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I - Relatório

O presente veto foi recebido e registrado pela Secretaria de Serviços Legislativos no dia
2610512021, tendo sido lido na Sessão na meslna data. Após foi encarninhado para esta Cornissão no

dta3110512020, tudo confome as fls. 02 e O7lverso.

Submete-se a esta Comissão o Veto Total u.o 4012021, aposto no Projeto de Lei n."

12612021, conforme ementa acima.

Arazáo do veto alicerça-se ern inconstitucionalidade. O § 1'do arligo 42 da Constituição
do Estado de Mato Grosso prevê que, "se o Governador do Estado considerar o projelo de lei, no

lodo ou em parte, inconstitucional ou conlrário ao interesse público, veÍa-lo-á íotal ou

parcialmente".

Ainda, nos tennos do § 1o, do artigo 302, do Regimento Interno desta Casa de Leis,

compete a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação a análise do veto que tiver por

fundamento a inconstitucionalidade da proposição.

Nas razões do veto, o Govemador do Estado, embasado em manifestação da Procuradoria-

Geral do Estado, assirn explana:

"Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral do Estado opinou pelo veÍo loÍal
ao projelo de lei pela sua inconsÍitucionalidade, de acordo com os lópicos
elencados no parecer, o qual acompanho integralmenÍe:

o InconsÍitucionalidade formal por vício de inicialiva e por o.fensa da máxinta de

separação e independência dos poderes (checks and balances): cria obrigações,

inclusivefinanceiroorçamentárias, ao Poder Executivo - arts. 39 e 66 da CE/MT.
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c InconsÍiÍucionalidade ntal.erial por ausência de estudo e previsão de impaclo
orçantenlário: ort. 16 da Lei Cctmplemenlar Federal n" 101/2000 e arl. l5 da Lei
Compl ementar Esladual n" 6 I 1/20 I 9,

Após, os autos foram encaminhados a esta Comissão paru a emissão de parecer.

É o relatório.

II - Análise

Cabe à Cornissão de Constituição, Justiça e Redação, de acordo com o arligo 36 da

Constituição do Estado de Mato Grosso e arligos 302, § 1o e 369, inciso I, alínea "a" do Regirnento
Interno desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e regirnental de

todas as proposições oferecidas à deliberação da Casa, bem como sobre os vetos que tenham por
fundamento a inconstitucionalidade.

De acordo colrr o artigo 42 da Constituição do Estado de Mato Grosso, o governador pode

vetar o projeto de lei por inconstitucionalidade ou que seja contrário ao interesse público, in verbis:

Art. 12 O projeto de lei, apris concluída a respectiva votaÇão, se rejeilado pela
Ássentbleia Legislativa, sera arquivado; se aprovado, será enviado ao Governador
do Estado que, aquiescendo, o sancionara no prazo de quinze dias úteis.

§ 1'Sc o Governador do Estado considerar o pro.jeto de lei, no lotlo ou em Darle,
inconstiÍuciorrrtl ou contrdrio ao interesse público, vela-lo-á Íotal ou

parcialruente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimenlo, e

comunicara, denÍro de quarenta e oito horas, os ntolivos do veto ao Presidente dct

As s e m b le ia Le gis I at iv a. (gr i.fam o s)

Confonne explanado nas razões do veto, o Senhor Governador destacou que a propositura

incore em vício de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa e, por ofensa da rnáxirna de

separação e independência dos poderes, previsto nos artigos 39 e 66, todos da Carta Estadual. Ao
final aponta a inconstitucionalidade material, pela ausência de estudo e previsão de impacto
orçamentário, previsto rro aft. 16 da Lei Complernentar no l0l/2000 e o ar1. 15 da Lci

Cornplementar Estadu al n" 61 4 12019 .

Não obstante os argumentos utilizados pelo Chefe do Poder Executivo para vetar a
proposição aprovada por esta Casa de Leis, o veto total não merece prosperar.

A questão passou por esta Cornissão, a qual, atraves do Parecer n." 65612021ICCJR,

apreciou o Projeto de Lei vetado, reconhecendo a sua constitucionalidade. No citado parecer, foram

desenvolvidos os seguintes argumentos:
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"Prirua facie, oo lraÍar de questões eminentemenÍe relacionqdas à proleção ao meio aruhienle,
verifica-se a inserção da matéria na contpetência legislcrliva concorrenle enÍre a União, aos
Estqdos e ao Distrilo Federal, nos Íerntos do artigo 21, inciso VI e VIII da CFRts, in verhis;
"Arl. 24. Contpete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrenlemenle s'obre:

VI - ,floresÍas, c(.tÇct, Desca, ./àuna, conservuctio tlu ttuÍurezu, defesu do s'olo e dos recursor^
noluruis, nrolecíio do meio omhiente e conlrole da poluição,'
(...).
VIII - resoonsabilidude por duno uo meio umbienÍe, qo consunticlor, a bens e clireilos de valor
ar|ístico, es'IéIico, histórico, Iurís|ico e paisagíslico,'

Ademais, o Esludo detém u ccttnpelêrtcict administrcttiva, pu"a proleger o nteio crtnbiente,

segundo cotlslct no arligo 23 cla noss'a corlo mugna, s'anão vejarnos:

Art. 23. É competência comutn da Unitio, clos Estaclcts', clo Dislrito Fecleral e dos Município.s;
(..)
VI - prol.eger o nteio crmbienle e combaler o poluiçcío ent qualquer de suas,forruas;

Aléru disso, o capltt do qrt. 225 da CF/BB preleciona que "Todos têm direilo ao meio arubienle
ecologicaruenÍe equilihrado, beru de uso cotllLtm do povo e essencial à sadia qualidade de vida,

impondo-se ao poder público e à coleÍividade o dever de defendê-lo e pres'ervá-lo para as

presentes eJuluras gerações." E ness'e senlido que a proposta aÍua, visando a proteção do meio
arubiente, garantindo que as'.fuÍuras gerações possant usufrui-lo.

Segundo Álexandre de Mt»"aes a ConsÍituição irupôs ao Poder Púhlico a obrigação de proteger
o meio ambiente.

A Constituição Federal de 19BB consagyou corno obrigação do Poder Público a deJàsa,

preservação e garantia de efetividade do direito fundctmental ao meio ctrubienle ecologicaruenle
equilibrado, bem de uso cotnum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

Ássim, no caput do art.225, o texlo conslitucional afirma ser o meio ambienle bem de us'o

con'tum do povo, suscilando a utilização de todo.ç os meios legislativos, adminislrcrlivos e

judicicris necessários à sua efetiva proteção, que pos'sui um regime jurídico especial que

exorbita o Direito Coruuru.

O rueio ambienÍe, por s'er de uso conlutll do povo, suscila que o parlantenlo use dos nteios que

dispõe enlre eles a competência legislaÍiva, para proÍegê-1.o, razão pela qual a proposÍa
enconÍra- sent perfeilcr consonância cont o.\ princípios conslilucionais.

Alént disso, a proposição esta eru confornridade e se aruolda com a Lei n." 6.938/198l, que

dispõe sobre a Política Nacional do Meio Antbiente, seus .fins e ruecanisruos de .forntulação e

aplicação, eru especial ct artigo 2o, in verbis:

"Árl. 2" - A Potítica Nacional do Meio ArubienÍe tem por objetivo a prcservaÇão, melhoria e
recuperação da qualidade ambienlal propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao

desenvolvimenlo sócio-econôntico, aos' inleresses da seguranÇa nacional e à proteçtio da

dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princí.pios:
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I-

em visÍo o uso colelivo,'
II - racionalizaçtio do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
III - planejamenÍo e fiscalização do uso dos recursos antbientais;
IV-
V - conÍrole e zon.eamento das atividades polencial. ou efeÍ.ivamenle poluidoras;
W-
prolecão dos rec ursos ambientois,'
VII - acompanhantenlct do eslado cla qualidade ambiental;
VIII - recuperacíio de úreas degruladus,'
IX - prolecão de áreus ameocudas de degradacíío,'
X - educação ambiental a todos os níveis' de ensino, inclusive a educaçtio da comunidade,
objetivanclo capacitá-la para parlicipação ativa na defesa do meio ambiente. "

Ainda, observa-se que a proposição esÍa de acordo conl as normas traçadas pela Lei 9,096, de

16 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a Política da Pesca no Eslado de Mato Grosso,

especificadaruenÍe com o disposto no arligo 3o e seguintes:

Art. 3" I'{o exercício e no maneio dtrs rttividudes de nescu deverãct ser asseguraclos o equilíbrio
ecológico,
de pesca, mediante a ohservtinciu dos seguinles princípios:
I-preserwrcãoectM,'
II - cumqrimenÍo du funciío sociul e econômicu tlo Desct. (grifumos)

NouÍro giro, a prolto,sla de lei não crio, modi.fica o eslrulura otr exlingue olribuições dos órgãos
cla Adminislrctção Pública \ocal, hem como não tratcr do regime.jurídico cle.servidores'ptiblicos,
razão pela qual a proposiçtio não ltossui raserva de iniciat ivcr, ltoclendo os inlegruntcs do

ParlamenÍo de deflag'ctr o inicio do proces,s'o legislativo, conf'orme dispõe o arligo 61, cla

C ons t i t u içào Fatla ntl :

Árt. 6l A inicialiva das leis contpleruenlares e ordinarias cabe a qualquer membro ou Comiss'ãrt

do Cdmara dos Deputados, do Senado Federol ou do Congresso l\'lacional , act Presidenle da

República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, uo Procurador-Geral da
República e aos cidadãos, na.formct e nos casos previs'tos nesla Cons'Íiluição.

Es'se dispositivo é de reprodução compulsoria pelos Estados-Membros da Federação. c, aqui
no Eslado de Mato Grosso, a ConstiÍuição o reproduziu em seu artigo 39;

Art. 39 Á inicicttiva cles leis complementores'e ordinarias cqhe a qualquer ntembro ou Contis'sãrt

da Assenbleia Legisl.cttive, ao Governarktr^ do Estado, ao Tribunal de Jusliça, à Procuradoria
Geral de JusÍiça e aos cidadãos, na.forma e nos cosos'previsÍos nesta ConsÍiluição.

Á CarÍa Estadual deterruina ainda que cabe à Assembleia Legislativa dispor sobre lodas as

matérias de compelência do Eslado, conforme dispõe seu artigo 25:
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Arl. 25 Cabe à Assembleict Legislativa, com o sanção do Governcrdor do Estado, não exigida
esla para o especificado no art. 2(t, dispor sobre todas as mal.érias de contpetência do EsÍado,
especialmenÍe:

Analisctndo, o objeÍitto de re.ferido programa, ohserva-s'e o mesmo, cle .forna mais ampla e

genérica, jd inlegrant qs atribuições dos órgãos (Secretarias) do Pocler Executivo, confornte
preconiza o Lei ComplemenÍar n" 612/2019, que dispõe sobre a organização administrativa do
Poder Execulivo Esladual, molivo pelo qual não redesertha as alribuições dadas à secrelaria,
apenas efeliva uma.função já típica do Estado, destacando-s'e os dis:positivos abaixo:

ÁrÍ. 23 À Secretaria de Estatlo ele Meio AtnbienÍe contpete;
I-
rec uDer uÇ iio umb ie nÍul ;
II - promover o fortaleciruento da dimensão e a responsabilidade ambienlal no âmbilo das
políticas públicas e da sociedade,'
III - exercer o noder de políciu udminislrativu ambientil;
IV - esludar,.formular e propor as normas neces.ycírias ao zoneamenlo amhiental;
V - proruot,er o ntoniloramenlo dos recursos ambientais estaduais e das ações antr(tpicas sobre
OS ruCSMOS,'

VI - propor a criação, irnplanlar, adminis'trar e ./iscalizar as unidades de conservação
esÍaduais.

§ri;:;":f:i:,:#;tr: organizar, atuatizar e manter o cadasto estaduat de atividades que

wl!ssJs!É!!L@."

Por essas razões acima mencionadas, percebe-se que o Senhor Govemador do Estado não
andou bem em vetar o Projeto de Lei, üma yez que a mesma não ocasiona na criação de novas
obrigações ao Poder Executivo, eis que suas diretrizes gerais já se encontram inseridas nas

competências do órgão Estadual, sendo, assim, o projeto não implica na ciação de cargos ou

^ 
alteração da estrutura de qualquer orgão da Administraçáo Pública Estadual.

Se este projeto de Lei criasse, modificasse ou extinguisse qualquer atribuição institucional
de algum órgão do Poder Executivo ou se interferisse em contratos celebrados exclusivamente pelo
Poder Executivo, restaria caracteizada a inconstitucionalidade formal, o que não ocorreu.

Ainda, considerando a moderna e mais atual visão do STF, alinhada com os mais valiosos
preceitos constitucionais, entendemos que, ao ser proposta por parlamentar, a proposição não

incorre em vício de iniciativa.

Não por outra razáo que o C. STF, ao analisar a Lei n.n 50, de 25 de maior de 2004,
oriunda do Estado do Amazonas, na ADI3394lAM, julgou constitucional referida lei que obrigava
arcalizaçáo gratuita do exame do ácido desoxirribonucléico - DNA ou teste de paternidade, verbis:

"AÇÃO DIuETÁ DE INCONSTITUCIONÁLIDADE. ARTIGOS l', 2" E 3" DA LEI
N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2,001, DO ESTADO DO AMAZONAS, TESTE DE

5
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MATERNTDADE E zATERNTDADE. REALIZAÇÃO GRÁTU|TA. EFErtrtçÃO
DO DIREITO À ASSISTENCIA JUDICIÁRIA, LEI DE INICIATIVA
PARLAMENTAR QUE CNA DESPESA PARÁ O ESTADO-MEMBRO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO ACOLHIDÁ.
CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA ASSISTENCIA JUDICÁRIA
GRATUITA, ç,uasrÃo DE ÍwOOru PROCESSUAL.
INCONSTITUCIONAL]DÁDE DO INCISO II DO ARTIGO 2", SUCUMBIIVCLq
wt tçÃo TNVESTTGATÓru,q ?ERDÀ »O AsWnrÍCrO DA ASSTSTENCTA
JUDICIÁRTÁ GRATUITA, INCONSTITUCIONÁL]DADE DO INCISO III DO
ARTIGO 2'. rXlçÃO DE ?RAZO ?ARA CUM?RIMENTO DA DECISÃO
JUDICIAL QUE DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESÁS
REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCTONALIDADE DO
INCISO IV DO ARTIGO 2". AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 6t, § t',
INCTSO II, ,IT,ÍTVAIT E, E NO ARTIGO 5', INCISO LX,Y]V, DA COI{STITUrcÃO
DO BRÁSIL. L Ao contrúrio do u/irmodo pelo requerente, u lei utoctttltr não criu
ou estruturt qualquer órgiio da Administruçãtt Prihlicu lrtcul. Níur prucede u
nleguçíÍo cle que qualquer projeto de lei que crie despesu só poderú ser proposÍo
pelo Che.fe fut Executivtt. As hipóteses de limitação du inicitrlivt lturlumentur
esÍíío previ;t^tos, em nunterus cluusus, no arÍigo 6l du CottstiÍuiçritt do Brasil ---
mu té r i t s r e l il i v tt,t- uo .fu nc i o n rtme nÍo da Ad m i n i st raçrio P ú h l i cu, tr ol o d o me nÍ e n o
que se refere t servithres e órgrÍos do Poder ExecuÍivo. PrecedenÍes'. 2.

Reconhecintenlo, pelas Turntas desta Corle, da ohrigcttoriedude clo custeio do
exarue de DlrlA pelo Estado-mentbro, em.favor de hipos's'uficienÍes. 3. O cusleio do
exame pericial da .ju,sÍiça graÍuita viabiliza o e.felivo exercício do direto à

assislêncict .jucliciária, consagrado no arligo 5", inciso LXXIV, da CB/BB. 4. O
dis:posto no inciso I consubslancia ntatéria de índole processual --- concessão

de./initiva do bene.fício à assistência judiaria graluila --- lerua a sar disciltlinaclo
pela União. 5. Inconstitucionalidade do inciso III do artigo 2'que estabelece a
perda do direito à assistência judiciária gyatuita do .çucumhenÍe na ação
investigatória que tenha sido proposta pelo Ministério Público e que lenha cotno
s'uporÍe o re.sultado posiÍivo do exame de DNA. Violação do disposÍo no inciso
LXYIV do artigo 5" da ConsliÍuiçcio de 1.988. 6. Fixctçtio cle prazo para
cumprintenÍo da clecisão judicial que clelerntinor o ressarcimento da.s' despesas

realizadas pelo Estado-membro. Incon,slilucionalidade do inciso IV do arligo 2". 7.

Áção direta julgoda parcialntante procedenÍe para declarar inconslilucionais os

incisos I, III e IV, do artigo 2", bem coruo a expressão "no prazo de sessenla dias a
conlar da sua puhlicação", conslanÍe do caput do crrÍigo 3" da Lei n. 50/04 do

Estado do Amazonas.

(STF - ADL' 3391 AM, Relator: EROS GRÁU, Deta de .Iulgamento: 02/04/2007,
Tribunal Pleno, Datct de Publicação: DJe-087 DIVULG 23-08-2007 PUBLIC 24-
08-2007 DJ 24-08-2007 PP-00023 EMENT VOL-02286-02 PP-00300 RT v. 96, n.

866, 2007, p. I l2-l l7)."

Com relação à inconstitucionalidade material, o Veto Total aponta que a propositura erl
questão, violou o arligo 16 da Lei Coniplementar Federal n." 101/2000 e o artigo 15 da Lei
Complementar Estadual n." 61412019, por ausência estudo de irnpacto orçamentário e financeiro.
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Ern resposta a tal argumento, abaixo é transcrita a ementa de orientação jurisdicional do Supremo
Ttibunal Federal; in verbi,s:

Recurso extraordinario com agravo. Repercussão geral. 2. Áção Direta de
InconsÍitucionalidade estaduol. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro.
Instalação de cômeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3.
Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder
Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competêncio privativa do

regime iurídico de servidores oúblicos. 4. Repercussão geral reconhecida com
reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinario provido,

(Repercussão Geral no Recurso Extraordindrio com Agravo n.' B7B.9l l; Tribunal
Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes; DJE n," 217, divulgado em 10/10/2016 e

puhlicado enl I 1/t0/2016. Disponível en1

<hltp: //portal.st/.ius.br/ltrocessos/downloadPeccr.ctsp'? id- 3 I 0186098&ext-.pdP.
Aces'so em l 0.fev. 2020).

O citado julgado apresenta no corpo do venerando acórdão o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, manifesto-me pelo reconhecimento da repercussão geral da
matéria constilucional debatida nos presentes autos e, no mérito, pela reafirmaçdo
da jurisprudência desta Corte no sentido de que não usurpa a competência

Constituicão Federalt (negrito e gnfo nossos).

Assim sendo, a conclusão de tal julgamento, entendeu que Lei, embora pode criar despesas
paÍa a Administração Pública, náo usu{pou a competência privativa desta autoridade, razáo pela
qual pode os membros do Parlamento Estadual deflagrar o inicio do processo legislativo,
consubstanciando-se com as norÍnas e princípios constitucionais.

Ademais, analisando o artigo 4o, in cuslt, deixa claro que as despesas referente ao programa
serão suportados pelos recursos do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FENAM, por multas
ambientais aplicadas em mortandade de peixes pelas atividades de Usina Hidrelétricas e Pequenas

Centrais Hidrelétricas nos reservatórios no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Além disso, o tema é de extrema relevância a proteção ao meio ambiente, estando em total
conformidade com o art.205 da Constituição Federal de 1988, que estabelece ser dever do Estado à
instituição de políticas para garantir a preservação da fauna e flora ambiental, especialmente ao se

preocupar com as futuras gerações e seus direitos de fruição de um meio ambiente saudável, sendo

assim, desnecessário qualquer estudo de impacto orçamentário.
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Vê-se,deplano,queaConstituiçãodaRepúblicaaoconsideraromeioambientecolno
essenciar à sadia quaridade de vida, ãu,-rdo-rhe cáráter difuso, alçou-o a condição de direito

iunaur-,-t"r-ttut, sendo, portanto, utna cl áusul a petrea'

Dessa tbrma, verifica-se que as razões do veto, embasadas em dispositivo constitucional

r.elacionado à criação, expa,são ", ;p'".f.in;uÀ"nto da atuação estatal por ,reio d" l:'9'
progralnas, projetos ou ações, qu" u"ut'J'etn aumento da despesa' trão Lrcontratn coffespondencla

colr as disposições da propositrro, .urao-i"ro lr"ir referidas razõcs não ocedem'

Logo,diantedosargutl,tentosacitna,nãoprocedetnàsrazõesdeveto,razãopelaqualo
lÍresrro deve ser derruba.o com base ;;ió +Z' § S"' au ôo.tttit'ição Estadual' tnediante voto da

rnaioria absoluta dos membros da Assernbleú Legrslativa' eu cscrutínio secreto'

E o Parecer'

tII - Voto do (a) Relator (a)

Diantedoexposto,votopeladerrubadadoVetoTotaln'"4012021
Exccutivo.

sala das comissões , "^ 
0( ae cé dezozr.

de autoria do Poder

IV - Ficha de Votação

Reunião da Comissão em

Presidente: DePutado

Relator (a): DePutado (a

\r^a^ l^ D^1^+at Ía

Diante do exposto, voto pera derrubada do veto Total n.o 4or2ozr de autoria do Poder Executivo'

-dentificação do (a) DePutado (a)

Relator (a)

Av. André n.,to io Ntuegl, @: 78049-90l cuiabá - MT. (IS)
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Data/[Iorário:

Proposição:
Autor:
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Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CCJR

9' Reunião Ordinária Remota
08t06t2021 08h
VETO TOTAL n" 4012021- Mensagem n.o
6412021
Poder Executivo

vorAÇÃo

1

\\il*tJ-Cdr^,l,'s»^''
Waleska Ca

Consultora Legislativa leo CCJR

DEPUTADOS TITULARES SIM NAO ABSTENÇAO AUSENTE

WILSON SANTOS - Presidente X

DR EUGENIO - Vice-Presidente X

DILMAR DAL BOSCO x
JANAINA RIVA x
SEBASTIAO REZENDB X

DEPUTADOS SUPLENTES

CARLOS AVALONE

FAISSAL

EDUARDO BOTELHO

DELEGADO CLAUDINBI

XUXU DAL MOLIN

SOMA TOTAL 4 I
RESLILTADO FINAL: Matéria relatada por videoconferência pelo Deputado Sebastião
Rezende, com parecer pela DERRUBADA do veto. Votaram com o relator a Deputada Janaina
Riva e Deputado Wilson Santos presencialmente, e o Deputado Dr. Eugênio por
videoconferência. Votou contra o relator o Deputado Dilmar Dal Bosco por videoconferência.
Sendo a matéria aprovada com parecer pela DERRUBADA do veto.


