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I - Relatório

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos no
dia 20/10/2020, sendo colocada em segunda pautâ no dia 26/05/2021, tendo seu devido
cumprimento no dia 16/06/2021, após, for encamiúada para esta Comissão de Constituição, Justiça
e Redação - CCJR e nela se aportou na última data menciooada, tudo conforme as folhas n." 02, t2-
v e 13-v.

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei n." 904/2020, de a\toria do Deputado Paulo
Araújo, conforme ementa acima. No âmbito desta Comissão, não foram apresentadâs emendas ou
substitutivos.

De acordo com o projeto em referência, tal propositua "Dispõe sobre a dir.ulgação de lista
de espera para vagas nas escolas da rede pública do Estado de Mato Grosso".

O Autor assim justilica a propositura:

O Projeto de Lei ora apresentado dispõe sobre d obrigdção da publicidade da lis[a
de espera por tiagas nas escolds da rede pública de ensino de Mdto Grosso.
O objetiw é afipliat a trafisparê cia do processo de preenchimento de w1€ads nas
escolds, garantifido oos pais e rcsponsdveis o acesso à iníormação sobre as listas
de espera de inscritos, díreito garuntido pela Constituição Federal.
Ante o exposío, conto con o apoio dos denafu Pares.

Cumprida a primeira pauta, o Projeto de Lei foi encaminhado à Comissão de Educâção,
Ciência, Tecnologia, Cultua e Desporto, a qual ex.rou parecer favorável à aprovação, tendo sido
aprovado em 1.â votação pelo Plenário desta Casa de Leis no dia 19/0512021.

Após, os autos foram enviados parâ estâ CCJR, para emitir parecer quanto à
constitucionalidade.

É o rclatório.
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Parcocr n." 158/2022/CCJR

Referente ao Projcto dc t-cj n." 904/2020, que "Dispõc sobrc a

divulgação de lista dc cspcra para vagas nas escolas da recle pública do
Estado dc Mato Gtosso.".

Autor: Paulo Araújo
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II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, de acordo com o artigo 36 da
Constituição do Estado de Mato Grcsso e atigo 369, inciso I, alínea,,a,,do Regimento Intemo
desta Casa de Leis, opinar quanto ao âspecto constitucional, legal e juridico sobre todas as
proposições oferecidas à deliberação do Plenário desta Casa de Leis.

O presente Projeto de Lei "Dispôe sobre a dir.ulgação de lista de espera parâ vagas nas
escolas da rede pública do Estado de Mato Grosso".

A Propositura assin dispõe:

Art. l" Ás escolas da rede pública de ensino de Mato Grosso deten organizar
lista de espera pdra yagas en todos os nfueis de ensino, a ser publícada e
divulgada, pot fieio do siiio eletrôníco da Secretaria de Estado de Eclucação,
co acesso aberto ao público.
Pardgtaío úttico - Cada unidatle escolar deve alíxar a respecti\rd lista de
esperu em local deÍácil acesso e yisualízaÇão ao público gerdl.
Átl. 2o - A lisíd de espera elaborada pela direção de cada ünidade escolat íler'a
coníer as seguintes injbrmações sobrc o inscrito:
I as inícíais do nome:
II - a data de nasci ento:
III o nome ílo respottstb,el;
lY a data d? iMti\ào:
l/ - a luma e o ano objelo da nalrícüla pleíleadd; e
l/I a claisirtcação na lista de espera,
PaúgraÍo único - A alíeraçAo da ordem sequencial da lista de espefi rlererá
ser deridanente jusíílcada e diyulgado pela unidade escoldr.
A . 3" A ditjulgtção de que trata esla Lei deye ser atualizada quinzenalmente,
enquanío fiào confrrnadas todas as matrícula§
Árt. 4o - A desistência da raga pretendida pelo inscrito dere ser commicada
com maior brevítlade possivel à direçiío da rcspec[ira ufiirlaÍle escolat e
regisíradd na listd de esperu dirulgadd.
Át!. 5o - Esía Leí entra ern vigor nct data de sua publícaÇão.

Analisando a Propositura, observa-se que ela está em consonância com o Princípio
Constitucional da Publicidade, previsto no inciso XXXlll do artigo 5', bem como no caput do
artigo 37, ambos da Constituição FedeÍali vejamos o teor dos dispositivos:

Árt. 5" Todos são iguais peraníe a lei, sen disíinÇão de qualquer natureza,

Saruntindo-se aos brasileíros e aos e:trangeiros rcsitlentes no Pdis a
inviolabílidade do direbo à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes :

X){X] - todos tên dircito a rcceber dos órgãos públicos iníormações de seu
interesse particular, ou de intare$e colativo ou geral, ctua serão prcstddds no
prazo da lei, sob pêna íle responsabiliddde, rcss.tb'adas dquelas cujo sigilo seja
imprescindíwl à segúrunçd da socieda(le e do Estado;

A\,. André 
^nlônio 

Maggi, tr." 06, Setor A CPA CEP: 71t049 901 Cuiabá Ml (LMF)
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Art 37. Á adnifiistraÇào públicct dircta ê indireía de qudlquet dos poderes da
União, dos Esíddos, do Distriío Federal e dos Municípios c,bedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, noralidade, publicidade e efrciência
e, ídmbém, ao seguínte:

Não bastasse isso, a Propositura observa a Lei Federal n.o 12.52'l/2oll (Lei de Acesso à
Infomação), a quâl assim dispõe em seu a(igo 1':

Arí. 1! Esta Lei dispõe sobrc os procedimentos a serem obseryd.los pela União,
E:íados, Distrío Federul e Municípios, con o fin de garaníb o acesso a
inÍormações preústo ko itlciso XXXIII do a . 5", no inciso II do § 3' clo atÍ-
37 e no § 2'do art. 216 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Subordinam-se ao rcgi e Ílesld Lei.
I - os órgAos públicos integrdnles dd adni islrução direta dos Podercs
Execuíiyo, Legislalib, ificlúindo ds Cofles de Contas, e .ludicíririo e do
Ministério Púhlico:

- as auÍarquias, as íuru1aÇões púhlicas, as ernpresas públicds, a.\ sociedades
de ecofio ía nisla e dentlis ent lades controladas direta ou indiretameníe pela
Uni;u. Lrndos. Di:ttlo F?d?ru|e Muniripios

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 129, prevê que a Administração
Pública, direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá ao princípio da
publicidâde:

Art 1 29 A Administração Púb lica díreía e indireta, de qualquer dos Poderes do
Estado, obedeceró aos princípios de legalídade, impessoalidade, nordlidade,
publicidade e, lambém, do seg iníe.

§ 1" A publici(ld(le (ios atos, programas, obras, serviços e cdmpanhd dos orgãos
públicos dereftí let cdráter educatiro, ít1íornatiro ou de orieútdção social, rleld
não pode do cofislar fio es, sítkbolori ou i agefis que caraclerize pro,tloção
pessodl de autoríddde or ser,"idores público:.

A di\.ulgação da listagem de espera por vagas nas escolas, por meio eletrônico e com
acesso a todos constitui regra constitucional, que atente à cidadania, razáo pela qual está em
confomidade com o teor do art. 1", II, da CF/88, até porque a Propositura apenas pretende que o

Estado (através de seus órgãos educacionais) promova a diwlgação; a Propositura, portanto, não
obriga o Estado a incluir nome de pessoas que estão ou não na fila de espera pela vaga. Consigne-se
que a Propositura não pretende violar o direito de privacidade dos cidadãos, tão pouco obriga a

dirdgação a ser feita por órgãos de imprensa (aiÍda que oficiais), devendo as listagens ser
disponibilizadas e publicadas apenas no sitio eletrônico da Secretâria Estâdual de Educação e em
locais fisicos de fácil acesso.

Em suma,
deve ser observado
de Mato Grosso.

a Propositura objetiva o pleno curnprirncnto do princípio da publicidade, o qual
pela administração pública direta e indireta de qualquer dos Podcrcs do Estado

Av. André Antôtrio Maggi, n."06, SetorA CPA CLP:78049-901 Cuiabá MT (LMF)
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Não sc está esqucccndo aqui que a escola possui autonomia para gerir dâ melhor-rnaneira a
sua atuação pcraúte a comunidâde intclcssada, poréln:

A autonomia é um conceito relacional (somos sempre autônomo de alguma coisa
ou de alguém) pelo que :ua açAo se ererce sempre nun contexto de
intedependêncid e num sistema de relações- ./l auto oni.l é, também, un conceito
que exprime cerlo grau de relatiyíddde: somos mais ou fie os, dutônomos;
podemos ser aütônomos em relaÇão a alguna coisa e não o ser em relação d
ouíras, A aulonomia é por isso uma maneita de geir oríentar as diyersas
dependências em que os incli\)íduo)- se encontram no seu meío biológico e soci.tl,
de acordo con suas próNias leis é gupos.
(Disponível em
<<<https://www.editomrealize.com.br/editora,/anais/conedú2019/TRABAL
HO EVI 27 MD1_SA17_ID1 0906_1608201 9084917.pdD>>. Acesso em
31 maÍ 2022).

A autonomia da escola não impede, portanto, a atuação do Podq Legislativo na elaboração
da lei, principalmente quando esta busca atender princípios e regras constitucionais, que atendem â
cidadaniâ, amplificando o seu alcance parâ todos sem custo relevante, vindo a alçar o disposto no
art. 1", II, da CF ao nível exigido pela modemidade tecnológica.

Logo, não vislumbramos questôes constitucionais e legais que sejam óbice à aprovação do
presente Projeto de Lei.

É o pa."""r.

III - Voto do (a) Relator (a)

Pelds razões expostas, voto favorávcl
autoda do Dcputado Paulo Araírjo.

Projcto dc Lci n." 904/2020, dcà aprovação do

de 2022.Sala das Comissôes, em : 6 d,e (,\ \0
V
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Michà de Votaçâo

Voto Relator (â

Pcles Iazões expostas, voto tâvorável à aprovação do I'rojeto cle Let n." 904i2(120, dc autolia do
Paulo Arailio.

Proieto dc Lci n." 904/2020 Parcccr n." 158/2022
Reunião da Comissão cn1 61.)
Presidente:
Rclator (a):

Posicão na Co:nissão
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