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Altera dispositivos das Leis nº 7.860, de 19 de
dezembro de 2002, e nº 7.504, de 30 de agosto
de 2001, referentes à estrutura e organização
da  Procuradoria  Geral  da  Assembleia
Legislativa.

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

Art. 1º Alterar o art. 3º, alínea “b”, inciso III, da Lei nº 7.860, de 19 de dezembro de 2002, que passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 3º (…)

(…)

b) Administrativos:

(…)

III – Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa:

- 01 (um) Procurador Geral, DSLMD;

- 01 (um) Procurador Geral Adjunto, FG;

- 01 (um) Procurador Corregedor-Geral, FG;

- 01 (um) Gerente Administrativo, GER;

- 01 (um) Gerente de Apoio Jurídico, GER.

(...)”

Parágrafo Único Ficam extintos os 5 (cinco) cargos de  Assessores Técnico-Jurídicos, ASE-I, vinculados à



Procuradoria Geral, criados pela Lei Ordinária Estadual nº 9.079/2008, revogando-se, neste ponto específico,
o art. 3º, inciso V da referida Lei. 

 

Art. 2º Acrescer aos quantitativos do Anexo III da Lei nº 7.860, de 19 de dezembro de 2002, 01 (um) cargo
de Gerente, sigla GER.

 

Art. 3º Alterar o art. 11º, inciso III, da Lei nº 7.504, de 30 de agosto de 2001, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 11 O quadro da Procuradoria Geral constitui-se de cargos efetivos, de provimento em
comissão, e função gratificada assim discriminados:

I - cargos de provimento efetivo:

a) 14 (quatorze) cargos de Procuradores da Assembleia Legislativa;

II - cargos de provimento em comissão:

a) 1 (um) cargo de Procurador Geral, símbolo DSLMD;

III - 2 (duas) funções gratificadas:

a) 1 (um) cargo de Procurador Geral Adjunto, símbolo FG;

b) 1 (um) cargo de Corregedor Geral, símbolo FG.

Parágrafo único Os subsídios dos Procuradores ocupantes de função gratificada de Procurador
Geral Adjunto e Corregedor Geral serão acrescidos de um percentual de vinte por cento sobre os
subsídios dos cargos efetivos."

 

Art. 4º Acrescentar o art. 11-A na Lei nº 7.504, de 30 de agosto de 2001, com a seguinte redação:

"Art. 11-A Os cargos de Procurador Geral Adjunto e Procurador Corregedor Geral serão designados
pelo prazo de 2 (dois) anos, permitida apenas uma recondução, pelo Procurador Geral, em portaria
interna, ocupados exclusivamente por Procuradores de carreira da Assembleia Legislativa."

 

Art. 5º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa, órgão superior de representação, consultoria e
assessoramento jurídico do Poder Legislativo, experimentou profundas transformações nos últimos dois anos,
mais acentuadamente na atual gestão da Mesa Diretora, dentre as quais se destacam: 1) a promulgação da
Emenda Constitucional nº 75, que elevou a Procuradoria da Assembleia Legislativa ao status constitucional e
atribuiu-lhe relevantes funções, mormente no controle de constitucionalidade das normas estaduais; 2) a
renovação do quadro de Procuradores de carreira, com a nomeação e posse de 8 (oito) aprovados no
concurso público realizado no ano de 2013; 3) a renovação no quadro de servidores técnicos e
administrativos, contando hoje com 100% (cem por cento) de efetivos; 4) o considerável aumento nas
demandas jurídicas, na ordem de 400% (quatrocentos por cento) do ano de 2015 para o ano de 2014.

Essa nova realidade exige uma estrutura mais eficiente e consentânea com os objetivos institucionais, a qual
já vem ocorrendo em nível operacional, restando agora a readequação dos níveis de direção e chefia, que
exigem a atualização legislativa.

O Projeto propõe a criação de duas funções gratificadas: Procurador Geral Adjunto e Corregedor Geral.
Acerca das funções gratificadas, José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo. 24ª ed.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.754) esclarece:  

No sistema funcional, determinadas funções são suscetíveis de
remuneração. É muito confusa a nomenclatura referente a tais situações. Em
geral, emprega-se a expressão função gratificada, que, na verdade, indica
uma gratificação de função, ou seja, uma função especial, fora da rotina
administrativa e normalmente de caráter técnico ou de direção, cujo
exercício depende da confiança da autoridade superior. Em virtude da
especificidade da atribuição, o servidor percebe um plus em acréscimo a seu
vencimento. Trata-se, pois, de vantagem pecuniária.

Assim, a função gratificada requer um acréscimo ao subsídio do cargo efetivo, em razão da função especial
que passa a ser exercida pelo servidor público.

Ademais, propõe-se a criação de uma gerência de apoio jurídico, com o fito de otimizar e acelerar o
acompanhamento e distribuição processual no âmbito da Procuradoria Geral, prestigiando-se o festejado
princípio da eficiência e da administração pública gerencial.

Esta Resolução ainda revogará o art. 3º, inciso V da referida Lei, extinguindo os 5 (cinco) cargos de
Assessores Técnico-Jurídicos, ASE-I, vinculados à Procuradoria Geral.

Por fim, ressalta-se que esse projeto não implicará em aumento de despesa para o Poder Legislativo; ao
contrário, a extinção dos 5 cargos acima discriminados redundará em economia de R$ 15.002,88 (quinze mil,
dois reais e oitenta e oito centavos) mensais na folha de pagamento, totalizando a economia anual de R$
180.034,56 (cento e oitenta mil, trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme se demonstra
abaixo:

 

Quadro Atual da Procuradoria Geral – Servidores Comissionados

Cargo Quantidade Sigla Subsídio (set/2015)

Procurador Geral 01 DSLMD 18.250,90

Gerente da Procuradoria Geral 01 GER 6.797,83

Assessor Técnico Jurídico 05 ASE-I 6.797,83

Total 07 - 59.037,88

 



Quadro Proposto – Servidores Comissionados

Cargo Qtdade Sigla Subsídio (set/2015)

Procurador Geral 01 DSLMD 18.250,90

Procurador Geral Adjunto 01 FG
6.094,22 (valor máximo, que pode reduzir caso seja ocupado por
Procurador de 2ª ou 3ª classes)

Procurador Corregedor Geral 01 FG
6.094,22 (valor máximo, que pode reduzir caso seja ocupado por
Procurador de 2ª ou 3ª classes)

Gerente Administrativo 01 GER
6.797,83 (se utilizado um servidor efetivo, será pago apenas 50%
desse valor)

Gerente de Apoio Jurídico 01 GER
6.797,83 (se utilizado um servidor efetivo, será pago apenas 50%
desse valor)

Total 05 - 44.035,00

 

Espera-se, assim, com a aprovação desse projeto, o melhor aparelhamento da Procuradoria Geral da
Assembleia Legislativa para a consecução de sua nobre missão, qual seja, a defesa da independência do
Poder Legislativo frente aos demais Poderes, bem como a supervisão dos trabalhos jurídicos interna corporis.

 

Da Resolução

Para definir o diploma legal adequado para tratar da estruturação da Procuradoria Geral da Assembleia, é
preciso analisar o disposto no art. 26, incisos XIV, da Constituição Estadual:

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;

 

Assim, é de competência exclusiva da Assembleia Legislativa dispor sobre sua organização administrativa,
podendo fazê-lo por meio de Resolução, consoante art. 171 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa:

A presente matéria, de caráter administrativo, deve ser apreciada por meio de Resolução, nos termos do
estabelecido no caput do artigo 171 do Regimento Interno desta Casa de Leis.

Art. 171 Resolução é aquela que se destina a regular matéria de
caráter político, administrativo ou processual legislativo sobre o
qual deve a Assembleia Legislativa manifestar-se no âmbito de
sua competência exclusiva, nos casos indicados na Constituição
Estadual, nas leis complementares e neste Regimento Interno,
dentre outras (…) (grifo nosso)

Dessarte, é certo que a Resolução ampara a competência necessária para alterar a estrutura e organização
da Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa.

A matéria disciplinada pela proposta, não trata de remuneração, por isso, não atrai a competência do Chefe
do Poder Executivo para sanção ou veto (art. 26, inciso XIV da Constituição Estadual).

Além disso, enfatiza-se que o processo legislativo compreende a elaboração de resoluções, nos termos do
art. 37, inciso VI da Constituição Estadual. Conjugando tal norma com o disposto nos artigos
supramencionados, conclui-se, na esteira de entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal[1]



que, sendo a resolução um instrumento normativo de origem primária e direta do texto constitucional, pode
ser utilizada para revogar outro instrumento normativo com o mesmo status constitucional, desde que a
matéria não se adstrinja à lei complementar, cuja exigência advém expressa, decorrente de sua relevância
após a valoração pelo Poder Constituinte[2].

Ao ensejo da conclusão, imperioso registrar que, diuturnamente, o Excelentíssimo Governador do Estado de
Mato Grosso tem asseverado que não lhe compete proferir juízo de valor e controlar a legalidade e
constitucionalidade de projetos de lei que tratem da organização e funcionamento do Poder Legislativo, salvo
se tratar de remuneração, gênero da qual são espécies os proventos, vencimentos e subsídios. In verbis:

“MENSAGEM Nº       48,       DE   01   DE        JULHO        DE
2015.
 Senhor Presidente da Assembleia Legislativa
 No exercício das prerrogativas contidas nos artigos 42, § 1º, e 66,
inciso IV, da Constituição Estadual, comunico a Vossa Excelência
as RAZÕES DE VETO TOTAL aposto ao Projeto de Lei n.
93/2015, que “Acrescenta parágrafos ao Art. 5º da Lei nº 7.860, de
19 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a Reforma
Administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Mato
Grosso, instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários e
dando providências correlatas”, aprovado pelo Plenário desse
Poder, na Sessão Ordinária do dia 10 de junho do corrente ano.
 O Projeto de Lei tem como objetivo criar uma estrutura mínima
para as atividades das representações Partidárias com assento na
Casa Legislativa, nos moldes do que vem sendo feito pela Câmara
e Senado Federal, de modo a auxiliar os líderes, oferecendo uma
assessoria apropriada nas matérias pertinentes a cada gabinete.
 A despeito dos elevados propósitos que deram ensejo a este
Projeto de Lei, a presente medida não está em consonância
com a Constituição Federal. Como sabido, a Carta Magna
garantiu a separação dos Poderes no artigo 2º ao dispor que
são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si,
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
 Assim, compete ao Legislativo dispor por meio de norma
própria sobre a organização, funcionamento, polícia, criação,
transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções
de seus serviços, conforme o previsto no artigo 26, XIV da
Constituição Estadual, e artigos 52, XIII, e 51, IV, ambos da
Constituição Federal.
 Destarte, não compete ao Poder Executivo proferir juízo de
valor e controlar a legalidade e constitucionalidade, sob pena
de violar o princípio da Separação dos Poderes.
Por estas razões, Senhor Presidente, veto integralmente por
inconstitucionalidade o Projeto de Lei nº 93/2015, submetendo-o à
apreciação dos membros dessa Casa de Leis.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  01  de   julho   de 2015.” (grifo
nosso)

 

 

 

 



[1] “... A jurisprudência desta corte, sob império da Emenda Constitucional nº 1/69 – e a Constituição atual
não alterou esse sistema - , se firmou no sentido de que só exige lei complementar para as matérias para
cuja disciplina a Constituição expressamente faz tal exigência, e, se porventura a matéria, disciplinada por lei
cujo processo legislativo observado tenha sido o da lei complementar, não seja daquelas para que a Carta
Magna exige essa modalidade legislativa, os dispositivos que tratam dela se têm como dispositivos de lei
ordinária”(ADC 1 / DF - DISTRITO FEDERAL; AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE;
Relator(a): Min. MOREIRA ALVES; Julgamento: 01/12/1993 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação DJ
16-06-1995 PP-18213 EMENT VOL-01791-01 PP-00088).

[2] (RE 377.457, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 17-9-2008, Plenário, DJE de 19-12-2008, com
repercussão geral.) No mesmo sentido: RE 594.477-AgR, rel. p/ o ac. min. Cármen Lúcia, julgamento em
24-2-2015, Segunda Turma, DJE de 12-5-2015; AI 603.649-AgR, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em
15-12-2009, Primeira Turma, DJE de 5-2-2010; AI 591.353-AgR, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em
4-8-2009, Segunda Turma, DJE de 28-8-2009. Vide: ADI 4.071-AgR, rel. min. Menezes Direito, julgamento
em 22-4-2009, Plenário, DJE de 16-10-2009.
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