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I - Relat6rio

Submete-se i an6lise desta Comiss6o a Proposta de emenda i Constituigdo n" 0112022,

conforme a ementa acima.

A proposigdo em comento visa alterar o $ 2', inciso I, do artigo 49 da Constituigio
Estadual do Estado de Mato Grosso, e d6 outras provid0ncias.

O Projeto de Emenda Constitucional ora proposto versa acerca da alteragdo do $2', inciso I
do artigo 49 da Constituigdo do Estado de Mato Grosso, dada a relevAncia de indicagio pelo

Govemador do Estado, entre membros do Minist6rio Pfblico junto ao Tribunal e Auditores
Substitutos de Conselheiro, e outro de livre escolha, estabelecendo-se a regular prioridade no

processo de escolha e provimento de cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de

Mato Grosso - TCE/MT.

No dmbito do Tribunal de Contas de Mato Grosso, observa-se que j6 foi alcangada a

proporgdo constitucional em relagdo i quantidade de vagas destinadas a cada Poder, uma vez que

possui quatro membros escolhidos pela Assembleia Legislativa e tr€s membros indicados pelo

Govemador do Estado. Ocore que os trCs Conselheiros designados pelo Poder Executivo, foram

escolhidos pelo crit6rio da livre escolha do Govemador, :ufna yez que, d 6poca das indicag6es, n6o

existiam nos quadros da Corte de Contas os cargos de Procurador do Minist6rio Priblico junto

aoTribunal de Contas e de Auditor Substituto de Conselheiro.

O substitutivo integral n" 01, visa adequar a presente proposta de emenda a constituiqao

para que atinja o objetivo almejado.

Ap6s, os autos foram encaminhados a esta Comissdo para a emissdo de parecer quanto ao

E o relat(rrio.
rn6rito.
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II - An6lise

Cabe a esta Comissdo, de acordo com o art. 372, irrciso I, alinea "a", emitir parecer a todos

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

No que diz respeito i tramitagao e abordagem do tema, o Regimento Intemo prev6 dois
casos: no primeiro, verifica-se a exist6ncia de lei que trate especificamente do tema abordado, se

confirmada o projeto ser6 arquivado. No segundo, a existdncia de projetos semelhantes tramitando,
se houver, a propositura dever6 ser apensada.

Segundo pesquisas realizadas, seja na intemet ou intranet da Assembleia Legislativa de

Mato Grosso sobre o assunto, ndo foi encontrada nenhuma propositura referente ao tema. Isso

significa a inexist6ncia de obst6culo regimental ao prosseguimento da proposta de lei, desse modo
tal propositura preenche os requisitos necess6rios para an6lise de m6rito por parte desta Comissdo.

Sob o enfoque da andlise quanto ao m6rito, a propositura pode ser avaliada mediante tr6s

aspectos: oportunidade, conveni6ncia e relev6ncia social.

A proposigdo em comento visa alterar o $ 2", inciso I, do artigo 49 da Constituigao
Estadual do Estado de Mato Grosso, e d6 outras providdncias.

O Projeto de Emenda Constitucional ora proposto versa acerca da alteragdo do $2', inciso I
do artigo 49 da Constituigio do Estado de Mato Grosso, dada a relevdncia de indicaqSo pelo

Govemador do Estado, entre membros do Minist6rio Pirblico junto ao Tribunal e Auditores
Substitutos de Conselheiro, e outro de livre escolha, estabelecendo-se a regular prioridade no

processo de escolha e provimento de cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de

Mato Grosso TCE/MT.

No dmbito do Tribunal de Contas de Mato Grosso, obserua-se que j6 foi alcanqada a

proporgdo constitucional em relagio d quantidade de vagas destinadas a cada Poder, uma vez que

possui quatro membros escolhidos pela Assembleia Legislativa e tr€s membros indicados pelo

Govemador do Estado. Ocorre que os tr6s Conselheiros designados pelo Poder Executivo, foram

escolhidos pelo crit6rio da livre escolha do Govemador, uma vez que, d 6poca das indicaq6es, n6o

existiam nos quadros da Corle de Contas os cargos de Procurador do Minist6rio Pirblico junto

aoTribunal de Contas e de Auditor Substituto de Conselheiro.

Sendo assim, em respeito ao principio federativo que garante Constitucionalmente e de

forma fundamental para o pais, a autonomia de Estados-merrbros, nada obsta que, havendo

vacdncia em cargo de Conselheiro, a vaga origin6ria de indicagdo do Chefe do Poder Executivo
Estadual seja provida primeiramente por membro do Minist6rio Pirblico que atue no respectivo

Tribunal de Contas, uma vez que ndo existe qualquer vedagdo no texto constitucional. Nesse

sentido, 6 viilido ressaltar que a escolha dentre os membros do MPC para o cargo de conselheiro 6

um relevante avango no caminho ao encontro da evolugdo das instituigSes democriticas e das

aspiragdes da sociedade de maior transpardncia e responsabilidade dos gestores publicos, papel de

vocagio constitucional atribuido ds Cortes de Contas dos Estados.
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Em relaEio ao Tribunal de Contas de Mato Grosso, 6 importante registrar que h6 um
adiarnento de mais de 32 anos na concretizagio do rnodelo constitucional no que tange ?r proporgfio
exigida para preenchimento das cadeiras de Conselheiros, em razdo da aus6ncia de indicagSo de
membros do MP junto ao TCE, at6 os dias que correm. Sendo assim, 6 necess6rio regulamentar-se o
processo de escolha e provimento de cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de

Mato Grosso TCE/MT, estabelecendo-se, na quota de escolha do Chefe do Poder Executivo
Estadual, a prioridade na selegSo de membro do MP junto ao Tribunal, seguido de Auditor e, em
terceiro, um de livre escolha, em respeito ao principio federativo que garante Constitucionalmente e

de fonna fundamental para o pais, a autonomia de Estados-membros.

Oportuno 6 o ato administrativo que compde os pressupostos de fato e de direito. O
pressuposto de direito 6 a disposigSo legal que o estrutura e o pressuposto de fato s6o os

acontecimentos, as situaq6es que levam a Administragdo a praticar o ato.

Assirr, ficou claro que a iniciativa contempla os mencionados pressupostos, haja vista que

6 fato a necessidade a Assembl6ia Legislativa alterar a legislagdo para que esta produza os efeitos
desejados.

O pressuposto de direito tamb6m est6 presente, haja vista que a iniciativa apresenta

conformidade com os principios administrativos, mormente o da legalidade, efici0ncia e

economicidade.

Um ato 6 conveniente quando seu conteirdo juridico produz um resultado que atenda i
finalidade pretendida que 6 a satisfaqio ao interesse publico e relevdncia social. O interesse priblico
refere-se ao "bem geral". O interesse publico 6 um conceito central para a politica, a democracia e a

rrat:ureza do pr6prio govemo, j6 a relevAncia social 6 justamente a verificaqdo da importdncia da

proposta para populag6o.

Nesse sentido, podemos afirmar que a iniciativa est6 em consenso com este pressuposto,

pois regulamentar6 questao pertinente.

O interesse priblico mostra-se presente, mormente porque o projeto de lei, busca

possibilitar o exercicio eficiente das funE6es pirblicas e da pr6pria gestlo administrativa, traduzindo,
ao final, em maior efic6cia e efetividade na prestaqdo dos servigos priblicos e no atingimento do

berr comum, ou seja, da coletividade.

O substitutivo integral n' 01, visa adequar a presente proposta de emenda a constituigao
para que atinja o objetivo almejado.

Por fim, esta Relatoria sugere que a proposta em tela prossiga nesta Douta Casa Legislativa
e seja acolhida, face d demonstraEdo nos autos de proeminente interesse social e dos demais

requisitos.

E o parecer.

*r
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(CA) Av. Andre Ant6nio Maggi, Lote 06, s/n, SetorA-CPA CEP: 78.049-065 - Cuiab6 MT



EsrADo DE Mero Gnosso

ASSEMBLETA LEGrsrATrvA Do Esreoo or Mnro Gnosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

N ricleo Econ6mico
Comiss5o Especial - CE

III - Voto do Relator

Pelas raz6es expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovagio da Proposta de emenda 2r

Constituigao n' 0112022, de autoria das Lideranqas Partidririas, nos termos do Substitutivo
Integral n' 01, de autoria das Liderangas Partid6rias.

SaladasComiss6es, " 01 a" 00 de 2022.

IV - Ficha de Votagio

de emenda i Constituiceo 0l12022 Parecer no 8912022

Pelas raz6es expostas, quanto ao m6rito, \,oto pela aprovaqio da Proposta de elnenda i
Constituigio n" 0l12022, de autoria das Lidcrangas Partid6rias, nos termos do Substitutivo
Integral n" 01. de autoria das Lid

Posig.lo na Comiss5o Identifi cagio do(a) Deputado(o)

Relator
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