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Relator (a)i Dcputado (a)

I - Relatório

O presente veto foi recebido e registrado pela Secretaria de Serviços Legislativos no dia
22/0612022, tendo sido lido na sessão na mesma data, quando, então recebeu encaminhamento para

esta Comissão e apofiado no dia 2310612022, tudo conforme as fls. n'02l05verso.

A razão do veto alicerça-se em inconstitucionalidade, O § l" do artigo 42 e artigo 66, inci§o

IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso prcvê que, "Je o Governador do Estado considerat o
projeto tle lei, no todo ou em parte, ihconstitucionLll ou cofitrario ao inlercsse público, r'etLi-lo-á total
ou parcialmente".

Ainda, nos termos do § 1", do artigo 302, do Regimento Intemo desta Casa de Leis, compete

a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação a análise do veto que tiver por fundamento a

inconstitucionalidade da proposiçã0.

Nas Íazões do veto. o Govcmador clo Dstado apresenta a scguinte j ustilicativa:

'No exerck:io dus ú,,petêncids cotúidus na'\.trtigos 12, § 1", e 66, incisa IV, da

CoitstituiÇão do E.\\ddo, co ittlico tt yosa Excelência que (lec i ralat'
iÍegdlnott? o Prdeío e Lai n" 133/2021, ttüe "disÍie Íohrc t estaduoliztçio .h
eslradi denomi ddrt "Rio tlos Coutos",cottt ttproximodahrct e45 kntdc exícttsiío,

tlue lig.t o htlitto Pelru 90 à BR-163/361, tto Município le Cuiútí", upn»ado por
esse Podet Legislatiro |1d Sessãa I'lenc1ti,1 do diu )" de junho de 2022. htstatla a

nani./esar-se. a I'rocurarlot ia (;eft .b EsÍodo olinolt pala |eb totãl do prajeb de

tei peld sud incanstituciuldlidacle, de dcotdo cot o tópico eletrcdda no Parccet' o
qla| dcot panho itllegtal k te:

Parcccr n." 736/2022/CCJR

Referente ao Veto Total r"'7 4/2022 Mcnsagcm n" 112/2022 Projeto
de Lei n" 133/2021, de autoria do Dq)utado wilson Santos e co

Deputado João Batista do SINDSPEN, 'ilue dispõe sobre
estadualização da cstrada denominada "Rio dos Couros", com
aproximadamente 45 km de extensão, quc liga o bairo Pedru 90 à BR
163/364, no Município de Cuiabá".

Autor: Pod(-r Executivo.

Av. Ardró ArÍôDio Mâggi. n." 06, SctorA CPA CEP:78049901 Cuiabá Ml.(MAT)
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R,blf

hconstitücio dlidade íor al: por inrad corltpetência adtfii isttaíit)a de órgão da
adminístração públíca - violação ao arl. 39, paftigraÍo único,, "d " da CE/MT -
oÍe de do o princípio da separação e índependência dos poderes e da competência
exclush'a do Che-fe do Execuliyo para legislat sobre a maté d;

lnconstitucionalidade material, por a sência de estudo e prevísão de inpacto
orÇdmenláio-rtnanceiro dd ímplemenlaÇão da proposta violaÇão ao art. l6daLei
Comple eníar Federal n' 101/2000 e art. 15 da Lei Conplenentar Estddual '
614/2019, bent cofio pot não íer preenchido os crítéríos técnicos eslabelecidos peld
Instrução Técnica n'001/2021 p«ra a estadualizaÇdo de rodo'rias.

Essas, Senhot Presidente, são as razões que fie levaram a veíar inlegralfienle o

Prcjeto de Lei n' 133/2021, as quaís ora subhteto à aPreciação dos mernbros dessa

Casa de Leis."

Com efeito, submete-se a esta Comissão de Constituição e Justiça, o Veto Total n" '7412022

- Mensagem n" 11212022 aposto ao Projeto de Lei n." 133/2021, de âutoria do Deputado Wilson
Santos e coautoria do Deputâdo João Batista do SINDSPEN, a fim de ser emitido parecerjurídico.

i o relalono,

Il - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de acordo com o artigo 36 da

Constituição do Estado de Mato Grcsso e artigos 302, § 1'e 369, inciso I, alínea "a" do Regimento

Intemo desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, Iegal, juídico e Íegimental de

todas as proposições oferecidas à deliberação da Casa, bem como sobrc os vetos que teúam por
fundamento a inconstitucionalidade.

De acordo com o aÍtigo 42, § /' da Constituição do Estado dc Mato Grosso, o govcmador
pode vetar o projcto de lei por inconstitucionalidade ou que seja contrário ao intelesse público, ir?

Nerbi.ta

''ttt. 12 O pruieto de lei, após concluída a tespectird tntdção, se rcieitddo Pela
ÁsseDtblaid La[i.]uti'.1, sero drqui'oclo; rc ttprot'atlo, sÜá ent'iudo do Gorenadot
tlo Esrado qua, «quia;cendo, o srlttciotutú no prazo de qui ze dias úteis.

! l" Se. e,,\-! tadot do Esntlo considerar o príúeto dc lei, no tudo ou ehl oa e.

ittcí,\tsíitucional ou tonlnírio ao i íercsse púhlico, reíáJ01í tolal ott oüciil,rrc,íe,
no prazo de quinze diar {{eís, catltdílot cld ddta do rccebit'Pnt" c ttttttttnieura
denlrc íle q arenta c t)ilo hortls, o§ toliúí do wta ao l'tatidente da Ásseübleia
Legisldtiva. (griÍanor "

Em sirtcsc as razões do veto lbrarn embasadas na justificativa dc que a proposta padece do

vício cle inconstitucionalidadc formal, oíendcndo o princí)io da sepamção c independência dos

Av. 
^ndÍé 

Anlôojo Ma88i, n.'06, SetorA CPA CEP:780'19 901 Cuiabá MT. (M^T)
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poderes e da competência cxclusiva do Chcfi do Executivo pala legislar sobr'e a rnatéria e ver'sar'

sobre seu luncionamento e organização, violando, desta lbnna, os artigos 39, parágral'o único, II, "d"
da ConstituiÇão Lstadual.

Ao tlnal aponta que, a implantaÇão da obrigação prevjstâ pelo projeto de lei implica cm
novas ilcspcsas públicas, o quc incorrc na ncccssidade de apresentação do estudo de estimativa dc
impacto orçamentâ-io e financeiro, por violaqão ao aí. l6 da Lei Complcmcntar Federal n' I0l/2000
c âd. 15 da Lci Cornplcmcnial Estadual n" 614/2019, bem como por não ter prccnchido os critérios
técnicos estabelecidos pela Instrução Técnica n'001/2021 para a estadualização de rodovias.

De làto, a matéria retratada na plopositura, embora seja digna cm scu mérito, contán vício
dc incorrstitucionalidade fonnal, por tratar de questõcs afctas a matéria cuja or-ganização é de

competência do Poder Lxecutivo, que assirn o fez ao delinir nonnativa infralegal tratando dos

requisitos necessários para a organização dos trabalhos quando houver estadualização dc cstradas,

inÍiingindo, desse modo o artigo 39, parágrafo iLnico, II, "d" da Constituição Estadual de Mato
Grosso.

Ademais, dcvido ao fato de que a estadualização de estradas gcra despesas o Autor da

proposição dcvcria ter arlexado a estimativa de impacto orçarncntário e fillancciro, e\igincia
constitucional do art.l l3 do ADCT da Cata Magüa, tal dispositivo lbi constitucionalizado durantc o
periodo do Novo Rcgimc Fiscal. Vejamos:

Ar1.t13.Áptoto.\içãolegi-\ldÍitaque.rieoüahercdespesaabriSdtóriaourenúncia
le rcceiío dewrá ser aca lpanhadd da eslinuíitLl do ku il»pdLlo arcat ettlátio e

.financeiro.

Embora a dctcnninação constitucional consle no ADCT da Colslituição Fcdcral, o que pode

levar a iileril quc tal preceito é de aplicação apenas no âmbito federal, tal celcuma já loi objeto dc

análise pclo Supremo Tribunal Fedcral, na Ação Direta dc lnconstitucionalidade ADI 5816 de

relatoria do Ministro Alexandrc dc Moraes.

PoÍ tudo que lbi demonstlado, o projeto é inconstitucional por vicio de iniciativa, logo, o

vcto deve ser mântido com base no adigo 42, § l' da Constituição Estadual, tendo, razão o
Govemador do Estado em vetar tal propositurâ.

É o parec"r.

Avlndró Anlônio Massi, n." 06, Setor A CP^ CEP:78049-901 Cuiatrá MT. (MA'l')
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UI - voto do (a) Relâtor (â)

Diante do exposto, voto pela manutenção do Veto Total n.' 74/2022 Mensâgem n.o

'11212022 de a]utoi,^ do Poder Executivo.

Sala das comissões, em lA d,e (t d" zozz.

I\r Ficha dc \rotaçio

Voto Relator (a

Diânte do exposto, voto pela mânutenção do Veto'l otal n.'7412022 Mensagcln n." I1212022 dc

autoria do Podcr Executivo.

PosiÇão na Comissão ldentilicação do (a) Deputado (a)

Relator (a)v
Mcrnbros (a)

ZZ/t'^1e-/ 'fiil^'
L

Veto Total n.'7412022 Projcto cle Lei n.'133/2021 Parecer n."73612022
R(uniiro dü Corniscào cnr ..',' t d; / âí)l:
Prcsiclente: Deputado ,l,O " €rt,otà ^Relator (a): Deputado (a) ldi0.,,rdl *f)rl? ÀC|f,g

Av. Arhé Anlônio Massi, n."06, SeroÍA CPA CEP:78049-901 Cuiabá MT'(MAI)
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ASSEMBLETa LEGTSLAÍ|va Do EsraDo DE Maro GRosso

Sêcretâria Pârlamentâr da Mesâ Diretora

Núcleo CCJR

Comi\\ão de Con\l:tuiçáo, Ju5ti!d e Reda!ào

r-Xl-"\Adc.n-dyçànô'
Waleska Carcloso

Cotrsultorâ Lesislativa ' Nú{§o CCJR

Reunião 13s Reunião Ordináriâ Híbrida
Detã 2A10612022 Horário 14h00min
Píoposição veto Íotal ne 7412022 - MsG ,.L212022
Autor (a) Poder Executivo

Mêmbros Titulares Ausente sim Não Abstênção

Deputado Dilmâr Dâl Bosco

Presidente
tr tr ! x tr tr

Deputado Sebâstião Rezende
Vlce Presidente

tr tr tr tr tr tr
Oeputado Dr. Êugênio x tr n x ! tr
Deputado Delegado Claudinei a tr tr x tr tr
Dêputâdo Max Russi tr a tr x tr tr

Membros Suplentes

Deputâdo Carlos avallonê tr tr tr tr tr tr
Deputado Xuxu Dal Molin tr tr x tr tr !
Deputado Faissal tr tr tr ! tr tr
Deputadâ Jânainâ Riva tr tr tr ! tr tr
Deputado Dr. Gimenez tr tr tr tr tr !

SOMA TOÍAL 4 0 0

CERTIFICO: Matéria relatada pelo Deputado Dilmar Dal Bosco com parecer pela MÂNUTENÇÃO do
veto. Aprovado pela maioria dos votos com parecer pela MANUTENçÃO do veto.

Avenida André Antônio Mâggi, n.s 06, SetorA-CPA-CEP:78049'901-Culabá - MT


