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Relator (a): Deputado (a)

I - Relatório
O presente veto total foi recebido e registrado pela Secretaria de Serviços Legislativos no
dia l6l02li1Z2, tendo sido lido na Sessão da mesma data. Após, foi encaminhado para esta
Comissão de Constituição, Justiça e Redação no dia 1710212022, tendo sido aportado na mosma
data, confonne as fls.02107v.
1o do artigo 42 da Constituição do Estado de Mato Grosso prevê que, "Se o
ou em parte, inconstituci
Estado
no prazo de auinze dias útei§,
parcialmente,
contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou
cebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, os motivos do
conladoi
veto ao Presidente da Assembleia Legislativa. ".

O§

Ainda, nos termos do § 1o, do artigo 302, do Regimento Interno desta Casa de Leis,
compete a esta Comissão a análise do veto que tiver por fundamento a inconstitucionalidade da
proposição.

As razões do veto estão alicerçadas na inconstitucionalidade formal, onde o Chefe

do

Poder Executivo assim explana:
" (...)
Insíacla a manifestar-se, a Procuradoria-Geral do Estado opinou pelo veto total ao
projeto de lei peta sua inconstitucionalidade, de acordo com o tópico elencado no
parecer, o qual acompanho integralmente:

o

Inconstitucionslitlocle formal: invade a competência do Poder ExecuÍivo para
criar atribuições a entidacles da Ádministraçiío Pública e versar sobre seu
d<ll1
único, II, "d" e arÍ. 66,
.funcionamento e organização - art. 39, parágrafo
ConstituiÇão

(..)

',
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emissão de parecer'
Após os autos foram encaminhados a esta Comissão para a

É o relatório.

II

- Análise

acordo colrl o arligo 36 da
Cabe à Cornissão de Constituição, Justiça e Redação, de
inciso I, alínea "a" do Regirnento
constituição do Estado de Mato Grosso eartigos 302, § 1" e 369,
legal, jurídico e regimental de
Interno desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto ctnstitucional,
desta casa de Leis, bem como sobre os
todas as proposições oferecidas a aàtiueração dà Plenário
vetos que tenham por fundamento a inconstitucionalidade.
de Mato Grosso, o Governador pode
De acordo colrr o artigo 42 daconstituição do Estado
contrário ao interesse público, in verbis:
vetar o projeto de lei por inconstitucionalidade ou que seja
se reieitado pela
Art. 42 O projeto de lei, apos concluícla a respectiva votação,
Governador

sera enviado ao
Assenúteiit Ligislativa, será arquivacJo; se aprouarlo,
quinze dias úteis.
rlo Estado qun)'aquiescendo, o iancionará no prazo de
consilerur o proieÍo de lei, no todo ou ent purte'
§ /"^se o Goveriador do Esíuclo
vetá'lo-ti totul ott
inconstiÍucionul ou contrúrio uo interesse público,
e
quinze clias úteis, conlados da daÍa do recebintenlo'
ltarcinlmenÍe, no prazo de
da
Presidente
ao
veto
río
contunicará, dentro cle quarenta e oito horas, os tttoÍivos
Ássembleia
Le gi sl at

iva. ( neg r ito

u-s e)

que ao apreciar
matéria sob análise passou por esta comissão,
por sua constitucionalidade'
reconheceu, for intermédio de Parecer 89112021,

A

o

Projeto de Lei

exercício de suas atribuições, decidiu
Entretanto, o Chefe do Poder Executivo, no pleno
base nas seguintes razões: "("') '
vetar na integra o projeto de lei em questão, com
do Po

assiste razáo o
Da análise minuciosa da proposição, verifica-se quea não
expoÍ:

senhor

que passalemos
Govemador, ern vetar o projeto de lei, pelas razões

Observa-sequeaproposituranãopossuireservadeiniciativa'tantoquealeiquese
Júnior, Parlamentar desta Casa de Leis'
objetiva alterar e de autoria áo Deputado Rornoaldo
dispõe o

o processo legislativo' conforme
portanto, podem or-integrantes do- Parlamento deflagrar
uttigolq au constituição do Estado de Mato
artigo 61, da Constituição Federal, reproduzido "o
Grosso, vejamos:
cabe a qualquer membro
Art. 6I A iniciativa clas leis complementares e ordinárias
ou rJo Consressl4l
Federal
Senado
ou Conlissão da Cânlarct dos Deputados, tlo

901

-

Cuiabá

-

MT (LS)

.,.

-,ri

i

,«+i

Esreoo oe Maro Gnosso
AsseMsLrle LeetsurlvA Do Esrloo oe MRro GRosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora
Núcleo CCJR
Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Nacional,aol,residentedaRepública'aoSupretnoTribunalFederal,aos

cidadãos, na.forma
Tribunais superirtres, ao Procuraclor-Geral da República e aos
e nos casos previslos nesta Constituição'

ordinarias cabe a qualquer membro
Estado, ao Trihunal de
ou Comissão da Assembleia Le§istaÍiva, ao Governador do
e nos casos
Justiça, à Procuradoria Geral cle Justiça e aos cidadãos, na .forma
prev is to s ne s Ía C onst itu iç ão.

Art. 3g A iniciativa clas

leis compleruentares e

rol de competência privativa do
Neste sentido a matéria apresentada não se encontra no
39 da constituição do Estado de Mato
Govemador do Estado, previstas no parágrafo único do art.
pÍocesso legislativo'
Grosso, podendo os membros do Parlãmento iniciar o

i
I

I

^

Legislativa dispor sobre
Ademais a CartaEstadual determina ainda que cabe à Assernbleia
dispõe seu artigo 25:
todas as materias de cornpetência do Estado, conforme

I

Art.25CabeàAssenlbleiaLegislativa,comasançãodo-GovernadordoEstado, de
sobre todas as matérias
não exigida urn pár:o o usprrrfi"ado no art. 26, dispor
contpetência do Estado, especialmenle :

ern criação de atribuições ou
lmportante destacarmos ainda que a proposição não acarreta
sendo que a Secretaria de Estado de
alterações da estrutura dos órgãos do i'odei Executivo,
já está incurnbida de tais
segurança Pública, composta pelos seus órgãos desconcentrados
atribuições.

da Lei CornplementaÍ n., 612, de
Neste ponto, irnprescindível reproduzinnos dispositivos
,,Dispõe-sobre a organização acrministrativa do poder Executiv,
zg dejaneiro de 2019, que
sobre as competências da SECRETARIA DE
Estadual e cJii ouÍras provi1ências.",u"l.rut dispõã
ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA' inverbis"
compete:

Art. 26 À Secretaria de Estado de Segurança Pública
da ordem pítblica'
I - administrar a política estadual i" ,ugoronça e preservução
atenção às zonas de fronteira;
bem como as afivrdaiii de polícia ostuníiva, com
II - (revogado) (Revogado pela LC 676/202-0)
de busca'
III - administrar aí àçá,' de prevenção e combate a incêndios'
salvamento e resgale''

IV - administrar as atividades de polícia administrativa e de liscalização

de

ativ idades potencialmente danosas ;
o comércio' o transporte e o uso de
V - controlar, reg*trir eliscalizar ofabrico'
i s e intl amdv e is ;
aÍ mas, m un içõ ei, e xp lo s ív o s, c o mb ust íu e
de s.egurança pítblica;
VI - administro, o pàlífira estadual de inteligência

toda
atividades de políãia judicidria, compreendendo
penais;
atividude investigativd na apuração de infrações

vII -

administrar

is

a política
'ilr, - oo*rnistrar

pela
estadual sobre drogas. (A*escentado

LC

635/19)

;;;íí:í;:*{;:,:;::;:j:l!;;"!z::i;::::;T:::,:y:Y:l;:T;"tr:i:y\
3t
-901

-

Cuiabá

- MT (LS)

Esrloo or Maro Gnosso
AssrrúgLetR Lee tsurlvA Do EsrRoo or Mnro Gnosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora
Núcleo CCJR
Comissão de Constituição, Justiça e Redação
e insÍituições fecleradas, além clas entidades do terceiro selor e das organizações
ações
privadas, por meio cJe acorclos, convênios e parcerias, para realização das
do inÍeresse cla segurança pública e do combate ao crime organizado.
com informações de
§ 2, A Secretarii devera manter um banco de dados único
sobre
seguranÇa pública, realizar análises criminais, além de produzir estudos
violência, criminal idade e vitimização'
diretamenÍe arrecadado's
§ 3, A SecreÍaria devera adrninislrar osde recursos
segurança pública.
oriunclos clas taxas de preslação de serviços

§
ó

4'A

SecreÍaria de Estado cle segurunça Públicu é composto pelos seguintes

r gão s desco nce ntrado s :

I - Polícia Militar;
II - Polícia Judiciaria Civil;
III - CorPo de Bombeiros Militar''
IV - Perícia Oficial e ldentificação Técnica'

que o legislador
Neste sentido, imperioso se faz ainda, transcrevennos os dispositivos
da eficácia
cassctçiío
a
"Dispõe
sobre
objetiva inserir na Lei n. 10.258 de 19 de janeiro de 201 5 que
Relativas à Circulação de
rla inscrição no cadastro cle contribuintui ,lo l*posto sobre Operações
e Intermunicipal e de
Mercadorias e sobre prestações cle serviços de Transporle Interestadual
no paÍecer que antecedeu sua
comunicação - ICMS.", parafins de sustentação das raiões inseridas
sendo criadas novas atribuições a
aprovação nesta casa de Leis, o que comprova que não estão
Secretaria de Estado de Segurança Pública' Vejamos:
de 2015 com
Acrescenta o inciso v ao art. l'da Lei 10.258 de 19 dejaneiro
a seguinte redação:
uV de qualq'uer forma, adquirir, distribuir, entregar, armazenah possuir em
de origem ilícita ou
depósito, transportat, vender ou expuser a venda mercadoria

Art.

10

não comprovada."

Art. 2'Acrescenta o art.

70 e

parágrafos a Lei 10'258 de 19 de janeiro de 2015

com a seguinte redação:
,,Art. 70 Toda e qualquer mercadoria que se enquadre no art. 10 desía lei mantida

pelo órgão
pelo esíabelecimeni comercial, seid imediúamente apreendida
ou, caso

de apreensão e nomeard depositário Jiel
fi.scalizador, que lavrard auto
a local adequado'
entenda necessário, providenciaráiua imediata remoção

§l"oautodeapree,nsãoserd/írmadopor2(dois)agentespúblicoseconteráa

descrição pormenorizada da mercadoria'
rambém devertú ser instruídos com laudo fotogrdJico'
§2' O auto du opru"irão

ambiental no
autôridade Jiscalizadora reconhecer potencial risco
sua
providenciará
apreendida,
armazenamento provísório da mercadoria
imediata desíruição."

§S,

S, a

Art. 3. Acrescenta o art.

80 e parágrafos a

Lei

10.258 de 19 de

janeiro de 2015

a seguinte redação:

com
praticando qualquer das
Art, 8'O estabelecimento comercial quefor enquaclrado
05 (cinco)
de vJ
lv.r.çu/ .
fu e v iesta lei, terd o prazo
?ruzu ue
ações descrito, no orr. 1o, incisos I, fu,
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dias úteis para apresentar documentos comprobatórios quanto a regularidade
das mercadorias,
propriedade não possa ser
§1" Na hipótese de apreensão de mercsdoria cuia
âeterminada, ou havàndo transcurso do praZo previsto no "caput" deste artigo
sem qualquer manifestação do sócio, do proprietário ou do administrador do
estabilecimento comercial, seruÍ aplicada a pena de perdimento da mercadoria.
de perdimento em
§2' As mercadorias apreendidas com posterior declaração
favor do Estado poderão ter a seguinte destinaçiio:
I - ser leiloadas;
II - serem revertidas em benefício do Estado;

serem doadas a instituições Jilantrópicas que atendam aos seguintes
requisitos:
a) ter reconhecida a utilidade pítblica estadual;
b) exercer atividade semlins lucrativos;
i1 possuir certijicação iomo entidade bene/icente nos tetmos da Lei Federal no
12.101 de 27 de novembro de 2009;
I
Os resultados linanceiros provenientes do leilão previsto no §2o, inciso
§3,
"deste
guarda,
depósito,
de remoção, transporte'
artigo, dediZidos o,
"oitot
uos cofres do tesouro estadual,
recolhidos
serão
outros,
alienação, dentre
proporções:
devendo ser aplicado nas seguintes
a) 12% (doze Por cento) Para saítde;
b) 25% (vinte e cinco por cento) para educação;
c) 6,5% (seis inteitos e cinco décimos por cento) em esporíey
a1 á;U (seis inteiros e cinco décimos por cenío) em proietos culturais;
e) 20% (vinte por cento) pdrü segurança pública;
ou administrador do estabelecimento
-origem
§1" Ni "oro do sAóU, proprietdrio
regularidade formal da mercudoria
e
a
comercial comprovar a
apreendida, terd direito u:
I - restituição das mercadorias;
II indeniZaçiio pelo valor de mercado das mercadorias apreendidas, de acordo

ilI -

-

comadescriçãoconstantenorespectivoautodeapreensiio,

Árt. 4" - Acrescenta o art.9o a Lei

10.258 de 19

dejaneiro de 2015 com a seguinte

redação:

por meio do Diário OJicial do !sty(o' y
da
relação dos estabelecimentos comerciiis que tiverem a cassação da eficácia
insirição no cadastto de contribuiníes estadual'

Art.

9o O poder Executivo divulgartú,

Art. 5" - O art. 7',da Lei
art. 10.

10.258 de

t9

de

janeiro de 2015 fica renumerado para

Art, 6'- O art. 8'da Lei
art. ll.

10.258 de

t9

de

janeiro de 2015 fica renumerado para

tratam-se
como pode-se verificar as alterações almejadas pelo legislador, de
Estado
pela
Sec-retaria
já
desenvolvidai
procedimentos que fazem parte das atividades

de
de

novamente ut
Públita, po, *"io de seus órgãos désconcentrados. Portanto, frisa-se
ora alegada
referidas atribuições iá existem, o que afastá a inconstitucionalidade

'S"gurunçu
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Logo, diante dos argumentos acima,nào procedem às razões de veto, tazdo pela qual o
mediante voto
mesmo deve ser derrubado com base no artigo 42, § 5o, da Constituição Estadual,
da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, em escrutínio secreto.
,l

b.

o parecer.

III -

Voto do (a) Relator (a)

Dialte do exposto, voto pela derrubada do Veto Total n.' 08/2022

-

Mensagem n'"

228l2OZl, de autoria do Poder Executivo.
Sala das Cotnissões,

etn I '-' de | )
IV

-

Ficha de Votação

smnj

Reunião da Comissão em

de2o22

lílo1

22812021 -Parecer n'" 38012022

l%&e-

fào^^r-

Voto Relator (a
22

-

Mensagem n'o 22812021' de

autoria do Poder Executivo.
Posicão na Comissão
Relator
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STSTEMA DE DELTBERAçÃO HíBRTDO

1e Reunião Ordinária Híbrida

VETO TOTALO8l2O22 - MSG 22812O2t

Poder Executivo

vorAçÃo
Sim

Não

Abstenção

Ausente

x

n

tr

tr

tr
tr

tr

x

Deputado Dr. Eugênio

tr

tr

Deputada Janaina Riva

x
x

n
n

tr
tr
tr

tr
tr
tr

tr
tr

n

Deputado Faissal

tr
tr

Deputado Dr. Gimenez

n

Deputado Delegado Claudinei
Deputado Xuxu Dal Molin

tr
tr

n
n
tr

n
n
n

tr
tr
tr
tr

Soma Total

3

0

0

Membros Titulares
Deputado Dilmar Dal Bosco

- Presidente

Deputado Sebastião Rezende

-

Vice-

Presidente

Deputado Max Russi
Membros Suplentes
Deputado Carlos Avallone

tr

n
t

Certifico que: Matéria relatada pelo Deputado Dilmar Dal Bosco presencialmente com parecer
pela DERRUBADA do veto. Votaram com o Relator o Deputado Max Russi presencialmente e
a Deputada Janaina Riva por videoconferência. Ausente o Deputado Sebastião Rezende. Sendo
a propositura aprovada com parecer pela DERRUBADA do veto.

Uh!^s[1*d"^§ns»ô
Waleska Cardoso
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