
EsrADo DE MATo GRosso

AssEMBLETa LEGlsLATlva Do EsraDo DE Maro GRosso

Secretaria Parlamentar da I\4esa Diretora

Comissáo de Conrtituiçào, Ju'tiça e Redação

Pârecer do Relator

Referente ao Projeto de Lei n." 133/2021 que "Dispõe sobre a

estadualização da estrada denominada "Rio dos Couros", com

aproximadamente 45 km de extensão, que liga o bairro Pedra 90

a BR-163/364, no município de CuiabíMT.".

Autor: Deputâdo Wilson Santo§

Coautori Deputado Joâo BÀtistâ

Relator (a): Deputado (a)

I ,7,\

tÊhoe=\-+o hlce-a-,i.>eizq

I - Relatório

A presente iniciativa foi recebida e registrada pelâ Secretaria de ServiÇos

Legislativos no dj.a i6lo2l2l2l, sendo colocada em segunda pauta no dia 07/1212021' tendo seu

ã"íiàà "r.p.i-"r," 
no dia 1611212021, e, ertão, foi encaminhada-p-ara 

^esta 
comissão no dia

O4lOl12022, nela, aponatdo em 2OlO1l2O22' tudo conforme as folhas í " 02/10v'

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei n" 133/2021' de autoria do

Deputado Wilson Santos e coautoria do Deputado João Batista, confonne ementa âcima' No âmbito

ãÀiu õãrni.rao, 
".gotado 

o prazo regimefltil, não foram apresentadas emendas e/ou substitutivos

De acordo com o projeto em refeÍência, tal propositura visâ estadualizal â estâda

denominada "Rio dos Couros", com aproximadarnente 45 km de extensão' que liga o baiÍro Pedra

90 a BR-163/364, no município de Cuiâbá/MT.

A Justificativa acostada ao Projeto inÍ'onna:

"A prese te propositura legislaliw tala da esÍadualizaçiio dd eslrada

d"roninodo "itio-dts Couros com aproximaila e íe 15 kn de extensão' que

tiga o baírro Pedra g0 a BR-) 63/361, no município de Cuiabá/MT'

A'lém do baiuo Pedrd 90' eskl i porlanle eslrada passa enlre as comuniddde''riroi" 
àn Ari"*nnr, Ágaa Limpa', Rio 

'los 
Coutos, Assentamento 2l de Abril

Raiza a e Fort osaaté chegarna BR-163/364'

Tal medida iró dtender diietamenre uPtúxinadúnentu l5t)0 Íontilios .qu( estão

tn,^ Dtoxtnot do cilada.strada o :er cstadualizala qu' rcstd' I naquclo r' ptoo'

Tomi.ln vafu tembrar qu,: ct a,[altancnto J.sra rodovn ê un granJc e 
']'1tig '

ii,i, ao p,paoça. iu"" uiaiaoa" e co a e§íadualirução' será possíwl

un"rto, 
"ito'irupirrorte 

liSação entrc o hairto Pedra 90 a BR'163/361

;;;;;í.;;r, p; '",, 'oicitação 
tle grande rete\incid tanto pard.a ?oputaÇão ati

,""iainr" qrinro poro o Estado que dpresento o presente ProieÍo de lei' na cerreza

cla sua aprordçAo."

Ã; A"d.é A"1ffiú"cci, ": ffi, s e cre - c p' l:úqs0i cü"bã-Íl:



A1o contínuo. cu)nprida a plimeim pauta no dia 02/03/2021, o projelo f'oi

ellcarninhado à Comissão de Infracstrulúra Urbana e dc Transpodc, a qual cxarou parcccr de mórilo

favorável à aprovação, tendo sido aprovado eln l.,,votação pclo Ple]1álio desta casa de Leis no clia

011t212021.

Segúidamel1te, os âutos ibraln encaminhados a està Comissào de Constituição,

JustiÇa e RcdâÇão pala análise e parecer quanto ao aspcoto collstitucional' legal e iuridico
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É o relatório.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, de acordo com o

afiigo 36 da Constituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 369, inciso I, alínea "a", do

Reglmento Intemo desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto coflstitucio[al, legal e juridico

sobÍe todas as proposições oferecidas à deliberação da Casâ.

Conforme ressaltado anteriomente o presente projeto de lei visa estadualizar a

estrada denominada "Rio dos Couros", com aproximadameÍte 45 km de extensão, que liga o baino

Pedra 90 a BR-163/364, no município de CuiabíMT, nos seguintes termos:

"Arl. 1" Fica esíadualizada a eslruda Llenoninttda "Rio dos Couros"' conl

aproxi adanente 15 km de extensão' qae tigd o haitto Pedr" 90 a BR-163/364' no

nuní c ípio cle Cuidb Íi/MT.

Afl. 2" Esta lei entra efi vigor fia dala íle sua publicaÇão'"

A presente propositura busca transferir e um bem público (estrada) do patrimônio

do Município para oEstado, ã quem competirá às atribuições inerentes à gestão do bem'

Inicialmente, realizando pesquisas na iÍtemet acerca de incon§titucionalidade em

propositums semelhantes, oriundas de outras unidades federativas, constatou-se que os vícios

àetàctados pelo Poder Judiciário envolvem, também, a violação de dispositivos das Constituições

EstaduaispertinentesàgqaçãodenovasatribuiçõesedespesasâoPoderExecutivoEstadual.

No entanto, analisaldo a legislação de Mato Grosso, é possivel detectar que tais

vícios não exist€m no âmbito do Estado de Màto Glosso, posto que, nos termos do adigo 22' inciso

I, da Lei Complementar Estadual n" 61212019, â Secreta a de Estado de Infrêestruturâ e Logística -

dfNnn,l, orgâo do Poder Executivo Estadual, já detém a atribuição de administrar a política de

infraestruturi, logística e transportes terreshe, que compreende a manutenção das rodovias

estaduais:

Art- 22 À Secrctaria de Estado de hÍraesítut r.t e Logística co lpete:

I - ad inisír a Política de inÍraet;lfulur!1, logísíica e transpoies lerreslre'

hidroriário, ? krroviári'. ,ALr
Ã. a"are e',ranlu Irlaggi.,,:06. SclorA CPA C[Pi78049-901 Cuiabá MT
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a finalida<le de aplicação em habitação, saneame[to e mobilidade urbana, bem como nas obras dc

ão e/o das rodovias ls nao Davl c das rodovias trunicipais.

Ajnda, ql.ranto ao aspeclo cnvolve[do as despesas deco]_rcotcs dessa olanutenção,

devo-sc atenlar para o lato de, no ârnbito do Estado de Mato Crosso' existir a Lei n'7-263/2000'

qLLe criou o F'undo Estadual c1c Transportc ij Habjtação - FETHAB, a qual loi alte|ada

postcrioflnelte r1c nrodo a repassar pafte da arrecadaÇão de r'elerido Fu[do para os rntrnieipios com

Rcfcrida Lei foi regulamcntada pclo Decreto n" 1.261/2000, posteriomlcnte

altcra<io pelo Dccreto n" 1.0a11201'7, o qual estabeleceu no § 2" do aíigo 37 os critérios para

dcfinição do índice de distribuição dos reculsos do FETIIAB ilos municipios:

§2'A dístribuição dos rccursos aos nunicípios obseflará :egtinles critétios:

(Nova redação dada ao § 2"peto Dec. I a87/2017 eíeiíos a partir de l"'01 ' 17)

I - g0oÁ (fiownta pot cento) tlo montanle será rePassado aos Municípios, por

índice conposío de.

b) 30aÁ (linía por cenlo) considerando o quanliíolivo Lle quilômeltos de eslrodas

municipais t1ão PaYi entadas;

c) 30oÁ (lrinla por cenro) de dcordo cot o IDH - Indice cle Desenvolvimefilo

Hunano lnwnido:
Í1) 59'o (cinco pot cenío) pela populaçAo;

e) 5oÁ (ci,tco por cefilo) reparlido de .rcordo co o arrecaílação do FETHAB por

municíPio.

- 10% (dez p(,r cento) será repassado íle acordo com índice composlo pela

quantidatle de quílômetros Percottídos pelo transpot'íe etcolat en línhas

conlp.rfiilhadas efilre Mullicípio/Esíddo e e linhas exclusivds do Eslddo e'In

rodorias não pd.imentatlas estaduais e unicipais' cofiíorme legktto lto sislentt

S\GEDUCA da Secrctaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC

Portanto, a estadualização de uma estradâ municipal não acaÚetârá uma nova

despesa ao Poder Executivo Estadual, posto que os recursos destinados à manutenção dâ mesma

t# origem no percentual de recursos do FETHAB que já é transferido aos Municipios em virtude

du" noiu. p."uisõ"" da Lei n" 7.26312000, observafldo os critérios defrnidos no Decreto nn

L087/2017 para distribuição dos recurcos do FETHAB aos municípios

Ainda, considerando a modema e mais atual visão do STF, alinhâda com os mais

valiosos preceitos constitucionais, entendemos que, âo ser propostâ pol padamental, a proposiçào

não incorre em vicio de iniciativa.

Destacâ-se o julgamentô da ADI 3394/AM, na qual o Supremo jul8ou em ação

direta de inconstitucionalidade. Artigos 1", 2' e 3" da Lei n" 50, de 25 de maio de 2 004' do Estado

do Amazonâs, i,, vsràisl
..TESTE DE MÀTERN]DADE E PATERNIDADE. REAL]ZAÇ,4O GMTU]TA.

EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTENCIA JUDICIÁRIÁ, LE] DE |NICIATIí'A

t
"r
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|'AlUAMlrNl,4R QUL CN|1 DESPESÁ PAIA O LSIADO llEj4ltRo.
ttFt;t\ t,) nÃ /\{',/\\//// t lU\Atll /1ttT ft)RVtl \-itt 4\'t)l lllbÀ

L L./-\11)"v(' LtLl,l\llly/1 L\) nl\t tttttt r,4 4\\/.\//r\i /,4 JI I't.tRt t

GR/1TUlT/l, QLJESTÃO DE ]NDOLE PITOCLSSUl1.

INCONSTITUC\ONALIDÁDE DO INCISO I DO ARTIGO 2', SUCUMBÊNCLA

NA AÇÀO tNvESTtGÁrttRl4. PLP\DA DO BF\fFi lO DÁ ÁSSISTEN(14

JUDIC]ÁNA GR4TUIT,L INCONSTITUCIONAI,IDADE DO INCLSO 111 DO

ÁR1GO )'. ttxÁÇÀo DL PRl/ü PARA t IJMPRIUEvTU DÁ DE( l.\io
JUDICLAL QUE DETERMINAR O RESSÁRCIMENTO DAS DESPESAS

REALLZÁDAS PELO ESTÁDO-MEMBRO. INCONSTITUCIONÁL]DÁDE DO

LNCISO ]v DO ARTIGO 2'. ÁFRONTA ÁO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1",

I \,tt lSO I I, A LIN EA " E" E \1, A R I ICO 5". tNC Ltt, Lx\ | Y DA CONS I l7 U l\'Àu
DO DRASIL. l. ÁL' cotitúrio clo alrmodo pelo requerenle, a leí alacclda não uia
ou esÍrutura qualquer órgão da AdninistraÇão Pública local. Não Procede a

alegação de quc qudlqüer proieÍo de lei que ctie (lespesa só Poderá ser prcposÍo

peto Chefe do Executito- As hipóíeses Íle litliíoção da inicidtira purlaneníar estão

prevístas, efi nümerus clalsus, o arliSo ól da ConsliluiÇão do Brasil -' nalérias

relaíivas ao íuncionatnenlo da Ad inislrcrçao Públicd, noíadamenÍe no que se

rckre a servtdores c órgãos clo Poder Execulivo. Precedefiles. 2 Reconhecifienlo,

pelas Twmas desta Corte, .la obrigaÍoríeddde do cusleio do exame de DNA Pelo
Estddo-me bro, enía|or de hipossuficiente:- 3- O custeio do eÍane pericial da

jusliça graluila ))iabilín o eíeliro exercício do ílilelo à assistêncid jadíciária,

con.tagrado no atigo 5', inciso LXXU, cla CB/88. 1. O disposto no inciso I
consubstancia mdÍéria de índole processual --- concessão defrnitiva do be11e/ício à

assistência judidrid gratuita --- íema ct set discíplinado pela União. 5.

Ificotlslilücionalídade do ificíso III do arÍigo 2" que eslabelece d perda do dircilo à

ct§sí§têfiLid judiciária galuila do suc benle na açAo inresli!1dlória que lenha

sido proposta pelo Minisíério Públict) e (!ue lel1ha co lo suporíe o resu\Ltdo

posiliro do exane de DNA. ViolaÇão do disposto no inciso D{YIV do arliSo 5" da

Constituíção de t.988. 6. Fixação de prazo para cumptinento dd decisãoiudicial

que deletttit]ü o ress(trcinento das despesds rettlizddas pelo Estarlo'menbro.

Inconstituciondlidade do inciso ly do d,-íígo 2'. 7 Áção direta iulgada
parcialmenle procedente para cleclarat inconstiluciondis os incisos I, III e IY do

atligo 2", bem cono a expressão "no prazo de sessenla Ílias d contar da sua

publicação", constante do caput do afiigo 3'da Leí n- 50/01 do Estado do

Amazonaí (STF - ADI: 3391 AM, Relator: EROS GMU' Ddtd de J lgú1enío:

02/01/2007. Tribunat Pteno, Data de Publicação: DJe-087 DIVULG 23-08-2007

PUBLIC 2+ A8-2A07 DJ 2.1-08-2007 PP-00023 EMENT VOL'02286'02 PP-00300

RT v. 96, n. 866, 2007, p. 112-117)."

e..,L^rc,lnranio l,Iaggi, n." 06, selorA CPA cLP:78049901 Cuiabá MT
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E o parecer.

lll - Voto do (a) R€tâtor (à)

l,elasIazõesexpostas'evidencia-scaconstitucionâtid'âdg.razãopelaquallQp
!-AvoRÁvEL à aprovação tlo iloicto àe L"i T " t33lF0zt tl"lrtLtoria clo Deputâdo wilson Santos'

c coÂutoria do Deputado João Batista'

( t't
L to

IV - l-ichà dc Vottção

Proi"to d" L"i n.' l3:/Z0Zt
Reurniào da Comissão ctn

Voto Relator (a

;::.T;;:::l;".,,'. ',,,dc:e c\rdcrrcra:r inconstirucionâlidau" ''l''l-"::':fu I ap.or:çào 11"

;;;j;,;;;"t;.;i:31:oz l, ae uuto'lu J" ocpr'rtatlo wilso, santos' c coautoda do Deputâdo João

PosiÇão na Comissão

À'. Ajd.é A.t#" l'{"!1gt;jaa-'1- A Cf,a - cEP: 7804e-901

ott-^<t.su - P


