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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Mesa Diretora

Acrescenta  parágrafo  único  ao  Art.  1º  do
Decreto Legislativo nº  42,  de 16 de abril  de
2015.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da  Constituição Estadual, decreta:

       

Art. 1º  O Art. 1º do Decreto Legislativo nº 42, de 16 de abril de 2015, fica acrescido do seguinte Parágrafo
único:

“Art. 1º (...)

Parágrafo único Será também concedida, mensalmente, verba indenizatória no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais), exclusivamente, aos Secretários do Poder Legislativo, ao Consultor Técnico-Jurídico
da Mesa Diretora, ao Consultor Técnico-Legislativo, ao Controlador Interno, ao Procurador-Geral, aos
Consultores que coordenam os núcleos das comissões, aos Chefes de Gabinete e aos Gestores de
Gabinete em efetivo exercício das atividades, vedado o seu pagamento aos demais servidores.”

Art. 2º  O Decreto Legislativo nº 42, de 16 de abril de 2015, será regulado por meio de resolução.

Art. 3º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de
1º de maio de 2015.
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JUSTIFICATIVA

“A” – DAS RAZÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

 

1. O Poder Legislativo, em regra, tem como objetivo legislar e fiscalizar o Poder Executivo, as denominadas
funções típicas, como podemos depreender da missão da Assembleia Legislativa: “Legislar em defesa da
sociedade, fiscalizar os atos do Poder Executivo, otimizar as forças internas, ampliar e fortalecer a
participação da sociedade nas discussões legislativas”;.

 

2. Além das mencionadas, cabe ao aludido Poder realizar funções de natureza administrativa, seja no
gerenciamento dos gabinetes parlamentares ou na administração da própria Assembleia Legislativa, tarefas
atribuídas aos chefes e gestores de gabinete, respectivamente.

 

3. As mencionadas atribuições não são facultativas, e sim OBRIGATÓRIAS, devendo esses servidores,
exercê-las durante o mandato dos Deputados Estaduais aos quais estão subordinados;

 

4. No entanto, ao se dar atribuições, verdadeiras obrigações sujeitas a fiscalização social,
consequentemente, devem ser dados os meios para realizá-las;.

 

5. As aludidas obrigações, que se traduzem em objetivos e metas a serem seguidos, e limites a serem
respeitados, estão dispostas em inúmeros instrumentos legais, tais como o PPA, Lei de Diretrizes
Orçamentárias (Lei Ordinária Estadual 10.233/2014), Lei Orçamentária Anual (Lei Ordinária Estadual
10.243/2014), Regimento Interno, entre outras leis, resoluções, decretos legislativos e demais atos
normativos.

 

6. Diante disso, considerando que para administrar os gabinetes, amparando os Deputados Estaduais na
tarefa de legislar, fiscalizar, administrar e propor emendas, atribuições que exigem do Parlamentar que visite
os mais diversos pontos do extenso território do Estado de Mato Grosso para verificar in loco as realidades,
conversando com as comunidades, associações e demais entidades da sociedade civil organizada, haja
vista ser necessário conhecer as áreas que carecem de devida regulamentação, fiscalização e aporte
financeiro, os chefes e gestores dos gabinetes necessitam, com freqüência, realizar gastos dos mais
variados como transporte, alimentação, manutenção, aquisição emergencial de materiais, serviços e etc,
tornando-se indispensável e destinação de valores suficientes a ressarcir tais despesas;

.

7. A verba indenizatória dos chefes e gestores de gabinete é destinada a cobrir despesas relacionadas ao
desempenho de suas funções institucionais, ou seja, tal valor NÃO é destinado para gastos pessoais do
ocupante do cargo, e sim para o cumprimento de suas atribuições legais, em respeito, principalmente, aos
princípios da legalidade, moralidade e eficiência;

 

8. A referida verba não possui natureza remuneratória, MAS SIM INDENIZATÓRIA, isto é, objetiva ressarcir
gastos realizados no exercício da função até certo limite de valor, considerando, como dito, que ao se dar
obrigações e metas a serem cumpridas, devem ser dados os meios para sua obtenção, sob pena de se



inviabilizar o cumprimento dessas atribuições;

 

9. Nesse sentido, a utilização da verba indenizatória para fins diversos do previsto em lei para sanções de
natureza cível, administrativa e criminal;

 

10. Com o advento do Decreto Legislativo em comento fica PROIBIDO o pagamento aos chefes e gestores
de gabinete de verbas, como exemplo as referentes a suprimento de fundos, resultando em verdadeira
simplificação que possibilita, por um lado, a utilização dos recursos com maior flexibilidade, podendo ser
usada de acordo com as necessidades, muitas vezes emergenciais e imprevisíveis, e, por outro lado,
eliminando a existência de possível pluralidade de verbas que dificultam e, por vezes, inviabilizam a
fiscalização social, o que afronta aos princípios da publicidade, transparência e eficiência;

.

11. Vale ressaltar, que, acompanhada da inclusão dos chefes e gestores de gabinete, determinados cargos
deixarão de receber a verba indenizatória, a fim de se diminuir possível impacto financeiro da medida.
Inclusive, no mesmo sentido, optou-se pela utilização das expressões “exclusivamente” e “vedado o seu
pagamento aos demais servidores”, para evitar-se qualquer interpretação extensiva.

 

12. Diante do exposto, em atenção à natureza das funções típicas e atípicas do Poder Legislativo; à
complexidade da sua execução; à sua obrigatoriedade e conseqüente necessidade de meios para cumpri-las;
ao caráter indenizatório da verba; à simplificação dos valores recebidos a título de ressarcimento; à maior
flexibilidade e, conseqüente, eficiência nos gastos, e ao respeito aos principais da legalidade, moralidade,
publicidade e transparência, busca-se, por intermédio deste Projeto de Decreto Legislativo, a implantação da
verba indenizatória para os chefes e gestores de gabinete.

 

 

 

“B” – DAS RAZÕES PARA UTILIZAÇÃO DA ESPÉCIE NORMATIVA DECRETO LEGISLATIVO

 

13. A verba indenizatória, como dito anteriormente, distingue-se da remuneração/subsídio, justamente em
razão de ter natureza indenizatória, ou seja, mero ressarcimento dos gastos que deveriam ser cobertos pela
Administração, enquanto este último possui natureza remuneratória, isto é, contrapartida ao trabalho
desempenhado.

 

14. Nesse sentido, entende-se que a espécie normativa utilizada para disciplinar a remuneração dos agentes
público, isto é, a lei, não é, necessariamente, a mesma a ser utilizada para instituir a verba indenizatória,
como adiante será explicado.

 

15. Nos termos da Constituição Federal, todas as espécies normativas constantes do Art. 49 são objeto do
processo legislativo, ou seja, podem inovar o ordenamento jurídico.

 



16. Logo, conclui-se que todos os aludidos atos podem ser considerados leis em sentido material, ou seja,
ato normativo geral e abstrato que inova, cumprindo, portanto, o princípio da legalidade.

 

17. Contudo, embora tenham características similares, elas se diferenciam quanto ao processo legislativo de
elaboração, cuja razão de ser se encontra nas situações e objetos que destinam regulamentar.

 

18. No caso em tela a espécie normativa deve ser a adequada a instituir e alterar o valor da verba
indenizatória, matéria, claramente, inerente ao tema organização e funcionamento da Casa, haja vista que é
obrigação da Administração arcar com este gasto, mas que devido à impossibilidade de se fazer
corretamente, em razão do dinamismo da atividade administrativa e da conseqüente impossibilidade de se
prever alguns gastos, é feito diretamente pelos chefes e gestores de gabinete no exercício das suas
atribuições, quer, portanto, precisam ser ressarcidos.

 

19. Assim, segundo o Art. 26, inciso XIV, da Constituição Estadual, é competência exclusiva da Assembleia
Legislativa dispor sobre sua organização e funcionamento:

 

Art. 26 É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:

(...)

XIV – dispor sobre sua organização, funcionamento, poder de polícia, criação, transformação ou
extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição;

 

20. Deste modo, quanto a esta matéria, por dizer respeito exclusivamente à organização e funcionamento do
Legislativo, o constituinte determinou que sejam regulamentadas exclusivamente por este Poder, pois seria
inconveniente a intromissão do Executivo, indo, deste modo, ao encontro do princípio da separação dos
poderes, que consubstancia princípio fundamental da organização do Estado brasileiro.

 

21. Portanto, em razão dos Arts 49, 51 e 52 da Carta Magna e Art. 26, XIV da Constituição Estadual,
tratarem das matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados,
Senado Federal e Assembleia Legislativa, respectivamente, entende-se serem estes de domínio material
reservado ao decreto legislativo ou à resolução.

 

22. Sendo assim, é o decreto legislativo ou a resolução o instrumento normativo adequado a disciplinar do
pagamento de verbas indenizatórias aos chefes e gestores de gabinetes do Poder Legislativo, tendo em vista
que “a exigência de lei ordinária para a regulação da matéria, com a conseqüente necessidade de
participação do chefe do Poder Executivo na feitura do ato, importaria indevida ingerência deste poder na
regulação da organização e funcionamento do Legislativo, o que redundaria em irreparável ofensa ao
princípio da separação dos poderes (...) Enfim, a Constituição é ela mesma um sistema normativo, de modo
que suas disposições devem ser interpretadas sistematicamente, coerentemente com suas exigências
fundamentais – O princípio da unidade da constituição”.

 



23.  Por fim, no tocante à espécie normativa aplicada ao caso, contata-se que é o Decreto Legislativo o
adequado, em razão do contido no Art. 170 do Regimento Interno da ALMT combinado com o Art. 26 da
Constituição Estadual, abaixo transcritos:

 

Art. 170 Decreto Legislativo é aquele que possui essência hierárquica de Lei Ordinária, embora
não seja submetido à sanção governamental, e é utilizada para o exercício da competência
exclusiva da Assembleia Legislativa contida na Constituição Estadual, dentre outras:

 

Art. 26 É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:

(...)

XIV – dispor sobre sua organização, funcionamento, poder de polícia, criação, transformação ou
extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração,
observando os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição;

 

“C” – CONCLUSÃO

 

24. Diante do exposto, constata-se a necessidade e viabilidade de se instituir verba indenizatória para os
chefes e gestores de gabinete, utilizando-se a espécie normativa adequada, o Decreto Legislativo, em
atenção aos princípios legalidade, moralidade, eficiência, independência dos poderes, publicidade e
transparência.
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