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Autor: Lideranças Partidárias

Dispõe sobre modificação do inciso IV do § 1º
do artigo 49 da Constituição do Estado de Mato
Grosso e dá outras providências.

        A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos
do que dispõe o Art. 38 da Constituição Estadual, promulga a  seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1º O inciso IV do § 1º do artigo 49 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 49 (...)

§ 1º (...)

(...)

IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os
conhecimentos mencionados no inciso anterior.

(...)"

Art. 2º Fica revogado o Art. 46-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional n.º 61, de 13 de julho de 2011.  

Art. 3º Esta emenda constitucional entra em vigor na  data de sua promulgação.
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JUSTIFICATIVA

No início desta Legislatura foi apresentado nesta Casa de Leis o Projeto de Emenda Constitucional n.º 01, de
autoria das Lideranças Partidárias, lido na sessão de 04 de fevereiro do ano de 2015, com o propósito de
promover a revogação da Emenda Constitucional n.º 61, de 13 de julho de 2011, bem como de repristinar o
texto anterior do inciso IV do § 1º do artigo 49 da Constituição do Estado.

O Artigo 49 da Constituição do Estado de Mato Grosso dispõe sobre o Tribunal de Contas do Estado,
disciplinando sua composição e, em seu § 1º, dos critérios para o preenchimento dos seus quadros. Dentre
os critérios estabelecidos no parágrafo, o disposto no inciso IV, originariamente assim dispunha:

Art. 49 (...)

§ 1º (...)

(...)

IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os
conhecimentos mencionados no inciso anterior.

(...)

No ano de 2011 o dispostivo que cuida da questão temporal recebeu nova redação, com a inserção de texto
regulamentar com fins de disciplinar a indicação, para o cargo de Conselheiro do Tribunal, de Auditores e
membro do Ministério Público junto ao TCE. Desta forma, aprovada a EC 61/2011, passou a vigorar o
dispositivo em análise:

Art. 49 (...)

§ 1º (...)

(...)

IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os

conhecimentos mencionados no inciso anterior e, no caso dos Auditores e membros do Ministério

Público junto ao Tribunal de Contas, 10 (dez) anos de efetiva atividade nas respectivas carreiras

daquele Tribunal.

(...)

Com o entendimento de ser necessário um retorno ao texto originário, foi apresentada proposta de
retificação no dispositivo, sendo que assim consta da ementa da PEC 01/2015:
 

"Revoga a Emenda Constitucional n.º 61, de 13 de julho de 2011, repristinando o texto original do
inciso IV, do § 1º, do Art. 49 e suprimindo o Art. 46-A do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado de Mato Grosso."

 
Sem adentrar ao mérito da questão, haja visto que os motivos ensejadores da proposta constam no projeto
originário, entendeu-se por necessária a apresentação de Substitutivo Integral com medida necessária para
sanar algumas questões técnicas encontradas na propositura.
 
Importa lembrar que também houve a apresentação de duas emendas, a primeira promovendo a modificação
do § 2º do Art. 1º da PEC 01/2015, dando-lhe a seguinte redação:
 

"Revoga a Emenda Constitucional n.º 61, de 13 de julho de 2011, repristinando o texto original do
inciso IV, do § 1º do Art. 49".



 
E a segunda suprimindo o Art. 2º da referida PEC (que propunha supressão de texto do ADCT da
Constituição do Estado).
 
Acerca das emendas, temos que a segunda emenda foi precisa, uma vez que se propõe a revogação da
Emenda 61/2011 e o Art. 49-A foi por ela aditada à Constituição, está necessariamente revogada.
 
No entanto, a questão da repristinação parece estar em dissonância com a situação expressa no caso em
análise. Vejamos que a repistinação, segundo Alexandre de Moraes, "é o nome que se dá ao fenômeno que
ocorre quando uma norma revogadora de outra anterior, que, por sua vez, tivesse revogado uma mais antiga,
recoloca essa última novamente em estado de produção de efeitos". Assim, seria necessária que houve uma
REVOGAÇÃO do texto originário para que se promovesse a "revogação da norma revogadora" e se
promovesse, de forma expressa, a repristinação.
 
Nâo tendo havido revogação do texto originário, mas tão somente a modificação da redação, não há que se
falar em repristinação.
 
Desta feita, apresenta-se o presente SUBSTITUTIVO INTEGRAL, de modo a, mantendo toda a ideia da
proposta originária da PEC n.º 1/2015, adeque-se o texto para que tramite de forma tecnicamente mais bem
elaborada, não suscitando problemas de interpretação que ensejem, no futuro, discussões judiciais.
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