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Relator (a): Deputado (a)

I - Relat6rio

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Servigos Legislativos em
0410112022, Foi inserida em pauta no dia 05/0212022. Cumpid,aa pauta foi encaminhada a Secretaria
Parlarnentar da Mesa Diretora em 1610212022. Posteriormente, a mesma foi remetida a esta ComissSo,
na data de 2310212022 conforme as folhas n" 02 e 09/ verso.

Submete-se a esta Comissdo, o Projeto de Lei n'22/ 2022, de autoria do Deputado Dilmar
Dal Bosco, conlorme ementa acima.

O autor assim a justifica:

"A presentc proposigiro objetiva atualizar a legislagio cstatlual A esfera
fcdcral que legulamentou o exercicio da profissito de despachartc
documertrlista pclo adyelto da Lei Fcdcral n" 14.282, dc 28 de
dtzcnrbro de 2021, assegurando a atnagio iunto aos tirgfros e e[tidatlcs
da Administragio Pr'iblict Estadual destc prolissionais.
O dcspachante documcntalista,d profissional libcral devidatneDte
inscrito no Conselho li.egiollal dos Despachantes c I)r)cumertalistas do
llst:rdo dc NIato Grosso CRDD/NIT identilicado :rtr.irva's da carteiril
profissional c do Sclo tlc Fiscalizagiio c Situaqiio Cadastral expcdidos
pelo 6l gio bcln como cxcrce sua atividrrde devidamcnte autorizado pclo
coIniteDtc.
l-rsc IIol'isriorrirl lrirlr dixr-ixnlcDtr. c,rrrr Orgior da Ad li i\tIa{io
I't'iblica, Dircta c lndiretl, Autrirquica, Fundacional e Cartririos em
geral, dedicaltlo-se ao mistcr dc tratar de pap6is, pr'onover o
processamento de expedicntc, r'cquclimc[to e recursos cnl assun(os
rdrninistrativos e fiscais de irrtercssc dos scus clicrttcs, e, nfl qualidade dc
m:rIrdatiilio ticito destes, r'equerer e platicar todos os atos necessirios ir
esse procedirtttnto nn fase prcparat6ria, incidcntc c fi[ [,
ploporcionando rnaior seguranqa para as partcs cnvolvidas.
ll obrigado r cxccutilr scu cortrato com a dilig6ncia e ir prudcncia quc o
neg6cio rc'r1ucr, apresentando todll fl documentagio ncccss:iria,
prcstando ao clieilte todos os csclirrccimcDtos quc cstivercnt ao scu

P arecer n" 21/ 20221 CT AP

Referente ao PL no 221 2022 que "DispSe sobre a atividade de
Despachantes documentalistas junto aos 6rg6os e entidades do
Poder Executivo Estadual e d6 outras provid6ncias',.

Autor: Deputado Dihnar Dal Bosco
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alcance, inclusive aqueles que possam influir nos resultados daquilo que
lhe foi incumbido".

No Ambito desta Comissdo, esgotados os prazos regimentais, nio foram encaminhados
emendas ou Substitutivo Integral.

Posterionnente, a iniciativa de Lei em tela foi encaminha a esta Comissdo para emitir Parecer
quanto ao m6rito.

E o relat6rio.

II - Anilise

Cornpete a esta Comissdo, enunciar parecer a todos os projetos que abordem os temas
contidos no a(igo 369, inciso XII, alineas do Regimento Intemo desta Casa Legislativa, a
saber, ernitir parecer a todos os projetos que tratem de assuntos atinentes i ordem social mato-
grossense, tendo cotno base o trabalho e como objetivo o bem-estar e justiga social; fiscalizar as
relag6es de trabalho e politica de emprego.

Ainda segundo a citagSo acima, compete i Comissdo de Trabalho e Administragdo Piblica
apoiar Programas de Aprendizagem e treinamento profissional; estimular sindicalismo e organizaqdo
sindical; tratar de mat6rias relativas ao servigo priblico na administragdo estadual direta e indireta,
inclusive, fundacional; acompanhar os assuntos pertinentes i seguranga e medicina do trabalho dos
6196os priblicos estaduais.

Segundo pesquisas realizadas a prop6sito do assunto pela Secretaria de Servigos
Legislativos, ndo foi identificado nenhum projeto em tramitagSo que trata de mat6ria id6ntica ou
semelhante, e nenhutta Lei ern vigor que disp6e a prop6sito da mesma mat6ria. Isso significa a
inexist6ncia de obst6culo regimental ao prosseguimento da proposta de lei. Destarle, tal propositura
completa as condig6es necess6rias para an6lise de m6rito por esta Comissdo. Em relagdo aos
requisitos de rn6rito da iniciativa, sdo requisitos deteminantes quanto e anAlise: opoftunidade,
conveni6ncia e relevdncia social.

O presente projeto en.r seu art. lo diz: "Os despachantes documentalislas, regularmente
inscritos no conselho profissional da categoria de que trata a Lei Federal n' 10.602, de 12 de
dezembro de 2002, cuja atividade fiti regulamentada na forma da Lei Federal n'14.282, de 28 de
dezembro de 2021, aluorAo junto aos 1rgdos e entidades da Administraqdo P blica Estadual,
diligenciando e acompanhando, ati o./inal, os procedimentos administrativos de interesse de seus
comilentes, ndo pralicando, sob pena de nulidade, atos privativos de outras profissdes liberais
definidas em lei".
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O profissional respons6vel por fazer requerimentos, encaminhamentos e iniciar trdmites
burocr6ticos junto a 6rg6os publicos 6 chamado de despachante. No Brasil, existem trds tipos de
despachantes: aduaneiro, documentalista e de trAnsito.

O despachante documentalista, apesar de sua atuagdo ser predominantemente jullto aos
6rgdos de transito (Detran), agenciando documentos de veiculos, 6 um despachante geral, com
atividades em diferentes segmentos econ6micos. Possui familiaridade com guias e fonnul6rios
especificos para taxistas, motoristas de transporte escolar, veiculos de carga e para 6rgdos como
Ibama, prefeituras, Incra, Receita Federal, associag6es de classe e outros.

O despachante conhece processos burocr6ticos e tern agilidade em desempenhar seu trabalho
justamente por ter esse conhecimento. No Brasil, h6 profissionais que trabalham em diferentes 6reas
e possueln remuneragSes que variam de Estado para Estado.

O despachante pode trabalhar como aut6nomo ou em sociedade. Os documentalistas de
veiculo atuam junto a 6rgdos publicos, especialmente o Detran.

Enr seu afi. 3' diz: "Fico criado, no dmbito do Poder Executivo Estadual, o Cadastro dos
Despachantes Documentqlistas, a ser mdntido pelo Departamento Estadual de Trdnsilo
DETRAN/MT, com base em informaqdes atualizadas .fornecidas pelo Conselho Regional dos
Despachantes Documentalistas do Estado de Mato Grosso CRDD/W, constituido na.formo da lei,
com o obietivo de identificalo e dar seguranga d prestagtio dos servigos".

Oportuno 6 o ato adrninistrativo que comp6e os pressupostos de fato e de direito. O
pressuposto de direito 6 a disposigdo legal que o estrutura e o pressuposto de fato slo os
acontecimentos, as situag6es que levam a Administragio a praticar o ato.

O pressuposto de direito tamb6m estii presente, haja vista que a iniciativa apresenta
conformidade com os principios administrativos, mormente o da legalidade, efici6ncia e
economicidade.

O interesse publico mostra-se presente, rnormente porque o projeto de lei busca possibilitar
o exercicio eficiente das fung6es priblicas e da pr6pria gestio administrativa, traduzindo ao final, em
maior eficiicia e efetividade na prestagdo dos servigos priblicos e no atingimento do bem comum, ou
seja, da coletividade.

Diante do exposto e mediante a relevAncia social e interesse priblico presentes nesta
iniciativa, entendemos que tal propositura merece ser aprovado por esta Casa Legislativa, e
consequentemente insefio no rol de diplomas juridicos do Estado de Mato Grosso.

E o parecer.
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III - Voto do Relator

Pelas raz6es expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovaqfro do projeto de Lei no 2212022,
de autoria do Deputado Dilmar Dal Bosco.

SaladasComiss6es, " y'/ a" de 2022.

IV - l-icha de Votagio

Projeto de Lei i' 221 2022 - Parecer n" 2ll 2(t22

Rouniio da Comissdo onr

Prcsidente

Rclator t"t(a):

Voto Relator (a):

Pelas razdes expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovagio do Projeto de Lei no 221
2022, de autoria do Deputado Dilmar Dal Bosco.

-9.\vl _,
Posiqio na Comissdo Itlcnt ifi crqd,, do{ir t Deputadot\ ,lrD/
Rclator -., aR\\\ v
Membros
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