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Com fulcro nos artigos 177 e 472, I e parágrafo único do Regimento Interno desta Casa, combinado com o
artigo 27, I da Constituição Estadual, requeiro a Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que seja
encaminhado requerimento de convocação para o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Sr.
Basílio Bezerra Guimarães dos Santos, e de convite de representantes dos servidores com familiares com
deficiência para compareçam, em caráter de urgência, a esta Casa de Leis, no Plenário das Deliberações
“Deputado Renê Barbour", dia 24/03/2022 às 09h00m para prestar informações sobre o Projeto de Lei
Complementar n° 11/2022 (Mensagem n° 31/2022), que institui no âmbito da Administração Pública Direta e
Indireta o Programa de Redução de carga horária de trabalho do Servidor Público Efetivo Civil responsável
legal pelo dependente com deficiência.

JUSTIFICATIVA

Em âmbito nacional, desde a década de 90, vários Estados brasileiros e a União possuem legislação que
trata da carga horária reduzida para o servidor público que possui cônjuge ou dependentes com deficiência,
fazer o acompanhamento deste em seu processo de habilitação ou reabilitação. Atualmente, o Estado de
Mato Grosso, é uma das poucas unidades federativas do Brasil que ainda não tem legislação vigente que
trata da matéria.

Diante da ausência de legislação, muitos servidores públicos estaduais, que se enquadram nesta situação
passaram à socorrer-se do Poder Judiciário para fazer valer o direito de carga horário de trabalho reduzida
para prestar assistência a seus dependentes portadores de deficiência.

Nesta senda, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em assentada jurisprudência, entende que na
mesma toada a redução a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de
trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor,
portador de necessidades especiais como reflexo da proteção maior da criança e do portador de
deficiência, vejamos:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA - ART.
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139-A, §§1º a 4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – FILHO PORTADOR DE
SÍNDROME DE DOWN - OBSERVÂNCIA AOS TRATADOS INTERNACIONAIS -
CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDADES SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA - STATUS CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO DA MÁXIMA
PROTEÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS -
INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 70/2014 –
INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. In casu,
mesmo que não exista expressa previsão em lei estadual, a redução de 50%
(cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução
de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor,
portador de necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é reflexo da
proteção maior da criança e do portador de deficiência. 2. Desse modo,
pautando-se no ordenamento jurídico vigente, em especial, aos preceitos
constitucionais pertinentes à proteção da criança e do adolescente, e o Estatuto da
Criança e do Adolescente, e na falta de uma lei adequada para este fim, ou
havendo lacuna na legislação já existente, faz-se necessário a concessão da
segurança, decorrente de outras fontes, integrando o direito e preenchendo a
lacuna no caso concreto. 3. O Sistema normativo brasileiro, que compreende
também os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário,
assegura às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais. Assim sendo, há de ser considerado o
superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas. (N.U
1001870-27.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)”

“MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - REDUÇÃO
DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO - ART. 139-A, §§1º a
4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DE
ESPECTRO AUTISTA - OBSERVÂNCIA AOS TRATADOS INTERNACIONAIS -
CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDADES SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA - STATUS CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO DA MÁXIMA
PROTEÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS -
INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 70/2014 -
INOCORRÊNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. In casu, mesmo que não
exista expressa previsão em lei estadual, a redução de 50% (cinquenta por
cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração,
para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de
necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção
maior da criança e do portador de deficiência. 2. Desse modo, pautando-se no
ordenamento jurídico vigente, em especial, aos preceitos constitucionais
pertinentes à proteção da criança e do adolescente, e o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e na falta de uma lei adequada para este fim, ou havendo lacuna na
legislação já existente, faz-se necessário a concessão da segurança, decorrente de
outras fontes, integrando o direito e preenchendo a lacuna no caso concreto. 3. O
Sistema normativo brasileiro, que compreende também os tratados e convenções
internacionais dos quais o Brasil é signatário, assegura às crianças com deficiência
o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Assim
sendo, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas
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as ações a ela relativas. (N.U 0140617-08.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA
RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E
COLETIVO, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)”

No último dia 09/03/2022, o Poder Executivo, enfim, encaminhou à esta Augusta Casa de Leis o Projeto de
Lei Complementar n° 11/2021 (Mensagem n° 31/2022)  visando acrescentar os artigos 125-A e 125-B à LEI
COMPLEMENTAR N° 04, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990, para instituir no âmbito da Administração Pública
Direta e Indireta o Programa de redução de carga horária de trabalho do servidor público efetivo civil
responsável legal pelo dependente com deficiência.

Contudo, o que se extrai da análise do Projeto de Lei Complementar n° 11/2022, aparenta ser muito mais a
intenção do Poder Executivo em dificultar o acesso do servidor público à redução de carga horária do que
garantir-lhe um direito, de tal modo que não é exagero afirmar, do ponto de vista do servidor público e seu
dependente com deficiência, ser melhor que o Estado de Mato Grosso continue sem legislação própria, do
que referida propositura passar a fazer parte do ordenamento jurídico estadual.

Isso por que, a proposta do executivo reduz pela metade àquilo que é praticado pela maioria dos estados
brasileiros, ratificado e consolidado pela jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça (50% de redução de
carga horária), para até (25% de redução de carga horária). Neste particular, importante registrar que a
preposição "ATÉ" que antecede o percentual de 25% constante no Art. 2º do Projeto de Lei Complementar
n° 11/2022 (caput do Art. 125-A) possibilita ao Estado reduzir ainda mais este percentual, a patamates mais
ínfimos, do ponto de vista prático.  

Por conseguinte, a propositura impõe uma série de requisitos ao servidor público estadual, que dificultam o
acesso à carga horária reduzida, não restando alternativa senão modificar ou suprimir do texto original como
é o caso da: a) comprovação da dependência econômica e legal, que possui diferentes conceitos, seja em
âmbito tributário, ou no âmbito previdenciário, não restando clara como será aplicado, b) exigência de
dependência socioeducativa, coabitação bem como para atendimento às necessidades básicas diárias c)
averiguação social a cada 6 (seis) meses, situções estas que tornam impossível na prática o acesso do
servidor a carga horária reduzida. 

Pelo exposto, tendo em vista o dever do próprio Estado de garantir proteção à família (art. 226 da
CF), assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar (Art. 227 da CF), que gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral (Art. 3 do ECA), solicito o apoio
dos meus pares para a aprovação do presente requerimento de convocação do Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão, para que este, nos termos do Art. 27, I da Constituição Estadual,  preste
esclarecimentos relacionados ao Projeto de Lei Complementar n° 11/2022 (Mensagem n° 31/2022).

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Março de 2022

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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