
EsraDo DE Maro GRosso

AssEMBt-ElA LEGrsrarva Do EsraDo DE MAÍo GRosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CCIR

Comissbo de Con5tituiçào. Justrça e Redacào

Parecer n." 1387/2021/CCJR

Referente ao Veto Total f ll8l2}2l Mensagem n.' 193/2021
Projeto de Lei n.' 1'll2\2l, que "Dispõe sobre a cessão de passagens

no sistema de transporte coletivo intermunicipal de passageiÍos aos

servidores da segurança pública do Estado de Mato GÍosso.".

Autor: PodeÍ Executivo.

Relator (a)i Dcputado (a)

I - Relatório

O presente veto foi recebido e registÍado pelâ Secretaria de Serviços Legislativos no dia
0'l/12/2021 tendo sido lido na Sessão no mesmo dia. Após foi recebido por esta Comissão de

Constituição, Justiça e Redação e nela aporlado no dla07ll2l202l,tudo corfolme as fls. 02 e 06/v.

A razão do veto alicerça-se em inconstitucionalidade. O § l" do artigo 42 da Constituição

do Estado de Mato Grosso prevê que, "se o Go'"ernador do Estado considerat o ptojeto de lei, ko

todo ou em parte, ülco stilucional ou cofitratio tlo i teresse público' wtá-lo-á total ou

Ainda, nos termos do § 1", do ârtigo 302, do Regimento Intemo desta Casa de Leis,

compete a esta Comissão de Constituição, Justiçâ e Redação a análise do veto que tiver por

fu ndamento a inconslitucionalidade da proposiçào.

Nâs razões do veto, o Govemador do Estado, com fu[damento no parecer da Procuradoda

Geral do Estado, apoÍtâ a seguinte inconstitucionalidade:

"Ificonslitucionalitlacle Íorfial-- i tade a compelênci.t do Podet Execulivo ao

veftal soble óryãos da Ád inístração Pública - út. 39 PafttslaÍo único II, "d"
da Conslítlição Esladual; e

Inconstitucionalidade material: insliíuí renuncia de receita se ' em conlraponlo,

apresenlar a respectiva eslimdlitat do impacto orçamenlúrio e fnanceiro -

desrespeito ao atl. ll3 do ADCT da CF, do art 11 da Lei Complefientar n"
101/2000 e no drt. l2 da Lei Complementü n'614/2019 "

Com efeito, submete-se a esta Comissão o Veto Total f 11812021, de âutoria do Poder

Executivo, aposto ao Projeto de Lei n.' 1712021, de a.utoÍia do Deputado Delegado Claudinei, para

emitir o necessário parecer.

É o relatório.

Av 
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Antônio Massi. n." 06. Sctor 
^ 

CPA ChP: 7E049 901 Cuiahá MT. (IS)



ESTADo DE MAÍo GRosso

AssEMBLEtA LEGrsLATtva Do EsrAoo DE MaÍo GRosso

Secretaria Parlamentar da It4esa Diretora

Núcleo CCIR

Comi<sáo de Consliluiçào. Justiça e Reddçào

II - Anális€

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de acordo com o aúigo 36 da

Constituição do Estado de Mato Grosso e artigos 302, § 1" e 369, inciso l, alínea "a" do Regimento
lntemo desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, juridico e regimentâl de

todas as proposiçôes oferecidas à deliberação do Plenário desta Casa de Leis, bem como sobre os

vetos que tcnham por fundamento a incoNtitucionalidade.

De acordo com o artigo 42 da Constituição do Estado de Mato Grosso, o Govemador tem â

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

público, senão vejamos:

Arl. 42 O plojeto de lei, após concluída o re.tpeclil)a \)oídção, se rejeilddo pela
Assembleill Legislalird, será arquívacla; se dProvado, seró enviarlo ao Governador
do Estaílo que, aquiescendo, o sdficiondrá no pruzo de quinze días úleis.

§ l" Se o GovLmadot clo Ertado considerar o projelo de lei, no lodo í,ü erfi Darle.

inco,tlititucio ol ou contrário oo inlercltse oúblico. vetóJo-á lolal ou

parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, conlddos da dala do recebimento, e

comunicaríi, Ílenlrc de quarenta e oito horas, os , oíiros do wto do Presidente da

Assembleia Legislatiw grifamos e negritamos.

Em sintese as razões do veto foram embasadas Ía justilicativâ de que invade a

competência do Poder Executivo ao versar sobre órgãos da Administração Pública violando o artigo

art. 39, parágrafo único, II, "d" da Constituição Estadual, bem como a inconstitucionalidade
material, institui renuncia de receita, sem, em contraponto, apresentar a respectiva estimativa do

impacto orçamentário e financeiro, confome estâbelece o artigo 113 do ADCT da CF, bem como o

art. 14 da LC Federal n' 101/2000 e o art. 12 da LC Estadual n'614/2019.

Não obstante os argumentos utilizados pelo Chefe do Poder Executivo parâ vetar a

proposição aprovada por esta Casa de Lei§, 9l9l!9..1!9i4L4t&J!9I9§9M§p9Igl:

Assim, o Seúor Govemador do Estado, não andou bem em vetar o Projeto de Lei em

análise, conforme demonstaremos:

P meiramente, quânto à afronta âo art. 39, pará$afo único, ll, "d" da Constituição Estadual,

em resposta ao tâl argumcnto, trago decisão do Supremo Tribunal Federal, nâ ADI 1052, que

reconheceu â constitucionalidade de Lei que instituiu a gâtuidade do serviço de transpoÍte

intemunicipal coletivo de passâgeiros para os policiais militares estaduais

Eis o teor do acordão que abaixo transqevo:

EMENTÁ: DLREITO CONSTITUCIONÁL E ADMINISTMTIVO' LEI 9'823/1993

DO ESTADO DO NO GMNDE DO SUL, COMPETENCIÁ DOS [;'TÁDOS
PARA LEG]SLAR SOBRE TMNSPORTE |NTERMLINICLPÁL E SEGUMNÇA

PÚBL]CÁ, CONSTNUCIONALIDADE DA CESSÀO GMTU]TA DE PASSAGENS

Ã. ,*,a.e- niOnin-v"gg;1." oe, Seror e Cr,q clP: 78049 901 Cniabá MT (lS)
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A POLICIAIS MILIIARES NO SISTEMÁ Dlr TP.INSIORTE ('Ol'Elll/O
l!\ l Ekul :tlt lPÁl f/f l!\'1"///iirs lul Rot Lt\L^'l' ll
L A segurança púhliu é de ca lpclência cattlut dos Lslddas-tllcntbtas (CF, atl.
1u), se do ta tbé stkt conlpÍênciLt tct atrcscc|t( a l'etrogoíír'd Lle leg].rlú
sabre tt Ltnstorte in tortl I ici pul lC F, dt t. 2 5, § 1 " ). 2. A coní:essão de .la i \ ls \enÍos

a ?olicidis »ilítafts de|itl.urYntt .làrd.da.\ no.t trotttilot tes caletins
intert u icitlis rui da u1í:ofitro da nelhoriu das condiçõet le.\egutd \:d PLihlicd
e!!e neio .le loLontoção en benelício de todd o SociedaLle. qucstLio

.flugru t(. kntc dc conryetência ílos l,stcdt)!- Pnhns (Ll, urt l1l) e 4àlik!
qualqrr ulegação de cle\r$pcíto Lb Princilb da iguold«t{e, u }tt \:cz quc a

disctít»e ddotullÍ) é lcgítinn e razoÁ,e|, lois de:tinado àqttelcs que c\ercct
dh,nldde d( políí:ia o\tet1sh,a c |isLt t à Pteserrução tl« ortlen púhlicu. 3 4,ki
9.82-l/199-i .lo Esttlo tlo Rio G nte lo Sul não rcDrc:ientu itrlet'itkt
i n'rkrit,ciu tto co,tttiti k L\'tt..§J,io li túú,,,tm co,,.?\!h'ntitht, uhkt ,Pz

u. Diô h,i olh,r,Íàn ,a eud,tio h c,t uilihrio nnú crirui\ntt,i ti(t, tht o,'ttntht
ddni i''trotivo. 1. Ação liftta.futgdda iDtl»oudente

(1DI 1a52, Rcldtot(4: Ltjr' F'tJX. Rclatar(d) p/ Acrtulão: /1I EXÁNDll't' DE
MOIAES, Tribunal Pteno julptn en 21/0E/2A2A PR(I(-'E):\'(, l:LETRO)\tt t)
D.le-229 Dl/ULG 16'09'2020 I'UBLIC 1749-2020)

Dessa f-onna, sc dc fato, o projeto de I-ci criasse, modificasse ou extinguisse qualqLler

atribuição instituciorlal de algum órgão do Poder Executjvo ou se interfcrisse em contretos

celebrados cxclusivamente pelo Podcr Executivo, rcstaria caracterizada a inconstitucionalidade
ibmal, o quc não oconeu no prcscutc caso.

A despeito quc a proposição dcvcria estar acornpanhada do cstudo de impacto

orçamentálio c financeiro, o proicto cm análise está cm consonância com a Repercussão Geral n"

917 (Recurso Extraordinário com Agravo - ARE 87891 1), ondc o Supremo Tribunal l'ederal passou

a cntender que não usurpa cunpetência privativa do Chefc do Poder Exccutivo lei quc, cmhom üie
dcspcsa para a Adrninjstração, I1ão trata da sua eshutura ou da atribuição de seus órgãos nem do

regime juridico dc se|vidoles públicos, confonne art. 61, § 1", II,"a", "c" e "c", da Constituição

F'ederal conforme se vê a scguir:

R].(:LJK\O EXTMOIU)II\-/íRN L'OM ÁGRAYO. \Ü,PERCUSSÃO 
';ERÁL, 

2,

Açiio Direta dc hrca sritucí.nolklt«le c:;tctduol. Lei 5.óI6i20l.l .1o Llu íLbio.lo
Rio de.lã eirc htslddção le cà)rcru.\ de nÍ»titotdnte b cnt c\colLts c ccr.anitts
J. hlconstituciotl.lidade /õrtnl ríb de ini(iLttittl. Co tPd,nckl p|i\'otit\t ú)
Pader U:Íct:úifi tttutticiytt. Não ocorrêncla. Niío usutDu a cofiDeíê,tcit t,tit\íit'(
do chefe (lo Pottet Executit'o tci oue. e thoro c e despeso ptttt ( Atlt ini\íracão

iúhlictt. fiiio ltlío d( sua e\ttuíuta ou la dtibuiçtio dc §eus ót!!A?s 9n lo
r*itie iuríiito le sen'iturcs oúhlitos. 1. RefrLu!\iio gerul reconhecido cont

realitnt.tção dd.iut.i\Prudüi:iu ík)stu ('orte. 5. Recurso crÍtuo itkirio Uatiílo
l-. ) N(io se ptltrfiile, l,r'sittt. inle tulacão ant\liítíiva lo ciukb Ílisno[ií^'o

consliluciond. t ítt tbucat ndó us olén lauuek$ rchdiw§ 1o fu t:iotúnettÍo
e ellntlutoc.io th Á.btti,tisttttcíio Púhlict. ttds eluccificdne íe. « setvidorcs ?

ór{iot ílo Polet E:ecu.ito. (gilàmos)

(rs)Av. 
^ndré 

AntóDio Maggi,..' 06, Selor A CPA CIP: 7t049 901 Cuiabá MT.
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(ARE 878911 RG, Relatot(d) : Min. GILMAR MENDES, iulgado em 29/09/2016,
PÀOCE,S.§( ' FI ETRONICO RLPLRCLSSÀO GEMI- - MÉN)O DJE-21'
DIVULG 10-10-2016 PUBL|C 11-10-2016 )

No mesrrro sentido, cabe citar entendirnento linnado em sede da ADI 3394, cujo Ministro
Relator Lros GLarL entencleu que não procecie a alegação de que qualqucr projcto dc lci quc crie
despesa par'a o Executivo só poderá ser proposto pelo Chele do Executivo, confonnc sc depreende a

scguir:

AÇÃO DI|U|'A DE INCON,'TITUCIONIL]DADE, ÁRI]GOS 1", 2' E 3'D,1 LEI
N. 50. DE 25 Dl: l,l1lo DE 2.0a1. DO ESTADO DO Áltl,4ZON1S. TESTE DL
wlt:l]\tDAbt. L "./lrRilF/1nr. Rt 411/À\AU úP\/17t.lt t 1.Fl.1lt.Á\.itl
Do DIREITO Á ASSI,\TENCIÁ JUDI(:IARIA. Ll'l DE INICllTlrÁ
P/1RL/1MENT/1R Q[lE LRIA DIISPESÁ PIRA O ESIADO MEMBRO.
A LEGÁÇÃO Dt:, I NL:ONSTIT(IC k )N1 l,l DÁ DE l. O tUrÍ,  L N ÀO . tt t ) l, l t l D 4 1... )
l. .4o contt'titio do dlit Íkh pcb ruquercttle, d lei ãldufu! ãa .rio o, e.\ltúltft1
qualqüel.jrgãt) da,,1.ltl1inistrãÇao Ptiblicd local. N.io prorcde t alevacio de 4ue
ouahuer proietu le lei oue c e .lespe !ó po.le í set pruposlo neb Chefc lo
E!9!!!l!!9,,4s hipóteses de li itaçi:io dd ítliciatiw Ntlot]lt:l|to astão t -atista§, e t

üü lerus claüsus, no a igo 6l dd Co ttilüição do Btãsil ' rutltia' relali|ds da

funciond knb da Átlt ini\traÇão Prihlicd, notuddnente na que sa rc[erc a

scttidorcs a ó1gãos do Poder Executivo. Ptecedetltes. (grifuno,

(ÁDI 3391, ReldÍork!) . Min. EROS (iR!u, lribü dl Plcno, julgado ent

A2/A1/2A07. DJe 087 DII/ULG 23'08'2007 PUDLIC 2J-08'2047
REPITBLTCAçÀO: DJe-152 DIyULG 11-08-2A08 PUDLIC 15-A8 2A0E EMENT
VOL-02326-a t PP-00099 DJ 21 A8'2a07 PP-A0023 RT v. 96, n. 866, 2007 P. I 12'
Il7) "

Dessa f-onna, velifica-se quc as razões do veto, cmbasadas em dispositivo constitucional

rclacionado à criação, cxpansão ou aperfeiçoamcnto da atuação cstatal por meio dc novos

programas, pÍojctos ou açôes, que acaffctcm aumento da despcsa, não encontl-am corÍespondência

conr as disposições da propositula, razão pela quais refcridas razões não proccdem

Ademais, sc o chelê do Poder Exccutivo entendc que a proposta vetada gerará gastos

relevantes, dcvcria demolstrar suas alcgações, deixando claro seus notivos, não somcntc se

rcfcrindo a obrigaçôes financciro-orçamentádas.

Diante do exposto, o veto deve ser dcrrubado com base no adigo 42, § 5", da Constituição

tsstadual. mcdiante voto da aioria absoluta dos mcmbros da Asscmbleia Legislativa, em escÍutínio

E o pareccr.

NCCJR

'1" \O

^v ^ndré 
Antônio Maggi. n.'06. Sctor^ CPA CEP:7E049901 Cuiabá Ml.(IS)
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III - Voto do (a) Relator (a)

Diante do exposto, voto pela derrubada do Veto Total n.o I 18/2021, de autoria do Poder
Executivo.

Sala das comissões, em 1 1 ae I Lae zozl.

IV - Fichâ de Votação

Voto Relator ía
Diantc do cxposto, voto pela derrubâda do Veto lotàl n.' 118/2021, de auto a do Poder

Executivo.

Vcto Total n." 118/202I - Proieto de Lei n." 17l2j2l Parecern.'1387/2021
Reunião da Cornissão em lq{
Pr-csidcntc: Dcputado ,-\-).",{l,"5.,. §-l-.C
Relator (a): Deputado ía) S..-(".,&", ÇÀ,-,L,-

IdentiflcaÇão do (a) DeDutado (aPosiÇào na Comissão
Relâtor (a

Membros (a

Av. André Anlônio Mâggi, n." 06, SetoÍ A CPA CEP: 78049-901 - Cuiabá MT. (IS)
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ALMT
Âssembleia legislativa

FoLHA DE vorAçÃo - srsrEMA DE DELTBERAçÃo HíBRtDo

vorAçÃo

waleska Cardoso
Consullora Legislalivn

Núcleo CCJR

ASSEMBLETa LEGrsLATrva oo Esraoo DE Maro GRosso

secretaria Pârlamentar da Mesâ Diretora

Núcleo CCIR

Comissâo de Constituiçáo. Jusli(â e Redaçào

Reunião 25! Reunião Ordinária Híbrida
Data 741L2/2O2x Horário 08hO0min
Proposição vETo roTAt- 118/2021- MsG 193/2021
Autor (a) Poder Executivo

Membros Titulâres Sim Não Abstênção Ausente

Deputado Wilson Sântos - Presidente x tr tr tr
Deputado Dr. Eugênio - Vice'Presidente x tr tr tr
oeputado Dilmar Oal Bosco ! tr tr B
Deputadâ Jânâina Riva tr tr tr x
Deputado Sebastião Rezênde n ! ! tr

Membros Suplentês

Deputãdo Carlos Avallone u tr ! tr
Deputado Faissal tr ! ! !
Deputado Eduardo Botelho tr tr tr tr
Deputado Delegado Claudinei x tr tr tr
Deputado xuxu Dal Molin tr tr ! !
Soma Total 0 0 2

Resultâdo Finâl: Matéria rclatada lclo Dcputado Sebastião Rezende por vicleoconferência corn
parecer pela DERRUBADA do vcto. Votaram com o Relabr os l)eputados Delegado Claudinei
e Wilson Santos presencialmente, Dr. Eugênio por videoconferência. Auscnic a Dqrutada
Janaina Riva c o Dcputado Dihnar Dal Bosco. Scndo a propositura aprovacla com parecer pela
DERRUBADA do veto.

Avenida André Antônio Mêggi, n.e 06, Setor A - CPA CEP: 78049 901- Cuiabá MI


