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Susta os efeitos do Decreto nº 326, de 16.11.15,
que dispõe sobre a regulamentação do Art. 2º,
da Lei Complementar nº 111, de 01.07.02.

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

        Art. 1º Ficam sustados os efeitos do Decreto nº 326, de 16 de novembro de 2015, que Dispõe sobre a
regulamentação do Art. 2º, da Lei Complementar nº 111, de 01 de julho de 2002, visando a fiscalização e
uniformização da orientação jurídica nos órgãos e entidades do Estado de Mato Grosso, e dá outras
providências.

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

Trata-se do Decreto nº 326, de 16 de novembro de 2015, emanado pelo chefe do Poder Executivo Estadual,
Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso, José Gonçalves Taques.

Após uma pormenorizada análise do referido normativo, com fulcro no art. 49, inciso V, da Constituição da
República, art. 26, inciso VI da Constituição Estadual e art. 170, inciso II do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa, proponho este projeto de Decreto Legislativo para sustar os efeitos do citado Decreto,
oriundo do chefe do Poder Executivo, por exorbitar seu poder regulamentar.

A pretexto de regulamentar a Lei Complementar 111, de 1º de julho de 2002, o Governador do Estado
acabou por desconsiderar a nova redação do art. 45-A da Constituição do Estado, bem como o entendimento
jurisprudencial sedimentado de que o Poder Legislativo e os Tribunais de Contas poderão possuir
Procuradorias para a representação judicial e extrajudicial, na defesa de sua independência frente aos
demais Poderes, bem como sua consultoria jurídica.

Não é demais observar, que vivemos num momento histórico, cujas funções orgânicas do Estado (ou,
Poderes autônomos) estão em constante tensão, a exemplo dos aberrantes casos em que os chefes dos
Executivos têm diminuído, ao seu alvedrio, os orçamentos dos demais Poderes autônomos e independentes.
Tal percurso das águas, faz fortalecer, a todo instante, a necessidade dos Poderes Independentes
possuírem suas Procuradorias Especiais para o fim de defendê-los frente a abusividade dos demais Poderes
em seus misteres institucionais.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal está para decidir se os Tribunais de Justiça poderão ou não se aparelhar
com as Procuradorias Especiais, com pareceres favoráveis do Advogado Geral da União e do Procurador
Geral da República (ADI 5024), reforçando os entendimentos supramencionados. A depender da conclusão,
até os Ministérios Públicos poderão criar suas Advocacias Especializadas.

(...)

Portanto, o Decreto Estadual acabou extrapolando o seu Poder Regulamentar, invadindo a organização das
Advocacias Especiais dos demais Poderes e órgãos, autônomos e independentes, do Estado de Mato
Grosso, impondo sua retirada do ordenamento jurídico.
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