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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  DE

CONTAS  DO  ESTADO  DE  MATO  GROSSO,  CONSELHEIRO

GUILHERME ANTONIO MALUF

Ao registrar meu apreço e consideração por Vossa Excelência e pelos

seus pares do E. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, faço constar,

com o intuito de prevenir futuras alegações de nulidade, bem como em prol da

indispensável segurança jurídica que deve presidir as deliberações da corte de

contas  de  nosso  Estado,  que  a  formação  do  órgão  plenário  do  TCE-MT,  em

desconformidade ao que dispõe o artigo 49, da Constituição Estadual de Mato

Grosso, representa indício de atuação à margem do comando constitucional.

Conquanto  se  tenha  na  figura  dos  auditores  substitutos  de

conselheiros profissionais da mais alta capacidade técnica, imbuídos sempre do

nobre propósito de contribuir para as discussões da corte, sua participação em

questões afetas ao plenário devem estar adstritas às situações de convocação,

parecendo-nos  não  encontrar  respaldo  que  possam  os  insignes  auditores

substitutos participar dos debates quando não estejam previamente escalados

para a função de conselheiro, sob pena de desvirtuamento da regular formação

constitucional  do TCE-MT, que passaria a contar,  na prática, com mais de 07

(sete) membros, sem contar que esta formação irregular ainda pode contribuir

para a morosidade dos julgamentos e deliberações, situação que conflita com a

importância dos julgados do TCE aos seus jurisdicionados.

Apenas  a  título  de  exemplo,  soaria  absurdo  que  pudessem  os

magistrados escalados para atuarem como substitutos perante o E. Tribunal de

Justiça, debater e votar mesmo antes da efetiva convocação.
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Deste modo,  uma vez mais reafirmando o respeito  institucional  aos

competentes  profissionais  que  ocupam  o  cargo  de  auditor  substituto  de

conselheiro,  sirvo-me  do  presente  para  solicitar-lhe  que  as  discussões  e

deliberações plenárias da corte, quanto aos auditores substitutos de conselheiros,

fiquem adstritas  àqueles  previamente  convocados  e  investidos  em função  de

conselheiro.

Cuiabá-MT, 17 de novembro de 2020.

JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA

Promotor de Justiça1

1 Procurador-Geral de Justiça nomeado para o biênio 2019/2021 afastado das funções para
concorrer à recondução do cargo.
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