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SUSTA OS EFEITOS DO DECRETO Nº 121, DE
19 DE JUNHO DE 2015, QUE "DISCIPLINA O
ESTÁGIO  REMUNERADO  NO  ÂMBITO  DA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  DIRETA  E
INDIRETA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO
DE MATO GROSSO".

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

        Art. 1º Fica sustado o Decreto nº 121, de 19 de junho de 2015, que "Disciplina o estágio remunerado no
Âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso".

        Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data  de sua publicação, revogando, pois, todas as
disposições em contrário.  
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JUSTIFICATIVA

Os motivos do presente Decreto Legislativo é a não observância a Lei nº 7.479, de 31 de Julho de 2001,por
parte do Governo do Estado, que "Assegura aos estudantes das escolas públicas o ingresso em pelo menos
50% (cinquenta por cento) das vagas de estagiários nos três Poderes do Estado de Mato Grosso". 

No caso específico, o Governo do Estado não observou legislação vigente que trata do mesmo assunto,
causando um conflito de normas,  mais conhecido como antinomínia, que podem ser resolvidos partindo-se
de três critérios, quais sejam: cronológico, hierárquico e o de especialidade.

No caso em questão, aplica-se o seguinte critério:

Critério Hierárquico: Neste critério, havendo normas conflitantes, inconciliáveis, deve ser aplicada a de
“estatura” superior. Neste caso, a Pirâmide de Kelsen é quem dita, já que ela é o esquema de
escalonamento padrão que classifica as normas, graduando-as conforme sua importância para o Sistema
Jurídico. Havendo mais de uma norma sobre o mesmo assunto a ser solucionado, pelo critério da hierarquia
das normas, devemos usar aquela norma que se encontre no mais alto grau, dentre elas. Na seguinte
ordem: 

 

 

É latente que o critério a ser empregado é o critério hierárquico da norma, segundo o qual havendo normas
conflitantes, inconciliáveis, deve ser aplicada a de “estatura” superior, que, no caso é a Lei Ordinária nº
7.479/2001, devendo ser revogado o Decreto nº121/2015, nos termos deste Projeto de Decreto Legislativo.

Diante de todo o exposto, vislumbrando a necessidade de preservar a segurança jurídica e garantir que os
estudantes de escolas públicas estaduais não percam esse importante direito,  temos a certeza que este
Projeto encontrará apoio nesta Casa de Leis e será prontamente aprovado pelos nobres Pares. 
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