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ReÍêÍcnte ao Veto Toral n.. \19/2021aposto ao pL n." 489/2019 quc
''Di.crplin.r o tônter.imcnlo Jc rnedic.rmenl,,\ a ba"c dr uaurbrJlul
pekr Sistena Público de Saúde (SUS) no Estado de Mato Grosso.,

Autor: Podcr Executivo

Relator (a): Deputado C) Ç) â.-i^1'-

| _ Relatório

O presente veto foi rccebido e registrado pela Sccretaria de Serviços Lcgislativos no dia
07112/2021, tendo sido lido na scssâo na mesma data. Após foi encarninhado para esta Comissão e
àpoÍtado no dia 07/1212021.

Submete-se a csta Comissão o Vcto Total i: )1912021 de autoria do
aposto ao Projeto dc Lei n." 4t39/2019 de autoria do Deputado Wilson Santos,
aolma.

Poder Executivo,
contbnne l]menta

Nas rMões do veto, o Govemador do Estado, embasado em manifestação da procuradoria_
Geral do Estado, assim expõe:

Incons[itucionalidade íc]rmal: Extrupolação da coneetêtrcía nomaíí,a
conferida aos estados pelo art.24, Xtt, da ConsíituiÇão Fitieral paru tegislar
sobre proteção e defesa da saúde.

Após os autos fomm encamiúados a estâ Comissâo para a emissão de parecer.

E o relatório.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de acordo com o ârtigo 36 da
Constituição do Estado de Mato Crosso e aÍtigos 302, § l" e 369, inciso I, alínea..a,,do Rigimento
Intemo desta Casa de Leis, opinar quanto aô aspecto constitucional, legâl, juridico e reg-imental
sobre todas as proposiçôes oferecidas à deliberação da Casa, bem como sobre os vetos quJtenham
por fu ndamento a inconslitucionalidade

De acordo com o aúigo 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, ir? veráiJ:

Av. André AntôDio Magsi,..'06, SetorA CpA CEpr-/801q901 Cliabá Mi(Dfl)



EsrADo DE MATo GRosso

AssEMBrEta LEGtsLAT|vA Do EsraDo DE MATo GRosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora
Núcleo CCJR

Comissao de Const,luiçáo. Jusri!a e Rêdaçáo

Á , 42 O pnjeto de lei. optis ancluíttu d ftspecth,d t:otlqtio, se rc.jeiírllo petd
Atite lhleid Legíslltit.1, lirrá aryah)ado, se ttlrardlo, seni e yiudo do Gowt,;Llot
do Estado que, ttquiescenda. a sotjciondrá no prco d? quinze dit$ úteis.
§ t,,Se a (;ownddor do LsrdLto consirteror i ptqeb;te tei, no tada ou et)l pdrte
itjco sítíucidút au onh.úrio t1o intt .esse pública, wtti-to-íi krot aa parciatitenti,
no prazo de quinze lids úteis, co kklü (td dato do rcrchiu1enta, c etntniccr.á,
dentrc íle qüar?ntd e oito harus, o,,kriro: do wto ao t,t.?sidente (ta Assetilhteit
Legísldti|d.

§ 2'O \\ro ?arcial sotlknte (brtlüíyà tcxto i tegrdt de (ytígo, dc parágt.aío, clci cí.to ot de dtíneu.

As Íazões do veto foràn cmbasadas na justificativa de quc a proposiçâo padcce de
Inconstitucionalidade formal, pois extrapola a com;ctência nonnativa conferiJa aos estados pclo
art. 2,1, XIl, da Constituição l,-ederal para legislar.sobre protcção e de1àsa da saúdc.

. O^corre_lue, com relação a questão dá competôncia da União para lcgislar sobre norrnas
gcrais, a Cafiâ Màgna no afl. 24, que trata cla cornpctência concorÍcnt; dos Dstados para legislar
Í)bre proteçâo c deÍêsa dâ saúde, nos s§ 2" e 3,,determina que a compctência da União não cxclui â
dos Estddos, bem como expõc que caso a União nào tenha legislatlà ainda os Estados possucm a
competô11cia plena para tratar da matéria, e é ncsse contexto que a proposta sc encontra inscrida.

Na análise da proposta, no PARECER N..217/2021/NCCJR o Reiator da proposição
apresentou argumentos e acóldãos de dccisões judiciais que con-oboraln o entcndimcnto cle que os
Estados-mcmbros possucm obrigação de Íômecer o medi;arnento nccessáio a proteção e delêsa da
saúclc, ai,da que não constem no Renatne - rclaÇâo nacional de medicamentos essenciais, qnitido
pelo Sistema Único de Saúde.

"Tenda sido o Íratana ta ifidicado pab profissional Dtédico que aconpanh.t a
?tlciente, e t rlzãa do insücasso nu utílízdÇão de oütrus dhcnd;iytl_t terupê ticas,
e rcstando denlürtrada q ! o trópríd /1N.ISÁ jú reconhe«lt ,:t efi<iênciu tta
subsláncia paru o controle dd enlirtnidade qlk acootete o (otto]., est]i
curacterizutlo o dever do Lstd.lo dt tütar as prarida ciai nece.\.íári$ à yt)teÇão
da çuúde do nenor, devenclo funeco o nedicanentL) pteiíeu(to,, i,lr;r)ao
1166111, 07030637320178A7A0t8, Retdlot: ROIIERTO t.REITÁ|. t,'Tutnto (.íttt
ddtdde julgdnato: IA/420t9, pubticatlo o I'.te 29h/2At9.

"O principio da dignídd.le d« pessoa hnnttna, ítisposto no a . t,', itlcisa t, (t.l
ConstiÍ1tiÇão Fedet.al (CF/88), d/çddo a lundana to tta Repúbticu Brdsitei].ct,
conslilui-:e üo arcdboüço dos diteito§ e dus gdroníias rttndaüentais. ení,-a eles as
dt,,ir,..,.-.t,rt-t.t,t..ti.,t,',n.,Art.h^JLttl-\\qü.,^t-pttrttr,,ílÕ,.i tr\. ró
direitos. o direita à wúde

(...) Áttkla qüa a tcdicq»rcnto,:le que o recaltido necessita CAN/IRtDtOL E1/R
224Á túo se eücantre e.\pecific.lnent( estaheleciílo peta rcda púbti&, ot.saniza,:ta
no Sistenlu Lhtico de S«úde (SIJÍj), .t t.etaÇãa IREN/1M8.) q e otienta o ?rcÍtaçãa
do sctríço pública de suú.le, t,.tl íuto, de .lbnna atguna ennera os entei púbtícos

Av.,\rdré Arlônio Maggi, D..,06, SerorA CpA CLp: 780,19-901 Culabá -MT(DN)
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da sua rcsponsabilidade pelo f(,fiecimento do pro.luto (le qae o recorrido
co mprovada mení e pre c isa,

6. Tendo sido o tratom.ento n.licaclo pelo prortssbfial mAlico que acompanha op.tciente, eh ruzào clo insucesso na uiilização de rutro" ottnrn iiro, i"rifa'uiiiri,e restando demonstrddo $rc. a p,óp/i.t ANLISA já rcconheceu a eJiciência ttastlbstdncía paro o cunrrole da enlernidade 
'que 

ucomere o autor. estàcaractetizado o devü do E.ttodo de tonor as ptur,iàêficias necessárias à prckçAo
da saúde do menor, devendofomecer o medicànento pleiteado.,, (griÍo nixo)

Acórdão I I 6ó4 I t, 07030ó37320 t 780700 t 8, Relatot: ROBERTO FREITAS, t "Tuntla Cíyel, data de julgamento: l0/120j 9, publícado no pJe: 2g/l/20 t g.

"*^., .1]-"i^O'1r.:: 
rlo 

l'Mâcit:doJare:er foi demonstrado que o Supremo .r.ribunal 
Federal jáLrrrrou rese oe que e dever do Estado o fomecimento de medicamentos de altos custos.Aproveitamos a oportunidade parâ transcrever novamente a decisão para conhecimento. Vejamos:

Tena 6/STF _ tese lirnado. ,,Dev!r.lo Ettadú de.fornec.r mer.licantento tle alto
cüslo a portador 

_de._Joen« 
gk)v! qu! nào ,l..rsui condiÇões Ínanceias para

cohpráJo.,, RE 56617 t.

Tena 500/STF - kse frtmad(t:_ ,,1. O Estado não pode ser obrigado a fornecermedicamentos experimentais. 2. A ausêncía de regitro na ÁNt4§À i,nperl", co*o
regra gerul, o iornecimento de edicamento po; (leckão iudicíol. 3_,É p;"sj";ei,
eÍcepcionalmente, a concessão judicidl de medicamenro sei registro sanitário, em
c.tso de mora ilrazoàyel do ANytSA en dprecidr o pt:ddo'iproro 

"upuio, o,opreyisto n Lei ,n" lJ_4ll/20td. quando preenchidos três rcquisi;os: (i) aexisÍência de pedido de rlgistro do medicamento no Brasil (satio ,o ,^á d"
medicafiento.t ótfros para doenÇas raras e ultrarrdrcr,(ii) d eristência deregisto do nedicanenro tn renonadas agéncias.le regulação no exteriot; e (iii)a inexistência de s.ubst it uto. t( rapêut ito com registro no Brasil. L As ações que
demandem lornecinento de medicamefitos sei registro na ANI4SA deveúo
necessarianente set ptopostas emíace da Ltnião. " nt OSZZtt.

.Logo, dia[te dos argumentos acima, não procedem às razões de veto, razão pela quâl omesmo deve ser derubado com base no aftigo 42, § 5., da Constituição Esta;;al, mediante voto dâmaioria absoluta dos membros da Assembleú Legisiativa, em escrutinio .""i"to.
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É o po.ccer.
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III _ Voto do (a) Relator (a)

-_.- .. 
Oiun," do exposto, voto pela derrubadâ do Veto Total n." 119/2021de autoria do poder

txecuttvo_

Sala das Comissões, em l\l de lL de 2O2L

I\r - Ficha de Votâçâo

Vcto Tor:l ." I t 
q )u2_l j.llg!!Llj!!L"i n.,, 4Ea 2U t 

q _ parcjcr n. 
. 

t 40 t 202 1

Reunião da Comissão em l7l /- / ,d,
Presidcnte: Deputado

Voto Relator (a

Pelas râzõcs expostas,
Executivo.

voto pcla dcrrubadâ do Veto Total ,r.. ttSr'2O2l ,lc autoria ckr pncler

Posição na Comissâo ldcntificação do (a) Deprt"ao ã

Memb.os (a

Av. AndÍé Antônio Maegi,,.. @



ALMI
Assembleia legislativa

FoLHA DE voraçÃo - stsrÉMA DE DELTBERAçÃo HíBRtDo

voraçÃo

ASSEMBLE|a LEGrsLATtva Do EsTADo DE MaTo GRosso

Secretâria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CCJR

Comissão de Constituição, Justiça e Red

Reunião 25! Reunião Ordinária Híbrida
Data 1.4lt2lZO27 Horário 08h00min
Proposição VETO TOTAT- 119/2021- MSG 194/2021
Autor (al Poder Exêcutivo

Mêmbros Íitulãres Sim Não Abstenção Ausente

Oeputedo Wilson Santos - Presidente x tr tr tr
Deputado Dí. Eugênio - Vice Presidente x tr tr n
Deputado Dilmar Dâl Bosco tr a ! !
Deputada Janaina Rivâ tr tr ! tr
Deputado Sebâstião Rezendê tr x tr tr

Mêmbroa Suplentes

Deputâdo Cãrlos Avallone ! tr tr tr
Deputado Feissãl ! tr tr tr
Deputado Eduardo Botelho ! ! tr tr
Deputado Delêgado Claudinei x ! tr !
Deputado Xuxu DalMolin tr tr tr tr
Soma Total 3 2 0 1

Resultado Flnal: Matéria rclatada pelo Deputado Dr. tsugênio por vidcoconfcrôncrc cotn pcrecer
pela DERUBADA do vcto. Votaraln coln o Relator os Deputados Wilson Santos c Dclcgado
Claudinci presencialme[te, sendo quc os Dcputados Di]mar Dal Bosco e Sebaslião Rezende
votaram contra o Relator por videoconferência. Auscntc a Dcputada Janaina Riva. Sendo a
prollositura aprovada com Darcccr pela DERRUBADA do veto.

úôll:'U-(A^"§/s>,§ '
Walcska Cardoso

Consü1km Lcgislaliva
Núclco CCIR

Avenida André Antônio Maggl, r.s 06, Setor A cPA cEP: 78049-901 - cuiabá _ MT


