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Susta os efeitos do §13 do art. 14, do Decreto nº
691, de 12 de setembro de 2016.

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

Art. 1º Ficam sustados os efeitos do  §13 do art. 14, do Decreto n° 691, de 12 de setembro de 2016.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data  de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Como é cediço, o inciso I do Art. 8º da Constituição Federal veda ao Poder Público a interferência e a
intervenção na organização sindical . A Carta Magda estabelece ainda que a assembléia geral fixará a
contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do
sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em
lei (Art. 8. inciso IV). Vejamos o que transcreve  aludidos dispositivos:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato,
ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a
interferência e a intervenção na organização sindical;

(...)

IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria
profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da
representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em
lei;

Em que pese a Lei Maior de 1.988 não deixar dúvidas quanto a obrigatoriedade do ente estatal proceder com
o desconto em folha da contribuição dos servidores filiados ao respectivo sindicato, e vedar expressamente
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qualquer interferência e/ou intervenção na organização sindical, não obstante, o Poder Executivo achou por
bem contraria-la editando o Decreto n° 1.530, de 24 de Novembro de 2022 que introduziu o §13 ao art. 14 do
Decreto 691/2014, senão vejamos:

"Art.14 (...)

(...)

§ 13 A autorização dos servidores para desconto em folha de pagamento da
consignação prevista no inciso VI do art. 4º deste Decreto deverá ser apresentada
ou atualizada sempre que solicitada pelo Consignante."

Em decorrência do dispositivo retrocitado, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão passou a exigir
dos sindicatos, de forma completamente abrupta cópia de autorizações atualizadas de milhares de
servidores filiados para desconto da contribuição sindical na folha de pagamento, sob pena de
suspensão do desconto.

Importante registrar que tal situação não faz qualquer sentido uma vez que Constituição Federal estabelece,
por meio do art. 8º (caput) e inciso V do referido artigo, a livre a associação sindical, ou seja, que ninguém
será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado.

Neste contexto, a título exemplificativo, na folha relativa ao mês de fevereiro de 2023, a SEPLAG sob a
justificativa de cumprimento ao aludido Decreto, achou por bem suspender o desconto da contribuição
sindical do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO -
SISMA/MT, privando referida entidade de seu único meio de subsistência, para coordenar e defender os
interesses econômicos e profissionais de toda a classe de servidores da saúde no Estado de Mato
Grosso, acarretando em prejuízos de difícil ou impossível reparação.

Em vista disso, conclui-se que a Decreto vesgastado trata-se nitidamente de instrumento criado para
ingerência estatal na organização sindical, com vistas a criar obstáculos a algo que está expressamente
previsto na Constituição Federal, como é o caso do desconto da constribuição sindical que

Pelas razões expostas, diante da inconstitucionalidade material do §13 do art. 14, do Decreto n° 691, de 12
de setembro de 2016, que fere o disposto nos incisos I, IV e V do Art. 8° 8º da Constituição Federal, e  tendo
em vista que é competência exclusiva desta Assembleia Legislativa sustar os atos normativos do Poder
Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa (Art. 26, VI da
Constituição Estadual), propomos o presente Projeto de Decreto Legislativo, razão pela qual solicito aos
colendos pares a sua aprovação pelos termos que o fundamenta.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Março de 2023

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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