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Acrescenta  o  Artigo  56-A  e  parágrafos  a
Constituição  do  Estado  de  Mato  Grosso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 38 da
Constituição Estadual, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1º Acrescenta o Art. 56-A e parágrafos da Constituição Estadual de Mato Grosso

“Art. 56-A - A contagem de prazo no Tribunal de Constas do Estado de Mato Grosso deverá computar
apenas dias úteis.

§ 1º O disposto neste artigo se aplica somente aos prazo processuais.

§2º Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§3º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informa no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas.

4º § A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, trouxe ao sistema jurídico a inovação de computar os
prazos processuais perante o Poder Judiciário, somente em dias úteis conforme se observa na disposição do
Art. 219 do CPC.

Considerando que os tribunais de Contas exercem dupla finalidade, ou seja, fiscaliza, a aplicação de
recursos e julgam se houve regularidade no emprego das verbas píblicas, entendemos que a Corte de Conta
desempenha atividade semelhante ao Poder Judiciário, tanto que o TCE/MT, instaura processos e notifica os
interessados a apresentar suas defesas e manifestações sobre os apontamentos.
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Ato contínuo, destaco que o Art. 75 da Constituição Federal estabelece que os Tribunais de Contas
Estaduais devem utilizar os parâmetros do Tribunal de Contas da União quanto a ORGANIZAÇÃO,
COMPOSIÇÃO E FISCALIZAÇÃO.

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à
organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos
Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de
Contas dos Municípios.

Nesse sentido, verifico que a proposição em análise não interfere na organização do Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso, uma vez que esse Projeto de Emenda Constitucional em debate não estabelece
qualquer limitação a AUTO-ORGANIZAÇÃO da Corte de Contas, ou seja, não há qualquer empecílio para
que o TCE/MT realize sua organização interna, razão pela qual, vislumbro que a proposição atende a
Constitucionalidade do art. 73 c/c 96, inciso I, alíena “b” da Constituição Federal.

Pelas razões expostas, apresento a presente Emenda Constitucional para análise e apreciação dos nobres
Pares, para que Vossas Excelências ao final emitam parecer e voto favorável à sua aprovação no Plenário
desta Douta Casa Legislativa.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Outubro de 2019

 

Silvio Fávero
Deputado Estadual
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