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Altera o artigo 47, I, da Constituição do Estado.

        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 Fica alterado o artigo 47,I, da Constituição do Estado, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

               "Art.47 (...)

                        I - apreciar as contas prestadas, anualmente, pelo Governador do Estado, mediante parecer
prévio a ser elaborado em cento e vinte dias, a contar de seu recebimento e enviado a Assembleia
Legislativa para julgamento.

                  (...)"

        Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vigor na  data de sua promulgação.

JUSTIFICATIVA

     Apresentamos a presente emenda constitucional alterando o artigo 47, I, da Constituição do Estado,
aumentando o prazo de 60 dias para 120 dias para elaboração do parecer prévio das contas prestadas
anualmente pelo Governador do Estado, a contar de seu recebimento e enviado à Assembleia Legislativa 
para julgamento;

    Esta alteração foi uma das recomendações do Tribunal de Contas em relação as contas do Governador de
2018:

            Ademais, voto no sentido de recomendar:

5) à Assembleia Legislativa de Mato Grosso para que adote as providências necessárias
para alterar o art. 47, I, da Constituição do Estado de Mato Grosso a fim de que o prazo para
emissão de Parecer Prévio por este Tribunal nas Contas Anuais de Governo do Chefe do
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Poder Executivo Estadual seja ampliado para 120 (cento e vinte) dias;

A seguir reproduziremos a justificativa do próprio Tribunal de Contas em relação a motivação para alteração
desse prazo:

“Como visto, o prazo para o Tribunal de Contas apreciar as contas prestadas anualmente pelo
Governador e emitir Parecer Prévio é de 60 (sessenta) dias a contar de seu recebimento, o qual
será enviado à Assembleia Legislativa para julgamento, nos termos do artigo 71, I, da Constituição
Federal c/c o artigo 47, I, da Carta Estadual.

 Esta análise se materializa em um amplo e detalhado Relatório e Parecer Prévio sobre a
governança das políticas públicas e dos recursos públicos consignados no orçamento, a fim de
subsidiar a Assembleia Legislativa com elementos técnicos para que esta julgue as contas do
governador.

As Contas Anuais de Governo, como todo processo de controle externo, é presidido pelo Relator e
tem a participação da Unidade de Instrução e do Ministério Público de Contas, os quais atuam na
instrução do processo (relatório de auditoria, análise de defesa etc.) e parecer ministerial,
respectivamente. Este documento foi assinado digitalmente.

O Relatório sobre as Contas do Governador contém informações estruturadas oriundas de 03 (três)
Relatórios Técnicos de Auditorias emitidos pelas Secretarias de Controle Externo de Receita e
Governo, Obras e Serviços de Engenharia, e Infraestrutura e Previdência. O Relatório da Secretaria
de Controle Externo de Receita e Governo é o mais extenso e consolida informações apresentadas
pelas Secretarias de Controle Externo de Educação e Segurança Pública, Saúde e Meio Ambiente,
e Atos de Pessoal.

Já o Parecer Prévio se baseia na análise estruturada e individualizada de todos os achados de
auditoria e das propostas de deliberações contidas nos respectivos Relatórios Técnicos e consigna
o entendimento técnico do Tribunal de Contas sobre a avaliação das políticas públicas e a
conformidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Estado de Mato Grosso.

A transparência das contas e a qualidade da prestação de contas tornam-se, nesse contexto, e
cada vez mais, peças fundamentais da governança e da governabilidade, exigindo rigor técnico
crescente por parte dos Tribunais de Contas nas análises que subsidiam à emissão do parecer
prévio, especialmente, neste momento em que se questiona o papel das instituições públicas e a
sociedade civil participa e se e interessa, como nunca, pelo resultado das Contas de Governo.  

Nesse contexto, é notório que o prazo de 60 (sessenta) dias para emissão de Parecer Prévio por
este Tribunal tem se demonstrado exíguo, podendo, inclusive, comprometer a qualidade do produto
que será ofertado à sociedade, conforme se observa a seguir.  

In caso, as Contas do Governador foram prestadas no dia 04/04/2019, logo, o prazo final para
emissão de Parecer Prévio seria o dia 04/06/2019. Ocorre que, nesta data, o processo ainda estava
pendente de análise técnica de defesa, de notificação do responsável para alegações finais e de
emissão de Parecer pelo Ministério Público de Contas, ou seja, não se encontrava concluso para
voto. Este documento foi assinado digitalmente.

Em razão disso, e considerando o grande volume e complexidade das informações a serem
analisados, além dos prazos regimentais que devem ser observados, a data da sessão de
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deliberação sobre as presentes contas teve que ser prorrogada.

É oportuno registrar que não se trata de um caso isolado neste Tribunal, pois o tema relativo ao
prazo para emissão de Parecer Prévio já foi abordado nas Contas Anuais de Governo referente ao
exercício de 2015 (Proc. nº 2.339-6/2015), de Relatoria do Conselheiro José Carlos Novelli, e nas
Contas Anuais de Governo do exercício de 2017 (Proc. nº 8.171-0/2018), de Relatoria do
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Júnior, fazendo-se constar nos Pareceres Prévios nº
01/2016 e nº 03/2018, respectivamente, sugestão ao Poder Legislativo Estadual que adote as
providências necessárias a fim que o texto da Constituição Estadual seja alterado a fim de que o
prazo para emissão de parecer prévio por este Tribunal sobre as Contas Anuais de Governo do
Chefe do Poder Executivo Estadual seja ampliado.

O Conselheiro Interino João Batista de Camargo Júnior, em suas razões de voto, desenvolveu uma
tese jurídica, com base na doutrina e na jurisprudência, de que a regra procedimental em matéria
processual relativa ao controle externo que dispõe sobre o prazo de 60 (sessenta) dias para
emissão de parecer prévio pelo Tribunal de Contas da União disposta na Constituição Federal não
se aplica aos Tribunais de Contas Estaduais.

Isso porque, a competência para legislar sobre procedimentos em matéria processual é concorrente
entre a União, os Estados e o Distrito Federal (art. 24, XI, CF) e a competência estadual é residual
na ausência de lei federal acerca de normas gerais, pois, na dicção expressa da Constituição
Federal, “os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender a suas peculiaridades
(art. 24, § 3º, CF).

Não obstante, cumpre registrar que o Tribunal de Contas da União também já emitiu
pronunciamento com relação à não observância do prazo constitucional, quando da análise das
Contas Anuais de Governo da República relativas ao exercício de 2014.

Naquela ocasião justificou ao Congresso Nacional que as contas não estavam em condições de
serem apreciadas no prazo de 60 (sessenta) dias, tendo em vista os indícios de irregularidades
apresentadas no Relatório Preliminar e a necessidade de abertura de prazo para apresentação de
contrarrazões por parte da Presidente da República, vejamos:

Como é de conhecimento do Colegiado, em sessão extraordinária realizada em
17/6/2015, o TCU prolatou o Acórdão 1.464/2015-TCU-Plenário e comunicou ao
Congresso Nacional que as Contas de 2014 não estavam em condições de serem
apreciadas pelo Tribunal naquele momento, em virtude dos indícios de irregularidade
apresentados no Relatório Preliminar, acarretando a necessidade de abertura de
prazo para apresentação de contrarrazões por parte da Presidente da República.
Reproduzo, a seguir, trechos do voto que proferi na oportunidade, que auxiliam na
compreensão de toda a dimensão de que se reveste essa atribuição: “Depois de
examinar todo o trabalho produzido pelas unidades técnicas deste Tribunal sobre as
contas do exercício de 2014, restou em mim um sentimento, que não é só meu, mas
de toda a nação brasileira. O Tribunal de Contas da União completou 124 anos em
novembro passado, e desde a Constituição de 1934 exercemos esta que é, talvez, a
mais alta competência que foi confiada a esta Corte: apreciar as contas prestadas
anualmente pelo Presidente da República com vistas à emissão de parecer prévio.
Trata-se, pois, de um estudo maduro, fruto da experiência haurida nesses 80 anos
de exercício, e que tem se revelado, a cada ano, o mais abrangente e fundamental
produto do controle externo, constituindo-se etapa máxima no processo democrático
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de responsabilização e de prestação de contas governamental, que subsidia o
Congresso Nacional e a sociedade com elementos técnicos e informações
essenciais para compreensão e avaliação das ações relevantes do Poder Executivo
Federal na condução dos negócios do Estado. Nesta semana em que o mundo está
comemorando os 800 anos da assinatura da Magna Carta, de 1215, que impôs
limites à vontade absoluta dos reis e estabeleceu valores pelos quais ainda hoje
lutamos e defendemos, não pode o controle externo, exercido pelo Congresso
Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União, conferir tratamento
diferenciado àqueles que estão sob sua ação fiscalizadora. Desde o exemplo de
proteção ao contribuinte, imposto ao Rei João I, denominado João Sem-Terra, todos
– gestores, prefeitos, governadores, presidentes – todos, indistintamente, devem se
submeter ao império da lei. E nós, aqui, nesta hora, não podemos agir de forma
diversa, se quisermos consolidar o processo democrático brasileiro e ver fortalecidas
as nossas instituições públicas. Afinal, qual o Brasil que queremos? Um Brasil de
credibilidade. Um Brasil de confiança. Um Brasil de respeito internacional às suas
instituições. Esse é o Brasil que desejamos. E precisamos de verdade para realizar
esse desejo. Verdade na gestão dos recursos públicos. Verdade na demonstração
do emprego desses recursos, que são do povo brasileiro. ‘Amicus Plato, sed magis
amica veritas’, nos legou Aristóteles, ensinando que não basta um nome respeitável
por trás de uma afirmação, é preciso que ela esteja de acordo com a verdade. O
Tribunal de Contas da União, com o exame e apreciação das contas prestadas pela
Presidente da República, pode – e deve – contribuir para a busca e difusão dessa
verdade tão necessária ao país e à democracia. Os princípios que nortearam a
criação desta Casa e a sua institucionalização, fruto da genialidade de Ruy Barbosa
e Serzedello Corrêa, inspiram a todos que tomam assento nas cadeiras de Ministro
desta Corte de Contas, e nos impelem a agir sempre com a independência e a
autonomia impregnadas nos primeiros lineamentos desta Corte, valores que se
tornaram verdadeiros alicerces de nossa atuação, permanentemente preservados
pelos membros que aqui têm desempenhado suas funções de Magistrado de Contas.
É imbuído desse sentimento de busca pela verdade, com vistas ao fortalecimento da
credibilidade das instituições públicas de nosso país, que desempenho essa alta
atribuição a mim confiada, de relatar as Contas do Governo da República relativas
ao exercício de 2014.” (...)(Grifei) (Relatório e parecer prévio sobre as contas do
governo da república exercício de 2014 - Tribunal de Contas da União – Relator
Ministro Augusto Nardes).

Portanto, resta evidente que o prazo de 60 (sessenta) dias para emissão de parecer prévio na
maioria das vezes demonstra-se exíguo, razão pela qual essa regra já foi flexibilizada em duas
oportunidades por este Tribunal e também pelo Tribunal de Contas da União..

Contudo, a despeito das recomendações já exaradas em pareceres prévios anteriores, em consulta
ao site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, não verifiquei a existência de proposta de
Emenda à Constituição Estadual em trâmite acerca deste tema.

Por esses motivos, em consonância com os Pareceres Prévios nº 1/2016 – TP e nº 03/2018 - TP,
submeto à este Egrégio Tribunal Pleno proposta de encaminhamento à Assembleia Legislativa de
Mato Grosso para que adote providências necessárias para alterar o art. 47, I, da Constituição do
Estado de Mato Grosso a fim de que o prazo para emissão de Parecer Prévio por este Tribunal nas
Contas Anuais de Governo do Chefe do Poder Executivo Estadual seja ampliado para 120 (cento e
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vinte) dias.”

     

       Por entender que o pleito do Tribunal de Contas é plenamente justificável,   apresentamos a presente
emenda constitucional alterando o prazo.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Agosto de 2019

 

Dr. João
Deputado Estadual
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