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ALTERA  DISPOSITIVO  CONSTITUCIONAL  DA
CONSTITUIÇÃO  DO  ESTADO  DE  MATO
GROSSO E REVOGA DISPOSITIVO DO ATO DAS
D I S P O S I Ç Õ E S  C O N S T I T U C I O N A I S
TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.

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 parágrafo § 2° do artigo 51 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a
seguinte redação:

 

“Art. 51 (...)

§ 2º O Ministério Público de que trata o caput deste artigo será integrado por 03 (três) Procuradores
de Contas, de carreira própria, dirigido pelo Procurador-Geral de Contas, que será escolhido pelo Tribunal
Pleno, após submissão de lista tríplice enviada pelo Presidente do Tribunal, para mandato de dois anos,
permitida recondução”.

 

Art. 2º Fica revogado o art. 47 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

 

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
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rata-se de Projeto de Emenda Constitucional que busca alterar o §2º do artigo 51 da Constituição
Estadual do Estado de Mato Grosso e revogar o art. 47 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Com isso, objetiva-se adequar o texto constitucional estadual para que melhor corresponda à
realidade do próprio ordenamento jurídico que o circunda, além de respeitar o entendimento jurisprudencial
acerca da posição que o Ministério Público de Contas ocupa dentro do Tribunal de Contas.

Não se pode olvidar que o Ministério Público de Contas está na hospedagem doméstica do Tribunal
de Contas de Mato Grosso e não faz parte do Ministério Público Comum, tal como assentado pelo Supremo
na Ação Direta de Inconstitucionalidade n°. 3.804[1] que, em resumo, assim afirmou:

 

(...) embora seja uma instituição especial, com previsão constitucional expressa, não
tem fisionomia institucional própria, encontrando-se intrinsecamente vinculada à
estrutura da respectiva corte de contas.

 

Desse modo, percebe-se pelo arranjo constitucional e pela interpretação do STF que deve ser
assegurado ao Tribunal de Contas um espaço de discricionariedade para decidir questões intrinsicamente
afetas ao seu desenho estrutural e organizacional, sobretudo no que concerne à escolha do
Procurador-Geral de Contas. Tal medida prestigia, reforça e protege sua fisionomia enquanto instituição
própria e com valor democrático.

De outro lado, constata-se também que o presente número de 04 (quatro) procuradores de contas
mostra-se em desacordo com o contexto jurídico-institucional, sem motivo apto a justificar tal quantia elevada.

A fiscalização exercida pela Corte em relação à economicidade aplica-se igualmente à própria
atividade do Ministério Público de Contas que deve ser permanentemente guiada pelos princípios
constitucionais, consoante o artigo 70 da constituição federal. Dessa forma, a atual conjuntura impõe a
adequação financeira, orçamentária fundamentada com base na verdadeira demanda do órgão.

Isso porque as transformações ocorridas nos diversos panoramas, político, econômico e social
impactam, igualmente, a gestão da coisa pública, e exigem o reconhecimento do poder público de seu dever
em efetuar a adequação e a compensação orçamentária, como também de observar os níveis de
compatibilidade na utilização dos recursos públicos.

Sabe-se que essas ações de correção necessitam ser fundadas em elementos concretos e são
indispensáveis quando a medida se mostrar primordial, como a presente proposta que almeja reduzir o
número para 03 (três) Procuradores de Contas.

Por fim, as recentes alterações constitucionais evidenciaram a necessidade de revogação do art. 47
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que perdeu a eficácia em sua totalidade.

Isso porque a primeira parte da redação já havido sido esvaziada e, posteriormente, a emenda n°
94/2020 acabou por retirar a eficácia em relação ao tema do orçamento próprio, uma vez que deixou de
conferir a autonomia administrativa ao Ministério Público de Contas.

Diante de todo o exposto, é a síntese necessária para a aprovação da presente Proposta de Emenda
Constitucional.
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[1] BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade n°. 3.804.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Maio de 2022
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