
EsrAoo DE MATo GRosso

AssEMBLEIA LEGrsLATrva Do EsrADo DE Maro GRosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CCJR

Comissáo de Con<tituiçáo, Justiça e Redaçào

Relator (a): Deputado f"l dÚ),,, . â,4^ ier

I - Relatório

A presente iniciativa foi rccebida e registrada pela Seqetaria de SeNiços Legislativos no

dia 05/0212020, sendo colocada em segunda pauta no dia 0210912020, tendo seu devido

cumprimento no dia 23109/2020 (fls. 02 e l2/veÍso).

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei n" 5312020, de autoda do Deputado Silvio
Fávero, que visa instituir o Banco de Dâdos de Reconhecimento Facial e Digital de Crianças e
Adolescentes Desaparecidos, no âmbito do Estado de Mato Grcsso. Posteriormente, foi apensado o

Projeto de Lei n' 140/2021 de autofia do Deputado Wilson Santos.

Najustificativa da proposição o Autor assim infonna:

"O pnjeto otd Ltprese tadÍ) ifi\tihti o Bútlco dc Dadt).\ de Reconhetine ta Fdciol e

Digildl de Ctíanças e Adolesce les Deiaparecído:, por neio r1o cadaslro tuuliza(lt)
qua do da conlecÇãa dd (drtriro de identiddde ou scgü|1dd via do docu ttllío. E l
aíé 2,1 (vinte e qudtro) horu;, dpó.s a contunicação íonúl do íles«Patecinento du
ctiafiÇd ou adolesce le, as itlfornt«ções scrão rcparwda: oo Ce lt'o lnlegtado dc

Opetações de Seg nnça Públicd (CIOSP). L:dso aprc\'ada, d Pre'\etúí, proPo§í\'ão

poleú polencializrÍ a:t usos do Consitte, potnlüla, nd uliliz«ção dc nleios lá
existeníe\ p:1,d.! proteção da inJtincia eluvantude em nosso l:stt«lo. O Proieto não

cria atribuiÇões ne1t todi/icu a cstrtttura do Podü E\ec tivo, aPenãs, Per lit( quc

saia poícnciatizado Sisle ú cle l/ídcononiloftlnlelúo lllelúnico do Lslatlo, ca

tecnalt)gia iá desentoh,idu no País ! ktnbét|1 tttilizaíla eú outros Estaílos, l)o.1
it padir o .tesdpdreci rcnla de cridrryds a Jorte]1s que na luiotíd dds |a.c.\' .\ão

úlntk$ tto tttilico ou de orgni:oçõas cúnitlosas enrolúltt: cottl crylotãÇào
wrual \o,,'o fa"a,l'. t, Jittc,td Jr tdi 't't.ütt,'rrtt^nb .tt Vtt tiro't' í,t
a»4liatto cn 55% e kxto EsÍa.1o, e:ipecidlne te, nos ltttlicíPbs d? C tuhá e

l

P arecer n" 192 12022/ CCIR

Referente ao PÍojeto de Lel, Í\' 5312020 que "Institui o Banco de
Dados de Recoúecimento Facial e Digital de Crianças e

Adolescentes Desaparecidos, no âmbito do Estado de Mato Grosso.".

Autor: Deputado Silvio Fávero.

: Projeto de l-ci n" 1,10/2021 AutoÍ: Deputado Wilson Sanios

Av. André 
^rnônio 
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Vátzea Grande. Ao todo foram inseridas 59 novas cômeras, totalizando 16l
unidades. Ás cômerus esítio ifisídladas em pontos esíratégicos da rcgiiio centrul e

nos bait tos, d ere plo dd rcgião do Ja ifi hália, BoÍi Esperúqa, Safito María,
Cãrmíndo de Campos, Distrito Industríal, Ribeirão do Lipa e São João Del Rey.

Entretanto, havendo a necessidade de desenrol'rime lo do Proglo a com

lecnologia aindd não exislenle em nosso Estado, este podeni ser boncado com
recurtos do Fündo Especial do Sistema Unico de Segurdnçã Públicd -
FESUSP/MT, ínstituído pela Leí n.'10.988/2019. Vale ressaltar que podeúo ser
celebrados convênios ou ottÍros insllüfiefilos congêneres com outros enles

feclerados, universídades e efilidades Públicas ou priw l\, )'ísa do ao
desenvolvimenío e aquísiçdo de tecnologia paru a criaÇão e implemenldção do
Banco de Dados de Reconhecimenlo Facidl e Digiíal de Crianças e Ádole:cenles
Desaparecidos. Dados da Secretatia de Segurança Públíca de Mato Grosso
SESP colelddos em 2019 apontam que dproximadafienle 300 pessoas e:tão
desaparcciclas em nosso Estado. Mas o que nos chama a alenção é a quantidade

de qianças até 1l (o ze) anos desaparecídas: 22 registros en 2019, 09 (nove)

regístros em 201I e 19 (deze o|e) rcqkíros en 2017.
Em rcldçiio a jowns, de 12 (doze) a 17 (dezesseíe) anos, Íoran 74 (seíenta e

quatro) casos em 2019, 125 (cenío e vinle e cinco) câsos efi 2018 e 107 (cento e

seíe) casos em 2017.

(... ). "

Após, os autos foÍam remetidos à Comissão de Segurança Públicâ e Comunitária que, após

análise da propositura, exarou parecer de m&ito favorável à aprovação, tendo esta sido aprovada em

1'votação pelo Plenário desta Casa de Leis no dla 02/09/2020.

Em nova manifestação, após o apensâmento do Projeto de Lei n' 14012021 de autoda do

Deputado wilson Safltos, a Comissão de Mérito reiterou o parecer pela aprovação do Projeto de Lei
n" 53/2020 e pela prejudicialidade do PL n' 140/2021 em apenso.

Posteriormcntc, o projeto foi rernetido fara esta Comissão dc Constituição, Justiça e

Redação para análise e emissão de parecer quanto ao âspeclo constitucional. legal ejuridico.

É o relatório.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação CCJR, de acordo com o afiigo 36 dâ

Constituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 369, inciso I, alínea "a", do Regimento Intemo

desta Casa de Leis, opinar quânto ao aspecto constitucioflal, legal e jurídico sobre todas as

proposições oferecidas à deliberação da Casa.

^v. 
AIdré Anrô o lvÍaggi, n." 06, Sctor À CPA CEP:780'19 901 Cuiabá Ml.(DN)
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Prelimiiannente, o Projcto dc Lci apcnso n" 11Ol2O2l, dc autoria do Dcputado Wilson
Santos, Íbi considelado prejudicado pcia Comissão dc Scgurança Pública c Comunitária, razão pcla
qual não será objeto de análisc por csta Comissão.

O Projeto de I-ei n" 53,/2020 de autor-ia do Deputado Silvio Fávero, aplovado pela
Conrissão dc mórito, ob.jcto de análise por esta Cornissâo, visa instituir o Banco dc Dados de
Recorüecimento Facial e Digital de Crianças e Adolescellies l)esapaleoidos, no âmbito do Estado
dc Mato Grosso.

Não obstante a nobre intenÇào do Parlanrcntar cxtrai-sc da análise juridica cia proposituta,
clue ela padece de inconstitucionalidade fonnal, por vício de iniciativa, pois as açõcs cnvolvctn a

criaçào dc um banco dc dados dc lcconhccimcnto lacial c digital de crianças e adolescentcs, no
âmbito da estrutura da Secrctariâ dc Scgurança de tsstado de SegLLrallça Pública SESP, dispondo
assim acerca da sua o|ganização e i'uncionamento, dc modo a constituir uma invasão à iniciativa
lcgislativa do Chcfc do Podcr Exccutivo, violando o al1.61, §l', II, alhea "e" da Constituição
Fl]deral dc 19811, i] por simctria o art. 39. parágIalb ú[ico, inciso II, alinca "d", da Constituição
tsstadual. Vejarnos:

Constiluição Federul

A . 61- A í icidtfua dds leis conplemenlares e otdiná a: cdbe d qudlquet nenbro
ou Comíssdo da Cômara do: Deputados, do Senado Federal ou do Congresso
Nacional, ao Presíde íê dct República, ao Supremo Tlibunal Federal, aos
Trib nais Superiores, Íto Procut.ldot-Gerul da República e aos cidadãos, na.forna
e nos casos previstos nesta ConsliÍuição.
§ I"- São de inicidííva prí,rati'ra do Preside te dd República as leis que:
(...)
1I - disponham sobre:
(...)

e) ctiaçiio e eíinçiio de Mitlislétios e óryiios da odmi isltução públicd,
obsedado o dispoltto ,ro afl. 84, VI; (GriJàmos)

Constituição Estidual

Afl. 39 A itliciatfud das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer menbro
ou Conissão dct Asse bleia Legíslaliva, ao Governddol do Estado, ao Tribunal de

Justiça, à Procuracloria Geral cle Jusliça e aos cidadãos, na íorma e nos cdsos

preristos esía Constiluíção.

PaftigraÍo út1ico. São de inicialiw privaliva do Go\)emadot do Eslado ds lek que

II - dísponham sobre:
d) criacõo. eslrulurÍciio e ilÍihuicões í1í,s Secrclariis de E§Íddo e ó !ãos da

Administticão Púúlica. (CriÍamos)

^v. 
André Antônio Massi, n.'06, SeIôrA CP^ CF:l': 780'19-901 Cuiabá MT (DN)
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Rcssaltc-sc quc no âmbito làderal Íii instituícia a Lei r' 13.812, de 16 de março de 2019,
quc instituiu a Politica Nacional de Busca de Pessoas Desaparccidas, c ando o Cadastro Naclonal
de Pessoas Dcsaparccidas e altela a Lei n'8.069, de 13 dejulho de 1990 (EstâtLÍo dâ Criânça e do
Adolescente).

Oartigo3'dalci 13.812/2019 dispõc quc ó obrigatólia a cooperação operacional pormeio
do cadastro nacional, cadastro esse que irá abranger, nos termos do ar1. 16, o Cadaslr'o Nacionâl dc
Crianças c Adolcsccntcs Dcsaparecidos, cliado pela I-ci n" 12.127, dc l7 de dezernbro cle 2009.

^demais, 
entre as diretrizes a ser implementada a política nacional dc busca dc pcssoas

desaparccidas lrstá o dcscnvolvimcnto dc programas cle inteligência e desenvolvilnento dc sistcn,a
dc infonnaçõcs, translbrôrrcia de dados e conlunicação cm rcdc cntre os diversos órgãos envolvidos.
principalmente os dc segurança pública, dc modo a agilizal a divulgação dos dcsaparccimcntos e a
collhibuil com as investigações, a busca e a localização dc pcssoas desapareciclas.

Djantc do cxposto, podcmos infcrir que já existe uma politica pública voltada para a busca
e reconhecime[to dâs crianças e dos adolescelltes, politica cssa que nos tennos da Lei n"
13.812/2019 deve ser articltlada enhe os órgãos dc scgurança estâduais, responsávcl pcla
consolidação das infonnaçõcs crn nivcl cstadual, pela deliiição das dirctizcs da investigação de

pessoas desaparecidas eln âmbito estadual e pela coordcnação das ações tle cooperação opcracional
cntrc os órgãos dc scgurança pública;

Posto isso, podernos inÍcrir clue a politica pública quc cnvolve a busca de pessoas

desaparecidas e criou o Cadastro Nacional de pessoas dcsaparecidas envolve talnbórn o cadastro de

crianças e adolescentcs, alóm disso, ó uma politica pública cle ânbito nacional c as deliniçôes não
podcrn scr-criadas cm âlnbito estadual.

Destaca-se ajnda quc urna das diretrizes da Politica Nacional cnvolve o desenvolvimcnto
tecnológico, 1ogo, ao aprovar uma lei de âmbito cstadual criando r.tm banco dc dados cie

rcconhccirnento facial e digital de crianÇas c adolescentes contraria a Lci 13.1312/2019 que iá
definiu as cliletrizes para implernentaÇão do Caclastro Nacional dc Pcssoas Desaparecidas incluindo
üesse cadastlo as crianças e aos adolesce[tes,

Ainda que assim não fossc, a Lci n" 12.127, dc 17 dc dezembro de 2009, quc criou o

Cadastro Nacional dc Crianças c Adolescentes Desaparccidos, dispôs no ad. 2'quc a base de dados

do Cadastro Nàcio[al de Crianças c Adolescentes desaparccidos será rnantido pc]a União, nào pclos

Estados-mcmbros. Vejamos o que diz o dispositivo:

Afl. 2" Á União manÍ.tá, no dmbito do órgão conpeíente do Podet Executívo, a
base de datlos do Cadasto Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecídos, a
qual conterá as cardcter ís licas Jisicas e d(ldos pessoais de criançds e adolescentes

cujo desapdrecirrcnío tenhd siílo registrado efi órgão de seÍ1wança públicd

.federal ou esudual.

Av. Andró 
^nlônio 

Maggi. n."06, SeroÍA CPA CEP:78049901 Cuiabá Mt.(DN)
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Assim, corlsiderando que a União irá manter uma base de dados de âmbito nâcionâI, não é
razoável que o Estado de Mato Grosso mantenha um banco de dados de reconhecimento facial e
digital de crianças e adolescentes, é razoâvel que ele integre a um banco de dados único, de

abrangência nâcional.

Noutro giro, a efetiva implaÍtação da noma que disciplina a organizaçào e o

funcionamento da Administração Pública e que gerâ despesas, deve obedecer âo que disposto no
art. 113 do Ato das Disposições Transitórias ADCT da Constituição Federal, que estabelece a
necessidade da estimativa do impacto orçamentário e financeiro, pois cria uma despesa obrigatória.
Vejamos o disposto:

"Árí. 113. A proposição legislttíita que crie ou dLere despesa obrigalórid ou

renilmcia de receild dewfti ser acompdnhada da estinativa do seu inpdcío
or çame ní ár i o e lnance it o."

A Seúora Ministra Rosa Weber, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6074 / RR

elucida o seguinte entendimento:

"O processo legislolivo pttssou i let um rcaqisilo itt prcscindível, sob pe,ra de

otiginot lek eiwilas ilo rício de inconsliluciorrali.lade íormal. Para ser vólkla, a
legislação dere, Por conseg inte, co4íotmar-se ao aquilíbtio e à sustenlabilídade

fndnceiru, dfeúveis no bojo do prccesso legisldlilo que foforciún! un
díae:,\óslico do impacto: (i) do hontonÍe de recursos neces§ário§ para ibarcítr t s

despesis cíiailas ou (ii) da ausência de rccursos en razão da tenúncia de receilas.

Ministd Rosa lyeber (Rekttoru) - ADI6074 / RR"

Portanto, apesar da nobre intenção do Autor, ao ser proposta por paÍlamentar, conclui-se

que na hipótese a proposição incorre em vício de inconstitucionalidade formal e mâterial,

enconhando óbice a sua aprovação por esta Comissão.

E o parcccr.

ei,. úare enrôrio Irlaggi, n.'06, Sctor,\ CPA CEP:78049901 Cuiabá MT'(DN)
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III - Voto do (â) Relâtor (a)

Pelas razôes expostas, em fâce dâ inconstitucionâlidâde, voto contrário à aprovação do
Projeto de Lei t. " 5312020, de autoria do Deputado Silvio Fávero e pela prejudicialidade do

Projeto de Lei n" 140/2021 em apenso, de autoria do Deputado Wilson Santos.

Sala das Comissões. em Lltr de L 
( 

de 2022.

IV - Ficha de Votação

Proieto de Lei l.'53/2020 Parecer n." I9212022 (^perNo PL 14012021

Reuniào da Cornlssio cm las / C.o

Rclator (a): D

Voto Relator fa
Pclas razõcs expostas, eln lace da ircollstitucionalidade, voto contrário à aprovação do Projeto de

Lci n. " 53/2020, de autoria do Deputado Silvio Fávero c pcla prejudicialidadc do Projeto de I-ci

n" 140/2021 em a dc autolia do D Wilson Santos.

PosiÇão na Comissão Identificação do (a) Dcputado (a)

Relator (a)

Metbros (a) r\,.., ,t

\.\I"I (r uk\'
lff-t A:|'

ev endré Ántônio Maggi. r.'06, Setor A CPA C[P: 780'19 901 Cuiabá ]vlT. (DN)



ALMT
Assemtrleia Legislativa

FoLHA oE voraçÃo - srsrEMA DE DELTBERAçÃo REMoTA

vorAçÃo

AssEMsrEta LEG|SLAÍ|va Do EsraDo oE MaÍo GRosso

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CCJR

Comrs\ào de ConsritLrçáo.lJ.tiça e Reddçdo

Reunião 7! Reunião Ordinária Híbrida
Data oslos/2022 Horário 14h00min
Proposição Projeto de Lei ne 53/2O2O "Apenso PL 140/2021"
Auto. (a) Deputâdo Silvio Fávero

Membros Íitulares Ausente Sim Não Abstenção

Deputado Sebestião Rezênde
Pí esidenle e m exe rcício

x tr tr E] ! !
Oeputado Dr. tugônio tr x tr x ! !
Deputado Oelegado Claudinei tr ! tr tr tr tr
Deputado Max Russi x ! tr tr tr tr

Membros Suplentes

Deputado Cerlos Avallone tr tr tr tr tr n
Deputado Xuxu DalMolin tr tr tr tr tr tr
Deputado Feissel tr tr tr tr tr tr
Deputada Janaina Riva tr tr ! ! tr tr
Deputedo Dr.6imenez tr ! tr tr tr tr

SOMA TOTAT 4 0 0

CERTIFICO: Matéria relatada pelo Deputado Or. Eugênlo com parecer Contrárlo, restando
prejudicado o Proieto de Lei n.e 140/2021 êm apenso. Aprovado pela maioria dos votos com parecer
Contrário, restando preiudicado o Proieto de Lei n.p 140/2021em apênso.

.4
tü^^tus[b-CÉ,.drElô -

Waleska Cardoso //
Consultora Lesisla,ivâ' Nücl(9ÉcJR

Avenida André Antônio Maggl, n.e 06,setor A - cPA cEP: 78049 901 - cuiabá - Mr


