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Altera dispositivos da Lei n° 11.488, de 11 de
agosto de 2021, que dispõe sobre a estrutura
organizacional,  os  cargos  em  comissão  de
direção, chefia e assessoramento, e funções de
confiança da Assembleia Legislativa do Estado
de Mato Grosso – ALMT.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

 

Art. 1º Esta Lei altera dispositivos da Lei n° 11.488, de 11 de agosto de 2021, que dispõe sobre a estrutura
organizacional, os cargos em comissão de direção, chefia e assessoramento, e funções de confiança da
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso - ALMT.

 

Art. 2º Fica alterado o Art. 23º da Lei n° 11.488, de 11 de agosto de 2021, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

 

Art. 23 Os Cargos de Assessor Técnico Legislativo, simbologia ATL, destinam-se aos serviços de direção,
chefia e assessoramento, podendo as atividades serem realizadas na Capital ou em outros municípios do
Estado, conforme determinação de sua chefia imediata.

 

Parágrafo único Os cargos de Assessor Técnico Legislativo tem como atribuições, dentre outras que podem
ser estabelecidas em regulamento:
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I – assessorar o desempenho das atividades de direção, chefia, das comissões nas sessões, no trâmite das
proposituras; e acompanhar a tramitação de processos legislativos;

 

II - prover assessoria nas sessões, audiências públicas, reuniões ou outros eventos promovidos pela ALMT;

 

III - auxiliar o chefe de setor nas atividades ligadas à organização interna, ao gerenciamento e ao
funcionamento dos órgãos e setores da instituição, para as quais for indicado;

 

IV - assessorar o responsável pela execução das atividades e tarefas institucionais;

 

V - auxiliar os responsáveis na execução de trabalhos, elaboração de manuais, regulamentos, regimentos
internos, normas e outros instrumentos de orientação e controle que auxiliem no disciplinamento das ações e
procedimentos atinentes da instituição;

 

VI - prestar assessoria nas atividades e tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato, internamente
e no âmbito estadual, seja em auxílio aos Deputados ou por determinação direta da Mesa Diretora.

 

VII – desenvolver outras atividades correlatas.

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso aprovou e o Governador sancionou a Lei
Estadual n° 11.488, de 11 de agosto de 2021, que dispõe sobre  a estrutura organizacional, os cargos
em comissão de direção, chefia e assessoramento, e funções de confiança da Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso - ALMT.

Por meio de Notificação Recomendatória, o Ministério Público Estadual pontuou a
necessidade de alteração de dispositivos da referida norma, por entender que havia indícios de que as
atribuições do cargo de Assessor Técnico Legislativo, descriminadas na Lei, não atendia aos requisitos
típicos de cargos de comissionamento.

No tocante ao tema em análise, a Constituição Federal impõe a necessidade de que as
atribuições do cargo comissionado criado sejam adequadas às atividades de direção, chefia ou
assessoramento, não se podendo compreender nesse espectro atividades meramente burocráticas,
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operacionais ou técnicas.

 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE
CARGOS EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER DE ASSESSORAMENTO,
CHEFIA OU DIREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE
SERVIDOR NOMEADO E SUPERIOR HIERÁRQUICO. IMPOSSIBILIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO. FIXAÇÃO DO MONTANTE DA REMUNERAÇÃO. RESERVA
LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.3.2012.
Esta Corte entende que é inconstitucional a criação de cargos em comissão que não
possuam caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandem
relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico.
Precedentes. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a fixação do
montante da remuneração de servidores públicos exige a adoção de lei formal e
específica. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os
fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à
conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta
Corte. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 735.788/GO-AgR,
Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/8/14).

 

Ademais, as atribuições do cargo em comissão devem estar previstas na própria lei que os criou, de
forma clara e objetiva, não sendo admitidas discriminações genéricas, abstratas e indeterminadas.

 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DAS
ATRIBUIÇÕES CORRESPONDENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM
REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº
748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. A criação de cargos
em comissão para o exercício de atribuições técnicas e operacionais pela
Municipalidade exige a descrição de suas respectivas atribuições na própria lei.
Precedente: ADI 4.125, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15/2/2011. 2. Os
princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites
da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam
repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo
Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar
Mendes. 3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que
sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela
parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
DJe de 13/8/2010. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Ação Direta de
Inconstitucionalidade – Leis Complementares nºs 38 (de 06 de agosto de 2008), 45
(de 27 de julho de 2009), 55 (de 15 de março de 2010), do Município de Buritama
(Dispõem sobre ‘criação de cargos de provimento em comissão’- Imprescindibilidade
da descrição de atribuições para os cargos de assessoramento, chefia e direção –
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Afronta ao princípio da legalidade – Inconstitucionalidade declarada – Ação julgada
procedente’. 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE nº 806.436/SP-AgR, Primeira
Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de17/9/14).

 

Dessa forma, esta proposta possui a finalidade de promover adequações à Lei Ordinária
Estadual n° 1.488, de 11 de agosto de 2021, de modo a suprimir eventuais inconstitucionalidades e
incompatibilidades, indicadas pelo Parquet Estadual.

 

Janaína Riva - Presidente em exercício.

 

Max Russi - 1º Secretário.

 

Valdir Barranco - 2º Secretário.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Maio de 2022

 

Mesa Diretora
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