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I - Relatório

A presente iniciativa fbi recebida e registrada pela Secrctaria de Serviços Legislativos no
dia 2410912019, sendo colocada eln segunda pauta no dia 2510812021, tendo seu devido
cumprinrento no dia 2210912021, após foi encaminhada para esta Comissão no dia 2210912021

tendo a esta aportada na lnesrna data, tudo conforme as Íblhas n." 02 e O9/verso.

Submete-se a esta Cornissão o Projeto de Lei n." 102712019, de autoria do Deputado
Thiago Silva, confonne ementa acima. No ârnbito clesta Comissão, esgotado o pÍazo regimental,
não foram apresentadas emendas ou substitutivo.

De acordo corn o projeto ern referência, tal propositura objetiva vedar a nomeação para

todos os cargos efetivos e em comissão de livre nomeação e exoneração, de pessoas que tiveretn
sido condenadas nas condições previstas na Lei Federaln" 7.776, de 05 de Janeiro de 1989, no

ârnbito do Estado de Mato Grosso.

O Autor da proposição assim expõe em sua justificativa:

" Á Lei clue clefine os crines cle rqcismo no Brasil, I'ei 7.716/1989, conpletou 30

anos em 2019, mas ainda há muilo a ser.feiÍo pdtra ct eJbtittcrção do comhale cros

chamados c:rintes de ódio e inloleráncia, clue .são aqueles em qlte unta .forma cle

violêncicr é direcionada a um determinodo grupo social com carcrcleríslicas

especí/icas.

Quando promulgada, a Lei do Racismo, cotlto .ficou conhecida, btrsccra punir
crimes reltrcionudos à raçu e cor, porém, a socieclade brasileira teru evoluídrt
nesles úlÍinto,s 30 anos, e se clueslionctclo a respeito de outras.forntos de crimes de
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ódio, ,sendo agregados à Lei enÍre esles, crimes contra eÍnia, religião e

1tr oc e dên c ia n oc ion al.
No Brasil, recorrenlenlenle nos deporamos com ocoruências, seja nas redes
sociais, nas rLtas, ent competições esporlit)as olt em .fb.slas privadct,s, manif'estações
odio,sas e de cunho racista, demonslrundo que, infblizmente, esta culÍura de ódio e

intolertincicr aindofaz parÍe do nosso coíidiano.
Em busca de criar mais uma allernativa de enJt'enlantento à crescenÍe onda de
crinrcs de ódio e intctleróincia, espero conlar com o apoio de meus Nobres Pares
desla Colenda Casa de Leis, pora a aprovcrção do presenle Projeto de Lei.".

Cutnprida a pauta, o projeto foi encarnir"rhado à Cor-r'rissão de Trabalho e Adrninistração
Pública - CTAP, que exarou parecer de rnérito Íàvorável à aprovação, tendo sido aprovado em 1."
votação pelo Pler:rário desta Casa de Leis no dia 1810812021.

Após, a propositura foi encaminhada a esta Cornissão de Constituição, Justiça e Redação
para análise e parecer quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico.

É o relatório.

II - Análise

Cabe à Cornissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, de acordo corn o arligo 36 da
Constituição do Estado de Mato Grosso, e arligo 369, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno
desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico sobre todas as

proposições oferecidas à deliberação da Casa.

O presente projeto de lei objetiva vedar a nomeação para todos os cargos efetivos e em

comissão de livre nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas nas condições
previstas na Lei Federal n" 7.776, de 05 de Janeiro de 1989, no âmbito do Estado de Mato Grosso
dispondo a proposição o seguinte:

"Arl. l" F'ice veclada cr nomeação, no âmbilo da Adminislração pública direta e

inclirela, bem como, em todos os Poderes clo Estado tle Mato Grosso, para Íodos os

ccu'gos efetit,os e em conlissão cle livre nomectção e exoneração, cle pessocts clue

liverem sido condenadas nas condições previslcts na Lei Federal n'7.716, de 05 de

Janeiro de 1989.
ParagraJ'o (Jnico, Inicia essa vedação cottl ct condenação eru decisão lransitada en1

.julgado, aÍé o contprovado cumprimento cla pena.

Arl. 2" E,sla Lei entra em vigor na dala de sua publicaÇão.".

Preliminarmente, cumpre destacar que a Lei Federal n" 7.716, de 05 de Janeiro de 1989

que "Deíine os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor", a qual visa a punição, na
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fbrma desta Lei, dos crimes resultantes de discrirninação ou preconceito de Íaça, cor, etnia, religião
ou procedência nacional.

Pois betn, desse modo, etnbora a proposição ern análise seja de grande relevância, culxpre
salientar que na data de 1711112019 fora publicada no Diário Oficial a Lei Estadual n" 9.644, de t7
de novembro de 2011 que "Deíine critérios paro notlleação e exercício dos cargos de Secretdrios
de Estaclo e dá outras providências. ', a qual dispõc o seguinte:

uArt, ln Ficu vedadu o nomeuçíítt poro os corgos de SecreÍdrios de EsÍado de
pesr'ous que íenhun, conÍru si cttndenoçíut, em decisíío transilutlu em.julg«do, ou
pro.ferida por órgão judiciql colegiado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a
parlir clq decisão condenatória, pelos crimes:
(.)
VII - de írafico de enÍorpecenles e drogcrs ofins, rucisnn, lortura, lerrorismo e

hediondos;
(..)"

Sendo assitn, a proposição em questão, embora trate tão somente da nomeação de
Secretários de Estado, abrange tarnbern matéria análoga tratada na referida Lei, a qual está ern
vigência, e nesse caso aplica-se o disposto no inciso IV, do att.'7", da Lei Cornplementar n." 95 de
26 de Í.evereiro de 1998, que regularnenta o processo legislativo em ârnbito nacional, que assim
dispõe:

Arl. 7" O primeiro cu"Íigo do lexto indicarci o ob.jeÍo do lei e o respeclivo âmbito de
aplicctção, observados os seguinles princípios :
(.)
IV - o nrcsnto assuttto níío poderú ser disciplinodo por mais de umo lei, excelo
quando a sub,seqüenle se destine a complenrenlar lei considerada btisiccr,

vinculando-se a esta por remissão ex[)ressa. (negrito nosso).

No ârnbito estadual tern-se a Lei Cornplementar no 06, de 27 de dezembro de 1990, que
" Dispõe sobre Processo Legislativo, a elqborqção, cr redação e a consolidação das leis e dá outras

trtrovidências", a qual também detennina que o lnesfiro assunto não poder ser objeto de mais de uma
rlonna legal, in verbis:

Art. 7'O primeiro artigo da lei inclicara o ob.jeto clo lei e o respeclivo dmhilo de
os seguintes

IV - o mesnto ussuttto não poderd ser discipliuurlo por mois de unm lei, excelo
quando a subsequente se destine à complentenÍar lei consideradcr basica,

vinculando-se a esÍa por remissão expressa.

Nesta perspectiva, o Regitnento Intemo dessa Casa de Leis, e claro ao dispor sobre a

presente circunstância, vej amos :

aplicaçtio,
(.. )

observados princípios:
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Arí, 1 94 Cortsideranr-se prej udicodos :
I - a di,scussão, ou a yotaÇão, de qualquer proposiçCut idêntica à ouÍra .já
aprovada, ou a ctutra.ja rejeitada no mesma Sessão Legislativa, salt,o, na primeira
hipótese, quando a segunda altrovação der à anterior ccu'áter ampliativo, ou na
segttnda hipóÍe,se, ÍraÍando-se cle proposição renovada nos termos do art. 175,.
( ..)
Parágrofit único O nrcsnu) ar'sunÍo não poderri ser discipliturdo por mais tle umu
lei, exceto quando o subsequenÍe se destine o comltleÍor lei cotrsitlerada bdsicu,
vittculutttlo-se o esÍo por remissiío expresso.

Com base no ref-erido artigo, e levando crn consideração que a materia da presente
proposição já encontra-se abordada na Lei Estadual n" 9.644 de 1711112011, poftanto, resta
prejudicada a cliscussão e votação da presente proposição, confonne detennina o Regirnento Interno
em seu artigo 155 inciso X:

ArL 155 Não se udmiÍirão proposições:
(. .)
X - consideradus prejudicrulus, ttos Íerntos do arÍ. 194;

Cumpra aiuda ressaltar que a presente proposição e inconstitucional, pois afionta a

Cor-rstituição Estadual, em seu artigo 39, parágrafo único, inciso II, alínea "b", erigido eln
confonnidade com o prir-rcípio da sirnetria (em sintonia com o disposto no afi.61, §1", II, da
CRFB), que estabelece que são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual as leis
que disponharn sobre servidores públicos do Estado, vejamos:

Arl. 39 Á inicicrÍitta das leis complementares e ordináricts cabe a qualquer memhrut
ou Comissão cla Assembleia Legislativct, ao Governodor clo Estado, ao Tribunal de
,lusliça, à Procuradoria Gerol de ,Iustiçct e aos cidaclãos, tlct ./õrma e nos casos
previs los ne s ta C on s Í iluição.
Pardgrufit tittico São de iniciaÍiva privaíivu tkt Governudor do EsÍudo us leis que:
(...)

II - disponham sobre:
(.. )
b) servidores públicos do Esíodo, seu regime jurídico, provinrento de car54os,

estahil idade e aposenladrtrio de civis, reÍitrma e Írcmsferência cle mililctres para a
inaliyidade,'

Como é sabido, a Carl'a Federal consagra a repartição da competência legislativa entre a
União, Estados e Municípios. Iguahnente, em face do liotório alargamento da atuação do Executivo
no processo legislativo, há a previsão de uma reparlição de competência tarnbém em tcrrnos
horizontais.

Por idêntica razáo constitucional, a Assernbleia Legislativa não pode delegar funções ao

governador, nelrr receber delegações do Executivo. Suas atribuições são incomunicáveis, estanques,
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intransferíveis, nos tennos do artigo 2" da Constituição Federal, reproduzido sirnetricamente no
artigo 9" Constituição Estadual. Vejar-r'ros:

"Art. 2" Scio Poderes da União, independentes e harmônicos enlre si, o Legislalivo,
o Executivo e o Jucliciario. "

"Árl. 9" 5ão Poderes do EsÍado, inelependenÍe,s, clemocrciÍicos, harntônicos enÍre si
e ,str jeilos ctos princípios estcrbelecido,s nestct CotlstiluiÇ[io e na Conslituição
Federal, o Legislativo, o Executivo e o .Iudiciário. "

Os Tribunais Superiores vedam a violação ao princípio constitucional da separação de
poderes, vejarnos o julgado abaixo:

Áç:Ão DIRLT',Á DE INCONSTITUCTONALTDADE. ÁR7'5. 135, I, E 138. CAPUT',
ES 3,0, DA COAISTITUIÇÃO DO ESTÁDO DA PARAÍBA, AUTONOMIA
INSTITUCIONAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. REQUISITOS
PARÀ Á NOMEÁÇÃO DO PROCURÁDOR GERÁI, DO PROCURÁDOR.GERAL
AD.IUNTO E DO PROCURADOR CORREGEDOR. (.) Os demois tlispositivos,
ao esÍubeleceram rerluisiÍos puru a nomeação tlos corgos da chefia du
Procurutktria Gerul do EsÍudo, limiÍam os prerrogfitivas do Cheíb do ExecuÍivo
esÍoduul no escolho de seus uuxiliores, ulém de disciplinurem moÍérfu de sua
itriciutivu legislutivu, nu .fornru du letru c do itrciso II do $ l.o do arÍ. 6l du

Constituiçíio Federul. Ação .julguda procedente. (ADI 217, Relator(a): Min.
ILMÁR GÁLVÃO, Tribunal Pleno,.julgudo em 28/08/2002) Do corpo clo acórclão,

ttolo clo mnin, relalor Ilinar Galvão: "Registre-se, udemuis, que, uo tlislor sohre
requisitos nora preenchimento de »ostos de cheíiu nu estruíuru du Procurodoriu
tlo Esttrtlo, os tlispositivos em questíio violurum u iniciutivu privaÍivu tlo
Goverruulor puru leis uue dis\onhom sobre o nrovinrcnto de curgos, Drevisla na
ülínea c fut inciso II do S lo do urt. 6l du CarÍa du Repúhlicu, regru que, sendo
corolúrio do princí»io tlu sepuruÇão de poderes, é de ohservànciu ohrigutório
pelos EsÍutbs, «té mesmo rur exercício tlo poder constiíuinÍe decorrenÍe." Mesmo
sentido; ÁDI 2873, RelaÍor(o): Min. ELLEIT{ GRACIE, Trihunol Pleno,.iulgado ent

20/09/2007; ADI 213, Relaror(a): Min. OCTAVIO GALLOTTI, Relator(a) p/
Ácórdão; Min. MARCO AURELIO, Tribunal Pleno,.iulgado em 0l/02/2001: ADI
I165, RelaÍor(a); Min. NELSOI\r ,IOBIM, fribttnal Pleno, iulgado ent 03/10/2001;
IDI 2856, Relator(a); Min. GILMÁR MENDES, Trihunul Pleno, .jtrl4çodo ent

10/02/2011; ADI t895, Ralcrrrtr(cr); Min, SEPULVEDA PERTENCII, Tribunal
P I eno, .jul gado e m 02/08/2 007.

Portanto, a presente proposiÇão está prejudicada ern face da vigêr-rcia da Lei Estadual n"

9.644 de lTllll2}ll, que abrange a materia constante da presente proposição, betn corlo padece de

inconstitucionalidade, por afronta ao arligo 39,parâgrafo único, inciso II, alínea "b" da Constituição

do Estado de Mato Grosso.

É o pa."cer.
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III - Voto do (a) Relator (a)

Pelas razões expostas, ern face da prciudicialidade e inconstitucionalidade, voto
contrário à aprovação do Projeto de Lei n." 102712019, de autoria do Deputado Thiago Silva.

Sala das Cornissões, ern I de ii de 2021 .

IV - Ficha de Votação

ieto de Lei n." 102112019 - Parecer n." 114112021
Reunião da Comissão em &

Presidente: Deputado
Relator (a):

Voto Relator (a

Pelas razões expostas, em face da prejudicialidade e inconstitucionalidade, voto contrário à

vação do Proieto de Lei n} 102712019, de autoria do Deputado Thiago Silva.

Posição na Comissão Identificação do (a

Relator (a

Membros (a
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FoLHA DE vorAçÃo - stsrEMA DE DELTBERAçÃo HíBR|Do Irtr'
:.. .i:

vorAçÃo

Waleska
Consultora I-egi

Núcleo CCJR

Reunião 213 Reunião Ordinária Híbrida
Data oe/tLl2021 Horário 08h00min
Proposição PROJETO DE LEI N9 LO27I2OL9

Autor (a) Deputado Thiago Silva

Membros Titulares Sim Não Abstenção Ausente

Deputado Wilson Santos - Presidente tr x n n
Deputado Dr. Eugênio - Vice-Presidente x tr tr n
Deputado Dilmar Dal Bosco x tr tr tr
Deputada Janaina Riva tr x n n
Deputado Sebastião Rezende tr x tr tr

Membros Suplentes

Deputado Carlos Avallone tr n tr tr
Deputado Faissal n tr n n
Deputado Eduardo Botelho tr n tr n
Deputado Delegado Claudinei tr n tr n
Deputado Xuxu Dal Molin tr tr tr tr
Soma Total 2 3 0 0

Resultado Final: Matéria relatada pelo Deputado Dr. Eugênio com parecer CONTRARIO, em
face da prejudicialidade e inconstitucionalidade, lida presencialmente pelo Deputado Wilson
Santos. Votou com o Relator o Deputado Dilmar Dal Bosco por videoconferência. Votaram
contra o Relator a Deputada Janaina Riva e os Deputados Wilson Santos presencialmente e

Sebastião Rezende por videoconferência. Sendo o parecer do Relator demrbado pela maioria
dos membros, aprovado corn parecer FAVORÁVEL.
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