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Altera o §2º do artigo 51 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 Fica alterado o § 2º do art. 51, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 51 (...)

(...)

§ 2º O Ministério Público de que trata o caput deste artigo será integrado por 04
(quatro) Procuradores de Contas, de carreira própria, dirigido pelo Procurador-Geral
de Contas, escolhido pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, por meio de lista
tríplice, para mandato de dois anos, permitida uma recondução."

 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

 

Encaminho a Vossas Excelências, para análise e apreciação legislativa, o Projeto de Emenda Constitucional
que busca alterar o §2º do artigo 51 da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso.

O objetivo é estabelecer a conformidade da ordem e do regime constitucional ao processo de escolha do
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
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O modelo atual inconstitucional prevê que o Procurador-Geral de Contas será “escolhido pelos integrantes
da carreira, para investidura a termo de 02 (dois) anos, vedada a recondução imediata”, conforme estabelece
o art. 51, § 2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação conferida pela Emenda
Constitucional 58/10.

Porém, ao interpretar o art. 130 da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal prescreve que o
processo de investidura do Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas deve ocorrer
por meio de formação de lista tríplice e posterior escolha pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de
dois anos, permitida uma recondução.

Em outras palavras, o modelo atual mato-grossense desrespeita a Constituição da República (a) ao permitir
a escolha do Procurador-Geral pelos integrantes da carreira, retirando a competência do Governador do
Estado para tal ato, (b) ao vedar a possibilidade de recondução.

 

A propósito, segue o esclarecedor precedente jurisprudencial do STF:

(...) em se tratando de investidura no cargo de procurador-geral, no Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, ela há de observar, também, o
disposto no § 3º do art. 128 c/c o art. 130, competindo à própria instituição a
formação de lista tríplice para sua escolha, depois, por nomeação pelo chefe do
Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.[STF - ADI
1.791 MC, rel. min. Sydney Sanches, j. 23-4-1998, P, DJ de 11-9-1998.]

No ano de 2016, o STF, em decisão de sua então Presidente, Ministra Carmen Lúcia, na Suspensão de
Segurança 5.145 GO, reafirmou que “ao contrário do alegado pelo Requerente, o que determinado pelo
Poder Judiciário goiano não ultrapassa o previsto nas normas constitucionais, menos ainda no art. 29-A da
Lei Estadual n. 16.168/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás), segundo o qual
compete ao Governador praticar o ato de nomeação, à sua escolha, de Procurador de Contas, em lista
criada pelos membros da carreira, para ocupar o cargo de Procurador-Geral de Contas do Ministério Público
de Contas de Goiás”.

No mais, o STF também já reconheceu a inconstitucionalidade da ausência de lista tríplice a ser
encaminhada para escolha por parte do Chefe do Executivo, no procedimento de investidura do
Procurador-Geral de Justiça, por afronta ao art. 128-§3º, da Constituição (ADI 452/MT, Rel. Min. Maurício
Corrêa, DJ de 31.10.2002; ADI 1.962/RO, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 20.11.2001).

Nessa linha, percebe-se que, quando o assunto é a investidura e o mandato de Procurador-Geral de Contas,
a realidade atual de Mato Grosso destoa da regulamentação constitucional dos demais Estados da
Federação, os quais seguem o modelo constitucional previsto no art. 128 c/c o art. 130. Tanto é que o
próprio Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público de Contas defende, nos
Enunciados 03 e 04, o cumprimento do modelo constitucional, que ora se busca implementar em Mato
Grosso:

Enunciado 03. No atual modelo, a escolha do Procurador-Geral de Contas deve ser
precedida de lista tríplice, elaborada por seus membros, devendo a nomeação ser
feita pelo Chefe do Executivo e a posse, pelo Procurador-  Geral antecessor, perante
o Colégio de Procuradores. De igual modo, a posse dos demais Procuradores deve
ser dada pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas.
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Enunciado 04. O Procurador-Geral de Contas deverá exercer mandato de 2 (dois)
anos, permitida apenas uma recondução.

Diante de todo o exposto, solicita-se, as Vossa Excelências, a análise e aprovação da presente Proposta de
Emenda Constitucional.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Agosto de 2020

 

Lideranças Partidárias
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