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I - Relatório

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

O2lO2l2O2l, tendo sido lido na Sessão da mesma data. Após foi encamiúado para esta Comissão no

dia03l02l202l e aportando na mesma data.. 
r

O § 1o do artigo 42 da Constituigão do Estado de Mato Grosso prevê q.oe, "se o

Governador do Estado considerar o projeto de lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou

contrário ao interesse público, vetá-lo-d total ou parcialmente".

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

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

fundamento a inconstitucionalidade da proposição'

Nas razões do veto, o Governador do Estado, apresenta a seguinte justificativa:

"No exercício das compeÍências contidas nos arligos 42, § 1", e 66, inciso IV, da

Conslituição clo Estado, comunico a Vossa Excelência que decidi vetar

integralmente o ProjeÍo de Lei Comltlemenlur n' 36/2020 que "Revogn

ttispositivos th Lei Complenrcníor no 202, de 28 de dezenrbro de 2004, que dispííe

,riru o contrihuição previdenciário dos servidores púhlicos civis e militores
trtivos, inolivos e pensionistas tlo EsÍutlo de MaÍo Grossq, e dd outrns

providências", aprot,aelo por esse Poder Legislativo na Sessão Plenária do dia 11

de dezembro de 2020.

Tal clecisão segue Notificação RecornenclalrSria expedida pelo Ministério Público

Estaclual, lavrada pelo respectivo Procurador-Geral de ,lusÍiça, que apontou

inconsÍilucionaliclacle do mencionado pro.ieto de lei contplemenÍar pelos seguinles

.fundamentos:
(.. )

CONSIDERANDO que, são cle inicicttiva prittatit:a rJo Governador do EsÍado as

leis que disponham sobre servitlores públicos clo Estado, seu regime jurídico,

provimenÍo ele cargos, esrabilidQde e aposenÍadoria de civis, reforrua e
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transferência de militares para a inatividade (arr. 39, paragrafo único, II, 'b', CE-

Mr);"

CONSIDERANDO que, durante as tratativas para a Reforma da Previdência no

EsÍado de Malo Grosso, tendo em vista a enorme preocupação com o deficil
previdenciario, foram aprovadas regras .iurídicas que sinalizavam para a
gradativa normalização do probl ema,'

CONSIDERANDO que o enorme esJbrço do Governo Estadual, da Assembleia

Legislativa e dos Servidores Públicos, que já passarant a contribuir cont mais, a
tílulo de conÍribuição previdenciaria, revelou o cenario sobre o qual podem ser

desenhados o cálculo atuctrial e definida a olíquoÍa patrutnal necessária para
saneamento do crôn ico probl ema previdenciario;

CONSIDERANDO que, àquele tempo, esÍudos demonstraram que quanÍo maior

.fosse a .faixa de isenção, maior se revelaria a necessidade da adoção de medidas

de compensaçtio para diminuição do deíicit, dentre as quais apresenÍam-se as

alíquotas progressivas, maiores em razão do.faixa salarial, bem como as alíc1uoÍas

extraordincirias, cobradas de todos os contribuinles sempre que persislir a

siÍuação de de./icit;

CONSIDERANDO que a massa dos servidores (contribuintes) recebem os

menores salarios e, ainda, que ruesmo que se oplasse por conceder isençtio aos

inativos e sobrelaxar àqueles que recehent as ntaiores remunerações, persistiria a

siÍuação de deficit, o que conduz, inevilavelntenle, à aplicação da conÍribuição

exlraordinaria, cobrada de todrts os servidores;

CONSIDERANDO que, de tal.forma, conquanlo possa parecer em uma primeira

análise justo que os inativos sejam isenÍos, e que aqueles que percebem maiores

remunerações arquen't com maiores alíqutttas, tal .fornta de enfrentamento não

seria suíiciente para equacionar o deíicit, e levaria, indispensavelmenle, à

cobrança de alíquotas exÍraordinarias de Íodos os contribuintes da previdência

social, situação que transferira aos servidores ativos todo o custo da isenção que

se pretende conceder através do Pro.jeto de Lei Contplementar no. 36/2020 aos

servidores inativos,'

CONSIDERANDO que, ent aÍenção aos fundamentos de ordem ./inanceira,
previdencidria e administrativa, verifica-se, de plano, vício de

inconstiÍucionalidac)e no ProjeÍo de Lei Complementar no. 36/2020, de autorio do

DepuÍaclo Estadual Lúdio Cabral, posto que, segundo precedentes.iurisprudenciais

a íniciafiva cle projeto que verse sobre servidores públicos do EsÍado, seu regime

jurídico, provimento ã, "rrgot, 
estabilidade e aposenladoria de civis estír

atribuída pela constituição Esladual à che.fia do Poder Executivo.

CONSIDERANDO que, nesse sentido, dispõe a iuri.sprudência do STF que "A

usurpação clo podàr de instauração do processo legislaÍivo em matéria

conititucionalmente reservada à iniciativa de outros órgãos e agentes esÍalais

configura ÍransEyessão ao texlo da conslituição da República e gera, en't
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consequência, a inconstitucionalidade formal da lei assim editada." (ADI no.

2.867/ES, Rel. Min. Celso de Mello, Plenario, DJ 9.2.2007),

CONSIDERANDO que, do mesnto moclo, rt E. T,IMT entende que, "Segundo o

princípio da simetria, as regras do processo legislalivo ,federal se aplicam ao

processo legislativo esladual e municipal, de tal .fttrma que a Constiluição
Estadual e as leis municipais sejam simétricas à Conslituição Federal. Logo, se o

legislativo apresenta pro.jeto de lei cuja iniciativa cabia ao chefe do poder

executivo ntunicipal, ou seja, ao Prefeito, eslá patente o vício de inicialiva, que

consubstancia inconstitucionalidade .forrual sub.ietiva. " (ADI I 017687-

29.2019.8.11.0000, Orgão Esp. Cível, Des. Rui Rantos Riheiro, Orgão Especial'

Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE I 1/1 1/2020);

CONSIDERANDO, ainda, a inexistência de nenhum esÍudo de impaclo

orçamentário-financeiro acerca da proposÍa de isenção das conlribuições
previdenciárias contida no Proieto de Lei Complentenlar no. 36/2020, o que

poderia causar um grave problema de desequilíbrio.financeiro,'

RESOLVE, por meio desta Notificação, RECOMENDAR rto Excelentíssimo

Senhor Governatlor do Esíado de MaÍo Grosso, para que proceda oo veto

integral do ProjeÍo de Lei Complementor no. 36/2020, diuníe do irrsustentdvel
vício tle iniciotiva, carucÍerizuclor de inconstitucionulidade.formal. (grtÍaclo)

(..)
Essas, Senhor Presidente, são as razões que me levaram a veÍar integralmerute o

Projeto rle Lei Complementar no 36/2020, as quais ora submeto à apreciação dos

membros dessa Casa de Leis. "

Submete-se a esta Comissão o Veto Total n." 1312021, de autoria do Poder Executivo,

conforme ementa acima, a fim de ser emitido o necessário parecer'

É o relatório.

II - Análise

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

Constituição do Estado de Mato Grosso e arligos 302, § 7" e 369, inciso I, alínea "a" do Regimento

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

todas as proposições oferecidis à deliberação do Plenário desta Casa de Leis, bem como sobre os

vetos que tenharn por fundamento a inconstitucionalidade.

De acordo com o arligo 42 daConstituição do Estado de Mato Grosso, o Governador pode

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

ArÍ. 42 O projeto de lei, após concluída a respectiva votaçãtt, se rejeitado pela

Ássembleià Làgislativa, será arquit,ado; se aprõvaelo, será enviado ao Governador l

do Estado que, aquiescenclo, o sancionará no prazo de quinze dias úteis. ' i
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§ /'§e o Governodor do Estado considerar o projeto de lei, no íodo ou em naríe,
inconstitucional ou contrdrio ao interesse público, vetá-lo-á total ou

parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e

comunicará, dentro de quarento e oito horas, os motivos do veto ao Presidente da

As s emb le ia Le gis lativa. (grifamos).

Conforme as razões do veto constantes do relatório deste parecer, o Seúor Governador

aduziu que a proposta contraria a competência privativa do Chefe do Executivo, por tratar sobre

regras de aposentadoria, conforme dispõe o artigo 39, paúrgrafo único, alínea oob" 
, da CE/MT, bem

como náo ffaz o estudo de impacto orçamentário-financeiro, nos termos da Lei Complementar n.o

101/2000.

Não obstante os argumentos utilizados pelo Chefe do Poder Executivo pata vetat a

proposição aprovada por esta Casa de Leis, o veto total não merece pro§perar.

A questão passou por esta Comissão, a qual, através do Parecer n.' 83312020/CCJR,

apreciou o Projeto de Lei vetado, reconhecendo a sua constitucionalidade.

É preciso asseverar que, no citado Parecer, já foram desenvolvidos os argumentos que

rebatem os desenvolvidos no Veto Total, os quais se resumem em aduzir que a autógrafo vetado,

respeita a legislação pertinente.

No citado parocer, foram desenvolvidos os seguintes argumentos:

Á Conslituição Federal a respeito da previdência social, estabelece ser de

competência legislativa concorrenle da União, Estados e do Distrito Federal,

competindo a União a competência para legislar sobre normas gerais'

preservando a aulonomia dos deruais entes.federados (arl. 24, inciso XII e § l");

ArÍ. 21. Contpete à Unitío, aos EsÍados e ao Distrito Federal legislar

con coruen lemenÍe s obre :

(...);
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde,'

(. . .).

s\ lo Nct âmbito da legislação concorrente, a compeÍência da União lintitar-se-á a

e s tabe le cer n ormas gerais.

A Emencla ConsÍitucional n." 103 de 2019 inseriu no texlo constitucional a

permissão aos EsÍaclos e Municípios para instituir contrihuições para o custeio de
'regime 

prr5prio de previdência social, ao's aposenlados, em caso de déficit atuarial'

Art. 149. (...)

(.. .)
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§ l" A União, os Estados, o Dis*ito Federal e os Municípios instituirão, por meio

de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social,

cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão

ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos

provenlos de aposentadoria e de pensões.
('ottsliltrt:iottul n" I0-1. t.te 20I9) (VigeulJlJ)

(llcrlrr('tio rltulq- ltclu llnrsndu

§ l"-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e

pensionistas podera incidir sobre o valor dos provenlos de aposentadoria e de

pensões que supere o salario-mínimo.

Ocorre que Poder ExecuÍ.ivo, no âmbito cle sua compeÍência legislativa,
considerando o déíicit aÍuarial do Regirue Próprio de Previdência Social do

Estado de Mato Grosso e enquanÍo esse persistir insÍiÍuiu a contribuiçtÍo aos

aposenÍados, conÍrariando o principio da proteção integral dcts idosos, assim, a
propctsição ao revogar as regras aÍ.inentes a conÍribuição previdenciária dos

aposenlados, atua em coffirnridade com o principio da dignidade da pessoa

humana e eru conformidade coil1 o Estatuto do ldoso, clue prevê a proteção integral
aos idosos.

Conforrue dentonstrado essas regras sôio de compelência legislativa concorrenle

entre a UnicÍo, Eslados e Distilo Federal (arl. 24, XIl, da CF), podendo o

parlamento, visando a proteção do idoso, promover o seu aperfeiçoaruenlo,

conforme deterntinação da Constiluição Estadual, seguindo a regya da simetria.

Desta .f'orma podemos avaliar que o presente proieto de lei complemenlar é

consÍitucional.

Pelos argumentos acima expostos, fica claro que não andou betn o Governador ao vetar o

Projeto de Lei; Primeiro porque a matéria previdência social, a carta magna, consignou ser de

competência legislativa concoÍrente entre União, Estados e Distrito Federal; Segundo, porque a

propositura, o Poder Executivo ao instituir cobrança sobre as pensões, contraria o princípio da

proteção integral do idoso, contra qualquer fonna de abuso, estabelecido no Estatuto do Idoso.

Logo, diante dos argumentos acima, não procedem às razões de veto, razáo pela qual o

mesmo deve ser clermbado com base no artigo 42, § 5", da Constituição Estadual, rnediante voto da

maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, eln escrutínio secreto.

É o parecer.

*
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III - Voto do Relator

Diante do exposto, voto pela derrubada do Veto Total n.o 1312021 - Mensagem n.o

1212021, de autoria do Poder Executivo.

Sala das Comissões, .* @, deeZ de 2021.

IV - Ficha de Votação

Voto do Relator
Diante do exposto, voto pela derrubada do Veto Total n." 1312021 - Mensagem 1212021, de

autoria do Poder Executivo.

Veto Total n." 1312021- Proieto de Lei Complementar n.o 3612020
Reunião da Comissão em ()\Btl>'a / Jt\2
Presidente: Deputado .1 i vlôfD,r ú)o0 {§ss ao
Relator: Deputado t' , t\ r*r> l&Y9tç1-

Identificação doPosição na Comissão

a,r. llr.a." nntônio Maggi, n." 06, setor A -, CPA - CEP: 78049-901 - cuiabá - MT.
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FOLHA DE VOTAÇÃO _ SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA

AtMT

Reunião:
Data/Horário:

Proposição:

Autor:

2u Reunião Extraordinária Remota
08t0212021 10h

Veto Total n." 13/2021 - Mensagem
n.'12/2021
Poder Executivo

vorAÇÃo

Waleska Cardoso

DEPUTADOS TITULARES SIM NÃO ABSTENÇAO AUSENTB

DILMAR DAL BOSCO -Presidente x
DR. EUGÊNIO - Vice-Presidente x

LUDIO CABRAL X

SBBASTIAO REZENDE x

SIVIO FÁVERO X

DBPUTADOS SUPLENTES

WILSON SANTOS

FAISSAL

JANAINA RIVA

XUXU DAL MOLIN

ULYSSBS MORABS

SOMA TOTAL 2 I
.,

RWtériarelatadapeloDeputac1oSilvioF.áveropresencialmente,com
parecer pela DERRUBADA. Votou corr o relator o Deputado Lúdio Cabral por

videoconferência, O Deputado Dilmar Dal Bosco presencialmente votou contra o relator.

Ausente os Deputados Dr. Eugênio e Sebastião Rezende. Sendo o veto aprovado com parecer

pela DERRUBADA.

Consultora Legislativa - Núc CCJR


