirtisÍruÍivo e.jutlicicirin, matériu tributcirio e orçornentárict,
,serttiÇos ptihlico,s e pessoul da udministraçiío tlrts TerriÍórios;

c) servidoras púhlictts du Uniiío e Tcrrilririos, seu reginte.jurídico, prottirnanto cle
curgos, estabil iclade e uposenÍodorio; (negriÍou-se)

Aludido dispositivo foi devidamcnte reprocluzido na Cor.rstituiÇão do Estado cle Mato
Grosso em seu arligo 39, par'ágrafo único, inciso II, alínea',{)", in t,erbi.y:

Art. 39 Á iniciativa das leis contltlementares e orclinaria,s cube a quulquer menhro
rtu Comissão da Assembleia Legi,slcrlitta, ao Governaclor clo Estuclo, ao Tribunal de
,lu.stiçcr, à Procuradoria Geral cle .Iusliça, à Procuradoria Gercl do E,stado e aos
cidadãos, na ,fitrma e nos cct.\o,s previslos nestu Constituição.

,:
t, ,,1 rr, . ),:, ,,.,, ).

Purágrr(b único São de iniciativa privutiva tkt Governodor do EsÍado as leis que:

I -.fixem ou modifiquem os efetivos da Polícia Militar e do Corpo cle Bombeiros
Militar;

II - disponhum sohre:

r7t...t

h) servidores púhlicos do EsÍodo, seu reginrc .jurídico, provimento de curgos,
esÍuhilitlude e aposenÍudorio de civis, re.forrnu e írunsferência de núliÍuras puru u
i n utividude; ( neg rito u-se)

E imporÍonte regisÍrur, oincla, que mesmo os proposÍas de emendas à Constituição
Estadual esÍiio sujeitas às regros de reservu de iniciotivo previstos na ConsÍituição Federol, posto
que, no modelofederotivo o autonomia dos Estodos não é plena, o que implica clizer que o poder
consÍiÍuinte reformador nos Esíados não osÍenío a mesmo amplitude do poder consÍiÍuinÍe
reformador da Co nstituição Federol.

Nesse mesmo sentido é pacífrca a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

ÁÇ:Ão DIRETÁ DE rNCoNSTrrucrol{ÁLTDADE. EMENDA À coNsrtrurÇÃo
DO ESTADO DA PARÁÍNA, ilVTCLqTIVA PARLAMENTAR. REQUISTTOS PARA
INVESTIDURA NO CARGO DE PROCURÁDOR-GERAL
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INCONSTITUCI)NÁLIDÁDE FoRlluL. RESER'7/A DE IILICIATII/A.
P RECEDENTES, MEDIDÁ CÁUTELÁR CONFTRÀIIADÁ. ÁÇÃO PROCEDEI{TE.
1. A jurisprudênciu do srlPREMo TRIBUNAL FEDERAL considero de
observíittcio ohriguíóriu pelos Estados-Memhros u ttisciplino cortstonte do arÍ. 61,
§ lo, II, "c", do Constituiçíío Federal, que deÍermino serent de iniciuÍiva privuÍiva
do Presidente da Repúhlictr os leis que disponhum sobre servirlores públicos tlu
União e TeruiÍórios, seu regime .iurítlico, provimenlo tle cargos, estabilitt«de e
uposentadoriu, regra que tumbém se oplicu oo processo rle re.fornru dus
constiÍuiçíies esÍuduais, Precedentes. 2. Pudece de inconstiÍucionalidacle.fbrtucrl a
Emenda à Con.stiÍttição estcrclual, de iniciali'tta pcu"lamenlar, que limita a ntotneação
do Procurctdor-Geral do EsÍado aos inteEg'antes estaveis clo carreira. 3. Meclidu
Cautelar confirruada e ação direta.julgada procedenle.
(ADI 521I, Relator(a); ÁLEXÁNDRE DE M)RAES, Tribunal pleno,.jnlgaclo ent
1B/10/2019, PROCESSO ELETR)NIC) D,Ie-262 DIVULG 29-il-2019 puBLIC
02- I 2-2 0 I 9) (negrito u-se)

Desta feita, as regras de reserva de iniciativa previstas na Constituição Federal não podern
ser burladas pelo poder constituinte refonnador dos Estados, não senclo possível que ulna emenda à
Constituição Estadual de iniciativa parlamentar, trate sobre os assuntos previstos no afi. 61, da
CF/88, havendo vício de iniciativa na presente propositura.

Por sua vez, quanto ao seu aspecto material, ao conferir aos serviclores do órgão cle
trârrsito idêntico tratarnento dispensaclo aos servidores da segurança pública, a pEC tf 9l2O2O
afionta diretamente o disposto no art. 144, da Constituição Federal, que estabelece rol taxativo dos
órgãos que integram as forças cle segurança, incorrendo, portanto, en vício por
inconstitucionalidade material. Veja-se:

Árt. 111. Áscgurunça pLihliccr, tlet,er do Esluclo, direito e resportsultiliclade cle
loclos, e exercidu poro o presen,açtio du ordem ptihlica e dct incol umidude clas
pe,\,\oct,\ e tlo pcrtrintônio, trlrovés clos seguinte.s órgão.r;

I - polícia.federttl;

II - pol íc ia rodoviár.ia.íecleral ;

III - po I íc i a ./êrrott i dr i a .fe deral ;

IV - polícias civis;

V - polícias militare,y e corpos cJe bombeiruts ruiliÍares.

VI - polícias penais.federal, esÍaduais e disÍrital. (Redação clada pela Emencla
ConsÍitucional n" I01, de 2019)

Em tempo, convém destacar ser esse o entendimento adotado pelo Pretório Excelso, senão

tã---k*ICTJI
lo" .ro * d

l^,'.Lj
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EMENTA, Ação direÍa de inconsíitucionalidode. 2. Emendo ConsÍitucional n" 19,
de l6 de.iulho de 1997, à Constiluição do Eslado do Rio Grande do Sul; expressão
"tlo Institulo-Gerel de Perícia,ç" contiela na Ernenda ConstiÍ.ucional n" 1B/1997, à
conslituição do E,stodo do Rio Grande do Sut,.e Lei Complementor n,,
10.687/1996, conl us alrerações introduzidas pela Lei complamentar n,,
10.998/1997, umbu,s clo Estado do Rio Grande clo Sul 3. Criação clo InstituÍo-Geral
de Perícias e inserção do órgão no rol daqueles encarregados tla ,segurctnçcr
ptiblica. 1. O requerente inclicou os dispositit,os sobre os quais versa u ação, bent
como o,t .fundomenÍos .jurídicos do pedido. Preliminur de inépcia clcr inicicrl
reieitada. 5. Ob,servaincia ohrigatriria, pelos EsÍados-memhros, do disposto no ort.
111 du Constituição cla Repúhlica. Prececlentes. 6. TaxaÍittidade do rol do.s órgãos
encarregaclo,s da .segurança ptiblica, contidos no art. 111 da Conslituição cla
República. Precedentes. 7. Impossibilidade cla criação, pelos Estados-membros, da
órgão de seguranÇa pública eliverso dctqueles previstos no art.. t 11 clcr

Constituição. PrecedenÍes. B. Ao Institulo-Geral de Perícias, instituído pela normct
intpugnada, ,:;ão incuntbidas.funções alinenÍes à segurança pública. 9. Violaçtio clo
arligo 111 c/c o art. 25 da Constituição da República. 10. Ação diretu de
inconslitucionalidade parciulmente procedente. (ÁDI 2827, Relator(a); GILMAR
MEIVDES, Tribunal Pleno, julgaclo em l(t/09/2010, D./e-065 DIVULG 05-01-201 I
PUBLIC 06-01-201 I EMENT VOL-02197-01 PP-0001 9) (negritou-se)

De maneira semelhante, no julgamento da ADI no 1.182-DF, ao fundamentar seu voto, o
Excelentíssirno Senhor Relator, Ministro Eros Grau, esclarece que "os Estados-mernhros, as,sim
como o DisÍrito Federul, devem seguir o modelo /bderul. O arí. 141 da Constituição apontu o,s

órgãos incumbidos do exercício da ,\eguranÇa pública. Entre eles ncio esÍci o Departamento cle
Trânsito. Resta pois vedada ao.ç Eslados-membros a pos.sibilidade de estender o rol, que esta Corte

.já./irmou ser nltn'terus clausus, para alcançar o DeparÍamento de Trânsito".

Por derradeiro, no que tange especificarnente à aposentadoria de servidores públicos, o
aftigo 40, § 4o-B, da Carta Magna, faculta ao respectivo ente federativo dispor de fonr"ra
diferenciada sobre a idade e ternpo de contribuição para aposentadoria de ocupantes do cargo dc
agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso
IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art.
144, todos da CF.

Vê-se, portanto, não haver qualquer autorização constitucional para que os Estados-
Membros disponharn de maneira diÍbrenciada,para efeitos dc aposentadoria, sobre a idade e tempo
de contribuição de servidores integrantes de scu Departarnento de Trâr-rsito.

Por todo o exposto, vislumbrarnos questões constitucionais que irnpedem a aprovação do
presente projeto de emenda constitucional.

É o parecer.

III - Voto do Relator (a)
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Pelas razões expostas, voto contrário à aprovação do Projeto de Emencla Constitucional
n." 912020, de autoria da Deputada Janaína Riva.

Sala das Cornissões, 
"rr 

-i6 ae O,€, de 2021.

IV - Ficha de Votação

Voto Relator (a

Pelasrazõesexpostas,VotocontrárioàaprovaçãodoProjetoclep',éiml;
9/2021, de autoria da Deputada Janaína Riva.

Projeto de Ernenda Constitucional n.,'9l2OZl - parecer n.,, B42l2Oil
Reunião da Comissão em ô Q.l I §b. / ZôZ
Presidente: Depulado tr. \ f i§(,\l |!N \>>
Relator (a): Deputado (a) ,rio.'lffi

Posição na Comissão Identificação do
Relator (a)

vJ r) Íf, /.'
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