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I - Relatório

A presente iniciativa foirecebida eregistrada pela Secretaria de Serviços Legislativos no dia

O2lO2l2O21, foi colocada em pauta no d,1a 10/02/2021 e cumpriu regularmente a pauta Foi

encaminhada a Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora no dia 22103/2021. Após foi enviada a esta

Comissão no dia 2310312021, para análise.

Submete-se à análise desta Comissão o Projeto de Lei Complementar n' 06/2021, de autoia
do Deputado Delegado Claudinei, conforme a ementa acima.

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Proieto de Lei Complementar que tem

por objetivo acrescentar dispositivos a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato

Grosso.

Após, os autos fomm encaminhados a esta Comissâo para a emissão de parecer quanto ao

mérito.
É o relatório.

II - Análise

Cabe a esta Comissão, de acordo com o aÍt. 372, inciso I, alínea "a", emitir parecer a todos

os projetos, nos casos previstos no Regimento Intemo desta Casa de Leis'

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o Regimento lntemo prevê dois

casos: no primeiro, ve.ifica-se a existência de lei que trate e§pecificamentc do tema abordado, se

(ce) -vr



EsrADo DE Maro GRosso

AssEMBt EtA LEGrsralvADo EsraDo oE MATo 6Rosso
Secretaria Parlamentar dâ Mesa Diretora
Núcleo Econômico
Comissão Especial - CE

confirmada o projeto será arquivado. No segundo, a existência de projetos semelhantes Íamitando,
se houver, a propositum deverá ser apensada.

Segundopesquisas realizadas, seja na intemet ou intranet daAssembleia Legislativa deMâto
Grosso sobre o assunto, não foi encontrada nenhuma propositura referente ao Íema. Isso significa a

inexistência deobstáculo regimental ao prosseguimento daproposta de lei, dessemodo talpropositura
preenche os requisitos necessários para ânálise de méÍito por parte destaComissào.

Sob o enfoque dâ análise quanto ao mérito, a propositura pode ser avaliada mediante três

aspectos: oportunidade, conveniência e relevância social.

Trata-sc de Proposição Legislativa, na modâlidâde de Projcto de Lei Complementar quc tem
por objetivo acrescentaÍ dispositivos a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso.

Ocorre que, parti[do do entendimeÍto de que as regÍas básicas do processo legislativo da

União são de obsewância obÍigatória pelos Estados, existe a violação por vicio de iniciativa, visto
que a presente propostiura dispõe sobre dispositivos da Lei do Tribunal de Contas, sendo quc, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se comolidou no sentido de que as Codes de Contas
ostentam a prerrogativa de iniciativa privativa para instâurâr os processos legislativos relativos à§

matérias previstas no artigo 96, II, daConstituição Federal.

Essa gârantia, de natueza inegavelmente politiça, visa a preseryar a autonomia funcio[al,
administrativa e financeira dos tribunais. Especificamente, a autonomia organizaçional e

admihistÍativa foi assegurada pelo texto constitucional por mcio do poder de autogovemo , que

assegura a elaboiz!çâo de suas próprias normas e dirctdzes.

É sabido que a autonomia nào consiste somente em ter uma nomâtividade própria, Ínâs em

produzi suas normas, seÍdo cello que os projetos de lei que devem ser propostos ao PoderLegislativo
respectivo consubstanciam o hstrumento formal da atuação do poder de iniciativa privativa, poder

este consistente na escolha d os interesses a serem tutelad os pela ord em juríd ica.

O interesse e a eventual decisào de submeter os temas à deliberação legislativa são de

exclusiva competência dos Tribunais de Contas e nào podem ser eliminados nem mesmo substituidos

pela de outro órgão ou entidade. Nesse paticular, José Afonso da Silva preleciona que "não pode ser

eliminada nem mesmo suspensa provisoriâmente por outro órgào ou entidade, vale dizer, nem pelo

Congresso Nacional no exercício do poder constituinte derivado, sob pena de inconstitucionalidade"
(Principios do processo de fomaçào das leis no direito con§titucional. São Paulo: Rl 1964. p. 14 e

ss.).

No mesmo sentido, em sede jurisdicional, o Ministro Celso de Mello assentou que "o
desrespeito à prenogativa de iniciar o processo de positivação do Direito, mediante usurpação do

poderiujeito à cláuiula de resewa, traduz vicio juridico cuja oconência reflete típica hipótese de

inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo inemissível, a próp a htegridade do âto
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legislativo eventualrnente editado" (ADI
616t2003).

1.381-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário' DI de

A par das gamntias funcionais, as gamntias institucionais de independência são

fundamentais à prestafão jurisdicional adequada e, tÍatando-se da Corte de Contas, ao eficiente

controle extemo. Esse múnus constitucional atdbuído ao Túbunal de conta§, ao recafu sobre o dever

p.iÀa;o d" p."ttuçao de contas, incrente à atuação dc todo e qualqucr agente público, mostra-se de

especial relevância em um regime republicano.

É que a autonomia organizacional dos T bulais de Contas prestigia sua independência na

fiscalização das contas públicas, o que complementa a minudentedisciplina constitucional d e contlo le

dos dinheiros públicos e de valores 
"u.o, 

à no.ru República Nesse sentido, a controlabilidadc do

poderestatal só apresenta como uma das caracteristicas fuÍdamentais do regime politico rcpublicano'

ào lado dos atributos já tüdicionais de eletividade, periodicidade e responsabilidade (WILLEMAN'

Mariana Montebello. b princípio republicano e os Tribunais de Contas' lnteresse Público - IP Belo

Horizonte, n. 50, ano 10, julho / agosto 2008).

Disso rcsulta nào se poder admitir que o Poder Legislativo se imiscua em terenos

constitucio[alrnente privativos ài Cortes deContas, sob penade ultraje àsprenogativas dêautonomia

orgânicoadministrativa e institucional e doautogovemo, necessárias para a subsistência darelaÇão de

coãperação e independência existentes entre os Tribunais de Contâs e o Poder Legislativo '

Destarte, resta claro pela intelpretação sistemática da Constituição da República que esse

poder foi exclusivamente confirido pelo poder constituinte odginário ao Tribunal de Contas da União

iart;go Z:), quando sc tratar de iemás conçcmentes à sua organização, cstruturação intema'

ion"lonu."ntó e atribuições. Por sua vez, a extensão dessa prerrogativa de iniciativa privativa âos

Tribunais deContas estaduais resta consagrada não apenas no artigo 75, mas como decorência lógica

àa simetna que se projeta em matéria oÇniraciona! máxime por traduzir gamntia que visa a tutela

da aulonomia e da eficiénciâ dainslituiçào

Neste sentido. o art. 155, I, do Regimento Intemo desta Casa de Leis prevê a não

admissibilidade de assuntos alheios à compctência Legislativa, senão vejamos:

«Àú 155 Não se admiÍírão ptolrosições:

I - sobre assúnto alheio à cot rpetêt cia ila Asset'tbleia Legislatiw;

ll - que deleguema outro Podir atribuíçãode privatira compelênciado Podet

Legíslalivo;
III - anti-|egímelltais ;
i - quandZ redigdas de modo a que não se saiba, à si ples leitura' qual a

n nv idància o bie t ivoda :'i 
- q u". 

^"n"ioro 
nao ro ntratoou co cessào fl à o te fa\ amat ompa harde cópia

dele ou o lfafiscrevam pot exle so;
Vl - que contenham- expressões ofe sivas a q em quer q e seia" V -

ma n ife st a men te i n c o ns I i lu ci o nai § :

ill"- qrando, cm se trala,tclo de subslitutivo eme da ou subemendas não

gu a r d em d ir ela t ehç Ao c om a p r o pos iÇ ão ;
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IX - quandonão devida eníe redigidas;
X - consideradas prcjudlcadas, nos termos do ttrl. I94;
X - lelativas a lei períódica, fora dos anos próprios à suo apteciaçào:
nl - íle c larativa cle uÍilí.la.le públicd, que nãoate daos requísitos preví§Íos eúl

Leí;
XIll - nos casos d.o Parágrafo único do art. I86."

Por fim, esta Relatoria sugere que a proposta em tela não prcs§iga nesta Douta Casa

Legislativa.

É o pa.ecer.

III - Voto do Relâtor

Pelas Ézões expostas, quanto ao mérito, votopela
n" 06/2021, de autoria do Deputado Delegado Claudinei.

rejeição doProjeto deLeiComplementar

Sala das Comissões, 
"", 

Út o. ,ÀJru l, d,e 2021.

IV - Ficha de Votâção

Voto Relator

@to pela reieição do Projeto de Lei

Complementar no 0612021, de autoria do Deputado Delegado Claudinei.

tc,q.l \'{r
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