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I - Relâtório

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos no
dia 10/09/2019, sendo colocada em segunda pautâ no dia O4/l2l2\l9, tendo seu devido
cumprimento ro dia 1l/12/2019, após foi encaminhada para esta Comissão no diâ 12/1212019. trdo
conforme as folhas no 02 e l0/verso.

Ern seguida, a proposição Lek)rnou a Secretâria Parlamcntar da Mcsa Diretora para
âpensamentos do Projcto de Lei n" 965/2019 dc autoria do Deputado Oscar Bezerra, projcto cle Lei
n' 53/2022 de autoria do Deputado Valdir Buranco c o Projeto de Lci n' 1\Ol2O22 de autoria do
Dcputado Dr. Gimcnez retornando a esta Corrissão para análise no dia 20/06/2022.

Subrnctc-sc a esta Cornissão o Projcto de Lei n.940/2019, de auhria do l)eputado Dr.
Gimcnez, conformc cmenta acitna. No âmbito dcsta Colüissão, csgotado o prazo rcgimental, não
Íôram aprcsentadas erncndâs ou substitutivo.
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ASSEMBLETa IEGrsralva Do ESÍADo DE MATo GRosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora
Núcleo CCJR

Comissão de Constituição,lustiça e Redâção

P aÍeçeÍ n"'1 1 5 I 20221 CCIR

Referente ao Projeto de Lei n' 940/2019 que ,,Cria o programa
Estadual de prevenção e combate a depressão e ao suicídio aplicado na
Rede Pública Estadual de ensino do Estado de Mato Grosso e dá
outras providencias.".

Autor Deputado Dr. Gimenez

Apensos:
Projeto de Lei n' 965/2019 Autor: Deputado Oscar Bezera
Projeto de Lei n" 53/2022 Autor: Deputado Valdir Barranco
Prcjeto de Lei n' 11012022 A:utoÍt Deputâdo Dr. Gimenez

O Bt otiíl i o 8" ruk ca t tuiar ttri pn de \,ítinas tle .\uitklío, .tobrctudo e h.c os
jo|en.\ Lssa propotiÍüir dc tei pretende capdcik . a pnfessor-pro/i.tsir»t0l rão
lrese tc a wh dus critutçLts, adole:ccfik'r c jt^,( s- a identi/icat (httot co t

pr$l dc deprattão se\tra c tisco dc sticídio O Projeta üct'ê t prcpurução do
tlocente conto «gent? pre\:entiro- I'clos tludos tla OMS, o sui(ídio é d terceirtl
naior cuuso de nr»tc eníre bvt» dt I5 u 29 lnas, e a séíi 1u e tt.e ct.i.nçttt .]e 10
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a 14 anos de idade_ Após chegat d níyeis n nca antes yistot ct OMS (Otganizctção
Mundial de Sdúde) ven i(jzetulo esforços para a dininutÇào Lt..t:ts Dez clt
setembrc é o Did Mmdial de preyenção ao Suicídio e t)árias aÇões tê 1 si(lo
replicatlas por inici.tti\)a íle ouíras entídades de representação como a ApÁ:, (
Associaçào Psiqüiátrica da Ámérica Latina ), que wm se ocupando en criar
íornds de difiinuição do suicídio, com o cotlbate à depressão e aot lotiyos qüe
leram o incliríduo ct conetê-lo. Segundo o presidente da ÁpAL, Antonio Gercldo
da Silya, "Esses nútneros são imensamente altos, emboía /alhos, são
a$ustadores ", e a.íor a que se prurou mais efcaz aÍá o monrcnto é d preyenção,
conscientização e identilcoÇão prccoce que íarão esses númert)s reduzirem. A
A.çsociaÇão Btasileira de Psicologia se juntou a essa iniciatiya e esíá se
popularizando , levafido às escolas, empresas e instiiuições , conscientização e
aconpanhaüento. Á lnternotional Sociery oi Addiction Medicine, qüe td lbém yenl
tentando encolltrat as nlelhorct íomar de aborddr esse tend coficlui que o So de
álcool e drugas e as ahetações cctusaclas pela ansiedade e rlepressão leran ao
aunento de suicídios e, segundo kus estudos, o suicídio é a cctusa de ntoúe wlis
íacilnlente eyit6)el enÍre íocla!; as cloenças. Enquanto doenÇas inÍecciosas,
cardio|asculares, e tumores precifin .Je grande dp.tfle médico e cidrgico de alto
cuslo, o ínpeditnento médico do s icídio pode sett atingindo con remédios benl
naís baratos e somente dialogtlndo con o cotl1 o pacieníe, O entendinenlo entre
íodos as organizaçi)es, institaições e enticlades cle estudo sobre esse tena é qte o
fundanentd é dar atenção e e:cutar aquele (!ue pensa em aíentdr contra a própia
ida. U dddo i lpo ante da ISAM ( l iemotional Socie\' oÍ Addiction Meclicine)
é que denÍre os incli'íduos que íoran identifcados con risco de suicídio e loru l
assisíidos, nenos de 12 et)oluiram paru a rccidiya, resubafido e 1sucesso para
88a, dos ctssístídos. Enquanto nuna petspectita nundial te havido umd lew
queda nos casos e rcsuhados tínidos, no entanto, positi.t,os, o Brasil |en
registfttnÍlo aafientos sem sínal de queda, .çeguinclo na contranão do rest.tnÍe
tnundo. No pdís, há u l suicíílio a cacla 15 mikutos. Áo todo, 20.155 adolescentes
tirara l a yidd en trc 2 0A6 e 20 1 5, o aüfi eút o de caros desde 2006 superafi os 24oÁ
risto que as pe:quisas ndis cotfipletas a respeito !ão de 2016 e os adolescentes
brdsileiros e tre 10 e 17 anos estão entre o maior numero de iti as. En Mato
Grosso ot casos de suicídio tiyeraü au,rcnto de 10% en 2019. yoluntáríos do
Cenrro de Valorização dd yída (CW) tên notado maior incidêncía de joyens entre
as víti las e apontan que as redes sociclis, geralmente, inllüencian nesse quadro.
(...).'

Após o crnnprimento de pauta e o apensalnento dos projetos de Lei a Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura c DespoÍto mâdfestou pelâ apÍovação do projeto de Lei n.
940/2019 de autoriâ do Deputâdo Dr. Gimenez e pela prejudicialidade do projeto de Lei n.
965/2019 de âutoria do Deputado OscaÍ Bezerra, Projeto de Lei n" 53/2022 de autoria do Deputado
Valdir Barranco e o Projeto de Lei n" I 10/2022 de autoria do Deputado Dr. Gimenez.

Ato coltí1uo os autos retomaraln a esta Cornissão par-a emissão de parcccr.

E o relatório.

Av. André Antô.io Maggi, n.'06, SerorA CP^-CEP: 78049,901 Cuiâbá MT(DN)



Il - Análise

^ Cabe_à Comissão de Constituição, Justiça e Redação CCJR, dc acordo com o artigo 36 da
Constituição do Estâdo de Mato Grosso, e artigo 369, inciso I, alinea,,a,,, do Regime[t;lntemo
destâ Casa de Leis, opinar quânto ao aspecto constitucional, legal e jurídico sobre todas as
proposições oferecidas à delibcração da Casa,

Preliminarmente, o Projeto de Lei n" 965/2019 de autoria do Deputado Oscar Bezera,
Projeto de Lei n" 5312022 de autoria do Deputado Valdir Bamanco e o projeto de Lei n. 110/2022
de autoria do Deputado Dr. Cimencz, apensados a esta proposição, forarn rÀjcitados pela Comissão
de Mâito, restando assim prejudicada, logo não será objeto de análise por esta CCJR, razão pela
qual reitera a prejudicialidade dos projetos de Lei em apenso.
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f)essa fonrrâ, considerando que l.cstaràm plcjudicados os Projetos de Lei cnt
se do de Lci n"

O l'L 940/2019, possui a finalidatlc de criar o prograrna Estadual dc prevenção e conbatc a
dep.essão e ao suicídio aplicado na Rede pública Estadual cle ensi.o do Estad; de Mato Grosso e dá
outras providencias.

Em análise ao relêrido pr(icto, verifica-sc que, não obstantc a louvávcl iniciativa dos
Parlamcntares, , a proposta ao dcfinir no aú. 2,,que o Estado (poder Executivo) poderá cstabeleccr
coopcraçào técnica com a União c os Municípios, bem como detcnninar quc os prolêssoÍcs sejaln
capacitados ern cursos pleparatóios, criado para qualilicar os prolàssorcs colro agentes
preventivos acaba por dar atibuiçôcs a outro poder, o quc toLüa a rnatériâ inconstitucional, pois
invade a esfcra adrninistrativa alcançando atos ligados à atividadc típica da Administração púbiica,
1ogo, dc iniciativa pri\,âtiva do Poder Dxecutivo, confomre dispõe o parágrafo único, alinca,.d",
afiigo 39, da ConstituiÇão do Estado dc Mato Grosso.

apensos,
arcmos de autoriâ D do Dr,

âPror ado pela Comissào de Móriio.

O ar1. 2'' da proposição assirn dispõe:

Art. 2' O Estddo poderá estabelecer coLtperaÇão técnica con rj União e os
Municípios, atraús de seus órgAos conpetentes, na elaboração do curso de
cupacilctÇã(, e rccanis los de encaminhdmento, íendo 0s seguintes diretrizes, scnt
o prciuízo de outras que possdrn ser in.ttitüídos:

I Á cdpacitação clos professores e ploi:sionais de ensino se efetiyará com a
rcalizdção de curso pteparatório, criado paru quali,íicar os proJessores como
ogentes pfeyentiros, atüando na ídentilcaçdo e ehcaminhamehto dos.thtnos co t
perfilde conportanentos propensos a DepressAo sewra e ao SuicíÍlio;
lI Confirmada a suspeita da patologid o programa da,E oÍerecet a possiblidadq
dt * onpatthanenro pticolugro con o obJ? vo d? prcvL,nt o.tuicidio, i

t
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aomi"'ào de (on\rilurçáo. Ju\ti(à ê Redâçào

devidamente positivada, pela Lei Estadual n. 10.597, de 26 de setembro de ZO|Z que,.Institui o
oEs aoS tomutilccio bito do E Mato

III - Idedlização de canais de qtendi lento pesto«l en locais a.leguados ao
acompon hamento prof ss iondl terdpêutíto,.

IV - Monirorunenlo cle possfueis casos pora avaliação e cui.lado pronoyendo a
interdisciplifiaridade entre os prolssionais que atuatão no segn1eruo.

. _ 
Não há dúvida de que a proposição, conforme leiturâ do art. 2o, configura uma interferência

indevida nas atribuições do órgão dc educação, vinculado ao poder Execitivo. Assim. embora
louvável a proposta, a irtcrferência do poder Legislativo na esfera de competência privativa do
Poder Executivo rcsulta em transgressão ao princípio da inclependência e harmonia entre os
Poderes, previsto na Constituição Federal e na Constituição do Estado, co[trariando normas
constitucionais, por vício de iniciativa.

Ainda quc assirn não fosse, a proposta padece do vício dc ilegalidadc, devirlo a
contraÍiedadc a Lei Conlplerrcntar n_" 95 de 26 de Íêvcrciro tle 199g. que vcda â existôncia no
ordenarncnto juridico dc 2 (cluas) leis que trateln clo mesmo assunto, pois a rnatéria já está

I NãcJRl
l*aol
i**zg_t

Atuando no mesrno sentido de prcvcnir a autonlutilaçào e o suicidio fôi cditada a Lci n,,
13.819, dc 26 de abdl de2019 que institui.t políticu N,:tcionul de t,rc,enÇão da ,llttomutilaçtio e .lo
stticídio o ser im etnenrodo palq Lrniiio, cn cooperaçíío cotjl o: Lst«(los, o DisrriÍo lederol a ().t
Municípits; e ulÍera a Lei n" 9.656, dc .J de ilnho de l99ll, eD1\,igot e,. todo terit(irio nacional.
cuja finalidade se coadura com a finalidade da pr.opostâ.

tevc aprovada
"Cria a Politicâ de el'

doE ato Gro á outras
proposiçâo, qual seja, o combâte a depressão.

a Lei n' i 1.203, dc 24 de sctcnlbro de 2020, quc
ressâo Ir úblicâ de

que possui a mesma Íinalidade da

Alóm clisso,

da Sínd

O inciso IV, do âú. 7", da Lei Complemertar no 95 de 26 de fevereiro de 199g, que
regulamenta o processo legislativo em âmbito nacional, ao vedar â edição de lei que trata do mesmo
assunto, assim dispõe:

Art 7" O prímeiro artigo do texío indicará o objeto da lei e o respecíiyo âmbito de
aplicaÇào, obsefiados os seguintes ptincipios.

(...)

lV - o ntesno assu to não poderá ser clisciplinado por nais de una lei,
quando d suhseqüenÍe se destine a cotnplementar leí considerada
|i culando-se a esta por remissão etpre.t.ta,

"1",.

IAv. André Antônio Masgi, n."06, SerorA CpA CEp:78049-90i Cuiabá MT(DN)

Grosso."
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Ta) disposição visa evitar o cxcesso de icis, bcrn corno a eventual incompatibilidadc entrc

clas, alún disso, possui a fiDalidade de r.eunir e'r um único irlstrulnento legal as r.egras atincntes aum detenninado âssLü1k), etn atenção ao pr.incipio da eficiência, rãgra coüstitLlcional de
cunlprirncnto obrigatório crn toda a atuaÇão da Admi;isü.âÇão pública.

, . 
N:lâTblto estadual essa regÍâ cstá prcvista no irciso lV, clo art. 7,,da Lei Complcn.ientar

estadual n" 6 de 27 rlc dezcrnbro <1e 1990 que dispôe sobLe o processo I_egislativo. a elaboraçào. a
redaçào e a consolldação das lcis e. r'ros rnesmos ter-lnos que a I_ei Nacjonal.

_ A proposta cm allálise possui a üesma finalidadc das Lcis 10.597/2017 c 11.2031202A,
qual seja,_ prevenir e oomtrater a deprcssào e o suicídio, qualqucr pr.ojcto de lei que tratc do mesmo
assurlto devcrá ser no scntido dc complernentar a refcrida lei, devenclo a ela Íàzer rcl.crência
confo ne cnsina a paÍc final do inciso IV do ar1. 7,,da Lei Colnplcrnentà Estaclual n,, 06, acinra
mencionado,

Assirn, diante dos fundameitos apontados constata_se quc a proposta padece do vicio dc
inconstitucionalidade c ilegalidade.

É o parecer.

III - \roto do (â) Relator (a)

Pelas razões cxpostas, ern face da inconstitucionalidade e da ilegalidâde voto contrário
à aprovação do Projeto de Lei n,, 940/2019 de autorid clo Deputadã Dr. Cimencz e pcla
prejudiciâlidade, do Projeto de Lci o,,965/2019 dc autoria do Deputado Oscar Bezcn.a, projctá de
Ler 

-n" 
5312022 dc autoda do Dcprúado ValdiÍ Ba(anco e o projeio de Lei n,, t I0/2í122 de autoria

do Dcputado Dr. Girnenez, cm apcnso.

Sala das Comissões, en8 d{)A) de 2022.
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IV - Ficha dc Votação

NãcJRl
'"'lJ-l'*+l

Reunião da Comissão en-

Voto Relator (;
Prl:r r'rzàrr c\pr,sla:. c,t l;cr Ja innoo^slirucinnutarO". du ilegâlidâdc \utô co,trário iaprovaçâo do l,Íojcto dc Lei D,, 94u/2U19 de autoria rt^ nê^,,r-,r^ h- -jprejudicialidâde, do pr.ojeto dc Lci n. 965/2019 dc autodia .do_ 

Deputado O.. Ci-en"z e pelu
L"r;; la;;ó;;;; ;;,#.0,; ;";:,,1;""r/2ur,) 

dc aurL'rih do Depur,rdo c)serr Bezcra, r,rojetà ric
do Depurado Dr. Gimcnez, cm apc.so. 

Vrlrlir Brrraneo 
{o 

rrojcio dr Lei n' I10/2022 de áubria

Posiçâo na Comissão
do (a) Dcputado ía

Av. André Antônjo Masgi;iG;s€1o;; - cpA cEp: ,40r _Cuiâbá _úrcN)
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ALMT
Assembleia Legislativa

roLHe oe voraçÃo - stsTEMA DE DELTBERAçÂo REMoTA

VOTAçÃO

\Cçl'[-]J-j-cr\-o\§à\'
Waleska CardoÉo ,

Consulrora t-eeislativâ - N(clÉo CCJR

AssEMBrEra LEctsrÂnva Do EsraDo DE Maro GRosso

Secretaria Parlamentar dâ Mesã Diretora

Núcleo COR

Comissáo de Constituição, rustiça e Redação

Reunião 13! Reunião Ordinária Híbrida
Data 2Al06l2022 Horário 14h00min
Proposição Projeto de Lel ne 940/2019 "Apensas PL 965/2019, PL $/2A22 e PL A/2O22"
Autor (â) Deputedo Dr.6imenez

Membros Tituleres sim Não Abstenção

Deputâdo Dilmar Dal Bosco

Presidente
tr tr x tr tr tr

Deputâdo Sebãstião Rezende
Vice Presidente

tr tr tr ! D tr
Deputado Dr. Eugênio x tr n x tr tr
Deputado Delegâdo Claudinei tr tr tr x tr tr
Deputado Max Russi tr tr tr x tr tr

Membros Suplentes

Deputado Carlos Avallone tr tr tr tr tr !
Deputâdo Xuxu Dâi Molin tr ü ú tr tr tr
Oeputado Faissal ! tr tr tr D !
OeputadaJaneine Riva ! ! ! ! ! tr
Deputado Dr, Gimenez tr ! ! ! tr tr

SOMA TOTAL 3 0 0

CERTIFICOT Matérla relatada pelo Deputado Delegado Claudinei com parecer CONTRARIO, e pela
prejudicialidâde dos Projetos de Lêi n,'965/2019, 5312022 e 11012022 em âpenso. Aprovãdo pêla

maioria dos votos com parecer CONTRÁRIO, e pela prejudiciElidade dos Projetos de Lei n."
96512019.5312022 e ll0/2022 em apenso.

AvenidaAndréAntônioMaggl, n.e06,setoíA-CPA-CEP: 78049 901-Cuiabá-MT


