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A PROCURADORIA-GERAL
A Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
vislumbra-se órgão vinculado à Presidência, competindo, dentre outras atribuições, a
representação judicial, extrajudicial e a consultoria jurídica do Poder Legislativo na
defesa de sua independência frente aos demais Poderes, bem como a supervisão dos
serviços de assessoramento jurídico, nos termos do art. 45-A da Constituição do
Estado de Mato Grosso.
Sua missão institucional visa garantir a legalidade dos atos administrativos
praticados pela Casa de Leis, defendo suas funções institucionais bem como as
prerrogativas e imunidades de seus membros parlamentares.
Em regra, a Procuradoria-Geral atende consultas jurídicas, mediante parecer,
solicitadas por Deputados Estaduais e Secretários do Poder Legislativo no exercício de
suas funções.
O horário de atendimento presencial é realizado de segunda a sexta-feira, das 08h
às 18h, no andar térreo do edifício-sede da ALMT (sala 28), bem como pelo telefone
(65) 3313-6851, pelo e-mail procuradoriageral@al.mt.gov.br ou pelo endereço
eletrônico http://www.al.mt.gov.br/institucional/procuradoria-geral

BREVE CONTEXTO HISTÓRICO
No ano de 1994, assumiu o poder central de Mato Grosso um grupo político
diverso daquele que governava desde 1990, época marcada por intensa polarização
política. Neste contexto, a Assembleia Legislativa do Estado, enquanto órgão político
por excelência, também se envolveu na discussão.
Em eleição vibrante, e que consta até os dias de hoje nos anais da política
estadual, foi eleito para ser o presidente da ALMT o Deputado Estadual Gilmar Fabris
(13ª Legislatura), que, oriundo de grupo político diverso daquele que houvera galgado
ao posto de comando, conduzia de forma independente o valoroso Legislativo matogrossense.
Sensível a tal estado de coisas, surgiu-se a ideia de realização de concurso público
para aparelhar a ALMT de novos quadros concursados, no sentido de aprimoramento
de suas atividades legislativas.
Talvez aqui, na busca de liberdade e de autonomia, à luz dos ditames
constitucionais, possamos encontrar a raiz do surgimento da Procuradoria Legislativa
no Estado de Mato Grosso, e não somente aqui, mas em todos os Legislativos
brasileiros desde então.
Desta sorte, foi organizado o Concurso Público de 1995, o segundo da história
da ALMT, vez que o primeiro fora no ano de 1984. Uma das características notáveis
foi a sensibilidade demonstrada pela chefia do Legislativo de, então, dotar a ALMT
com agentes que pudessem se encarregar de sua defesa judicial, orientação
administrativa e atividade legislativa, bem como em todas as outras esferas nas quais se
desenvolviam as atividades legislativas.
Assim, feitas as provas e avaliados os títulos, foram nomeados os primeiros
agentes públicos que iriam cumprir aquelas funções, raiz da futura Procuradoria do

Poder Legislativo, que, finalmente, seria criada em 2001 por ocasião da Lei Estadual nº
7.504/2001, anseio de tantos.
Nesse momento, surgia na grade de carreiras da ALMT uma Procuradoria
estruturada, com legislação própria, com servidores efetivos e estáveis, formando mais
um quadro profissional para bem desempenhar suas funções no âmbito do Poder
Legislativo.
Neste interregno, a Procuradoria participou de grandes momentos na história do
Poder Legislativo Estadual, como quando através de competente parecer estipulou o
regime previdenciário dos cargos em comissão (aplicação das Emendas nºs 19 e 20 à
Constituição Federal); quando, após análise detida e prática judicial, assessorou a
mudança para a nova sede do Parlamento; e, enfim, coordenou a comissão de
servidores que elaborou a Lei Estadual nº 7.860/2002, o plano de cargos da ALMT
(PCCS).
Anos depois, foi realizado novo concurso para Procurador da ALMT organizado
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 2013, certame este fiscalizado pela OAB-MT
e pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT).
Ao final, todos os candidatos classificados no cadastro de reserva foram
nomeados para atender as inúmeras e complexas demandas que se apresentaram, sendo
que os cargos foram providos por pessoas das mais diversas regiões do país, muitos dos
quais já eram servidores de outras carreiras públicas consagradas.
Assim, a admissão de novos membros permitiu intensa oxigenação aos
trabalhos da Procuradoria-Geral, que veio a ser inserida na Constituição Estadual como
órgão do Poder Legislativo e teve sua organização, atribuições e competência
detalhadas na Resolução nº 4.456, de 13 de abril de 2016 – DO de 20.04.16.
Atualmente, o órgão é coordenado e chefiado por um Procurador-Geral,
servidor do quadro efetivo, sendo a carreira de Procurador da Assembleia Legislativa
composta na totalidade por 14 (quatorze) Procuradores de provimento efetivo.

A equipe de assessoria administrativa e jurídica é composta por servidores
ocupantes de cargo comissionado e cargo efetivo - Técnico Legislativo de Nível Médio
e Técnico Legislativo de Nível Superior.
Por fim, a estrutura administrativa da Procuradoria-Geral pode ser visualizada,
em sua integralidade, de acordo com o seguinte organograma:

COLÉGIO DE PROCURADORES
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
O

Colégio

Assembleia

de

Legislativa,

Procuradores
presidida

da
pelo

Procurador-Geral, vislumbra-se o órgão
superior que compõe a estrutura da
Procuradoria-Geral, nos termos do art. 3º,
inciso I, da Resolução Normativa n°
4.456/2016, cuja missão institucional do
órgão visa discutir matérias administrativas
e jurídicas com repercussão geral no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de
Mato Grosso.
No ano de 2017, a Procuradoria-Geral elaborou e publicou de forma inovadora o
Regimento Interno do Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral da Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso, disponível no Diário Oficial da ALMT nº 63, de
16 de março de 2017.
Outrossim, disciplinou-se ainda o procedimento a ser adotado para fins de
avaliação do estágio probatório dos Procuradores da Assembleia Legislativa por meio
da Resolução nº 02/2018/CP/PG/ALMT, publicada no Diário Oficial da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso em 29 de junho de 2017.
Por fim, cumpre registrar que a organização e o disciplinamento das formas a
serem adotadas no Colégio de Procuradores contribuíram positivamente para
uniformizar a jurisprudência administrativa de matérias importantes, mediante
enunciados, abordando-se temas como o adicional por tempo de serviço,
aposentadoria, licença prêmio, regulamentação de estágio probatório de Procuradores e
compras de pequeno valor, bem como outros diversos temas de repercussão no âmbito
do Poder Legislativo.

CORREGEDORIA-GERAL

DA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
A Corregedoria-Geral da Assembleia Legislativa possui as seguintes competências:
 Fiscalizar as atividades dos órgãos da Procuradoria-Geral da Assembleia
Legislativa;
 Sugerir as medidas necessárias à racionalização e eficiência dos serviços;
 Realizar correição nos diversos órgãos da Procuradoria-Geral da
Assembleia Legislativa;
 Presidir as sindicâncias e processos administrativos disciplinares contra
integrantes da carreira de Procurador da Assembleia Legislativa e de
servidores do quadro de servidores da Assembleia Legislativa;
 Proceder à avaliação dos Procuradores da Assembleia Legislativa em
estágio probatório, encaminhando relatório circunstanciado ao Colégio de
Procuradores;
 Exercer outras atividades que lhe vierem a ser atribuídas ou delegadas pelo
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa.

A investidura no cargo de Corregedor-Geral decorre de nomeação definida pelo
Presidente da Assembleia Legislativa dentre, exclusivamente, os integrantes da carreira
de Procurador da Assembleia Legislativa, com duração de mandato de 2 (dois) anos,
admitida uma recondução.

CONHECENDO O TRABALHO
DA PROCURADORIA-GERAL
A Procuradoria-Geral, ao longo do quadriênio (2015-2018), desenvolveu inúmeras
defesas judiciais e extrajudiciais, produziu diversos pareceres jurídicos de interesse do
Parlamento, dentre temas como procedimentos administrativos, licitações, gestão de
pessoas, além de outras matérias que se fizeram pertinentes, bem como prestou pleno
assessoramento jurídico aos Membros e Comissões da Assembleia Legislativa do
Estado de Mato Grosso.
No enquadramento de consultoria jurídica interna, foram emitidos 441 pareceres
apenas no primeiro semestre de 2016. Esse trabalho, além de orientar as atividades
administrativas e parlamentares, garante a necessária segurança jurídica para o exercício
das funções institucionais do Poder Legislativo.
Ainda no âmbito interno da ALMT, a Procuradoria-Geral presta assessoramento
as Comissões da Casa de Leis, orientando acerca do procedimento legal a ser adotado
para o regular funcionamento dos referidos órgãos.
Ademais, a Procuradoria-Geral exerce ainda a representação e extrajudicial do
Poder Legislativo perante o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério
Público.

DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL:
O Parlamento e os Tribunais
A representação judicial e extrajudicial do Poder Legislativo do Estado é exercida
pela Procuradoria-Geral, que postula e defende as leis ou atos da Assembleia Legislativa
perante o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e demais órgãos
de controle.

Sessão plenária do TJ/MT

Sessão plenária do TCE/MT

VERBA INDENIZATÓRIA PARLAMENTAR: defesa

de constitucionalidade da lei de implantação da VI
parlamentar
A Procuradoria-Geral atuou de forma exitosa na defesa judicial no âmbito da
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei nº 10.296/2015, proposta pela
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso.
A referida norma estabeleceu a verba indenizatória aos membros do Poder
Legislativo, no valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), destinada a cobrir
despesas relacionadas ao exercício da função dos parlamentares.
O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por maioria, rejeitou
a arguição preliminar de efeito concreto da norma e, a unanimidade, rejeitou a
preliminar de ausência de indicação de dispositivo da Constituição Estadual e, no
mérito, julgou improcedente a ação.

IMUNIDADE

FORMAL

PARLAMENTAR:

defesa das prerrogativas parlamentares
A

defesa

das

prerrogativas

dos

Deputados Estaduais é pauta prioritária na
atuação da Procuradoria-Geral, visando sempre
o

reconhecimento

da

supremacia

da

Constituição Estadual e o fortalecimento do
Poder Legislativo Estadual.
Essas
recorrentes

prerrogativas
ações

e

estudos

demandam
jurídicos

detalhados, destacando-se, dentre essas, a
defesa judicial perante o Supremo Tribunal
Federal nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 5.823, a qual se
questiona o alcance das imunidades formais dos Deputados Federais e Senadores aos
Deputados Estaduais, estando, atualmente, a ADI pendente de julgamento.
REGULARIDADE DAS CONTAS ANUAIS DE
GESTÃO: êxito perante o Tribunal de Contas do Estado
Na sessão de 19/12/2017, ocorreu no Plenário do TCE/MT o julgamento das
contas de gestão do ano de 2016 da ALMT, destacando-se que a atuação da
Procuradoria-Geral resultou em julgamento extremamente positivo para Casa de Leis,
culminando-se na aprovação das contas de gestão do ano de 2016, sem ressalvas.
Neste contexto, cumpre esclarecer que as contas de gestão objetivam demonstrar
o exame de cada ato administrativo que componha a gestão contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do ente público quanto a legalidade,
legitimidade e economicidade.

GARANTIA

DO

EXERCÍCIO

DAS

FUNÇÕES

INSTITUCIONAIS: Reintegração de posse do Plenário de

Deliberações da ALMT
Em janeiro de 2019, o Plenário da ALMT
foi tomado por grevistas contrários ao pacote de
medidas de austeridade encaminhadas pelo
Executivo ao Poder Legislativo. A invasão
impossibilitava o acesso dos parlamentares ao
Plenário para deliberarem acerca dos referidos
projetos legislativos.
Nestas circunstâncias, visando à defesa da
integridade e da incolumidade das instalações do
edifício-sede do Poder Legislativo, a Procuradoria
postulou perante o Judiciário o pedido de
reintegração de posse do espaço público., no qual
obteve êxito.

LADO A LADO: Plantão de Procuradores

atende Deputados nas sessões plenárias
Em 2016, no afã do aprimoramento da segurança jurídica e legalidade dos
trabalhos legislativos desenvolvidos pela ALMT, a Procuradoria-Geral implantou o
atendimento ininterrupto ao parlamentar, visando dirimir dúvidas técnicas e jurídicas,
bem como questionamentos regimentais.
O atendimento ocorre mediante regime de plantão e rodízio entre todos os
Procuradores da Assembleia Legislativa, os quais comparecerem em todas as sessões
plenárias ordinárias e extraordinárias da Casa de Leis.

SEGURANÇA JURÍDICA E ASSESSORIA DIRETA AO
PARLAMENTAR: auxílio e orientação ao Deputado Estadual

Mediante solicitação, a Procuradoria-Geral atendeu às requisições e consultas
da Mesa Diretora, assim como de todos os Parlamentares do Poder Legislativo
Estadual, mediante a elaboração de pareceres, despachos e demais orientações jurídicas.
Ademais, a Procuradoria-Geral participa de reuniões estratégicas realizadas com
os Deputados Estaduais e os órgãos diretores da Casa de Leis.

INTERESSE PÚBLICO EM SENTIDO
CONVERGENTE: Aumento no quantitativo
de inquéritos arquivados pelo MP
Apenas no ano de 2018, a Procuradoria-Geral conseguiu, mediante a postulação
de defesa e encaminhamento de informações requisitadas, o arquivamento de 54
(cinquenta e quatro) inquéritos instaurados pelo Ministério Público do Estado.
Dentre estes, destaca-se o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar
suposto descumprimento da Lei de Acesso à Informação pela ALMT em relação à
informação de natureza passiva.
Além deste, a Procuradoria-Geral obteve êxito no arquivamento de inquérito que
apurava negligência da Casa de Leis no que diz respeito à acessibilidade das instalações
do edifício-sede da Assembleia Legislativa.

ATUAÇÃO:

Assessoramento

técnico-

jurídico nas Comissões da Assembleia
Legislativa
Ao longo do quadriênio 2015-2018, a Procuradoria-Geral auxiliou intensamente
os trabalhos realizados nas Câmaras Setoriais Temáticas da ALMT, disponibilizando-se
Procuradores para atuarem como membros ou ainda na condição de Presidente de
Comissão. Destacaram-se:
 COMUNIDADES TERAPÊUTICAS
 ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO DO ESTADO
 INCENTIVOS FISCAIS
 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ATUAÇÃO: Assessoramento técnicojurídico das CPIs

A Procuradoria-Geral auxilia diretamente na consultoria jurídica das Comissões
Parlamentares de Inquérito, órgãos de controle externo e investigação da Assembleia
Legislativa do Estado.
À vista da complexidade dos poderes dessas Comissões - que podem inclusive
decretar quebra de sigilo, realizar busca e apreensão, condução coercitiva, dentre outros - a
participação da Procuradoria se perfaz essencial para que a condução dos trabalhos
esteja amparada na estrita legalidade.

CPIs assessoradas pela Procuradoria-Geral no último quadriênio:

 Comissão Parlamentar de Inquérito de irregularidades no FUNDEB e
FETHAB;
 Comissão Parlamentar de Inquérito de irregularidades na concessão de
consignados;
 Comissão Parlamentar de Inquérito de irregularidades na concessão de cartas de
crédito do Ministério Público do Estado;
 Comissão Parlamentar de Inquérito das irregularidades nas obras da Copa do
Mundo;
 Comissão Parlamentar de Inquérito das irregularidades em frigoríficos;
 Comissão Parlamentar de Inquérito do MT PREV;
 Comissão Parlamentar de Inquérito de irregularidades nas Organizações Sociais
de Saúde;
 Comissão Parlamentar de Inquérito de irregularidades em renúncia e sonegação
fiscal.

SERVIDORES: Participação na Comissão
que disciplinou as regras para progressão e
promoção de servidores da ALMT
A Procuradoria-Geral integrou a Comissão instituída por meio da Resolução
Administrativa 027/2018/MD/ALMT, cujo objeto era disciplinar os procedimentos de
progressão e promoção funcional dos servidores efetivos da Assembleia Legislativa.
Ao final de seus trabalhos, a Comissão elaborou a minuta do Projeto de Resolução
Administrativa, o qual regulamenta a utilização de cursos presenciais e na modalidade à
distância utilizados para progressão e promoção de carreiras da Assembleia, nos termos
dos arts. 22 ao 26 da Lei n° 7.860/2002.

REFORMULAÇÃO INSTITUCIONAL: novo
padrão de qualidade e segurança das cédulas e
carteiras funcionais com legislação atualizada
No ano de 2015, a Procuradoria-Geral da
Assembleia Legislativa, em conjunto com a
Secretaria-Geral e a Secretaria de Comunicação,
apresentou e entregou as novas cédulas e
identidades funcionais e parlamentares.
O novo documento visou substituir o
modelo anterior para conferir maior segurança e
qualidade mediante implantação de chip com
valor de identidade digital.

Por ocasião da entrega dos novos
documentos funcionais, foi apresentada ainda a
nova legislação para regular o uso dos
documentos oficiais, de acordo com a legislação
federal aplicável.
Trata-se da Resolução n° 4231/2015, a
qual dispõe sobre a instituição de cédula de
identidade parlamentar e de cédula de identidade
funcional na Assembleia Legislativa do Estado
de Mato Grosso.

APRIMORAMENTO:

Regimento

Interno

atualização

da

ALMT

do

e

da

Constituição do Estado
A Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa participou do processo de
atualização do Regimento Interno do Parlamento, bem como da atualização da
Constituição do Estado de Mato Grosso.

As referidas atualizações culminaram na As referidas atualizações culminaram na
publicação da edição de 2017 dos mencionados diplomas.

VALORIZAÇÃO
Estágio

DAS

remunerado

para

DIFERENÇAS:
pessoas

com

Síndrome de Down
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso foi a primeira do país a implantar
estágio remunerado exclusivo à pessoa com Síndrome de Down, atendendo ao
Estatuto da Pessoa com Deficiência veiculado pela Lei Federal nº 13.146/2015.

Trata-se
inicialmente

de

um

projeto

piloto

em

reunião

concebido

ordinária do Colégio de Procuradores e
prontamente acolhido e desenvolvido pela
Mesa Diretora.
Importante

destacar

que

a

Procuradoria-Geral foi honrada em receber
a estagiária Marília Freitas de Lima, no 1º
semestre de 2017, para cumprir carga
horária de 20 horas semanais.

Importante ressaltar que a presença
da estagiária Marília na rotina de trabalho
da Procuradoria-Geral proporcionou um
impacto positivo na dimensão da cultura e
ambiente da unidade.

SERVIDOR EM PAUTA: Manutenção do
meio ambiente de trabalho adequado
A Procuradoria-Geral é unidade referência na manutenção do Projeto 10S. A
atual gestão aperfeiçoou a implementação do projeto, contribuindo para prática diária
dos conceitos fundamentais relativos à formação e à manutenção dos hábitos
disciplinados pelos 10 (dez) sensos.

Ainda, a Procuradoria-Geral está consolidando a racionalização administrativa
visando otimizar gastos com materiais e afins, cumprindo esclarecer que o órgão preza
pela reciclagem do papel utilizado e descartado visando à diminuição dos gastos com
material de expediente.
Por fim, cabe ressaltar que a PGALMT não utiliza nenhum veículo da frota de
carros alugados da ALMT, inexistindo credenciamento de automóvel para recebimento
de qualquer montante ou quota-parte de combustíveis e/ou passagens aéreas.

SOLUÇÃO DE IMPASSES HISTÓRICOS:
Acordo para pagamento do URV

A Procuradoria-Geral participou de forma incisiva e atuante na Comissão
responsável por apurar a regularidade e retomar os pagamentos devidos a título de
URV aos servidores que faziam jus. Trata-se da solução, em definitivo, de um impasse
histórico no âmbito da ALMT.

DIFUSÃO

DO

Disponibilização

CONHECIMENTO:
de

cursos,

palestras

e

periódicos aos servidores da ALMT
A difusão do conhecimento é pauta prioritária na agenda institucional da
Procuradoria, a qual visa à propagação de conteúdo atualizado acerca de temas de
interesse do Poder Legislativo e da seara jurídica, por meio do oferecimento de
palestras e periódicos aos servidores e público em geral.

ELEIÇÕES: Seminário e Cartilha Eleitoral 2016-2018

No ano de 2018, o Brasil passou por mais um
período de eleições. Considerando esse cenário, a
Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa
inovou com a criação da Cartilha Eleitoral,
implantada em 2016.
A supracitada cartilha oferta orientação
jurídica aos gestores públicos, servidores, atores do
certame eleitoral, bem como aos cidadãos, de
forma a prevenir e evitar transgressões aos bens
jurídicos tutelados pela legislação eleitoral.
Este

importante

manual

jurídico

é

distribuído gratuitamente nos órgãos internos da
Assembleia Legislativa, assim como em outros
órgãos públicos.
A Procuradoria-Geral ainda realiza orientação aos servidores e gabinetes
parlamentares mediante a apresentação de palestras com tema focado na legislação
eleitoral.

SEMINÁRIOS

JURÍDICOS:

I

SEMINÁRIO

DE

DIREITO PENAL E DIREITO CIVIL

No dia 04/05/2018, das 08h às 20h, a Procuradoria-Geral da Assembleia
Legislativa promoveu, nas dependências do anexo Teatro Zulmira Canavarros, o I
Seminário de Direito Penal e Direito Civil, que contou com a participação de
Procuradores Legislativos como palestrantes e debatedores, além de juristas,
autoridades políticas e estudantes de cursos jurídicos.

ATUALIZAÇÃO: Curso de processo judicial eletrônico (PJE)

aos servidores da Procuradoria-Geral

No ano de 2015, 20 (vinte) servidores da Procuradoria-Geral da Assembleia
Legislativa foram treinados para acessar e trabalhar com o sistema do Processo Judicial
Eletrônico (PJE), ferramenta virtual utilizada pelo Tribunal de Justiça para realização de
protocolos e de consultas de tramitação processual.

ATUALIZAÇÃO:

administrativo

Curso

sobre

disciplinar

sindicância

(PAD)

aos

e

processo

servidores

da

Procuradoria-Geral

Em 2015, servidores e Procuradores receberam capacitação sobre os trabalhos
realizados nos processos de sindicância e PAD, o curso qualificou os servidores lotados
na Corregedoria-Geral.

SERVIDOR CAPACITADO: Curso de Redação Técnica aos

servidores da Procuradoria-Geral
Nos meses de novembro e dezembro de 2016, foi lançado o curso de redação
técnica, técnicas de argumentação e qualidade dos pareceres para os servidores e
Procuradores da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Mato
Grosso.
O curso foi fruto de uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso, sendo ministrado pelo Conselheiro Substituto Luiz Henrique Lima.

LEI Nº 1.319/2014: Curso sobre as novas regras aplicáveis às
parcerias com organizações da sociedade civil

A Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa promoveu, em 05 de julho de
2017, curso sobre a Lei nº 1.319/14, a qual estabelece novas regras sobre as parcerias
com as organizações da sociedade civil.
O objetivo do curso foi esclarecer aos servidores sobre as mudanças legislativas
acerca das parcerias entre poder público e organizações da sociedade civil,
proporcionando a disseminação do conhecimento para utilização na prática.
A abordagem geral das parcerias revela-se importante, porquanto, deve ser
utilizada como ferramenta pelos setores administrativos da ALMT.

PROCURADORIAS

LEGISLATIVAS

DO

BRASIL

EM

SINTONIA: Encontros nacionais de Procuradores das Assembleias
Legislativas - XLIII Edição em Cuiabá/MT

Anualmente, por ocasião da
realização da UNALE – União
Nacional

dos

Legislativos

Legisladores
Estaduais,

e
são

promovidos os eventos jurídicos da
ANPAL - Associação Nacional dos
Procuradores
Legislativas,

das

Assembleias

contando

com

a

participação de Procuradores da
ALMT.
O encontro promove a troca
de

experiências

práticas

e

a

discussão de temas relevantes para o
Poder Legislativo Estadual.

No segundo semestre de 2017, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato
Grosso sediou o 43º Encontro Nacional dos Procuradores Legislativos, sob
responsabilidade e organização da Procuradoria-Geral da ALMT, com a realização de
palestras por servidores da Casa sobre diversos temas, como segurança jurídica, criação
e eficiência na aplicação do Direito Público, dentre outros.

Procuradores da ALESP, ALMG e ALMT.

ESTREITAMENTO INSTITUCIONAL
A Procuradoria-Geral ampliou sua atuação no tocante ao necessário diálogo
entre o Poder Legislativo e os demais órgãos do estado, inclusive indo além das divisas
territoriais de Mato Grosso, a exemplo do intercâmbio de experiências entre a
PGALMT e a Procuradoria da Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP) e a
Câmara de Vereadores do Município de São Paulo/SP (CVMSP).

Essa aproximação institucional permite reflexões jurídicas e discussões práticas
sobre matérias relativas ao Poder Legislativo, por Procuradorias mais sedimentadas, no
sentido de buscar o constante aperfeiçoamento dos trabalhos realizados.

Assim, em virtude do desenvolvimento dos trabalhos e diálogo para com os
demais Poderes, a Procuradoria-Geral vem entabulando o contínuo estreitamento de
relações com inúmeros órgãos do estado de Mato Grosso e de outros entes federativos,
tais como: Tribunal de Contas, Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado,
Ministério Público Federal, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa do Estado de
Pernambuco, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, dentre outros não menos importantes.

Reunião institucional com Ministro do Superior Tribunal de Justiça Dr.
Marco Buzzi e Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Dr. Dirceu dos Santos

Reunião institucional com Ministro do
Tribunal Superior do Trabalho Dr.
Douglas Alencar Rodrigues

VALORIZAÇÃO DA CARREIRA: nomeação
de Procurador efetivo para o cargo de
Procurador-Geral da ALMT
A partir do mês de março de 2018, a carreira de Procurador-Geral da Assembleia
Legislativa passou a ser exercida pelo Procurador Dr. Grhegory Paiva Pires Moreira
Maia.
Tratou-se de uma grande evolução na consolidação da carreira na medida em
que o novo gestor do órgão é Procurador de carreira desde 2014, oriundo do concurso
público promovido em 2013.
A escolha partiu do Presidente da ALMT, Deputado Eduardo Botelho, que na
ocasião ressaltou a importância de que o novo Procurador e sua equipe “exerçam suas
funções com honradez e façam o que é de direito, o que é legal e que fortaleça o parlamento”, bem
como falou da necessidade de se adotar a cultura de nomear o Procurador-Geral,
sempre, entre os servidores de carreira.

TRABALHO QUE GERA RESULTADOS E
VALORES:

ALMT

é

eleita

a

mais

transparente dos Parlamentos do CentroOs trabalhos realizados nos últimos anos vêm permitindo a ascensão da ALMT
como modelo de referência para as demais Casas e Assembleias Legislativas do Brasil.
Trata-se de esforço conjunto realizado entre a Procuradoria-Geral e demais Secretarias
da Casa, visando atender a legalidade, a publicidade e a eficiência.
Destarte, recentemente, a ALMT foi contemplada com classificação
extraordinária em levantamento realizado pela ENCCLA (Estratégia Nacional de
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro), entidade ligada ao Ministério da
Justiça. Como fruto de árduo trabalho, a ALMT foi apontada como o órgão legislativo
mais transparente da Região Centro-Oeste e em 6º lugar no âmbito nacional.

A PROCURADORIA EM NÚMEROS:
Aumento no volume de trabalho de 400%
A partir da reestruturação da Procuradoria-Geral, foi possível verificar notável
acréscimo do volume de trabalho realizado. No período de dois anos (2015/2016),
constatou-se aumento da carga de trabalho em cerca de 400%, sendo que apenas no
primeiro semestre de 2016 foram emitidos 441 pareceres técnicos pelos Procuradores
da Casa de Leis.
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PROCURADORES

DR. ÁLVARO GONÇALO DE OLIVEIRA

DR. GUSTAVO R. CARMINATTI COELHO

DR. BENEDITO CESAR CORREA CARVALHO

DR. GRHEGORY P. PIRES MOREIRA MAIA

DR. BRUNO WILLAMES CARDOSO LEITE

DR. JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT

DR. CARLOS ANTÔNIO DORNELLAS FILHO

DR. LUIZ EDUARDO DE F. ROCHA SILVA

DRA. FERNANDA L. OLIVEIRA DE AMORIM

DR. LUIZ VIDAL DA FONSECA JÚNIOR

DR. FRANCISCO E. DE BRITO JUNIOR

DR. MARIA STAEL GARCIA RODRIGUES

DR. GABRIEL M. DOS SANTOS COSTA

DR. RICARDO RIVA

