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Referente à Proposta de Emenda à Constituição n." 1/2022 que ,,Alteú
o §2', inciso I, do afiigo 49 da Constituição Estadual do Estado de
Mato Grosso. e dá ourras providências.'.

Emenda n.'01

Autor: Lideranças Partidárias

Relaror (a): Deputado (a) §\ bLdu')r ü-L [t h"o-@-:m,» bepr^,fo,ott

I - Relatório

Retoma a esta Comissào a Proposta de Emcnda à Constituição n: 112022, de autoria de
I-ideranças Paúidátias, para manifêstação a respeito da Emcnda Modilicativa Ír. 01 de autoria do
Dcputado Delegado Claudinei.

Aotclionnente, no dta 0'/ 106/2022. na ll" Reunião Ordinária Hibrida esta Comissão
apÍovou a proposta de Ernenda à Cor'rstituição, nos tct-t'ros do Substitutivo Integral n,, 01.

O Autorjustifica a Etnenda nos seguintcs tcnnos:

A presente emenda modilcativa Íem por objetito conferir ao Govemador do
Estado a discricionatidade na escolha do Conselheiro do Trihunal de
Contas.
Assim, o cheJb do Poder Executito poderá optctr entre qualqüer dos critérios
para nomeaçõo do Conselheirc do TCE/MT (antiguiddde ou merecimento).

Em seguida a propositura retoma a estâ Comissão de Constituição, Justiça e Redâção para
análise e parecer quanto à legitimidade e constitucionalidade da Emenda n" 01

É o relatório.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, de acordo com o artigo 36 da
Constituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 369, inciso I, alinea "a", do Regimento Intemo
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mõõlR'1
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desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspccto constitucional, lcgal e juridico sobre todas as
proposições ofcrccidas à deliberação da Casa.

A presentc Proposta de Emenda à Constituiçâo, de autoria de Lidcranças partidálias, altera
o §2', illciso I, do artigo 49 da Constituição Estadual do Estado de Mato Crosso. e dá outras
provldências, a emenda apresentada promovc a scguiúe altcração no texto.

A alteração, em síntese, consiste em excluir do texto dâ proposição o temo,,nesta
ordem", bem como altera o termo "antiguidâde g merecimento" pelo termo .,antiguidade 

9g
merecimento".

lnicialmcntc, constata-sc que a Eüenda n" 0l aprcscntada ao texto proposto possui vicio de
inconstitucionalidade fbrmal pois, não 1'oi apresentada pclo rlúmero minimo dc 08 (oito) Deputados
Estâduais.

A cioutrina cnsina que a subscrição por esse níunero mínirno ó nccessária. Se este elelncnto
ó exigência para a Propositura principal, deve sel aplicáve1 tambórn para as emendas que dcla
derivarcm, lcmbrando que as crretldas não importam a sua ideação, são proposições, colrf'ome reza
o art. 1E6, ..?a/, do RIALMT: vejamos a liçào dc João Tlindade Cavalcante Filho (Processo
Legislativo Constitucional. Editora J usPODIVM. 3" cd., Salvador, 2Ol1 , p. l7 4, itcm 2.3.2.)l

Propostâ de Emenda à Constituieão Emendâ Modificativa n' 01

"Aí. 1" Fica alterado o § 2', inciso I do artigo 49 da
Constituiçâo Estaduâl, que pâssa a vigomr com â

seguinte redação:

"AÍ.49 (.. )

(...)

§ 2" Os Coüselheiros do Tribunal dc Ci»tâs do
Estado. scrào escolhidos:

I - três pelo Govcmâdor do Bslâdo, com a aprovaÇào
da Àssenbleia l,egislaliva, sendo dois indicados em
lislâ lriplice pelo Tribunal de Conlâs, ahernadâmeole.
prünciro entre Procuraclores do Minislédo Públjco
junto ao fribunal, segundo eutre Auditores
Subslitutos de Conselhciro. conformc citérios de
ailigLridade C merecimento, nestâ ordem, § um
terceiro de liwe escolha:

An.2" f\r" FmenC.r r a,,Inlluiçio cnrr:r ern vigôr nd
data de sua pÍomulgaçào.

4fl. l" Fica alterado o § 2', inciso I do aitigo 49
da Constituição Estadual, que passa a vigorar com
a seguinte redação:

'AÍ. 49 (.. )

(...)

§ 2" Os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado, serão escolhidos:

I - três pelo (iovernador do Lslâdo, com a
aprovação da Àssenrbleia Legislativa, sendo dois
indicados em ljsta tdplice pelo Tribunâl dc
Conlas, altemadamcnte, primeiro cntre
Procuradores do Ministério Público iunto ao
Tnbunal, scgundo entre Audilorcs Substitutos de
Conselheiro, confornre critérios de tultiguidade ou
rne-ecirnellto, c urr lerce ro de l.\ rc (srúllr".

Ar.t.2" Esta Emendâ à Constituição entra cm
vigor na data de sua pÍomulgâção.
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de cntendas à PEC-

"a iniciativt de tal proposíção é k:trito lCF, drt. 60, I, e 1). Logo, psr!!_s
e necess«rto oue d

Dessa fbnna, tem-se quc a Emenda l1n 01 não preenchc o requisito necessáio a pemlitir
sua análisc por esta CCJR, pois não está subscrita pelo número mínimo de 0g (oito) Deputados
Estaduais, violando o teor do ârt. 38, I, da CE e do art. 60, I, cla Carla Magna.

Ainda que assim não I'osse, a prcposta otiginal foi aprovada nos tennos do Substitutivo
Integral n' 01, que incluiu especificaú1ente o tenno.;nesta ordem,,, relàrido tcxto iõi excluído pela
Emcnda n" 01, ora em análise, o que toma a proposição prejudicada, nos tcrmos do art. 194. in;iso
V ilL, Rcglmentô lnrrnru dc.ra ( asa de I <is.

A - I94 Cohsideram-se prejudicddos:

(...)

V - a emenda ou subemenda e sentido contrário ao de outra, o de dispositiro, já

A Prcjudicialidade deco(e do fato dc que esta Comissão deliberou em scntido oposto na
llo reurrião ordinária hibrida, confonne demonstrado no parecer n 66212022. clelibcrado no dia
07t06/2022.

I Cameiro. André CoÍéa dc Sá. CuÍso dc resinrento iírcno da CânraÍa dos Deputados [recurso eletrônico] / André
CorÍêa de Sá Cameiro, Luiz Claudio Ahes dos Santos. Miguel Gerônnno da Nóbrega Ncto. 6. ed Brasilia:
Câmara dos Depulados, Ldiçôes Câmara. 2020. (Coleçào prática legistati!âi D. 3 c book)

SeguÍdo ensinâmento de André Cameiro, a prejudicialidade visa privilegiar uma decisão
antedormente proferida, bem como declara a desnecessidade de uma nova apreciação da matéria já
apreciada. Vejamos:

prejudicialidade é ínstiíuto tlo processo legislattuo qtrc tem por Ínalidade declarar
deshecessdtia d aprecictção cle proposição que perdeu d ruzão de exist efi virtude
de decistio legislatiw dnterior soble proposíção idêntica ou delnaliÍiade oposía.

Embora possa parecer complicado entender a aplícaÇão desse instítuto, a
declaração de pejudicialidade Ít,npara-se em lógica simplet: priyílegiat a decísão
já proíerida, no sentído de não a contrariar nen a repetir.l

Em sintese a prejudicialidade do projeto de lei se dá quando uma matéria com teor idêntico
ou contráriojá tiver sido anteriormente deliberada.

Assim, vislumbramos questões constitucionais e regimcntais que caractcdzern impedimcnto
à aprovação da Emenda n" 01. Razão pela qual ela deve sc1 reieitàda.

É o parccer.

Av. André Antônio Mâ8si, n.'06, SelorA CPA CEP:780,19-901 Cuiabá-MT (DN)
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