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I - Relatório

A propositura foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos - SSL no
dia20ll0l2021, sendo aprovado o requerimento de dispensa em 1." e 2.^ pautas na lrresrna data;
após, foi encaminhada para esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, nela se
aportando no dia 0311112021, conforme as fls.02,08 e 16v.

Submete-se à análise desta Comissão o Projeto de Lei n." 96212021 - MSG n." 167l2O2l,
de autoria do Poder Executivo, confonne ementa acima. No ârnbito desta Comissão. não foram
apresentadas emendas.

De acordo com os autos, a propositura "Institui o Programa Estadual de Habitação - SER
FAMÍLIA HABITAÇÃO, no ârnbito do Estado de Mato Grosso e dá outras providências".

Em sua Mensagem, o Chefe do Poder Executivo argumenta que a Propositura:

O referido projeto ob.jeÍiva, precipuamente, .f'omentar a produção e a acluisição de
unidades habitacionais de imóveis urbanos, sobretudo, pelas ./àmílias de bctixa
renda, de modo a pronnver o direilo à moraclia, ao desenvolvintenlo econômico, it
geração de entprego e de rendct, hem como à qualidade de vida da populaçcio
ttrbana nos ruunicípios do Estado de Malo Grosso.
Nesse senÍido, o Ser Fantília Habitação consiste eru um progrqLnq cle Habitação cle

Inleresse Social, cu.jo ob.jetivo é viubilizctr à população cle boixct rencla o aces:;o ir
moradia adequada e regular, bem como acts serviÇos ptiblicos, de ruodo a recluzir a
desigualdade social e promover a ocupação urbana plune.jada.
Para Íanto, referido progyama por meio da implementação de ações e alctcaçcio dc
recursos, pretende disponibilizar cerca de 20 mil nnidades hahitcrcionais, meÍcr

esta que poderá ser ampliada de acrtrdo cont a di,sponibilidade orçamentaria e

.financeira.
Vale./risar que os subsídio,y prettistos no Ser Famíliq Hctbitaçtio, o serent de/inido,s
mediante decreÍo esteductl de acordo, serão concedidos de acordo coru critério cla

rendq ,familiar bruta, podendo ser priorizados grltpos especíJicos, tais com<t
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pesso(ts com deficiência, idosos, mulheres vítimas de t,iolência domésticcr.
servidores públicos ativos e aposentados.
Á MT Participações e Projetos s.A. MT-PAR será responsavel pero
desenvolvinrenÍo e pela execução do pro2yama.

A propositura foi encaminhada à Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, a
qual exarou parecer favorável ao seu acolhimento. O reÍ-erido parecer de rnérito foi aprovaclo err 1."
votação pelo Plenário desta Casa de Leis na sessão do dia 03l1ll\02l.

Ern seguida, os autos foram encaminhados a esta CCJR, para emissão de parecer.

É o relatório.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, de acordo coln o artigo 36 da
Constituição do Estado de Mato Grosso e arligos 165 e 369,I, "à", do Regirnento Intemo desta Casa
de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico sobre todas as proposiçõcs
legislativas of.erecidas à deliberação do Plenário desta Casa de Leis.

A presente proposição "Institui o Programa Estadual de Habitação - SER F-AMÍl-lA
HABITAÇAO, no ârnbito do Estado de Mato Grosso e dá outras providências", sendo que o scu art.
1n esclarece que o programa tem "a.finalidade de.fotnentar a produção e a aquisiçõro de unidades
habitacioncris de imriveis urbanos, de modo a protllover o direito à moradia, ao de,senttolvimento
econômico, à geração de emprego e de renda, bem como melhorar a qualidade de vida dcr

poltultrção urbqna nos municípios do Estado de Mato Grosso".

Autes do mais, e preciso informar que a Carta Republicana reconhece no ente estadual a
legitinridade (cornpetência comum) para traÍar da moradia junto com a União e os seus rnunicípios;
vejamos o que ela dispõe:

Art.23. E cornpetência contutn rJa União, clos Eslados, clo DistriÍo Fetleral e clos
Municípios:

(..),
IX - proruover prograntas de consÍnrção de moradicrs e a ntelhoria clq:;

conclições habitctcionctis e de saneetnenlo hasico;
(. . .).

Paragrafo único. Leis complententares.fixarão normas para a cooperação entre
a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, Íendo em visÍa o
equilíbrio do desenvolvimenÍo e do bent-esÍar enx âmbito nacional.

Soble o direito à moradia, a doutrina entende que:

Nada ohstante anteriores re.ferêncicrs cto longo do Íexto const.iÍucionctl ncr,\Lto
redação original, o direiÍo à ntoradia só veio ser posilivado expressantenle com a
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Entenda Constitucionol n.26, de ll de.fettereiru.t cle 2000, transcorridos, pois, dozc
anos da promulgação da CF, o que em pcu'te é atribuído às resisÍêncicts clo Brasil
em relação a diversos aspeclos regulados pelos instrumentos inÍernacionais
concernentes à moradia. Isso não impediu, contutlo, que.jtí se viesse de.fentlendo
o reconltecimento de um direito .fundumentul imptícito à ntorarliu, conto
consequência da proteção à vido e à dignidude humfino, .já que vinculaclo à
garanÍia das condições ntateriais básicas para uruct vida com dignidade e conl
certo padrão de qualidade, consoanle, alicis, ocorrelr por parle clo Conselho
ConsÍilucional francês. Hoje, conludo, niio há muis dúvidas de clue o clireito ir
moradia é um direiÍo fundamental auÍônonrc, cle .fbrte conteticlo existenciul ,

considerado aÍé mesmo um direiÍo cle personalidade (pelo menos nuquilo enl que
vinculado à dignidade da pessoa huntanct e à,y condições para o pleno
tl e s e nv o lv i m en t o da pers on al idad e).

(Coorclenação J. J. Gornes Canotill-ro. Corr-rentários à Constituição do Brasil.
Editora Saraiva. Edição do Kindle).

Vejarn que o autor associa o direito social à moradia a dignidade da pessoa humana, ou seja,
de igual tnodo à proposta encontra guarida no afi. 1n, III, da Constituição Federal (CF).

Conforme ab alizada doutrina :

(...) a dignidade da pessoa humanu concede oo:; direitos e garanlicts.fundomentai.s,
sendo inerentes às personal.idades humanas. Esse ,fundarnenlo afastcr a idéia de
predomínio das concepções transpessoalistas do Estado e Nação, ent delrimento
da liberdade individual. A dignidade é um valor espirilual e moral à pes,socr qlte se
mani/esta singularmenl.e na autodeÍerminação conscienÍe e re,sltonsdvel da prr5pria
vida e que Íroz consigo a pretensão ao respeilo pu' parÍe das cleruuis p(.\.to(t.\,
constituindo-se uttl míninto invulneravel que todo esÍaluÍo jurídico deve ,ts,regtrr,r'
(...)

Sobre a digriidade da pessoa hurnana, o STF em exemplar lição destaca:

(...) a dignidade da pessoa humana prececle a Consliluição cle l9BB a estcr ntio
poderia ter sido conlrariada, em selt qrt. 1", III, anteriormenle cr,sua vigôncict. A
argçuenle desquali/ica .fatos hisÍóricos que unÍecederarn u aprovcrção, pel.o
Congresso Nacional, da Lei 6.683/1979. (...) A inicial ignora o momento /alvez
ntais irnporÍanÍe da luÍa pela redemocrctlização clo Pctís, o da bclalhq do qni:sticr,

aulêntica baÍcilha. Toda a gente que conhece nossct histriria sobe que esse ocorcfut
político existiu, resulÍando no lexÍo da Lei 6.683/1979. (...) Tem razão cr urguenla
ao aíirmar que o dignidade níru tem preÇo. As coistrs tôm preço, as pessoas Íênt
dignidade. A dignidade não Íem preÇo, vale para loclos qucuttos pcu'liciltam do
humano. Estarnos, Íodavia, ent perigo cluando alguém se cü't'oga o riireilo de I.ornur
o clue períence à dign.idade da pessoo humcma coilto Lttlt seu valor (talor cle quent
se arrogue a tanlo). E que, enttio, o valor do hunruno ussume .fitrtnu na substânciu
e medicla de quem o ctfirme e o pretende int;tor nu cluulidade e quantidade eu que o
mensure. Então o valor cla clignidade da pessocr huntana.jír rttio será rnais t,crlor do
huruano, cle todos quanto,s pertencem à humanidade, porém de cluem o proclone

I MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional / Alexandre de Moraes - 36. Ed. - São Paulo: Atlas, 2020.
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conforme o seu crilerio particular. E,slamos enÍão em perigo, :;ultmissos it lirania
dos val.ores. (...) sent de qualquer modo negar o que diz a arguenÍe ao proclamar
que a digtidade não Íent preço (o que subscrevo), tenho que a indigridacle que o
cometimenlo ele qualquer crime expres,tct não pode ser relrihuída com a
proclcunação de que o instituto da unistia viola a dignidade hutnana. (...) o
argumento descolado da dignidade da pe,s,soct humana para a.firntar a inttalidade
du conexão criminal que ctproveil.aria aos agentes polílicos que pruÍicaram crimes
coruuns conÍra opositores políticos, presos ou não, duranla o regime militar, es,ye

ctr guill en I o n ão prospe r a.

(ADPF 153, voto do rel. min. Eros Grau, j.29-4-2010, P, DJE de 6-8-2010).

Iteitere-se: a dignidade não tem preço. As coisas têrn preço, as pessoas têm dignidade.

Corrsigne-se que a competência para legislar sobre o tema e de iniciativa privativa do
senhor Governador do Estado, pois a ele compete criar atribuições a órgão contido na estrutura do
Poder Executivo, bem como sobre os seruidores que poderão atuar l1esse novo órgão, tudo confbrme
a Constituição Estadual, cabendo a esta Casa de Leis providenciar os ajustcs necessários na
Propositura, se for o caso; vejamos aleÍra constitucional estadual quanto aos respectivos assuntos:

Art. 39 (...)
Purdgrafo único: São cle iniciativa 7:rivativa do Governcrtlor clo E,stado à:; leis
que;

(. );
II - disponham sobre:

(...);
d) criação, est.ruturação e atribuições das Secretarias de Estctdo a órgãos
da Adm in istração Públ ica.

Art. 25 Cahe à A,ç,semhléia Legislalivcr, com a sonção tkt Governctdor clo Estaclo,
não exigida esta para o especificado no Arl. 28, dispor sobre loclas a,:; ruutérias cle

conrpel ência do Estado, espec ial menÍe :
I sistemer tributario, arrecaduçcío e distrihuição cle rendas es/oduai,s
anistia ou remissão envolvendo maíéria lributuria:

[,ogo, o Govemador do Estado possui competência paru propor a rnatéria.

Dessa fonna, cabe ao Estado de Mato Grosso legislar sobre os progralnas que pretende
empreeuder, elrl especial os que abordarem a construção de moradias e a rnelhoria das condiçõcs
habitacionais do povo mato-grossense, visto que a Adrninistração Pública Estadual ó norteada pelo
Princípio Cor-rstitucional da Legalidade dentre outros, confbnne Íeza o art. 37 da CF; in verhis:

Art. 37. Á ctdministração públiccr direta e indireÍa de cluctlcluer dos Pocleres da
União, dos Estados, do Distrito Federal e elos Municípios obedecercÍ ao,s

princípios de legalidade. impessoalidade, moralidade, publicidade e eÍiciêncicr
(...)

- griÍb nosso -
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Feita essa observação, tern-se que o Programa é uma ideia de estírnulo ao abastecimento da
população de baixa renda (até sete salários mínimos, confbmre o § 2'do art. 1" do Projeto de Lei)
com irnóveis urbanos, a firn de atender a necessiclade de rnoradia.

E previsto o fbmento prornovido pela MT Participações e Projetos S. A. - MT-PAR, que
será visto ooltto o ator principal da providência legislativa, porán, através de parcerias, a Iniciativa
abre as portas à novos caminhos a sereln percorridos por órgãos da adrninistração direta e indireta,
seja c1e natttreza federal, seja do Estado de Mato Grosso ou de rnunicípios que o integrarn, cujos
órgãos coadjuvaria a MT-PAR no empreendirnento de tão importante Proposta.

E bem por isso, que a Propositura atende ao que dispõe a CarlaMagna; in verbi,s:

Árl. l" Á República Federaliva do Brasil,.forntadu pela união indissolút,el cfuts

Estados e Municípios e do Dislrilo Federal, consÍilr.ti-se em E,çtqdo Democrcitico
de Direitct e tem comofundamenlos:

(...) ,

Il - a cicladunia:
III - a dignidade da pessoa humcma,'
()

Árt. 3" CorustiÍuem ob.jetivos./undamenlai,y da Repúblicct l,-ederalittq clo Brasil;
I - construir uma sociedade livre,.iusta e solidária;
(...),

III - erradicar a pohreza e a ntarg.inalizaÇão e reduzir as del;igualdqdes
.:!)ç!g i.\ c r e 

21i 
t t n u i s :

IV - pl!ütrettsl' o bem de todos, sem preconceitos de origcnt, raç'a, scxo, ct)t.,
idade e quaisquer ouÍra,s.formas de discrintinação.

(...).

Art. 6" São direitos sociais a educação, ct saúde, a al.imenlação, o trabalho, a
moradia, o transporle, o lazer, a seguranÇct, a previdência socictl, a proteção ir
malernidade e à infáncia, a assistência aos desamparados, na .fnrntct desla
Constiluição.
- grifos nossos -

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 3n, III, dispõe que e princípio
fundamental e objetivo prioritário do Estado propiciar habitação as pessoas portadoras de qualquer
deficiência:

Arl. 3" 5ão princípios.fundamentais e constituem oh.jetivos priorilarios tlo Estaclo:
(...)
III - propicicu' educação, habitação, saúde e assislêncict púhlicu à
ntaternidade, à infancia, à adolescência, ao idoso e às pessocr,s ltorlaclora,s
cle qualcluer tipo de deficiêrtcict,'
(...).

Árt. l0 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios as,segururão, pela lei e pelos
eúos dos agenÍes de ser.rs Podere,y, u iruedictla e plencr e./e/iviclude cle toclo,s os

direiÍos e garanÍias individuais e coleÍivets, olént dos correspondenles deveres,
mencionados na Constituição Federal, qssitrt conto clualquer ouÍro clecorrenle do
regime e dos princípios que el.a odota, bent conto claqueles conslanles dos tratudos
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inlernqcionais eru que a República FederaÍiva do Brctsil se.ja parle, nos lermos
seguinles:

( );
WI - o EsÍado e-os*lbMiÉíÍliÍx proruoverão políticct habitacionul clue
assegure moradia adequacla e digna, à inlimidade pessoal e familiar, ent
pagantentos compaÍísteis cottl o rendintenío .familiar, priorizando, nos
pro.jelos, as categorias de renda mais huixa, esíando os reajustes das
prestações vinculados, exclusivantenle, aos índice,s ulilizaclos puru
reajustamento dos saleirios dos compradores,'
(...).

Arl. 304 A política urbana, consuhslanciando as .funçõe,s sociai,s cla cidude, visarci
Qo acesso de lodo o cidadiio à ntoradia. ao transporÍe público, ao saneamento, à
energiia elétricct, a iluminação pública, à comunicação, à educação, à saúcle, ao
lazer, ao abastecimento e à seguranÇe, assirtr conto à presert,ação clo patrimônio
ambienÍal e culÍural.
(. . .).

Art.312 Incumbe ao Estado e aos Município.s proruover e erec'uÍur progranta,y tle
consÍr'uÇão de nnradias populares e garanlir condi.Ções hahitttc'iottui,s e irr.fi'u-
esÍrutura urbana, em especial as de sanecrmenlo basico e Íransporle, ctssegurando-
se sempre unt nível compatível com a dignidade da pessoct humano.

Parágrafo único O Poder Público darci apoio à criaçtio de coolteraÍiya,ç e
oulras .formas de organizctção clue tenhom por objelit,o a realizcrção cle

programa de habitctção popular.
- grifan"ros -

Alérn disso, a Propositura está em confonnidade tarnbem coln o disposto na Lei Estadual
(LE) n." 9.854, de 26 de dezernbro de 2012, que "Autoriza o Poder Executivo a criar a MT
Participações e Projetos S.A. - MT-PAR, vinculada ao Gabinete do Governador do Estado", QUo
traz etn seu bojo as seguintes regras atinentes ao fomento de prograrnas estaduais:

Arl. l' Fica o Poder Executi.vo autu'i.zado a conslituir pessoa ju'íriica, sob o.fbrmct
de sociedade por ações e vinculada à Casa Civil, denorninada MT Participações e

Projetos S.A. - MT-PÁR, com capital social autorizado no valnr de 1?8

150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reuis).
ÁrÍ. 2" A MT Participações e Pro.jetos S.A. - MT'-PAll terá por ob.jetivo;

(...);
VI - clesent,olver e gerenciar progratnas e ;trojelo,r eslrutégico.ç de Governo.

Paragrafo único Á MT Parlicipações e Pro.fetos S.Á. MT-PAR poderci
esÍruÍurcü" ou participar de operações de mercado.financciro e cle capitcris, ltent
como oulras modalidades de negócio qtre visem à promoção de investimentct,s,
enÍre onlros, ent:

(...) ;
IV - ernpreendimenÍos iruobiliários e habiÍacionais,'

Logo, o presente Projeto de Lei reforça os objetivos da MT-PAR, estando enl
confbrnridade com a referida LE n." 985412012, bern como coln o teor da Lei Federal n." 1 1.124, de
16 de junlio de 2005, que "Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social -
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SNHIS, cria o Fundo Nacional cle Habitação de Interesse Social - FNHIS e ir-rstitui o Conselho
Gestor clo [rNI]lS".

F-risc-se que a Propositula (art. 4") busca se adequar às demais regras presentes no
ordenamento jurídico estadual, podendo-se citar as seguintes:

- LEI N" 8.221, DF. 26 DE NOVEMBRO DE 2004, que "Dispõe sobre a Política Estadual de
Habitação de Interesse Social, reestrutura o Conselho Estadual de Habitação e Sanearnento, e altera
a l-ei n" 7 .263, de 27 de março de 2000, e dá outras providências";
- LEI N." 8,940, DE 24 DE JULHO DE 2008, que "Cria o Fundo Estadual de Habitação de
Interesse Social - FHIS e institui o Conselho-Gestor do FHIS";
- LEI N" 10.432, DE l5 DE SETEMBRO DE 2076, que "Dispõe sobre a adequação e destinação de
unidacles habitacionais, coustmídas pelo Estado de Mato Grosso, para farnílias com pessoas coln
deficiência";
- I-EI N" 10.745,D829 DE AGOSTO DE 2018, que "Dispõe sobre o atendimento diferenciado à

rnulher chefe de farnília, à mulher idosa e à mulher corl deficiência nos programas habitaciorrais
popuiares do Estado de Mato Gt'osso";
- LIll N" 10.987, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019, que "Dispõe sobre a prioridade de
atendirneuto aos órÍãos e abrigados egressos de orfanatos ou instituições coletivas, pÍrblicas ou
privadas sem fins lucrativos, nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com reclrrsos
públicos do Governo do Estado de Mato Grosso e dá outras providências".

De tudo o que consta dos autos, o Projeto de Lei merece prosperar por estar ern
conÍbnnidade com as nonnas constitucionais e legais, não encontrando sua aprovação obice.

É o parece..

III - Voto do (a) Relator (a)

Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação do Projeto de Lei n" 96212021 -
Mensagein n." 16712021, de autoria do Poder Executivo.

Sala das Comissões, em ( "1 de I I de2021.
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IV - Ficha de Votação

Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação do Projeto de Lei n" 96212021 - Mensagelrr n.o

16712021. de autoria do Poder Executivo.

Projeto de Lei n." 96212021 - Mensagem n.o 16712021- Parecer n.' 127212021

Reunião da Comissão em o1 llt
Presidente: Deputado
Relator (a):

Voto Relator (a

Posição na Comissão Identificação do (a) Deputado (a)

Relator (a)

Membros (a)

-4^rt;;\-\a--
tâ ()\]
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Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CCJR

Reunião 214 Reunião Ordinária Híbrida
Data 09/t7/2O2L Horário 08h00min
Proposição PROJETO DE LEI Ne 962/2021 MSG t67|ÀOZL "Dispensa de pouto"
Autor (a) Poder Executivo

Membros Titulares Sim Não Abstenção Ausente

Deputado Wilson Santos - Presidente x tr n n
Deputado Dr. Eugênio - Vice-Presidente x tr n tr
Deputado Dilmar Dal Bosco x tr tr n
Deputada Janaina Riva x n tr tr
Deputado Sebastião Rezende X tr tr n

Membros Suplentes

Deputado Carlos Avallone n tr tr tr
Deputado Faissal tr tr n n
Deputado Eduardo Botelho u tr n n
Deputado Delegado Claudinei L] tr n n
Deputado Xuxu Dal Molin rl n tr tr
Soma Total 5 0 0 0

Resultado Final: Matéria relatada pelo Deputado Dr. Eugênio cotr parecer FAVORAVEL, lida
preseucialmente pelo Deputado Wilson Santos. Votararn corr o relator a Deputada Janaina Riva
e os Deputados Wilson Santos plesenciahrente, Dilmar Dal Bosco e Sebastião Rezende por
vidcoconferência. Scnclo a rnatéria aprovada cotr parecer FAVORAVEL.

1,r-§üÀW
Waleska Cardoso V

Consultora Legislativa
Núçleo CCJR

Avenida Andre Antônio Maggi, n.s 06, Setor A - CPA - CEP: 78049-901 - Cuiabá - MT


