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Acrescenta o artigo 86-A ao Projeto de Lei nº 503/2020 – Mensagem nº 65/2020 que dispõe sobre a Lei
Orçamentária Estadual de 2021, a seguir proposta:
Art.86-A - Fica revogada a Lei nº 9.710 de 02 de abril de 2012.

JUSTIFICATIVA

Inicialmente a Lei nº 9.710/2019, dispõe sobre orçamento do Ministério Público de Contas, entretanto não
deve continuar vigente, uma vez que o respectivo Órgão inexistente na composição constitucional e legal
entre órgãos ou poderes.

Ressalva-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em seus artigos 19 e 20 fazem as repartições dos
limites globais das despesas total de pessoal dos poderes e órgãos, sem mencionar qualquer destaque ao
Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, somente ao Legislativo, incluído o Tribunal de Contas, que
em Mato Grosso se apurou em 1,23% da RCL, ou seja, não se reconhece o Ministério Público de Contas
como orgânico-institucional.

Contudo o Ministério Público junto ao TCU, faz parte da unidade orçamentária do Tribunal de Contas da
União, com base no art. 130, da Constituição da República, vejamos:

“Art. 130 – Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as
disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e formas de investidura.”

Neste norte, são suportados pelo orçamento do TCU os subsídios dos Procuradores e demais necessidades
administrativas, entendimento esse pacificado no Supremo Tribunal Federal, conforme ADI 2.378-1 de
19/04/2004, MS 27.339-9 de 02/02/2009, em que reconhecem a fisionomia institucional própria do Ministério
Público junto aos Tribunais de Contas, sendo-lhes assegurados aos membros os direitos, vedações e forma
de investidura, as mesmas disposições aplicadas aos Procuradores dos Ministérios Públicos dos Estados.

Outra incongruência foi a fundamentação da construção da referida Lei no tocante ao valor do orçamento
anual por ser vinculado à percentual da Receita Corrente Líquida, atualmente em 0,4%. Além de ser vedada
a vinculação de percentuais, conforme princípios orçamentários, o arranjo foi na condição do § 4º, art. 20 da
Lei Complementar nº 101/00 – LRF, como expresso a seguir:
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“Art.20–A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais; (...);

§4º Nos Estados em que houver Tribunal de Contas dos Municípios, os percentuais definidos nas
alíneas a e c do inciso II do caput serão, respectivamente, acrescidos e reduzidos em 0,4% (quatro
décimos por cento).

Portanto, verifica-se que o legislador especificou o tratamento da repartição dos limites dos acréscimos e
reduções em 0,4% (quatro décimos por cento) aos Estados em que houver Tribunais de Contas dos
Municípios, que no caso do Estado de Mato Grosso não se enquadra, muito menos destinar percentual ao
Ministério Público de Contas.

Destarte, o orçamento do Ministério Público de Contas deveria ser suportado inteiramente pelo Tribunal de
Contas, como realizado pela União, não podendo vigorar o arranjo da Lei nº 9.710 de 02/04/2012, uma vez
que afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Por tais motivos, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação da presente proposta.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Agosto de 2020
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