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Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CCJR

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Parecer n! 37 412022/CCJR

Referente ao Veto Total n.o 0212022 - Mensagem n.o 27512021, aposto

ao Projeto de Lei n! 9112020, de autoria do Deputado Silvio Fávero,

que "Institui a gratuidade para realízação de laqueadura tubária,

esterilização transcervical e vasectomia nos hospitais e maternidades

públicas ástaduais e/ou conveniadas com o Sistema Único de Saúde -

SUS, com a divulgação de seus dispositivos ao público".

Autor: Poder Executivo

Relator (a): Deputado (a)

I - Relatório

O presente veto foi recebido e registrado pela Secretaria de Serviços Legislativos no dia

1610212022, tendo sido lido na sessão da mesma data. Após foi encaminhado para esta Comissão no

dia17l02l2O22,tudo conforme as fls. 02 e 06v.

Submete-se a esta Comissão o Veto Total n.o O2l2O22 - MSG 21512021 de autoria do

poder Executivo, aposto ao Projeto de Lei n.' 9112020, de autoria do Deputado Silvio Fávero,

conforme ementa acima.

Nas razões do veto, o Governador do Estado, aponta a seguinte inconstitucionalidade:

Isso porque, a proposta está eivada de inconstitucionalidade formal, uma

uu qu, írata de tema relacionado à competência da União para legislar de

forma geral sobre proteção e defesa da saúde, conforme previsão do art'

24, Xil, da Constituição Federal.
Ressalta-se que, munida dessa competência para tratar sobre a proteção e

defesa da sàúde de forma geral, a União editou norma específica que

dispõe sobre o planejamento familiar, qual seia a Lei Federal n' 9.263, de

12 de ianeiro de tgiO que estabeleceu que compete à direção nacional do

Sistema Unico de Saúde a definição das normas gerais de planejamento

familiar."Nesse 
sentido, a mencionada legislação federal, discorue sobre os

procedimentos de esterilização a serem realizados no Sistema único de
-Saúde 

- SU§ mencionando inclusive as mesmas circunstâncias do proieto

de lei ora vetado, qt)e devem ser observadas nas referidas intervenções

cirúrgicas, o que demonstra usurpação de competência da unido Federal
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Após os autos foram encaminhados a esta Comissão para a emissão de parecer.

É o relatório.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de acordo coln o artigo 36 da

Constituição do Estado de Mato Grosso e artigos 302, § 1o e 369, inciso I, alínea "a" do Regimento

Intemo desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e regirnental

sobre todas as proposições ofeiecidas à deliberação da Casa, bem como sobre os vetos que tenham

por fundarnento a inconstitucionalidade.

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

somente pode vetar o projeto de lei por inconstitucionalidade ou que seja contrário ao interesse

público, in verbis'.

Art. 42 O projeto de lei, apr5s concluída a respecliva votação, se reieitado pela

Assembleia Legislativa, será arquivado; se aprovado, serct enviado ao Governador

clo EsÍaclo que, aquiescendo, o sancionara no prazo de quinze diqs úteis.

§ 1',Se o Governaclor do Estado considerar o projeto de lei, no Íodo ou em parle,

inconstiítrcional ou contrário ao inÍeresse público, veta-lo-á Íotul ou parcialnrcnte,

no prazo de quinze dias úreis, conlaclos da dala clo recebimenlo, e comltnicará,

cleitro cle quàrenra e oito hrtras, os rttolivos do veto ao Pre.sidente da Assembleia

Legislativa.

§ 2' O tteto parcial s,menle abrangera texto integral de artigo, de paragrafct, de

inciso ou de alínea.

Em síntese as razões do veto foram embasadas na justificativa de que a proposta padece do

vício de inconstitucionalidade formal, pois trata de notmas gerais, logo de competência da União,

nos termos do ar1. 24,XII, da Constituição Federal.

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'

,firfl
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E fato que a União detém a competência legislativa para instituir "normas gerais" e no

âmbito dessa competência legislativa a União instituiu a Lei Federal n.' 9.26311996 que prevê as

formas e as condições em quõ será permitida a esterilização voluntária, incluindo no § 4o as formas

em que se dará a esterilizaiao votuntária, estabelecendo que a esterilização ciúrgica como método

histerectomia
ser facilmente

via proposição.

e ooforectomia, não

incluída como outro

contraceptivo somente será executada atraves da laguea«

método cientificamente aceito. sendo vedada através da

,*t"*d" ," t"d" çáo a esterilização transcervical que pode

método cientiÍicamente aceito, obj eto da permiss Uo 
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Convém deixar registrado que no §2' do art. 24 a Constituição Federal registra de forma

explicita que a "competência da União para legislar sobre nonnas gerais não exclui a competência

suplementar dos Estados", e é no uso dessa competência suplementar que o legislador estadual

apresentou a proposta, logo, não há que se falar em inconstitucionalidade formal da proposição.

Além disso, conforme exposto no Parecer n! 42812021 desta Comissão o Estado de Santa

Catarina possui legislação específiia sobre o tema. É o caso da Lei no 14.870, de 13 de outubro de

2OOg, delniciativá parlamentar, que institui a gratuidade das intervenções ciÚrgicas denominadas

laqueadura tubária e vasectomia e a esterilização. transcervical, nos hospitais e matemidades

pttücas estaduais e/ou conveniados com o Sistema Único de Saúde - SUS.

Por conta disso, o veto deve ser demrbado com base no artigo 42, § 5", da Constituição

Estadual, mediante voto da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, em escrutínio

secreto.

il.
\:3w4m

ol["] Relator (a)

Diante do exposto, voto pela derrubada do Veto Total n.' 0212022 de autoria do Poder

Executivo.

Sala das Comissões , " .) { ae o ) de 2022.

III - Voto
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IV - Ficha de Votação

Veto Total n." 0212022 - Proieto de Lei n." 9112020 - Parecer n.'37412022
Reunião da Comissão em Àí lo4 I 3a9-c.-
Presidente: Deputado tQ)n"uuo"-- .,Ç) ^-L hrero*--
netatoifil: Députado (a) fY(o,*r, {,{uv.-,

Voto Relator (a

Pelas razões expostas, voto pela derrubada do Veto Total n." 0212022 de autoria do Poder

Executivo.

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

Relator (a) \
h ttn»o t\.^"P )',t')- ^ |
Membros\la) ' '^ 
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Reunião 1a Reunião Ordinária Híbrida

Data tsl03l2022 Horário 08h00min

Proposição VETO TOTALO2{2022 - MSG 2Lsl202t
Autor (a) Poder Executivo

Membros Titulares Sim Não Abstenção Ausente

Deputado Dilmar Dal Bosco - Presidente x n n tr
Deputado Sebastião Rezende - Vice-

Presidente

n n n x

Deputado Dr. Eugênio n n n n
Deputada Janaina Riva tr n tr tr
Deputado Max Russi x u tr tr

Membros Suplentes

Deputado Carlos Avallone n n n tr
Deputado Faissal tr tr tr tr
Deputado Dr. Gimenez ! tr n tr
Deputado Delegado Claudinei n tr n n
Deputado Xuxu Dal Molin n tr n tr

Soma Total 3 0 0 L

C".tlti* que: Matéria relatada pelo Deputado Max Russi presencialmente com parecer pela

DERRUBADA do veto. Votaram com o Relator o Deputado Dilmar Dal Bosco e Deputada

Janaina Riva por videoconferência. Ausente o Deputado Sebastião Rezende. Sendo a
propositura aprovada com parecer pela DERRUBADA do veto.

)./,-úhdrd,o,!,
Waleska Cardoso

consultora te{/lativa
Núcleo CCJR

Avenida André Antônio Maggi, n.e 06, setor A - CPA - CEP; 78049-901 - Cuíabá - MT


