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Parecer do Relator

Relerente ao Velo Tolal n." a7 2021 aposlo ao PL n." 20q 2021 que
"Dispôe sobre a criaçào do PÍojeto Orlàos da covid-19. que insrirui
políticâs públicas a serem instituídas no Estado de Mato Grosso â fim
de minimizar os prejuízos financeiros e psicológicos sofiidos por
criânças e adolescentes que perderam os pais ou respoNáveis para a
covid-19"

Autor: Poder Executivo.

Relator: Deputado

I - Retatório

O presente Veto Total foi lido na Sessão Plenária do dia 0'1112/2021, sendo recebido e

registrado pela Secretaria de Serviços Legislativos na mesma data.

A razão do veto alicerçâ-se em inconstitucionalidade. O § l'do afiigo 42 da Constituição
do Estado de Mato Grosso prevê que, "se o Gorernador do Estado considerar o projeto de lei, no
todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao inleresse público, wlá-lo-á lolal ou

Ainda, nos termos do § 1', do altigo 302, do Regimento Intcmo desta Casa de Leis,
compete a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação a análise do veto que tiver por
fu ndalnenlo a inconstrucioualidade da propos,çào.

Nas razões do veto, o Govemador do Estado, destaca que:

"ao criar o Projeto OrJãos da covíd-19, cujo objeti'ro p ncipal é insíituít política,t
públicas assistenciaís, a propoltilurd ificofte e,n ingerência indevida, una wz que
cria attibuições e interíerc no íuncionanenk, e oryani,1ção de Secretatia de
Eslado, produzindo regrds de cunho nateríalmente ddninitlraliro, cúja íacüldade
para deJlagdr o conpetente pfoce$o legíslatiro é atribuída ao CheÍe Ílo Podet
Executivo, nos termos do art- 39, paúgraío único, 11, "d" e do art. 66, I/, da
Consíiírição Estad al (CE/MT).Assiú, cot o se inlere da expresso dicção das
normas supramencíonarlas, compete ao Governador, priraliwnlenle, d início ao
processo legislativo qúe wrse sohre m.ttéria reloliia à otganizdção e ao

Í ncionanenro da Ad linistrução Pública, padecendo, pois, a propositwa de

inconstitucionalidade ;fornal, por tício de iniciativa e oÍeilsa ao ptíncipio de

separução e independência dos poderes (checks and bdlances).

Nesçc.\entido,.t Co stítuição L,skdltal Jistõc que nonrus que 6ktbel
ohrigatíh'it\ tlo PoÍler Executiro, deven tier alaborudu:t pelo

t
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Executiyo, pois será respaldado por ótgãos cotfi etpeltise dcerca da temática, os
quais desenyol.refio as ações nece$á4as paro concrctizür os objetiyos almejado.t
pela lei, e,rilafido, dssil1t, surgimento de ano alix nofll.tth'aç que não terão
qmlquer eíetfuídade ou aplicabilidade, ou de normds que truúo prejüízolt
insuporíô,eis à Ádnínistrdção Públíca. Percebe-se, com isso, que o legislador
hteríerc nos ati\)idades desenyoh)idas pela Secletaia de Estctdo de Assistênci.t
Social e Cidada ia (SETASC), responsável, sobrcíudo, por.tdministrar a política
de assislênci!1 social, direitos humanori e cidadania, coníorne díspõe a . 16, II da
Lei Conplementar n' 6 1 2/20 I 9.

De o lro norte, quanto do cusíeio da i planloçào do prograrna, sobretudo, q anto
à despesa reÍerente à disponibilizaçAo dos benejicios de auxílio pecuniário no
wlor de 10% a 30% do salátio únirn por criakça ou adolescenle inlegranle dct
respecliya enlidade íd,ltiliat; de cesla básica; de kits de hígiene e, de leite em pó e

/raldas descartáreis às crianÇas con menos de dois anos de idade (art. 3"), alén
de fxdr crilérios e prazo de yigêncía desses heneicios (art. 1"), d ptopositura,
ifierilavelmenle, irnplicará dírelameníe no aumento das despe.\as da AdministraÇão
Públíca Estadual (art. 5).

Assim, considerando que a í plantaÇão da obrigação prevista pelo pojeto de lei
implica en noyas despesas públicas, ÍorÇoso reconhecet a necessidade de
apreseníação da respectivd eslimatí\'a de inpacto orçamenlário e ifianceíro, nos
íermos dos art. 113 do ÁDCT da CF; 167, I, da CF: 165, I, da CE; 16 dd Lei
Complementar Federdl n" I0l/2000; e 15 da Lei Complementar Estadual n"
611/2019, o que niio íoi obseryado no preseníe cdso.".

Com efeito, submete-se a esta Comissão de Constituição e Justiça o Veto Total n' 9712021,

^posÍo 
ào PL20912021 a fim de ser emitido o necessário parecer.

E o relatório.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de acordo com o aÍtigo 36 da
ConstituiÇão do Estado de Mato crosso e artigos 302, § l'e 369, inciso I, alinea "a" do Regimento
Intemo destâ Câsa de Leis, opiÍâr quânto âo âspecto constitucional, legal, juridico e regimental de
todas as proposições oferecidas à deliberação do Plenário desta Casa de Leis, bem como sobre os

vetos que tenham poÍ fuIldamento a inconstitucionalidade.

De acordo com o artigo 42 da Constituição do Estado de Mato Grosso, o Govemador pode

vetar o projeto de lei por inconstitucionalidade ou que seja contrário ao i[teresse público, i, ueláis]

"Att. 42 O prcjeto de lei, após concluída a respecíiva votaÇão, se rejeitado pela
Assenlbleia Legisl.ttiva, .teri! arquívado: se .)provado, ser.i enúado ao Gowmarlor
do Estado que, aquiescendo, o sancionará no prazo de quinze dids úleis.

NCCJR
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§ l'Se o Goternador do Estado consiclerar o projeto cle lei, no todo ou em po e.
incohstitücionol ou co tni t oo i rcrcssc público. yetá-lo-á btal ou
parcial e Íe, no pruzo de quinze dicts úteis, cotlÍddo.t da dato do recebinento, e
conunicará, dentro de qudrcnto e oila horas, os klotiyos do yeto ao Presidente da
Ásse n ble ia Le gis lat i,ra. (griJAnos) "

Conforme explanado nas razôes do veto, o Senhor Govemâdor apontou a
inconstitucionalidade formal, uma vez que cria atribuiçôes e interfere no funcionatnento e
organização de Secretaria de Estado, produzindo Íegms de cunho materialmente admiristrativo,
cuja làculdade para deflagrar o cotnpetente processo leSislativo é atribuída ao Chefe do Poder
Executivo, nos termos do art. 39, parágrafo único, II, "d" e do ad.66, V, dâ Constituição Estadual
(cE/MT).

Não obstante os argurncntos utilizados pelo Chelê cio Poclel ExecuttYo prÍa vctcr â
pÍoposição üprovada poÍ csta Casa de Leis, o vcto total não mcrccc prospcrâr,

Por cssas c outras razões, e bcm,vinda todÂ c qualquer providência preseNadora do beül
estâr dos cidadãos brasilciros que estejam sob o manto do ordcnamcnto jur-ídjco mato-grossense.

A pandcmia da COVID- 19 trouxc inúmcras conscquôncias sociais c cconôtnicas no mundo
inteiro. Ao reclor do plancta contabilizan-se lnais de 2.600.000 (dois rnilhões c scisccntas rril) dc
lrortcs crn dccorência do Novo Coronâvirus, dcntrc os quais mais dc 300 nril loram no Brasil.

Em um ano de pandemia o número de mortes deconentes da COVID-1g já superâ o
número de vítimas fatais do virus da AIDS entre 1996 e 2019, confome dados do Ministério da
Saúde.

Diaotc desse cenário e, sendo o Brasil o atual epicentro da panderniJ, inúrnqros sào os
irnpactos sofridos pcla sociedade. Um deles é o caso de "vitimas indiretas" da COVID-19: os bebês,
crianças e adolescentes cujos pais ou responsáveis vão à irbito devido à doença.

Segurdo o site !!! flllrll
nril{jIlnos-(lc-ltc-()-ilnos-no t)ais rnosh'rr]r cilrtorios! ao menos 12.211 crianças de até seis anos de
idade no Brasil licar.rrn órIàs de unr dos pais vítirnas cla covid- 19 eitre 16 de narço de 2020 e 24 de
setembro deste ano.

Segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpcn-Brasil),
25,6ulo das orianças de até seis anos que perderam um dos pais na pandcmia não tinham completado
um ano.

Já 18,2% tiúam um ano de idade; 18,2% dois anos de idad,e; l4,5yo, três anos; 11,4o%,

quatro anos; 7,8% tiúam cinco anos e 2,5o%, seis anos

Os dados lorarl levantados coln base no crlrzamcrlto cntrc os

de nâscimeitos c dc óbitos Í'citos nos 7.645 oarti)üos de rcgistro civil
CPFS dos pais nos

Av. Ardré ,\uónio Mâggi. ú." 06. Seror A CPA CEP: 78049 901
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quc as unida.lcs passalatn a clnitil o docunlcnto dirctarncntc nas cerlida)es dc nascinento das
clianças recém nascidas em todo tcnitório nactonal.

Quais os planos pâm cssas vitimas? Dc quc foma o Estado podc ampará-las?

O Prcjeto cle Lci sulge eniào corn a liiàlidade cle, atrâvés de politicas públicas especilicas.
prestar assistôncia a estas crianças ejovclls quc! colll o Íàlecilnento dc scu responsável scja clc o
pai. a mâo ou lllcsllo alnbos os gcnitores ou responsávcis legais acabalr tcndo o seu
desenvolvirrcnto coüpromctido, tanto por problcmas cmociorlais quanto fitraÍrccr.ns, unc vsl quc
aquele que loi vitima da doença muitas vezes em o principal provcdor do lar.

Por essas e outÍas não e possívcl quc o I-cgislativo Íiqr.re apenas no aguardo da boa vontade
dos demais Poderes, na busca dc soluções ou providências quc impliquerr no bem-estar da
sociedade màto-grosscnsc.

Nâo é só; o Estatuto da Cliança e tlo Aclolcsccntc (ECA) tambéln busca dar prirnazia aos
dircitos fundarnentais da criança c adolescentes advindos de sua dignidadc cotllo pcssoa l'tunlana!
buscando evitar que ela scja negligeiciada.

E por isto quc o Estatulo da Criança e Adolcsccntc (ECA) cstabclcce um sistema de
proteção coÍDplexo onde o lcgislador assume papel preponderante na cfetivação dos dircitos c
gaÍantias fundanentais da criança c do adolescente, bem cono na asseguração de opoftunidâdcs c
facilidades pala o seu desenvolvirncnto media[te a elaboração de politicas públicas. Vejarnos:

"Átt. 3" Á criança e o ddolescente gozam de íodos os direitos Íundamentais
inereníes à pessoa hufia a, se prejuízo dd proleção i leqfal de que lrata esta
Lei, assegurando-seJhes, por lei ou por outros fieiot, toÍlas as oportmídodes e

facilidades, a .fin de lhet íacultar o desenvob,ine to isico, mental, noral,
espiritu!1l e social, en condições de liberdade e de dignidade.
(...)

Árt. 1" E deter da família, da comunirlade, da socíedade em geral e do poder
público assegurar, com absolula príoridade, a eíelivação dos direitos reíerenles à
vida, à saútle, a alimentação, à educaÇão, ao esporte, do lazeL à
profssionalizdçào, à cultwa, à dígnidade, ao respeíto, à libetdade e à cotlt'iúncia
íaniliat e únunitátia.
(...)
Ár!. 5' Nêfihüild c ança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
neglígência, discrimindção, exploraÇão, violência, crueldatle e opressão, punido
na Íonfit1 dd lei qualquq atentado, por ação ou omíssão, aos seus Ílieitos

(.. )
Art.7'A críança e o adolescente tê dirciío d proteÇão à vida e à saúde, edianÍe
q eíeíivaÇão de polítícas sociais públicas qüe perniían o nascímento e o

Av. André A.tôúiô Nlaggi, n." 06, Sctor A CPA CEP:780,19-901 Cuiabá M'l
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Art. 15. A criança e o adolescente tê clireito à liberdade, ao rcspeito e à
dígnidade como pessoas hunanas en proces.to de clesenvolyime to e como sujeitos
de direitos ciyis, hutnanos e socictis garantidos nd Constituição e nos leis".

Portanto, a nossa Constituição da República tem um projeto constitucional de Estado
Democrático de Direito, que consâgtâ â luta e a afirmação histórica dos direitos fundâmentâis e suas
consequências, consagrando-os não apenas colno regras! mas também como princípios instituidos
em foüna de cláusulâ pétrea, como bem enfatizado pelo mestre PAULO BONAVIDES, na seguinte
lição:

"Con ekito intrcduzida e posiítuada en grau máxi o de intangibílidade no § l'
do art. ó0, dew-se entendet que a figirlez íornal de proteção estabelecida em

Íavor dos cofileúdos dli inltodüzidos, tlo eada lenle os re:peítanles às duas
acepções ora emminadas, não ahrange apends o leor nalerial dos direiÍos da
prineirc geraÇão, herdados pelo constitucionalisno contenporàneo, pnào que p
esÍende por igtal aos díreitos da segunda dinensão, a sabet, os direitos sociais.
(...)
Em obediência aos pfincípíos J ndamentais que emergem do Título I do Lei Maior,

Íaz-se misíer, em boa doutrina, interpretar a gdrantia dos direitos sociais como
clíiusula pétrca e atéria qúe requeL do rcs 10 passo, un eníendinenío ddequddo
dos direilos e garantids indíviduais do art. 60.

É possível confirmar esse entendimento, ainda, na Iição do insigle jurista CELSO
BANDEIRA DE MELLO; este afinna que os direitos fundamentais são verdadeiros púncípios,
tomando-se:

(...) nondamenlo fiuclear de um sislema, ,,)erdadeiro alicerce dele, dispo:ição

Íufidamenlal q e se irradia sobre diÍercntes norna& conpondo-lhes o espírilo e

servindo ele crilétio paro sua exal contpreensão e inleliSência, exalameníe por
tlefnir a lógica e a racio aliddde do sisíe a nomaíi,to, no q e lhe conÍere a
tônica e lhe da sentido harmônico.
(in "Disoicionariedade adminiúrati'ra e controle judicial". São Paulo: Revísta de
Díreito Público, 1971, n.32, ano l,l, p. 18).

Também INGO WOLFGANG SARLET defende a estatura coostitucional de cláusulas
pétreas dos direitos fundâmentais, âsseveiândo que:

(...) o p ncípio da aplicabilidade imediata (ai. 5', § 1", da CF) integra o rol clas

"cláusulas pétreas", razão pela qual - também e tre ós é possível sustentar o
ponío de vista cle que em hipótese alguma poderá ser estaziada esta Jorça iurídica
prirílegiada pec iar aos direitos fundamentais, sob pena de út a ser colocada em

risco sua própría fumla entalidade.

Assim, como os direitos fundamentais são cláusulas pétreas e também princípios, ao

entrarem em conflito com outras cláusulas pétreas e principios, a solução deverá ser encontrada
pelo método da ponderação.

NCCJR
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Nesse scntido, pode-sc dizet que a nonna do altigo 5'', § 1". da CF,,E8, que conferc cllcácia
imediata às normas dcfinidor'as dc direitos e garatrtias fundalnentais, corrohora a opção do
legislador constituinte pátrio pcla citada prevalârcia c a ProposiÇão vetada afenas Ícitc(a de lonna
especilica o quc já é determinado implioitarncntc pcla Cada Federal.

Para F'LAVI^ PIOVIjSAN, essa lloltra tcm um papel lundatnental na concrctizaçào dos
direitos fiurdancntais, ilclusivc os dc segunda dimensão:

Essa eJicócio plena dos direitos :ociais que yent sendo deJêndida, estó en linha Lle

consonância co t as lransfor ktções sociais por que pdssdnl os Estddos de Direiío,
buscando, detisa.fomta, i lpedir a! postergações legislati|ds, insatisfuÇõelt socidis
e, cotrl isso, manler.t eslabiliÍlade Lonsliluciondl, darlo que não existen norna.,
constiíacionais despidas de eficátia, ou inúteis, hajd yisto todas
contafen coltl eficácia. (...) 'Marinizat a eficácia das normas prograndticas é

Íorndr concrela a realização dos direitos e garuníidt íundaüentais, aceníuando o
papel da Constituição enquafito insírunenío a.íawr do desen|obi rcnto social.'
(PIOVESAN, l'lhia C. "Con:tituição e tran:Íonarão social. a eficátia das nornas
constituciolais progranáticas e a concretizaÇão dos direitos e garantias

funtlamenlais". São Paulo: Reúsía da Procuradorio Geral do Esíado de São
Paulo, junho 1992, n.37, p.73).

No caso cDr tcla, há mais um ingrediente eleito pela própria Constituiçào Federal cotDo
parâmctro fixo fara a soluçào de qualquer corlllito de nomas ou principlos: ó a nonna dc

"priuridade absoluta", prcvista no aftigo 227 da Carta Magna.

À respeito da nonna dc "prioridadc absoluta", que tem por objeto especiàl a cliança, o
Llstituto Alana no Projeto Prioridade AbsolLúa explicou blilhantcncrltc conccitos corno o da

"Conclição peculiar de desenvolvimcnto c hipcrr'tlnerabilidade infantil" e o clo "principio do melhor'
interesse da criança", assevera[do que:

"Urta conquisía da sociedade brosileira, a prioridade dbsolüla é úfi narco na
mudanÇa das lentes ulilizddas pela legitlação brusileira para enxergar a inirincia.
Isso só ocofte devido a nobilização da sociedade ci)il qüe lerou à assembleia
conslituinle de 1987 duds propostas de inicialirla popular 'CríanÇa e

Corlsliluínte' e 'Ciança: Prioridade Nacional ' - que dera orige ao texto do
aiigo 227 dd ConsÍituição Federul.

É a partir desse nonento que se passou a olhar pard a criança conlo pessoa em

especial condição de desetuolvimenlo, digna de receber prcíeÇão integal e de ter
garantido seu nelhor iniercsse- O lermo'absoluÍ ', preseníe sonente no artigo 227
cla Consliíuição, con;t'ere una necessidade de oplicctÇão invariável e

incondicionada desta norma e lodos os casos que ent'oh'afi crianÇaç.

Por tudo isso, constata-se que o Projeto de Lel n" 20912021 é constitucional e, em

consequência, o Veto Total a ele aplicâdo pelo senhor Govemador do Estado não deve prosperar.

É o parccer.

^r. 
Ardré ADIônio N,laggi. n." 06. Setor A Cl']^ CFP: 78049 901
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tII - Voto do RelatoÍ

Diante do exposto, voto pela derrubâdâ do Veto Tolal n'" 9'7/2021- Mensagem no

155 2021 de auloria do Poder Executivo'

Sala das comissões, e. y' () a" lLde2021,.

M'icha de votâção

Íeto futat r',:'C72021 - p.ot"to ac f.l ,r: ZOS/2021- PâÍecer do Rclator

Reunião da Colnissâo cm

Prcsidentc: D

Voto Relator
i; 1 de autoria do Poder

fisação do (a) DPosição na Conissão

Av A"dÉ A"tôr. M"CSi, o: 4,S.l-e Cpe Cgp':9049-901 *Cuiabá MT'
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ALMT
Assembleia Legislativa

roLxn oe voraçÃo - stsrEMA DE DELTBERAçÃo HíBRtDo

voraçÃo

@
Waleska Cardoso ( /

ConsuhoÍa kgislativâ"
Núcleo CCJR

ASSEMBLEta LEGtsLATtva oo EsraDo DE MaÍo GRosso

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CCIR

Comissão de Constituição,lustiça e Redação

Rêunião 25ê Reunião Ordinária Híbrida
Dâtâ t4/12/2027 Horário 08h00min
Proposição VETO ÍOTA|- 97l2O21 - MSG 155/2021
Autor (a) Poder Executlvo

Membros Tituleres Sim Não Abstenção Ausente

Deputado Wilson Sântos - Presidente x tr tr tr
Deputado Dr. Eugênio - Vice,Presidênte E tr tr tr
Deputedo Dilmãr Dal Bosco tr tr tr tr
Deputada Janainâ Riva tr tr tr tr
Deputado Sebastião Rezendê x tr tr n

Membros Suplêntes

Deputado Carlos Avallone ! tr tr tr
Deputâdo Faissal ! tr tr tr
Deputado Eduardo Botelho tr tr tr tr
Deputado DeleBado Claudinei x tr tr tr
Deputedo Xuxu Del Molin tr tr tr tr
Somâ Total 5 0 0 1

Resultado Final: Matcria lclatada pclo Dcputado Wilson Santos presencialmente coü parecer
pela DERRUBADA do vcto. Votaram com o Relator os Deputados De)egado Claudinci
presencialmente Dilmar Dal Boco, Dr. Eugô1io c Scbastião Rczende por videoconlêrência.
Auscnte a Deputada Janaina Riva. Senclo à propositura aprovada com parcccr pcla
DERRUBADA do veto.

Avenida André antônio Mâ8gi, n.q 06, Setor A cPA - cEPr 78049_901- cLrlabá - MT


