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APRESENTAÇÃO 

Instalado a 6 de setembro de 1915, o TRIBUNAL DE CONTAS 

DA BANIA comemorou os seus 70 anos de bons serviços prestados 

ao Estado, à Administração Pública e à Comunidade, sediando o XIII 

Congresso Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil, realizado de 

2 a 6 de setembro de 1985, não deixando passar desapercebido este 

marco dignificante da sua história. 

Essa edição especial da nossa Revista, também comemorativa 

da significativa efeméride, reune artigos, discursos, conferências e 

saudações proferidas no XIII Congresso, um dos maiores e mais 

proveitosos encontros dos Tribunais de Contas. 

Por esse motivo, a presente edição especial merece figurar nas 

estantes daqueles que se interessam pelos Tribunais de Contas. 

Novembro de 1985. 

Cons. ADHEMA R MARTINS BENTO GOMES 

PRESIDENTE 
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XIII Congresso dos Tribunais 
de Contar do R sil - 

Solenidade de abertura do XIII Congresso dos Tribunais de Contas. 



DISCURSO DO 
MINISTRO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

Incumbiu-me o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, na impossi-
bilidade de comparecer pessoalmente, como tanto desejaria, a honrosa incumbên-
cia de representá-lo para testemunhar a quantos dele participam, Ministros e Con-
selheiros de todos os Tribunais de Contas do Pais, a sua esperança em que, das reu-
niões em que aqui se processarão, surjam definições e sugestões para a exata e ade-
quada dimensão do Controle Externo desempenho por todos os Tribunais de Con-
tas. 

Aqui, nesta solenidade, transmito a palavra do Presidente José Samey, em pri-
meiro lugar, à Sua. Exa., o Senhor Governador do Estado, pelo apreço que tanto 
merece do Presidente da República, tantas vezes reiteradamente demonstrado, para 
dizer do seu interesse pessoal, por que do interesse de toda a Nação, que os órgãos 
do País se aperfeiçoem e fortaleçam, para exercer o mais efetivo trabalho de contro-
le da aplicação dos dinheiros públicos e da austeridade dos gestores da administra-
ção. Aliás, desde os primeiros dias do seu governo, vemo Presidente, fiel aos postu-
lados da Nova República, sonhada pelo inesquecível e sempre lembrado Tancredo 
Neves, empenhando-se na renovação ética da gestão da coisa pública, ao insistir em 
que a economia nacional não pode mais ser compelida a assumir prejuízos provoca-
dos pela incompetência, pela dissídia, ou pelos crimes dos que administram recur-
sos de terceiros. 

Neste sentido, a fiscalização das autoridades terá que ser mais exigente, 
atuante e rigorosa. E depois de assegurar que é preciso que todos saibam que neste 
governo não será permitido o peculato, que neste governo não admitiremos o favo-
recimento ilícito e que todos os que se desviarem dos severos padrões éticos, em 
nome dos quais ele se constituiu, serão sumariamente punidos. 

Senhoras e Senhores: a complexidade crescente das atividades do Estado, que 
para nós, do Brasil, assume vultos sem precedentes num Pais que chega a quase 130 
milhões de habitantes, vivendo uma grande dívida externa, aliada a uma preocupan-
te dívida interna e social, traduzida nas carências, sobretudo, das populações, exi-
gem que se aprimorem os sistemas administrativos, inclusive, também, e principal-
mente, os controles instituídos. Não pode ser o Controle de contas tão tardio, com 
o caráter irrelevevante da autópsia do fato consumado. A sua contemporaneidade, 
sem prejuízo da eficácia administrativa e objetivo a seguir, é de imaginação e 
criatividade. 

Os Tribunais de Contas não devem pois permanecer tão somente no exame 
frio dos documentos numérico-contábeis, das prestações de contas a posteriori, mas 
podem e devem, sobretudo, acompanhar a administração com a fiscalização e 
auditoria concomitante, verificando a sua operacionalidade, a eficácia e resultados 
dos programas para uma perfeita execução do cumprimento funcional. As Cortes 
de Contas devem ser competentes para sustar contratos irregulares e ilegais. É 
imperioso que seja revogado o atual dispositivo constitucional que permite a apro-
vação de um contrato ilegal pelo silêncio do Poder Legislativo, não apreciando a 
representação específica no prazo de 30 dias. Do mesmo modo, é indispensável que 
a administração pública se oriente por práticas e normas que evidenciem, de manei-
ra fidedigna, os resultados obtidos pelos administradores e governantes, e ainda que 
haja contabilidade dos resultados com a vontade do legislador, sobretudo que 
permita a sua apreciação pela opinião pública. 
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Tudo isso, é claro, sem que se possa prejudicar a boa marcha da administra-
ção do Estado ou da União, A exemplo, deve ser extirpada da administração a prá-
tica nociva dos orçamentos paralelos existentes e já agora o atual governo federal já 
dá este exemplo. 

Não se pode conhecer, ao lado do orçamento fiscal aprovado pelo Poder Le-
gislativo, com transparência e objetividade programática, outros, paralelamente, um 
orçamento monetário, sem o controle do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas, 

sem o próprio controle da administração, o que vai ensejar e propiciar práticas 
desabonadoras à moralidade e à legalidade administrativas. Deve-se ter em vista que 

que nos cumpre realizar, a todos, cada qual no terreno que lhe é próprio, é o bem 
coletivo e os interesses da Nação. Dar, prestar contas, não apenas como gestores 
ocasionais, mas de todos os nossos atos e até de nossa vida é obrigação que assumi-
mos com um munus de servir ao Brasil e ao povo. 

Concluindo estas considerações que vêm com o entusiasmo de presidir este 
ato inaugural dos trabalhos dos eminentes Ministros e Conselheiros de Tribunais 
de Contas, que põem o melhor do seu devotamento, o melhor do seu serviço, o 
melhor de sua inteligência a serviço da Pátria, cumpre assinalar que toda a Nação 
vive e se emociona ao compreender que tão ilustres magistrados estão cooperando, 
viva e decididamente, para a grandeza do Brasil. Saudando os eminentes Ministros 

Conselheiros, o povo do meu Estado, aqui representado pela figura eminente do 
grande Governador João Durval e a todos que participam desta solenidade, trans-
mito-lhes, em nome do Presidente José Sarney, uma saudação cordial e os votos 
para que o seu trabalho alcance as melhores conquistas para um aperfeiçoamento 
desta admirável Instituição que o Brasil se honra de possuir. Estão os senhores na 
terra onde nasceu o Patrono dos Tribunais de Contas. Tenho certeza que a memória 
de Ruy há de iluminar o caminho de quantos aqui se encontram neste instante. 
para que este conclave alcance os seus objetivos e possa oferecer, de fato. urna nova 
e grande constribuição à nossa República. Muito obrigado! 
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DISCURSO DE ABERTURA DO XIII CONGRESSO, 
DO CONSELHEIRO ADHEMAR MARTINS BENTO GOMES 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA BAHIA 

Nesta solenidade, quando se instala o XIII Congresso dos Tribunais de Contas 
do Brasil, temos a insigne honra de trazer-vos, senhores congressistas, as saudações 
mais cordiais e afetivas de boas-vindas do Tribunal de Contas da Bahia. 

É com profunda emoção que damos cumprimento à incumbência de saudar--
vos, senhores ministros e conselheiros integrantes das delegações representantivas de 
todos os Tribunais de Contas do Brasil. 

É a Bahia gloriosa, de todos os tempos e de todas as épocas, que num amplexo 
fraternal, abraça seus irmãos do Distrito Federal e dos Estados, para dizer-vos que 
aqui, na "terra-mater", deveis pemunencer como se estivésseis em vossos próprios 
lares. 

O que domina a alma baiana é o mesmo calor patriótico que existem em 
todos os recantos da Federação: a vontade, o afã e o entusiasmo de fazer da Pátria 
comum a grande nação, que foi o sonho dos nossos maiores e que o porvir há de 
sintonizar com a grandeza de nosso destino. 

Os Congressos de Tribunais de Contas firmaram-se como eloqüentes demons-
trações de um estado de consciência que se vem impondo como definição, cada 
vez mais viva, do que são e do que representam, em sua plenitude, as cortes de 
contas, no complexo das instituições do estado, em sua função fiscalizadora e juris-
dicional. 

É para reafirmar e reativar esse fecundo estado de consciência, que nos reuni-
mos bienalmente, quando procedemos a um balanço geral das nossas experiências, 
através do estreito e salutar convívio de pessoas e de idéias, geograficamente afasta-
das entre si, mas, na verdade, tão próximas pela coincidência e solidariedade de pro-
pósitos. 

Por isso mesmo, os Tribunais de Contas do Brasil hão de chegar juntos ao 
termo do caminho. Hão de cristalizar-se em fórmulas comuns, de aceitação unâ-
nime, para o seu fortalecimento e melhoria da sua atuação. 

Esse desejo de aperfeiçoamento mergulha suas raízes mais profundas na pró-
pria história do nosso primeiro Tribunal de Contas, no alvorecer da República, e 
traz desde então, como fermento de vida, o pensamento criador de Ruy Barbosa, 
o nosso patrono, homem de presença inesgotável, a cuja sombra luminosa teremos 
que nos abrigar sempre que quisermos restaurar os nossos foros de dignidade pú- 
blica, pois, mal concebemos, sem o poderoso influxo de sua inspiração, a possibi-
lidade de resguardar os fundamentos jurídicos e morais da construção democrático-
republicana. 

Ele, como disse Nathan Coutinho, "aqui repousa, na terra onde nasceu, há 
pouco mais de um século, numa cripta funerária, sob o peso de um monumento que 
a gratidão do povo lhe ergueu. 

Os seus despojos mortais aqui dormem, no sono eterno, imóvel o seu corpo 
franzino de gigante do pensamento e da ação. 

Mas o que está imóvel é o corpo, porque o seu espírito continua vivo a nos 
infundir o amor à pátria, à democracia e à liberdade". 

Assim, é sob a inspiração dessa herança inesgotável que ora nos reunimos, 
mais uma vez, Tribunais de Contas do Brasil, no desejo de que a Justiça de Contas, 
compenetrada de suas grandes e graves responsabilidades, se fortaleça como fator 
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de aperfeiçoamento do complexo administrativo, da sua eficiência, economicidade 
e eficácia dos resultados, no particular da gestão dos dinheiros públicos. 

Não foi por outro motivo que o Tribunal de Contas da Bahia, para assinalar a 
comemoração do transcurso do 709 aniversário de sua fundação e a realização, nesta 
capital, do XIII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, fez confeccionar uma 
estatueta, em bronze, do estadista da República e patrono das Cortes de Contas, 
Ruy Barbosa. 

Os Congressos, pois, favorecem a troca de opiniões, a transferência de obser-
vações e pesquisa, o debate de idéias sobre os vários ramos do saber e, ainda, a per-
muta de experiências nas atividades profissionais. 

Indiscutível a utilidade desses conclaves. quando o seu objeto é' a troca de 
informações, e, quando considera a manifestação do pensamento e a sua livre dis-
cussão como forma de contribuição ao progresso humano e social. 

Os Tribunais de Contas vêm-se encontrando, sob os estímulos desse entendi-
mento, na compreensão de que é importante e necessário discutir aspectos constitu- 
cionais, legais e técnicos de suas atribuições, principalmente, quando estes aspectos 
se renovam e se ampliam nesses últimos tempos, demandando estudos e interpreta-
ções, até mesmo para adequá-la a exigência da nova ordem político-social. 

A dinâmica da moderna administração, por sua vez, está a exigir, imperati-
vamente, profunda reformulação no sistema fiscalizador. 

A Constituinte que se avizinha gera uma saudável expectivativa de debates 
sobre o papel dos Tribunais e a melhor forma de preservar sua autonomia, indepen-
dência e competência judicante de contas tão necessárias ao cumprimento eficaz 
de sua missão. 

O XIII Congresso, que hoje se inicia sob os auspicias do Tribunal de Contas 
da Bahia, vem assegurar continuidade a um trabalho sistemático de consolidação. 
desenvolvimento e atualização dos órgãos que. em todo Pais, respondem corno unia 
das principais molas do regime democrático, o controle externo da administração 
pública. 

A Democracia não se exaure no processo de investidura dos governantes, mas 
tem curso permanente com a efetivação de princípios constantes e irredutíveis. 
entre eles o principio da responsabilidade, traduzido no controle, pelos jurisdiciona-
dos, dos atos dos governantes, pois o mandato político é expressão da representa-
ção. 

A responsabilidade dos governantes perante os governados, além de ser aquela 
tomada pelo tribunal da opinião pública, é, num sentido mais restrito e técnico, a 
responsabilidade administrativa, ou seja, a prestação de contas da gestão adminis-
trativa, em que realça sobremodo a missão do Tribunal de Contas e o seu caráter de 
instrumento de realização da democracia. 

Tempo houve, sem dúvida alguma, em que a instituição a que nos honramos 
de pertencer não desfrutava de maior apreço, no conceito da opinião pública. Para 
os governos, não passava de um modesto e impertinente escolho, na rota da admi-
nistração, a criar-lhe entraves inúteis e tropeços prejudiciais. 

Quanto ao povo, dificilmente conseguia dissociar, no seu espirito irreverente 
e malicioso, a investidura no cargo de ministro ou conselheiro da idéia de uma 
ociosa sinecura, uma como que aposentadoria dourada para políticos enfastiados ou 
em decadência. 

O trabalho fecundo, honesto, correto e eficiente dos integrantes dos tribunais 
de todo o país, resultando em frutos concretos a que, no terreno do controle das 
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finanças públicas, não podiam deixar de ser atentos e compreensivos os governantes 
bem intencionados e, sobretudo a opinião pública, sempre alerta e vigilante, vai des-
fazendo aos poucos o injusto preconceito que hoje se encontra reduzido a áreas 
quase inexpressivas de alguns poucos e impertinentes adversários das suas legítimas 
finalidades e da sua efetiva atuação, que não tem, ainda, no devido apreço. 

A maturidade política do povo, inegável e alentadora realidade de que são 
eloqüentes evidências os últimos pleitos eleitorais, explica, de maneira cabal, esse 
nítido crescimento dos Tribunais de Contas no conceito e no respeito da opinião 
pública. 

É que a sabedoria popular, muito mais aguda e avisada do que frequentemen-
te se supõe, já alcançou claramente que, para o perfeito funcionamento do regime 
democrático, para a exata e completa integração do povo, na sorte e nas responsa-
bilidades do governo, não basta que os governantes sejam o resultado da escolha 
popular, através do voto eletivo, mas impõe-se indeclinavelmente, ao mesmo tempo, 
que eles respondam perante um organismo autônomo, garantido na sua indepen-
dência, constituído por cidadãos da mesma origem popular, pela exata, fiel e corre-
ta aplicação, sob o império da lei orçamentária, da enorme massa de recursos com-
pulsoriamente entregues pelo povo, sob a forma de tributos, para o atendimento 
das legítimas atividades do estado em beneficio da sociedade. 

No decorrer deste encontro começa a ser escrita uma nova página na história 
do Tribunal de Contas da Bahia, que, instalado em 1915, soleniza, no próximo dia 
6, seus 70 anos de saudáveis contribuições para a administração, comemorando, ao 
patrocinar este XIII Congresso, sua trajetória luminosa de guardião dos dinheiros 
e bens públicos, renovando-se e reciclando-se, nos dias de hoje, com as novas técni-
cas de auditoria de obras, operacional, integrada e computadorizada, saindo de uma 
visão meramente numérico-contábil e financeira para uma abordagem mais ampla 
da gestão orçamentário-programática, visando a alcançar o patamar da auditoria de 
economia, de eficiência, de programas e resultados. 

O Conselheiro Renato Bião de Cerqueira, em memorável discurso comemora-
tivo do cinquentenário da nossa Corte de Contas, dizia-nos que "a idade das insti-
tuições há-de se marcar pela cronologia de suas ascenções ou declinios de sua con-
solidação ou desgaste, aperfeiçoamentos ou estagnações". 

"Seu tempo de existência se valoriza, além disso pela vitalidade com que 
vencendo os dias e entestando com as novas contingências. Elas se robustecem pela 
reação ou adaptação pelo anseio e reclamo de se revigorarem e se transformarem". 

Bem haja o Tribunal de Contas da Bahia. que celebra a sua maturidade come-
morando. nimbem, os 70 anos por entre o respeito e o aplauso dos administradores 
a quem serve, não se deixando estiolar ou quedar inerme, mas cheio de ânsia reno-
vadora que exprime. antes de tudo, vitalidade, alteando sempre a sua voz em busca 
do crescente aperfeiçoamento dos seus meios de ação, negando, assim, quaisquer 
indícios de degenerescência ou inutilidade. 

Senho res Congressistas: 

Quis o destino que este Congresso tivesse sua realização, por feliz coincidên-
cia, sob o signo da Nova República, da qual é um dos grandes artífices o eminente e 
preclaro Presidente José Sarney que. com  as vistas voltadas para a consolidação do 
regime democrático, vem imprimindo ao seu governo uma orientação de austeridade 
administrativa, de seriedade e honestidade dos gastos públicos e de combate, sem 
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tréguas, à corrução, metas sempre perseguidas pelos Tribunais de Contas. 
Porisso, a oportunidade se nos enseja propícia a que manifestemos a Sua Ex-

celência os nossos eloquentes agradecimentos pelo apreço que vem demonstrando 
as instituições dos Tribunais de Contas e pelo interesse no fortalecimento dos seus 
mecanismos com vistas a que possam esses órgãos exercer, com a eficiência deseja-
da, a sua nobre e difícil missão de fiscalização da gestão da coisa pública. 

E esses agradecimentos são tanto mais especiais na medida em que, presti-
giando sobremaneira a realização deste conclave, Sua Excelência o Senhor Presidente 
da República faz-se representar, no ato solene de sua instalação, na pessoa do ilustre 

operoso Ministro da Comunicações Doutor Antonio Carlos Magalhães, ex-Gover-
nador deste Estado e uma das mais autênticas e legitimas lideranças do Pais. 

Para nós, de modo particular, essa representantividade proporciona indizível 
satisfação, dado ao caráter afetivo de que se reveste em face de uma sólida amizade 
de muitos anos. 

Além disso, fomos conduzido a integrar esta Corte de Contas por nomeação 
de Sua Excelência, a respeito de quem já tivemos oportunidade de expressar e nunca 
será demais repetido: a história há-de, inequivocamente, reconhecer Antonio Carlos 
Magalhães, não somente como Governador de dois mandatos constitucionais, mas 

administrador austero e seguro, o comandante resoluto de prontas decisões, o 
revolucionário, o polemista aguerrido, o democratizador de oportunidades, o esta-
dista, o construtor, afinal, de um novo tempo com tantas e tais inovações e realiza-
ções materiais na vida administrativa, política, econômica e social desta terra, que 

seu nome ficará, indelevelmente, gravado no espírito e no coração do seu povo. 
E este é o seu conceito, entre nós, os baianos, que já se espraia para todo o Brasil. 

Senhor Ministro Antonio Carlos Magalhães, permita-me solicitar-lhe que trans-
mita ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República nossos reiterados agradeci-
mentos pelo prestigio que empiestou a este conclave, credenciando a Vossa Exce-
lência, Ministro de Estado, uma das mais altas expressões da política nacional para 
representá-lo, especialmente, nesta solenidade, encarecendo, ainda, de Vossa Exce- 
lência, a nímia gentileza de fazer-lhe chegar as mãos uma estatueta de Ruy Barbosa 
comemorativa deste evento. 

E Vossa Excelência, Senhor Ministro, receba do Tribunal de Contas da Bahia, 
também, a estatueta de Ruy Barbosa, para que fique gravada em sua lembrança esta 
noite festiva deste memorável conclave e sinta, nesta homenagem, a profunda admi-
ração e respeito pelo seu valor e pelo trabalho desenvolvido em todos os cargos que 
exerceu, que exerce e que, por certo, continuará a exercer pela grandeza do nosso 
Pais. 

Senhor Governador João Durval Carneiro: 

Vossa Excelência, que já se afirmou corno timoneiro seguro dos destinos do 
nosso Estado, vem realizando uma notável obra de governo, alcançando todos os 
quadrantes da Bahia, propicionado a continuidade do seu desenvolvimento, bene-
ficiando, principalmente, as populações mais sofridas e carentes. Sua íntegra forma-
ção moral e religiosa, sua sinceridade de sertanejo. de mãos limpas, sua postura de 
homem público digno, operoso e eficiente, fazem-nos credor da admiração e do 
respeito de todos os baianos e deste Tribunal ao qual não tem poupado os meios 
necessários e indispensáveis a que possa desenvolver, com altivez e independência, 
as suas altas funções fiscalizadoras, coincidentemente, aliás, Senhor Governador. 
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com a sua filosofia de realizar uma administração transparente, porque sempre 
receptiva às inspeções, as auditorias e ao julgamento da opinião pública. 

Senhor Governador, por tudo isto, é Vossa Excelência credor do especial 
agradecimento da Corte de Contas da Balda e de todos os congressistas pelo incen-
tivo e apoio emprestados à programação deste encontro sem os quais seria impossí-
vel a sua realização. 

Ao externamos estes nossos sinceros agradecimentos, queremos materiali-
zá-los através da entrega a Vossa Excelência de uma estatueta de Ruy com que este 
Tribunal quis assinalar este marcante evento. 

Senhores Congressistas: 

Aqui estais entre nós, no recesso amorável da "terra-matei", nesta quadricen- 
tenária cidade do Salvador, no dizer do poeta, "suspensa entre o brilho dos astros e 
o sussurro das ondas". 

Aqui estais entre nós, para nos trazerdes, entre os florões de vossa cultura e as 
luzes de vosso talento, o fruto sadio da vossa experiência no trato diuturno e esta- 
fante dos negócios públicos. 

Aqui estais, neste memorável conclave, figuras exponenciais do Direito Consti- 
tucional e Administrativo pátrios, as mais lúcidas inteligências que se dedicam, em 
nosso Pais, às árduas tarefas da fiscalicação e julgamento das contas públicas. 

Aqui, também, estamos a recordar a mensagem poética de Carlos Drummond 
de Andrade: 

"Não serei o poeta de um mundo caduco 
Também não cantarei o mundo futuro. 
Estou preso à vida e olho meus companheiros. 
Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. 
Entre eles, considero a enorme realidade. 
O presente é tão grande, não nos afastemos. 
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas". 

Sim, senhores congressistas: vamos todos de mãos dadas, nutrindo grandes 
esperanças, trabalhar pelo engrandecimento dos Tribunais de Contas e pelo engran-
decimento do Brasil. 

Sede bem-vindos á Bahia! 
Desfrutai da nossa hospitalidade! 
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DISCURSO DO 
GOVERNADOR JOÃO DURVAL CARNEIRO 

Dentre as tradições de nossa gente baiana, e somos sabidamente um povo 
rico em tradições, uma das que mais prezo e enalteço é a da hospitalidade. Para nós 
aquele que nos visita em função de interesse público ou privado, na busca de conhe-
cimento ou mesmo simplesmente de lazer e recreação, jamais é um estranho. Nós 

encaramos como hóspede e como tal, ele se torna alguém que nós é próximo, 
um amigo que nos dá satifação e alegria. Por isso, procuramos fazer com que sua 
estada entre nós seja sempre mais agradável e prazeirosa. Entendo que esta tradição 
de hospitalidade, expressa e reflete algumas das caracteristicas mais marcantes do 
que poderíamos chamar de alma baiana, do espírito, do modo de ser de nosso povo, 

que são a generosidade, o desejo de confraternizar e também, é certo, o orgulho 
pelo que temos a mostrar e a oferecer. E neste XIII Congresso dos Tribunais de 
Contas do Brasil, há um aspecto adicional a considerar. Sua realização nesta nossa 
histórica cidade do Salvador, representa uma homenagem à Bahia, pois vem engran-
decer e conferir um significado nacional às comemorações pelos 70 anos de funda-
ção do Tribunal de Contas do nosso Estado e rins, baianos, somos sensíveis a gestos 
como este. Devo acrescentar ainda que vejo neste XIII Congresso um significado 
especial, pois é o primeiro que se realiza após o advento da Nova República. Esta 
característica, por sinal, manifesta-se de modo claro, na temática de seus trabalhos. 

A fiscalização e o controle das atividades administrativas no que se refere 
a boa e correta aplicação do dinheiro público vinculam-se nos temas que aqui se-
rão debatidos. à questão da austeridade da administração pública que é, sem dú-
vida, uma das preocupações cruciais do governo José Sarney. Relacionam-se tam-
bém as questões precipuas dos Tribunais de Contas com a Constituição, o que, 
considerado em sua maior abrangência, envolve não só a Carta Magna atual, como, e 
acredito até que a nível de maior ênfase, aquela que, atendendo aos reclamos de 
toda a sociedade brasileira, deverá ser elaborada e aprovada pela futura Assembléia 
Nacional Constituinte. Impossibilitado de comparecer pessoalmente, porém, re-
conhecendo a importância deste Congresso, o Presidente José Sarney está aqui 
representado, e devo dizer que muito bem, pelo eminente homem público baiano, 

Dr. Antonio Carlos Magalhães, hoje integrando o Ministério da Nova República. 
Peço a V. Ex Senhor Ministro, que transmita ao Presidente José Sarney não só os 
cumprimentos do governo, e do povo do nosso estado, mas igualmente a afirma-
ção do apoio da Bahia ao seu governo que aqui reitero publicamente. Em cumpri-
mento à tradição baiana de hospitalidade, formulo aos ilustres participantes deste 
Congresso, em meu nome, como no de todos os baianos, os votos de que tenham 
uma feliz estada em nossa terra. Os senhores vieram a Salvador, em missão oficial, 
representando os Tribunais de Contas de todo o Brasil. Estou certo de que os 
trabalhos neste Congresso serão os mais proveitosos. Como é uma reunião de tra-
balho da mais alta relevância para a administração pública. Suas visitas, de caráter 
oficial ou privadas, serão sempre bem recebidas, como hóspedes amigos. Muito 
obrigado! 
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DISCURSO NA SOLENIDADE DE ABERTURA 
XIII CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL 

— SALVADOR — BA 

Conselheiro Jarbas Maranhão — Presidente do 
Tribunal de Contas de Pernambuco 

Este é um momento especial, como especial é a alta distinção a mim conferida 
de falar na abertura de nosso XIII Congresso, em nome dos Tribunais de Contas do 
Brasil. 

Recebo como sendo u'a homenagem ao Tribunal de Contas de Pemambuco 
a insigne e honrosa missão, que sensibilizado agradeço. 

Nosso primeiro gesto é de prestar justo e consagrador tributo à Corte de Con-
tas da Bahia, de nobres tradições, pela cultura e ponderação de seus titulares, e bem 
assim no apreço de que desfruta no conceito geral. 

Exemplo de competência profissional e valiosa contribuição no campo de 
questões públicas é o Conselheiro Adhemar Martins Bento Gomes. 

Bacharel em Direito, com o curso de Administração Superior e pós-graduação. 
Especialização em Administração Pública pelas Universidade da Califórnia do 

Sul e Pensilvánia. 
Nesse campo da ciência, fez estágios inclusive na Universidade de Loyola, em 

Nova Orleans. 
Seu saber na área da Administração abrange todos os ramos, desde os relacio-

nados com recursos humanos, os aspectos financeiros e orçamentários, até os de 
modernização e desenvolvimento. 

Não somente ensinou como serviu em importantes cargos da Administra-
ção Federal e Estadual, culminando pela sua nomeação para o cargo de Conselheiro 
do Tribunal de Contas da Bahia, do qual é agora ilustre Presidente. 

Tão ilustre que a todos desvanece, pela circunstância de presidir este Con-
gresso. 

Para a simpática e hospitaleira Salvador convergiram homens ilustres e experi-
mentados na vida pública. 

Serviram em várias atividades, predominantemente na política, e guardam, 
ainda hoje, os sonhos que os animaram. 

Continuam fiéis a si mesmos escudados no idealismo de servir à causa pública. 
Vieram para estudar, discutir, argumentar, propor regras jurídicas e métodos 

de trabalho mais adequados ao papel e desempenho dos Tribunais de Contas. 
E as suas conclusões hão de repercutir, pela voz autorizada do Congresso, nas 

altas esferas competentes. 
É imperativo consolidar as Instituições de Contas mediante instrumentos le-

gais e recursos técnicos que lhes fortaleçam a atuação, não somente no que se rela-
ciona com o aspecto formal das averiguações, mas também quanto aos resultados da 
execução dos programas. 

Devemos buscar a eficácia dos Tribunais de Contas como órgãos destinados ao 
serviço do pais e da democracia. 

Pela circunstância de lugar, sob os céus da encantadora Salvador, o Congresso 
há de ser dos mais fecundos e construtivos de quantos já realizamos no Brasil. 

Pela circunstância de tempo, fase de mudanças no regime político-jurídico, e 
pela colheita de experiências e valor das teses apresentadas, hão de resultar, de tudo 
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isso, preceitos e normas que aperfeiçoem a competência constitucional e legal de 
nossos Institutos. 

Elevo o pensamento para um completo êxito deste XIII Congreso, que de-
monstrará o idealismo e a fé, o esforço e abnegação dos que servem aos Tribunais de 
Contas do Brasil. 

BAHIA E PERNAMBUCO 

Venho do legendário Recife. 
Recife dos rios. Capibaribe e Beberibe que umedecem o solo da cidade, tam-

bém umedecido pelo sangue de tantos heróis e mártires. 
Recife das pontes, novas e velhas, que evocam fatos de nossa história. 
Recife das brisas soprando sobre as palmas dos coqueiros e as telhas encarna-

das dos sobrados e casarios antigos. 
Dos bairros do centro da cidade: Recife, Santo Antônio, São José, Boa Vista 

e dos subúrbios distantes manchados do verde das árvores e colorido dos frutos. 
Recife moderno, de largas avenidas e arranha-céus. 
Velho Recife de rejuvenescimento que envelhecem na sucessão dos tempos. 
Heróico Recife, das revoluções libertárias. 
Venho de Pernambuco, de tantos pioneirismos políticos e culturais. 
Pouco cuidamos de nossas tradições. E, no entanto, um povo deve cultivar 

a sua história. 
Vivemos o presente, voltados para o futuro, mas não é justo nem possível 

esquecer o passado, pois o tempo é por demais abrangente. 
É um passado de prioneirismo o nosso. 
O despertar do sentimento e espirito de nacionalidade na guerra contra o 

batavo. 
É a restauração de Pernambuco em 1654, vencidos os holandeses nos Montes 

Guararapes que, deste então, se transformaram nas mais brasileiras de nossas co-
linas. 

É o ideal de República, em 1710, no grito de Bernardo Vieira de Melo, no 
Senado da Câmara de Olinda. 

São a Guerra dos Mascates, a Conspiração dos Suaçunas. 
É a Revolução Republicana de 1817, que Oliveira Lima considerou a maior 

daquela fase. 
É a Confederação do Equador, de 1824, rebeldia contra a dissolução de uma 

Constituinte e a outorga de uma Lei Maior; continuação de ideais libertários, ainda 
retomados na Guerra dos Cabanos. 

É a Revolução Praieira de 1848/1849, cujo sentido social é enfatizado pelo 
historiador Amaro Quintas. 

Eis o prioneirismo pernambucano, de que tanto gosta de falar o escritor Nilo 
Pereira. 

Venho para a Bahia, Bahia de todos os Santos, Terra-mater da nação brasi- 
leira. 

Bahia de porto bom e seguro; das primeiras missas do Brasil. 
Sede do primeiro Governo Geral do Brasil, pela sua posiçao central na costa 

do país. E ainda hoje posição de centro no coração e no espírito dos brasileiros. 
Bahia das explorações agrícolas da cana de açúcar, no Recôncavo, que guarda 

fisionomia semelhante à Zona da Mata em Pernambuco: os ondeantes canaviais, os 
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bangués, as usinas, as casas grandes, a capela, as senzalas. 
Bahia que, como São Paulo, também organizou Bandeiras, conquistando terri-

tórios, levando o gado até os longínquos sertões. 
Bahia que se insubordinou contra Portugal e consolidou a Independência do 

Brasil, a 2 de julho de 1823, a maior data de sua história. 
Data que recorda a ação dos bravos de Cachoeira, Santo Amaro, Itaparica e 

Pirajá, homens e mulheres simples — como a heroina Maria Quitéria — aos quais se 
deve a derrota dos soldados de Madeira de Melo. 

Data que é também um Marco Nacional. 
Bahia que, como Pernambuco, foi invadida pelos holandeses. 
Bahia do Motim do Maneta, da conjuração dos Alfaiates, da Abertua dos 

Portos. 
Bahia onde se fundou a primeira academia literária do país — a Academia Bra-

sílica de Letras, a 7 de março de 1724. 
Bahia do levante do Mato-Maroto e do movimento conhecido pela denomina-

ção de Sabinada, movimento de idéias liberais e de federalismo, que pleiteou a auto- 
nomia de um "estado livre", desligado do Rio de Janeiro. Movimento que se dizia 
anti-aristocrático e que chegou a proclamar uma República Baiana, embora, pelo 
menos, até a maioridade de Dom Pedro II. 

Bahia de tantos episódios históricos, de inúmeros vultos ilustres. De uma tão 
rica contribuição à cultura e à civilização brasileiras: na política, nas letras, nas 
artes, na religião, na economia, na culinária e na fusão das raças, de que resultou a 
idéia de morenidade, como característica do tipo brasileiro. 

Contribuição de um Dorival Caymrni, Gilberto Gil, Caetano Veloso, como, em 
Pernambuco, a de um Capiba, Luiz Gonzaga e o sempre lembrado Nelson Ferreira. 

Contribuição de artistas plásticos baianos ou baianizados a exemplo de Cary-
bé, Jenner Augusto, Floriano Teixeira, Mário Cravo, Carlos Bastos; como, em Per- 
nambuco, Cícero Dias, Lula Cardoso Ayres, Francisco Brennand, Reinaldo Fonse-
ca, Wellington Virgulino, o pernambucanizado João Câmara e o saudoso Vicente do 
Rego Monteiro. 

A Bahia pode orgulhar-se do talento romanesco de Jorge Amado; Pernam-
buco da rara capacidade e relevo do cientista social e escritor criativo, que é Gilber-
to Freyre. 

Na luta contra a escravidão, a Bahia pode ufanar-se do gênio poético de Cas-
tro Alves (sinto em mim o borbulhar do génio); da imensa beleza e profunda hu-
manidade de seus versos, cantando o horror dos cativos nos porões dos navios ne-
greiros. 

Pernambuco pode lembrar o tribuno liberal José Mariano, seus gestos de des-
prendimento; grande orador das motivações populares e um dos líderes, no país, 
da luta pela abolição. 

A Bahia pode orgulhar-se da extraordinária inteligência e do incomensurável 
saber de Ruy Barbosa, que se projetou internacionalmente, Águia de Haia. 

Ruy é uma presença luminosa na história política e cultural do Brasil. 
Uma de nossas fontes mais profundas e límpidas. 
Uma vida de estudos, idealismos e lutas. Uma obra monumental, de observa-

ções que não se esgotam. 
Um espirito nobre e cheio de elevação. 
Advogado, jornalista, político, deputado, senador, duas vezes candidato à 

Presidência da República. 
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maior de nossos Constitucionalistas e um autêntico homem público, arre-
batado na paixão da liberdade. 

Orador que empolgava a todos que o ouviam e aclamavam. 
Foi uma força das mais combativas a favor da revolução liberal, que impul-

sionou a geração acadêmica de 1868; e vitoriosas as idéias passou a ser o seu mais 
ardoroso defensor. 

Lutou pelo abolicionismo, liberdade de imprensa e dos cultos, pela Federação 
e sufrágio direto. 

Exilado por Floriano, escreveu os célebres artigos "Cartas de Inglaterra". 
Propagandista e verdadeiro apóstolo das idéias liberais, bateu-se na defesa do 

civilismo e o aperfeiçoamento moral dos costumes políticos. 
Autor de inúmeros livros, alcançou invulgar prestígio nos meios literários, 

embora houvesse ele próprio idagado qual em sua existência, ato de sua consagra-
ção essencial às letras e onde o trabalho que assegurasse à sua vida o caráter predo-
minante ou eminentemente literário? 

— não obstante vários ensaios literários — ele mesmo respondeu: Não sei 
ou de pronto não me lembro. Tudo o mais é política, é administração, é direito, são 
questões morais, questões sociais, projetos, reformas, organizações legislativas". 

Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. 
Diz Antonio Soares Amora que, "ao morrer, em 1923, era a maior figura in-

lectual e política do Brasil". 

Foi um expoente do espírito de sua época. 
Pernambuco pode, igualmente, orgulhar-se de Joaquim Nabuco. 
Nascido de família ilustre pelo sangue e posição política, foi colega, na Facul-

dade, de Ruy Barbosa, Castro Alves, Afonso Pena, Rodrigues Alves, entre outros 
que também se notabilizaram. 

Bacharel, em 1870, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde iniciou a carreira 
jornalística e literária. 

Jornalista e parlamentar, fez a pregação e o apostolado do abolicionismo. 
Vencida a escravatura e proclamada a República, retirou-se das Lides políticas, 

pois, vitorioso na causa da abolição, desejava continuar coerente com a sua prefe-
rência pela Monarquia. 

ostracismo voluntário permitiu-lhe dedicar-se à literatura e ao estudo de re-
levantes questões. 

Em seguida, voltou à atividade pública e serviu ao pais como Embaixador em 
Londres e depois em Washington, onde morreu em 1910. 

Nabuco é uma figura magestosa na história literária, cultural e política do 
Brasil. 

Jornalista, escritor, diplomata, político, orador parlamentar dos mais perfei-
tos e, sem perder o aprumo, impressionante tribuno de comícios populares. 

Distinguiu-se por uma cultura superior e sempre atualizada, personalidade das 
mais representativas da inteligência brasileira e das lutas liberais no país. 

Sua prosa é de uma bela expressão literária e os discursos de excelente valor 
artístico; o que levou um crítico a observar que ele fez de toda sua obra um modelo 
da arte de escavar e, no caso dos discursos e conferencias, um modelo da arte de 
falar. 

Fez, com extradordinário sucesso, história, crítica literária e memorialismo. 
"Minha Formação" vale como exemplo no gênero de memórias. 
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O estilo claro advém da influição da literatura francesa, que ele sorveu na mo- 
cidade. 

Sua elegância não estava apenas no porte, mas também nas maneiras e no 
espírito. 

É uma vida bela e harmoniosa nos aspectos físico e espiritual. 
Lutou por nobres ideais e causas justas. 
Bateu-se decisivamente pelo abolicionismo. 
Buscou o aperfeiçoamento da Monarquia. 
Propugnou a Federação. 
Difundiu o Pan-Americanismo. 
Tinha u'a alma de Quixote, pois era um servidor dos seus princípios. 
Foi um fidalgo pernambucano que amou o povo, sentindo na alma o sofri- 

mento dos escravos. 
O homem erudito e culto era, no seu classicismo, um telúrico. 
"Os filhos de pescadores sentirão sempre debaixo dos pés o roçar das areias 

da praia e ouvirão o ruido da vaga. Eu por vezes acredito pisar a espessa camada de 
canas saidas da moenda e escuto o rangido longínquo dos grandes carros de boi... 
Nunca se me retira da vista esse pano de fundo que representa os últimos longes de 
minha vida..." 

No dizer do cronista e historiador Potiguar Matos de muita beleza e proprie- 
dade: 

"O homem é, entre outras coisas primordiais, um animal geográfico" 
E aludindo precisamente a Nabuco: 

"Se arranharmos esse mármore grego, entretanto, surge a camadura morna 
da terra". 

Pernambuco e Bahia. Bahia e Pernambuco são Estados brasileiros, como vi-
mos, dos mais ricos em tradições históricas, cívicas e culturais. 

Verifica-se nessas afinidades a razão do convite feito pelo Presidente do Tri-
bunal de Contas da Bahia ao seu colega de Pernambuco para pronunciar a oração de 
abertura deste Congresso. 

PRINCR'IOS BÃSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Existem princípios básicos relativos à Administração Pública. 
O principio da legalidade, ou seja, de subordinação à lei. A validade do ato 

administrativo está em ser conforme o Direito. E o princípio primordial na carac-
terização do Estado Democrático. 

Esse Estado é de predominante teor ético. Dai o princípio da moralidade 
administrativa. 

Mas o Estado visa a um determinado fim: o bem comum. Interesse coletivo, 
que traduz o princípio da finalidade. 

Como ensina Hely Lopes Meirelles, "por legalidade ou legitimidade se entende 
não só a conformação do ato com a lei, como também com a moral administrativa 
e com o interesse coletivo, indissociável de toda atividade pública". 

Compreende-se, assim, que o respeito à legalidade envolve outro compro-
misso, que é o dever da boa administração. Boa administração que se traduz em 
contas eticamente corretas, tecnicamente certas, apropriadas do ponto de vista 
econômico e de resultados socialmente úteis. Seria o princípio da responsabilidade. 

Todo cste ideal necessita concretizar-se nos atos humanos, na ação do Estado. 
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Daí a função de fiscalização, que é também inerente aos regimes políticos de liber-
dade. 

Foi o constitucionalismo liberal que a instituiu no entendimento de que se os 
parlamentos fazem as leis deve caber-lhes acompanhar a sua realização pelo Poder 
Executivo. Se às Assembléias Políticas cabe a missão relevante de discutir e votar a 
Lei dos Meios, compete-lhes, em consequência, o poder de controlar a administra-
ção orçamentária e financeira, um dos pontos altos na evolução do Estado. 

É o controle externo, como é denominado atualmente, tendo em vista que 
Poder Executivo desenvolve também o sistema de autocontrole ou controle inter-

no, ambos definidos na Constituição vigente do país. 
O controle interno visa a criar condições para assegurar eficácia ao controle 

externo, a realização da receita e da despesa, acompanhar a execução do orçamento 
e programas de trabalho, bem como avaliar os resultados e verificar a execução dos 
contratos, e pode desenvolver-se nas formas a priori, concomitantemente e a pos-
teriori. 

É eminentemente administrativo. 
Por sua vez, o controle externo é ao mesmo tempo político e técnico, nos 

termos de nossa Constituição. 
Seu aspecto político compete ao Poder Legislativo, ou seja, aos representantes 

do povo, até porque esse tipo de fiscalização é uma conquista da democracia. Da 
atuação técnica incumbem-se os Tribunais de Contas. 

Quais os objetivos do controle externo? Pode-se resumi-los em: verificar a 
probidade da administração, a guarda e legal emprego dos bens, valores e dinheiros 
públicos, e o cumprimento da lei orçamentária. Relevantes tarefas às quais corres-
pondem nobres e complexas atribuições, deferidas, na Lei Magna, às Cortes de Con-
tas. 

São tão amplas as incumbências do Tribunal de Contas que um ilustre adrni-
nistrativista classificou-as de opinativas, verificadoras. assessoradoras. corretivas 
e jurisdicionais administrativas (Hely Lopes Meirelles). 

O controle político ou parlamentar considera os ángulos da legalidade e ainda 
do mérito, isto é. da conveniência e oportunidade. 

O Controle do Tribunal de Contas exerce-se para o cumprimento das leis 
financeiras e contábeis. 

Cumpre-lhe opinar sobre as contas globais, ou de exercício, dos Governos; 
realizar auditoria financeira e orçamentária nas unidades administrativas dos três 
Poderes; representar ao Executivo e ao Legislativo sobre irregularidades e abusos 
defrontados no exame das contas, e assinar prazos para sua regularização, sustando 

ato impugnado, se excedido o prazo, exceto em relação aos contratos. 
Neste caso deve solicitar ao Legislativo que determine idêntica medida ou 

outra necessária ao resguardo dos objetivos legais. 
É seu dever, ainda, julgar as contas dos administradores e demais responsá-

veis por bens, valores e dinheiros públicos, inclusive as contas das autarquias (con-
quista da Constituição de 1946), das sociedades de economia mista, empresas pú-
blicas, órgãos autônomos e fundações instituídas ou mantida pelo Poder Público. 
(Reivindicações de Congressos dos Tribunais de Contas e adotadas pelo Poder 
Público). 

Uma de suas obrigações mais constante é apreciar a legalidade das concessões 
iniciais de aposentadoria, reformas e pensões, tudo isso sem esquecer o Parecer 

22 



Prévio que emite sobre as contas das Prefeituras e Câmaras Municipais e sem levar 
em conta as denúncias que investiga, sindicâncias que realiza e as consultas a que pe-
dagogicamente responde, num valioso trabalho de orientação. 

O que não encontra justificação ética, política ou jurídica, é o § 69 do artigo 
72 da atual Constituição, segundo o qual será considerada insubsistente a impugna-
ção do Tribunal de Contas, referente a contrato por ele considerado ilegal ou aten-
tatório do interesse público, se no prazo de 30 dias não haja ainda se pronunciado o 
Congresso Nacional. 

Também o § 89 do mencionado artigo é norma que nos parece inconveniente 
discutível por facultar ao Presidente da República ordenar a execução ou registro 

de atos como as das aposentadorias, reformas e pensões de que têm os Tribunais de 
Contas competência constitucional expressa ou privativa para apreciar a sua legali-
dade, com atos administrativos de natureza complexa. 

De qualquer forma, a experiência conduziu o legislador a fazer substituir con-
troles de natureza formal, exercidos sobre papéis, pelo acompanhamento mais dire-
to e constante da conduta administrativa na execução do orçamento e dos progra-
mas de trabalho, nele estabelecidos. 

Buscou-se com essa orientação um controle mais vigilante e eficiente, pou-
pando-se o Tribunal de atividades menos práticas e propiciando-lhes, ao contrário, 
uma atuação mais dinâmica e proveitosa. 

EVOLUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO PELOS 
PARLAMENTOS E ÓRGÃOS TÉCNICOS 

Os ingleses conquistaram, pelas armas impostas ao Rei João Sem Terra, o 
direito de discutir e aprovar os impostos, consagrando essa prerrogativa, na primei-
ra Constituição escrita, a Magna Carta de 1215. Essa conquista alcançada na Idade 
Media sofreu no decurso dos tempos muitos embates, mas acabou prevalecendo 
como inerente ao Estado de Direito. Por isso, é natural que as ditaduras limitem as 
Assembléias, em matéria orçamentária. 

Aos Parlamentos cabe votar a Lei de Meios, em que é prevista a receita e 
fixada a despesa, para determinado exercício, na obediência dos princípios de uni-
dade, universalidade, anualidade, sinceridade, equilíbrio, especialização, etc. 

Compete-lhe, também, fiscalizara execução das receitas e despesas públicas. 
Mas as Câmaras vibram nas divergências e pulsações dos partidos políticos; 

assim foram levadas a instituir um órgão que pela sua isenção ou imparcialidade 
pode com elas colaborar, mediante um trabalho ponderado e constante, na aprecia-
ção dos fatos financeiros. 

Surgiram dessa maneira as Cortes de Contas e, com elas, ao lado do controle 
político, o controle técnico. 

O quadro das instituições orçamentárias não pode resumir-se como entendia 
René Stourm, apenas na votação das receitas e das despesas com o que surge, se-
gundo ele, o direito orçamentário; nem tampouco na votação eas receitas e despesas 

em sua discussão anual, como afirmava outro grande financista francês, Gaston 
Jeze. 

O quadro das instituições orçamentárias tem um ciclo maior, completa-se com 
a prestação de contas. 

Deve-se aos barões feudais, com a Carta Magna que exigiram João Sem Terra 
assinasse, o inicio do processo democrático no campo das finanças públicas. 
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A Inglaterra tem a glória de haver instituído o orçamento pelo voto da nação. 
A sua Revolução de 1688 firmou outro princípio fundamental: o de que "não há 
tributação sem representação". 

Enfim, as lutas políticas da Inglaterra foram construindo paulatinamente o 
direito do povo de anuir na contribuição pública, de concordar na cobrança dos tri-
butos, de saber por que os tributos são requeridos pelos governantes e, mais, como 
eles são gastos e se são gastos visando ao interesse coletivo. 

Com o desenvolvimento das funções do Estado, a fiscalização parlamentar 
tornou-se a etapa final do clico financeiro. 

Não é uma conquista de nossos dias. A prestação de contas vem de longos 
tempos. Na Grécia antiga, perdoem-me essa evocação histórica, a assembléia popu-
lar — a "Eclésia" — reunida na Agora — a praça pública — elegia dez oficiais, anual-
mente, com a missão de tomar contas de arcontes, embaixadores, generais, coman-
dantes de galeras, sacerdotes, de todos aqueles que geriam o dinheiro público. 

Roma dava essa importante atribuição ao todo poderoso Senado Romano 
que, muitas vezes, a delegava a comissões especiais. 

Na Idade Média, os monarcas, preocupados com o patrimônio público que 
eles confundiam com o patrimônio pessoal, criaram as Câmaras de Contas junto ao 
Conselho do Rei. 

O Estado moderno criou os Conselhos de Finanças, com atribuições adminis-
trativa e judicantes. 

No inicio do século XIX, surgiram as Cortes de Contas, primeiramente na 
França e depois, na Holanda, Bélgica e Itália. 

Os ingleses e os americanos preferiram outra modalidade de fiscalizar as fi-
nanças públicas — as comissões de contas na Câmara dos Comuns e as comissões 
do Congresso Americano, assessoradas pelo Controlador e Auditor Geral, um 
funcionário de muitos poderes e prerrogativas, auxiliado por uma enorme equipe 
de serivdores, empenhados na fiscalização dos dinheiros públicos. 

É o controle mais direto pelo Legislativo. Na Inglaterra, o Controlador e 
Auditor Geral é nomeado pela Coroa e somente demissível com a concordância 
das duas Casas políticas. E reputado funcionário do Parlamento e, perante ele. 
responsável. 

Nos Estados Unidos, o Controlador Geral é nomeado pelo Presidente da 
República por um prazo de 15 anos, mas com a prévia consulta e aprovação do Se-
nado. A Lei da Reorganização Legislativa, de 1946, expressou que o General 
Accounting Office é integrante do Poder Legislativo, constituindo-se repartição su-
perintendida pelo Controlador Geral, o qual só pode ser exonerado por impe-
aclunent, ou decisão conjunta da Câmara e do Senado. 

Segundo ensina Aliomar Baleeiro "o protótipo inglês inspirou o sistema de 
controle dos países escandinavos, Estados Unidos e algumas repúblicas hispano-
americanas do Pacífico, por influência das comissões de peritos que os aconselha-
ram sob a direção do economista Kemmerer". 

Outro sistema de controle é o do Ombudsman, peculiar aos países nórdicos, 
iniciado pela Suécia na Constituição de 1809 e, em seguida, pela Noruega, Dina-
marca e Finlândia. Estendeu-se depois, a Nova Zelândia. 

O Ombudsman e um Procurador ou Comissário Parlamentar, (pode ser uma 
Comissão) nomeado pelo Poder Legislativo, para exercer em seu nome, mas com 
absoluta independência e vastas atribuições, o controle dos atos das administrações 
civil e militar. 
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É uma salvaguarda contra abusos "dentro de todo o sistema judicial e admi-
nistrativo, tanto em nível nacional como local". 

Outra salvaguarda é a resultante do princípio da publicidade ou seja do livre 
acesso de qualquer cidadão aos documentos públicos. 

O Ombudsman, conforme ensina José Afonso da Silva, pode ser exonerado 
se perder a confiança do Parlamento, mas exerce suas funções com inteira autono-
mia, não se admitindo qualquer ingerência daquele nos assuntos de que conhece. 

O escritor e jurista pernambucano Berguedof Elliot estudou a matéria com 
detalhes e proficiência em seu destacado livro — "Suécia Uma Democracia Social". 

Existe, ainda, outro tipo de controle das Contas. É o controle Partidário. 
Sistema adotado na URSS, caracterizado pela fiscalização de um partido úni-

co, a prestação de contas devendo fazer-se perante órgãos partidários. Segundo estu-
diosos, foi criado, em 1944, um Ministério especial para o aludido fim. 

Entre nós, foi o Marquês de Pombal que, em 1761, criou o Erário Real, o 
Tesouro Geral e os Conselhos de Fazenda. 

D. João. ao chegar no Brasil, estabeleceu três Contadorias Gerais para a escri-
turação por partidas dobradas. 

Determinou o lançamento das despesas em livros, disciplinando os pagamen-
tos de natureza civil ou militar. 

Instituiu uma Conta Geral e um Balanço Semestral. 
Era o início do controle interno e de preceitos jurídicos orçamentários. 
Em 1821 foi criado o cargo de Ministro da Fazenda. Em 1823, com a disso-

lução da Assembléia Constituinte, surge o Conselho de Estado. 
Os Conselhos de Fazenda, antes aludidos, inspiraram os colaboradores da 

Constituição Imperial de 1824, que determinaram num dos seus artigos a criação 
do Tesouro Nacional, organizado sob a forma de Tribunal. Esse Tesouro Nacional 
mereceu atenção especial do Visconde de Barbacena e do Marquês de Abrantes, 
tomando, afinal, forma concreta em 1883. 

Não só o Marquês de Abrantes, também o Ministro da Fazenda, Alves Branco, 
em 1845, apresentou um projeto de criação de um Tribunal de Contas. 

Em 1826 os senadores Felisberto Caldeira Brant Pontes (Mineiro) e José Iná-
cio Borges (Pernambucano) apresentaram projetos visando a criação de um Tribunal 
de Revisão de Contas para conter os descalabros financeiros da época. O projeto 
não logrou aprovação, havendo sido combatido principalmente pelo senador minei-
ro Manoel Jacinto Nogueira da Gama, Visconde e depois Marquês de Baependi. 

Em 1837 a idéia foi, outra vez, agitada por Manoel Alves Branco (Baiano), 
que voltou, em 1845, a apresentar, no Senado, com esse objetivo um projeto de lei; 
ainda, nessa oportunidade, a idéia não prosperou, havendo dela discrepado Joaquim 
José Rodrigues Torres, Visconde de Itaborai e Senador pela província do Rio de 
Janeiro. 

No entanto, o pensamento de Alves Branco era exato quanto à necessidade 
de ser o órgão dotado da mais plena autonomia e selecionados, com muito zelo, 
os seus componentes. 

Assim ele o dizia: 
"A verdadeira necessidade de um Tribunal de Contas é o poder manifes-
tar-se livremente, com independência e conhecimento de causa; por isso, 
devem procurar-se para ele ilustrações não só científicas, mas também 
morais. Sem independência não é possível tomar contas". 

No Império, ainda, se destacaram no empenho de dar à Administração um 
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órgão para fiscalizar os recursos públicos, Pimenta Bueno, político e jurista, grande 
intérprete da Constituição Imperai; Gaspar Silveira Martins que foi Ministro da Fa-
zenda e deu autonomia ao chamado Tribunal do Tesouro Nacional. De tal forma ele 
pugnou pelo fortalecimento deste órgão, que o professor Paulino Jacques, catedrá-
tico de Direito Constitucional da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, diz que 
se deve a ele a criação dos Tribunais de Contas no Brasil. 

É justo lembrar a diligência do Visconde de Outro Preto, em 1879, e, mais 
justo ainda, por tocar de perto a nós pernambucanos, a contribuição de João Al-
fredo Corrêa de Oliveira, que lutou por um Tribunal de Contas visando à boa apli-
cação dos dinheiros públicos e fosse como que o alicerce da fiscalização parlamen-
tar. 

Afinal, Ruy Barbosa, ao alvorecer da República, com o Decreto n9966-A, de 
07.11.1890, criou o Tribunal de Contas. 

Tribunal criado, mas não organizado; e instituído, logo em seguida, no Art. 
89 da Constituição de 1891. Instituído, como dizia a Constituição, "para liquidar 
as contas da receita e da despesa e verificar sua legalidade, antes de serem prestadas 
ao Congresso". 

Todas as Constituições Republicanas do Brasil consagraram os Tribunais de 
Contas, nos seus textos, ora aperfeiçoando, ora ampliando as suas atribuições. 

Todas reconheceram a sua grande importância como órgão situado entre os 
Poderes, de relevante e indispensáveis atribuições para a vida pública. 

ORIGEM DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

A origem dos Tribunais de Contas remonta à França. Neste pais, a Corte de 
Contas surgiu a 16 de setembro de 1807, criada por Napoleão Bonaparte que. a 
respeito, disse em pronunciamento que se acha insculpido nos Invalides, de Paris: 

"Quero que mediante uma vigilância ativa seja punida a infidelidade e garan-
tido o emprego legal dos dinheiros públicos-. 

A Holanda cria o seu Instituto em 1820. 
Mais tarde o artigo 116 da Constituição Belga de 1831 o instituiu, embora 

decreto de 1830, já determinasse a organização do Tribunal que. todavia, só veio a 
ser organizado mediante uma lei orgânica de 184. 

Outra nação pioneira é a Itália, que se orientou a principio de acordo com o 
modelo francês, estabelecendo. porém. a partir de 1861 regime próprio. 

As Cortes de Contas se estenderam por quase todos os países do mundo 
civilizado, adotando variações dos três modelos clássicos: o francês, o italiano e o 
belga. 

Mesmo nesses países, que marcaram os tipos tradicionais, ocorreram varia-
ções. 

Diz, por exemplo, o professor Paulino Jacques que a França com a Constitui-
ção de 1946 e a Itália com a de 1947 aproximaram-se do sistema belga. 

A França adotou o sistema do controle a posteriori. Existem muitas críticas. 
a exemplo do que disse Ruy Barbosa: "Não basta julgar a administração, denunciar 
o excesso cometido, colher a exorbitância ou a prevaricação, para as punir. Circuns-
crita a esses limites essa função tutelar dos dinheiros públicos será muitas vezes 
inútil, por omissa, tardia ou impotente". 

A Itália optou pelo exame prévio dos atos da despesa e pelo veto absoluto 
com o que fica irremediavelmente impedido o ato vetado. 
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O sistema belga preferiu o exame prévio, com veto relativo e registro sob pro- 

Esse modelo tem sido considerado pela doutrina melhor que o francês, que 
não evita as ilegalidades, apenas podendo punir os responsáveis; e superior ao ita-
liano, porque evita conflitos e o emperro da administração, sem sacrificar o controle 
e o Tesouro, 

testo. 

EVOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS NO BRASIL 

Como sabemos o Tribunal de Contas no Brasil somente foi criado depois de 
proclamada a República. 

Foi Ruy Barbosa, Ministro da Fazenda, no Governo Provisório, quem redigiu 
as normas de sua criação, mediante o decreto N9 966-A, de 7 de novembro de 
1890. 

São uma peça magistral os fundamentos da Exposição de Motivos. 
O Decreto seguiu o sistema belga e dizia que o novo órgão objetivava exame, 

revisão e julgamento dos atos concernentes à receita e à despesa. 
Ruy designou uma Comissão incumbida de regulamentar o Instituto, mas essa 

Comissão foi extinta, a 12 de fevereiro de 1891, pelo Ministro da Fazenda que o 
sucedeu na Pasta. 

Não obstante, a Constituição de 24 de fevereiro, daquele ano, dispunha em 
seu artigo 89: 

"É instituído um Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita e 
da despesa e verificar a sua legalidade, antes de serem prestadas ao Con-
gresso. Os membros desse Tribunal serão nomeados pelo Presidente da 
República. com  a aprovação do Senado, e somente perderão seus lugares 
por sentença". 

Verifica-se que a Constituição instituiu o que fora anteriormente criado por 
Decreto do Governo Provisório. 

Ruy não deixa passar o lapso quando observa: 
"A República estava em maré de idéias generosas. la a Constituição refor-

çar o júri com a sanção Constituicional. la  abolir constitucionalmente a pena de 
morte. la  decretar, no pacto fundamental, a substituição da guerra pelo arbitramen-
to. Natural era que lhe sorrisse também, como um atavio a mais para as galas de sua 
obra. a inovação fiscal destinada a coarctar os abusos do Governo contra o orça-
mento. Elevou-se, pois. no Tribunal de Contas. Dir-se-ia que se tomara por ele até 
de ciúmes. Quisera té-lo criado, para não ter, nesse merecimento, rivais. Tal satis-
fação do amor próprio lhe não permitia o fato oficial da preexistência dessa ins-
tituição. Tudo podem, porém, as Consituições. A de 1891 eliminou o fato, graças 
a uma pia mentira, declarando criar a instituição já criada. "É instituído", diz, 
"um Tribunal de Contas-; quando, se houvesse de ser veraz, como especialmente 
das Constituições se deve supor, teria que dizer, como a respeito do júri: "É man-
tido".- 

Logo depois o Governo editou o Regulamento N9 1.166, de 17 de dezembro 
de 1892. dispondo sobre o Tribunal de Contas, atribuindo-lhe exame prévio e veto 
absoluto. 

E mais: sem que disso a Constituição houvesse cogitado, conferiu-lhe o poder, 
urna "jurisdição" para julgar as contas dos responsáveis por dinheiros ou valores 
públicos, emprestando ás suas decisões força de sentença, pois, conforme o artigo 

27 



29, o Tribunal de Contas funcionaria como fiscal da administração financeira e 
como Tribunal de Justiça, como jurisdição contenciosa e graciosa. 

Todavia nosso Tribunal é uma entidade distinta das que compõem o Poder 
Judiciário. 

Nao está enumerada pela Constituição, entre os órgãos daquele Poder. 
Ou como diz Ruy Barbosa: "Tribunal é, mas Tribunal sui generis, que a Cons-

tituição não submete ao organismo do Poder Judiciário, antes o remove dali para 
um lugar distinto". 

Essas atribuições foram confirmadas pela Lei Orgânica N° 392, de 8 de ou-
tubro de 1896, Lei que optou pelo sistema de exame prévio e veto relativo ou 
de registro sob protesto, sendo que legislação posterior, introduzindo exceções ao 
exame prévio, tomou eclético o sistema brasileiro. 

O Texto Supremo de 1934 constitucionalizou a atividade judicante das contas 
dos responsáveis por dinheiros ou bens públicos, acentuando, como diz Cretella 
Júnior, o elemento judiciário que o Tribunal já tinha, inclusive pelo modo de com-
posição e garantia de seus membros. 

A Constituicão de 1937, manteve, no artigo 114, a mesma odentação. 
A Constituição de 1946 é o ponto alto dos Tribunais de Contas, conjugando 

todos os elementos dos sistemas clássicos: exames prévio e posterior, veto absolu-
to, veto relativo com registro sob protesto, tudo dependendo da natureza dos 
atos jurídicos e fatos administrativos e seus aspectos. 

A Constituição de 1967 alterou o sistema, como resultado da experiência 
colhida pelos próprios Tribunais. 

Inclinou-se pelo exame posterior, como se verifica pela redação do § 49 do 
artigo 72: "No exercício de suas atribuições de controle da administração financeira 
e orçamentária, o Tribunal representará ao Poder Executivo e ao Congresso Na-
cional sobre irregularidades e abusos por ele verificados". 

Também, como observa Mário Masagão, a suspensão dos efeitos de atos 
impugnados prevista no § 59 do referido artigo é veto relativo, pois o § 89 se diz 
que o Presidente da República poderá ordenar a respectiva execução ad referendum 
do Congresso. 

Destaque-se, agora, na Constituição vigente a instituição das funções de audi-
toria financeira e orçamentária sobre as contas das unidades administrativas dos três 
Poderes, realizando o Tribunal as inspeções que se fizerem necessárias. Tal provi-
dência substitui, talvez, com vantagem, o registro prévio, pois o poder de inspeção 
se realiza in loco, sem provocar protelações no ritmo da administração. 

NATUREZA JURÍDICA E POSIÇÃO ENTRE OS PODERES 

Questão muito debatida é a da natureza jurídica e a da posição do Tribunal 
de Contas entre os Poderes. 

Alfred Buzaid entende que, conforme as suas atribuições, ele ora atua como 
órgão auxiliar do Congresso ora como corporação administrativa autónoma. 

José Cretella Júnior nega-lhe que exerça atividade jurisdicional e que a sua na-
tureza jurídica é de corporação administrativa autônoma, delegado do Legislativo 
e, até, auxiliar do Judiciário, nunca, porém, Corte judicante ou Corte de Justiça. 

Seabra Fagundes tem uma visão mais ampla a respeito; e expondo que a pro-
jeção das Cortes de Contas, cumprindo papel controlador sobre todos os poderes 
estatais e participando de atividades Legislativas, Executivas e Judiciárias, comu- 
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nica-lhe um certo hibridismo e suscita controvérsias quanto à sua posição consti-
tucional. 

Entende que dado o tríplice teor da competência do Tribunal de Contas ele 
tem sido definido como órgão sui generis. 

Mostrou a desorientação que existia nas normas jurídicas, até que a Carta de 
1946 sitou o Tribunal no capítulo do Poder Legislativo. 

O Tribunal tem a relevante função de assessorar o Legislativo, mas cabe-lhe 
atribuições de outro teor, ora no âmbito da função jurisdicional, ora da adminis-
trativa. 

Declara que, julgando contas dos administradores e demais responsáveis por 
bens ou valores públicos, os Tribunais exercem função jurisdicional, e que esse 
teor jurisdicional das decisões se depreende da própria substancia delas, não do em-
prego da palavra julgamento e resultando do sentido definitivo da manifestação 
da Corte. 

Também Pontes de Miranda preocupa-se com o assunto, indagando e respon-
dendo ao mesmo tempo: 

órgão do Poder Executivo? Não. Fiscaliza o Poder Executivo. Se admitirmos 
que coopera com ele será exterior tal cooperação, delimitadora, cerceante, restrin-
gente. órgão do Poder Judiciário? Sim, se bem que de modo especial, como função. 
Como órgão, não, embora de semelhante composição. órgão do Poder Legislativo? 
Em parte. Órgão do Poder Judiciário sui generis; órgão também sui generis do Poder 
Legislativo; e conclui o saudoso jurista: 

Criação posterior à teoria da separação dos Poderes e fruto da prática, destoa 
das linhas rígidas da tripartição. 

Dessa maneira argumenta Agnello Uchôa Bittencourt: 
"Poder-se-á, talvez, dar-lhe, também, a qualificação de órgão auxiliar do Poder 

Judiciário, uma vez que funciona em matéria de contas, como instância necessária, 
cuias decisões se tornam indispensáveis, constituindo prejudicial para o início de 
certas ações... Não se integra, muito menos, no Poder Executivo, a que deve fiscali-
zar... Não é também Poder Legislativo, embora certa subordinação funcional, não 
hierárquica. Não o é materialmente, visto que não legisla; não o é formalmente, por-
que assim não o considerou a Constituição". 

E Castro Nunes: 
"Se o instituto está entre os poderes é que a nenhum deles pertence propria-

mente, nem ao Judiciário, nem à Administração como jurisdição subordinada, 
porque, já então, seria absurdo que pudesse fiscalizar-lhe os atos financeiros; nem 
mesmo ao Legislativo com o qual mantém afinidades... É um instituto sui generis, 
posto de permeio entre os poderes políticos da nação, o Legislativo e o Executivo, 
sem sujeição, porém, a qualquer deles". 

Creio que o conceito que melhor define a índole do Tribunal de Contas está 
nas palavras de Ruy Barbosa: 

"Convém levantar entre o poder que autoriza periodicamente a despesa e o 
poder que o cotidianamente a executa, um mediador independente, auxiliar de um 
e de outro, que, comunicando com a Legislatura e intervindo na Administração 
seja não só o vigia, como a mão forte da primeira sobre a segunda, obstando a per-
petração de infrações orçamentárias por um veto oportuno aos atos do Executivo, 
que, direta ou indierta, próxima ou remotamente, discrepem das linhas rigorosas 
das leis de finanças... O Tribunal de Contas, corpo de magistratura intermediária 
à administração e à legislatura, que, colocado em posição autônoma, com atribui- 
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ções de revisão e julgamento, cercado de garantias contra quaisquer ameaças, possa 
exercer as suas funções vitais no organismo constitucional". 

Na verdade, o Tribunal de Contas é um órgão independente, em relação aos 
três Poderes, mas de relevante contribuição, auxiliando-os no desempenho de suas 
atividades de governo, ou em suas específicas atribuições constitucionais e legais. 

O Tribunal é órgão que, funcionalmente, auxilia os três Poderes, porém sem 
subordinação hierárquica ou administrativa a quaisquer deles. O contrário seria con-
tundir e negar a sua natureza e destinação de órgão autônomo. 

Sem essa independência, que é de sua própria substância, ele não poderia 
atingir suas finalidades. 

São os Tribunais de Contas, assim, órgãos situados entre os Poderes e de coo- 
operação funcional com eles, impondo-se, todavia, que mantenha independência 
como órgão e função. 

Talvez, por isso, é que a Constituição Italiana o tenha qualificado como órgão 
auxiliar da República — da República, e não deste ou daquele de seus Poderes; e 
a Constiuição Brasileira de 1934 o haja definido como "órgão de cooperação nas 
atividades govemarnentais". 

Também não é por outro motivo que, por exemplo, a Constituição atual no 
Art. 72 § 11.)  confere às Cortes de Contas a mesma competência de que dispoêm 
os Tribunais do Poder Judiciário no que se relaciona com a organização e fun-
cionamento internos. 

Enfim, a expressão "órgão auxiliar do Poder Legislativo" deve ser entendida 
como de cooperação funcional, na importante função fiscalizadora daquele Poder. 

É preciso não esquecer que nas responsabilidades do Tribunal de Contas se 
inclui a auditoria financeira sobre as unidades administrativas dos Três Poderes. 

Fiscalizando a Administração Pública em seus aspectos orçamentários e fi-
nanceiros, verificando a legalidade de atos administrativos, inclusive contratos de 
que resultem despesas para o Tesouro, julgando contas de administradores e respon-
sáveis por bens, valores e dinheiros públicos, opinando sobre as contas globais dos 
governantes, chefes do Poder Executivo e Mesas de Assembléias Políticas — tudo 
isso mostra, à evidência, que o Tribunal de Contas é de ser dotado de plena autono-
mia. 

Não é por outra razão que os Ministros e Conselheiros são protegidos consti- 
tucionalmente, tendo as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impedi-
mentos dos magistrados, titulares do Poder Judiciário. 

TRIBUNAL DE CONTAS E PODER JUDICIÁRIO 

Defende o constitucionalista Pinto Ferreira que. mesmo no regime da Cons- 
tituição de 1891, o Tribunal de Contas podia atuar legitimamente como órgão judi-
cante. 

Lembra que a regulamentação de 1896 e a Lei Orçamentária de 1918 outor-
garam competência ao órgão para funcionar corno "Tribunal de Justiça para o fim 
de julgar as contas dos responsáveis, estabelecendo a situação jurídica entre os 
mesmos e a Fazenda Pública". 

E acrescenta o Professor da Faculdade de Direito do Recife: "contudo não 
tinha jurisdição sobre os crimes". 

Por sua vez, José Matos de Vasconcelos, pondera: 
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"Parta de onde partir o insulto à ordem jurídica e ai está o Poder Judiciá-
rio para reparar a lesão sofrida pelo titular do direito, o que exclui a com-
petência (do Tribunal de Contas) ratione materiae, para decidir assunto 
de sua exclusiva competência. A controvérsia cessou desde 1934. Não há 
palavras ociosas na Constituição". 

Alcino Pinto Falcão argumenta que o Poder Judiciário terá que dar ao julgado 
do Tribunal de Contas o valor de presunção, por ser ato baixado dentro de compe-
tência constitucional, mas lembra que nossa Lei Maior permite, "plena defesa", em 
todos os meios e recursos essenciais a ela e isto perante o juiz criminal; além de que 
não se poderá deixar de levar em consideração a garantia que impede excluir-se da 
apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual. 

Pontes de Miranda pretende que o juiz comum não pode modificar o julgado 
do Tribunal de Contas e que a lei ordinária pode determinar ao Tribunal de Contas 
a execução de suas próprias decisões, acrescentando que, embora não resulte do 
Texto Constitucional caber-lhe necessariamente a execução das próprias senteças 
esta norma não seria mais que conformar-se com o principio geral, raras vezes derro-
gado, de que ao juiz sentenciante cabe executar. 

Diz ainda que as Constituições, a partir de 1934, deram-lhe função judiciá-
ria... não obstante a sua inclusão no capitulo do Poder Legislativo... "a função de 
julgar ficou-lhe. No plano material, é corpo judiciário; no forma, corpo auxiliar 
do Congresso"... "O Tribunal de Contas tem duas funções — uma, que é a antiga, 
ligada à execução orçamentária; e outra, de julgamento das contas. Tanto numa 
corno noutra é possível que ocorra a necessidade de se responder à pergunta — é 
ou não inconstitucional? Como Tribunal tem de julgá-lo". 

Para ele, desde 1934, o Tribunal é corpo de julgamento, embora, quanto 
aos crimes, continue a não ter jurisdição; mas julga contas, que é da máxima impor- 
tância. Desde 1934, "a função de julgar as contas está clarrissirna, no texto consti- 
tucional. Não havemos de interpretar que o Tribunal de Contas julgue e outro Juiz 
as re-julgue depois. Tratar-se-ia de absurdo bis in idem. Ou o Tribunal julga ou não 
julga... Tal jurisdição exclui a intromissão de qualquer juiz na situação em que se 
acham. ex hypothesi, os responsáveis para com a Fazenda Pública". Não pode, 
assim, o legislador ordinário negar o valor de sentença ás decisões dos Tribunais 
de Contas, em relação aos responsáveis por dinheiros públicos. 

"A separação entre o julgamento das contas e o julgamento dos crimes é de 
ordem constitucional. A lei ordinária não é dado permitir aos juizes comuns julgar 
as contas, nem ao Tribunal de Contas julgar os crimes... A prisão pelo Tribunal de 
Contas é em virtude do julgamento das contas, com caráter disciplinar, preventi-
vo, ou. simplesmente. de salvaguarda do interesse da Fazenda; não é em virtude de 
sentença criminal. A setença criminal só é proferida pelo juiz comum. ressalvada 
a competência da Justiça Militar". 

Raciocina. ainda, Pontes de Miranda: "As questões decididas pelos Tribu-
nais de Contas, no julgamento das contas dos responsáveis pelos dinheiros ou bens 
públicos. não são simples questões prévias; são questões prejudiciais, constituem 
o prius lógico jurídico de um crime ou, pelo menos, de circunstância material 
desse". 

E. por último... "só um caminho se tem a tomar, que o de evitar-se qualquer 
incursão da justiça comum nas atribuições do Tribunal de Contas ou do Tribunal 
de Contas nas atribuições da justiça comum". 
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Esta é uma conclusão que se encontra, também, no pensamento de Castro 
Nunes, em sua obra clássica intitulada "Teoria e Prática do Poder Judiciário", 
como se pode verificar quando ele diz: "O Tribunal de Contas apenas estatui 
sobre a existência material do delito, fornecendo à Justiça, que vai julgar o res-
ponsável, esta base de acusação. Não julga a este, não o condena, nem o absolve, 
função da justiça penal. Fixa-lhe, apenas, a responsabilidade material, apurado 
o alcance. Outros aspectos da imputação pertencem, por inteiro, à Justiça Comum, 
que pode absolver o responsável alcançado, contanto que não reveja o julgado de 
contas, não negue a existência material da infração financeira". 

É preciso não esquecer que a função jurisdicional do Estado não constitui 
monopólio do Poder Judiciário, ou, como diz Frits Fleiner, as vias judiciárias não 
esgotam toda a função jurisdicional do Estado. Nos crimes de responsabilidade 
do Presidente da República, a Câmara dos Deputados funciona como órgão de 
acusão e o Senado como órgão de julgamento, se bem que sob a presidência do 
Ministro-Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

O professor Pinto Ferreira, catedrático de Direito Constitucional, também 
opina não restar menor dúvida de que os Tribunais de Contas exercem atividades 
jurisdicionais, ou que, no exercício de algumas de suas atribuições, é um autêntico 
órgão judicante. 

Este parece ser o ponto de vista predominante. 

MORALIDADE ADMINISTRATIVA 

Como disse M. Seabra Fagundes as atividades estatais se acham vinculadas a 
um teor ético, podendo-se falar de uma ética politica com raízes na Lei Maior, a 
refletir-se nas leis ordinárias, sendo que esse aspecto do poder público avulta de 
importância no que conceme à atividade administrativa. 

A moralidade ai pode dimensionar-se "pelo espírito geral da lei adminis-
trativa", ou num comportamento adequado à isenção, ao zelo, à seriedade e ao 
espirito — insiste aquele jurista — para depois acrescentar que a moralidade admi-
nistrativa para os Tribunais de Contas confunde-se com a lisura na aplicação dos 
dinheiros públicos e tal ângulo especifico não lhes diminui a projeção, pois é nessa 
aplicação que mais se ensejam desvios, sendo esses colegiados, em verdade, os entes 
de controle de maior importância no que diz com a atividade de execução. 

"Pairando acima de quaisquer paixões e só se permitindo a paixão do bem 
público, o Tribunal de Contas exerce, antes de mais nada, incontroversa magis-
tratura moral. Sem tergiversações de qualquer natureza, sua finalidade é a de res-
guardar a lei e o interesse coletivo, na aplicação dos dinheiros públicos" — É o que 
dizia Ivan Lins, o saudoso escritor e Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro. 

Em essência, o que as Cortes de Contas objetivam é a moralidade adminis-
trativa. 

Elas surgem sob essa inspiração e não têm outro alcance as modificações 
porventura trazidas a sua competência. 

Assim é que lhes foi deferido o poder de inspeção in loco sobre as unidades 
administrativas dos três Poderes, evoluindo-se "de uma constatação meramente 
documental.., para o confronto dos processos de prestação de contas com a rea-
lidade material". 
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Cabe aqui lembrar Condorcet, salientando em 1792, na Assembléia Nacio-
nal Francesa: "o único meio de se prevenir a corrução, decorrente da desordem 
das finanças públicas, é o de se fazer fiscalizar a lei orçamentária por um Tribunal 
cujos membros sejam vitalícios e, além de independentes, imunes às seduções do 
Poder Executivo". 

UMA NOVA CONSTITUIÇÃO 

Reunimo-nos, Ministros e Conselheiros de todo o Brasil, para uma troca de 
informações, permuta de idéias, reciprocidade de experiencias e para a expansão 
de cordialidade e sentimentos, pois tudo isso é motivo e finalidade de conclaves, 
simpósios ou congressos. 

Estamos juntos sobre os influxos do patriotismo; o espírito voltado para o 
futuro do país. 

Anuncia-se uma Assembléia Constituinte. 
Que ela promulgue uma Constituição democrática, inspirada nos ideais de 

solidariedade social e na realidade brasileira. 
Um Código que assegure as liberdades publicas e os direitos humanos — polí-

ticos, econômicos e culturais — harmonizando liberdade e justiça; que favoreça a 
igualdade de oportunidades e a fraternidade brasileira; que possibilite uma distri-
buição mais equitativa de riquezas e bens; que dê ênfase à saúde, à educação e 
aptidão profissional de nossa gente, conscientizando-a dos atributos de liberdade e 
dignidade; que estimule o culto de nossas tradições e o desenvolvimento político 
e cultural; que humanize nosso progresso e economia; que promova eleições 
verdadeiramente representativas e as reformas necessárias às transformações que 
se imponham; que incremente a associação livre, encorajando a participação dos 
indivíduos, grupos sociais e classes nas questões de interesse geral; que mantenha 
a independência harmônica entre os poderes e fortaleça a Federação; que poupe 
nossa economia de desnacionalizar-se e corroer-se na dependência, acautelando a 
nação das pressões do neo-colonialismo; que incentive a confiança no direito, o 
anseio de concórdia, aspiração de paz, até onde o esforço pela paz não avilte o brio 
nacional ou não atinja a soberania do país. 

O revigoramento da democracia depende do espírito crítico que a anime. 
Dentro na história, o Estado se modifica. A Política há de acompanhar essas 

mutações e problemas novos. 
As transformações económicas e industriais, motivadas pelo desenvolvimento 

científico e tecnológico, e bem assim a questão das massas têm de ser absorvidas 
pelo Direito Político. 

O Estado não pode fugir à sua finalidade como fator de coordenação e equi-
líbrio das forças sociais. 

Até porque, como afirmou Ruy Barbosa, patrono dos Tribunais de Contas 
do Brasil, -as Constituições são consequências da irresistível evolução económica... 
Suas fórmulas já não correspondem exatamente à consciência jurídica do universo. 
A inflexibilidade individualista dessas cartas, imortais, mas não imutáveis, alguma 
coisa tem de ceder ao sopro de socialização que agita o mundo". 

Excelentíssimas Senhoras 
Senhores 
Caros Congressistas 
Que se mostre em toda sua grandeza a identidade nacional. 

33 



Que se preservem os valores de nossa cultura. 
Que se afirme em toda sua generosidade a civilização brasileira. 
Que os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade enobreçam o nosso tra- 

balho. 
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MESA DIRETORA DO XIII CONGRESSO 

Presidente de Honra — DOUTOR JOÃO DURVAL CARNEIRO, Governador 
do Estado da Bahia 

Presidente 	 Cons. ADHEMAR MARTINS BENTO GOMES, Presi- 
dente do Tribunal de Contas da Bahia 

Coordenador 	 Cons. BERNARDO SPECTOR — Bahia 
19 Vice-Presidente 	Cons. MARCELO MOREIRA TOSTES — Rio Grande 

do Sul 
29 Vice-Presidente 	Cons. AÉCIO MENNUCI — São Paulo 
39 Vice-Presidente 	Cons. HÉRCULES DIZ VENTURA — Minas Gerais 
49 Vice-Presidente 	Cons g MARIA JOSÉ VELLOZO LUCAS — Espírito 

Santo 
19 Secretário 	— Cons. JOÃO FÉDER — Paraná 
29 Secretário 	 Cons. JOSÉ DE MELO GOMES — Alagoas 
Coordenador das Comissões 
Relator Geral 	— Cons STÊNIO DANTAS DE ARAÚJO — Ceará 

COMISSÃO DE TRABALHO I 

Presidente 	 Cons. FERNANDO TUPINAMBA VALENTE — Bra- 
sília 

19 Secretário 	 Cons. TERESINO ALVES FERRAZ — Mato Grosso 
29 Secretário 	 Cons. JOSÉ RENATO DA FROTA UCHOA — Rondônia 
Relator 	 Cons g EVA ANDERSEN PINHEIRO — Pará 

COMISSÃO DE TRABALHO II 

Presidente 	 — Cons. LUIZ ALBERTO FERREIRA BAHIA — Mun. Rio 
de Janeiro 

19 Secretário 	— Cons. RUDEL ESPÍNDOLA TRINDADE — Mato Grosso 
do Sul 

29 Secretário 	— Cons. MANOEL CABRAL MACHADO — Sergipe 
Relator 	 — Cons. DIB CHEREM — Santa Catarina 
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CONFERENCISTAS 

A REFORMA CONSTITUCIONAL E O PODER DE FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE 

MARCONDES GADELHA — Senador 
JOÃO GILBERTO LUCAS COELHO — Deputado Federal 
OSVALDO LIMA FILHO — Deputado Federal 
JOSAPHAT MARINHO — Professor 
MIGUEL REALE JÚNIOR — Professor 

"A CONTRIBUIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES SUPERIORES DE 
CONTROLE PARA UM PROGRAMA DE AUSTERIDADE DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA". 

EWALD SIZENANDO PINHEIRO — Ministro do Tribunal de Contas da União 
Dr. ANTONIO VIRGÍLIO CASTIGLIONE — Presidente do Tribunal de Contas 

de Santiago dei Estero, Argentina 
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PARTICIPANTES 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS 

01 — José de Melo Gomes 
02 — José Bezerra 
03 — Artur Valente Jucá 
04 — Jorge Duarte Quintella Cavalcan-

ti 
05 — Jorge Luiz Reis Assunção 
06 — Carlos Alberto Temido Moura 
07 — Murilo Rocha Mendes 
08 — Aloisio Barroso 
09 — Dau Tenório de Oliveira  

CONSELHEIRO — VICE-PRESIDENTE 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 

CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
AUDITOR 
PROCURADOR CHEFE 
SECRETÁRIO DA FAZENDA 
DEPUTADO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS 

01 — Armando Andrade de Menezes 
02 — Helso do Carmo Ribeiro 
03 — Hyperion Peixoto Azevedo 
04 — José Ribeiro Nascimento 
05 — Marco Aurélio Agostinho Bezer-

ra de Araújo 
06 — Lúcio Alberto de Lima Albuquer-

que 
07 — Atila Sidney Lins Albuquerque 
08 — Pedro de Souza Lobo 
09 — Aluizio Humberto Aires da Cruz 
10 — Miguel Barrella  

CONSELHEIRO — VICE-PRESIDENTE 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 

CONSELHEIRO 

CONSELHEIRO 
AUDITOR 
AUDITOR 
PROCURADOR 
PROCURADOR 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 

01 — Adhemar Martins Bento Gomes 
02 — Menandro José Minahim 
03 — José Medrado Vaz Santos 
04 — Joaquim Batista Neves 
05 — Bernardo Spector 
06 — Renan Rodrigues Baleeiro 
07 — Augusto Mathias da Silva 
08 — João Carlos Tourinho Dantas 
09 — Nathan Coutinho do Rosário 
10 — Renato Bião de Cerqueira e Souza 
11 — Adhemar Martinelli Braga 
12 — Leônidas Spinola de Andrade 
13 — Osvaldo Velloso Gordilho 
14 — Joel de Souza Muniz Ferreira 
15 — Anna Maria Noguerol Baracho 
16 — Maria Amélia Magalhães de Al-

meida 

CONSELHEIRO — PRESIDENTE 
CONSELHEIRO — VICE-PRESIDENTE 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO APOSENTADO 
CONSELHEIRO APOSENTADO 
CONSELHEIRO APOSENTADO 
CONSELHEIRO APOSENTADO 
CONSELHEIRO APOSENTADO 
CONSELHEIRO APOSENTADO 
CONSELHEIRO APOSENTADO 
CONSELHEIRA SUBSTITUTA 

CONSELHEIRA SUBSTITUTA 
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17 — Carlos Fernandes de Souza Dantas 
José Borba Pedreira Lapa 
Eliano Barroso de Sousa 

20 — Roberto Maia de Ataide 
21 — Elza Maria Lima Santa Izabel 
22 — Percy Esteves Cardoso 
23 — Edmundo Guimarães Lima 
24 — Antõnio Lins Freire 
25 — Édson Serra Aouad 
26 — Aderson Carapiá Dantas 
27 — Altamirando Nogueira da Fonseca 
28 — Thereza Lima de Jesus 
29 — Maria de Lourdes Cerqueira Leite 
30 — Francisco Alexandre Peixoto Vi-

eira de Melo 
31 — Lindaiá Garcia Mustafa Pereira 
32 — Maria Vitória Brandão Tourinho 

Dantas 
33 — Carlos Magno Rehem Dantas 
34 — Maria do Carmo Macedo Cadidé 
35 — Telma Almeida de Oliveira 
36 — Carlos Mário de Amorim Barreto 
37— Célia Maria de Andrade Valadares 
38 — lára Vilalva Ribeiro 
39 — Luiz Brito de Santana 
40 — Aloisio Medrado Santos 
41 — Adivalda Couto dos Santos 
42 — Maria Marta Góes da Costa e Sá 
43 — Mania Ferreira dos Santos 
44 — Ahnir de Freitas Vasconcelos  

CONSELHEIRO SUBSTITUTO 
AUDITOR 
AUDITOR 
AUDITOR 
AUDITORA 
AUDITOR 
AUDITOR 
AUDITOR 
AUDITOR 
AUDITOR 
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 
AUDITORA DE CONTROLE EXTERNO 
AUDITORA DE CONTROLE EXTERNO 

AUDITOR 
SECRETARIA GERAL 

ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA 
ASSISTENTE TÉCNICO 
ASSISTENTE TÉCNICO 
ASSISTENTE TÉCNICO 
ASSISTENTE TÉCNICO 
ASSISTENTE TÉCNICO 
TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 
TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 
TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 
TÉCNICA DE CONTROLE EXTERNO 
TÉCNICA DE CONTROLE EXTERNO 
TÉCNICA DE CONTROLE EXTERNO 
TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ 

01 — Francisco Édson Cavalcante Pi-
nheiro 

02 — Odilon Aguiar Filho 
03 — José Luciano Gomes Barreira 
04 — Stênio Dantas de Araújo 
05 — Francisco Suetõnio Bastos Mota 

CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 

TRIBUNAL DE CONTA DO DISTRITO FEDERAL 

01 — Fernando Tupinambá Valente 
02 — Joel Ferreira da Silva 
03 — Geraldo de Oliveira Ferraz 
04 — Frederico Augusto Bastos 
05 — José Wamberto Pinheiro de Ass-

sunção 

CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 

CONSELHEIRO 

PRESIDENTE 
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06 — Maria José Silva Neves Gadelha 	AUDITORA 
07 — José Guilherme Villela 	 PROCURADOR 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

01 — Maria José Vellozo Lucas 
02 — Arabelo do Rosário 
03 — Senithes Gomes Moraes 
04 — Jorge Bressiane 
05 — Délio Romeu Queiroz 
06 — Elzir de Macedo Gomes 
07 — Aylton Rocha Bermudes 
08 — Lenita Ramalhete Wanderley 
09 — Olímpio Viana Moraes 
10— Alice Luiz V. Machado 
11 — Maria das Graças Macedo 
12 — Mariângela Mignoni Cheibub 
13 — Rita de Cácia Félix Fraga 
14 — Liamara Ramalhete 
15 — Sandra Ferreira de Carvalho 
16 — Denise Brandão Arnorim 

CONSELHEIRO — PRESIDENTE 
CONSELHEIRO — VICE-PRESIDENTE 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
AUDITOR 
AUDITOR 
ASSESSOR JURÍDICO 
ASSESSORA 
CHEFE DE GAB. DA PRESIDÊNCIA 
TÉCNICA DE CONTROLE EXTERNO 
TÉCNICA DE CONTABILIDADE 
TÉCNICA DE CONTABILIDADE 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
AUXILIAR DE GABINETE 
AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO 
AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS 

01 — Napoleão da Costa Ferreira 
02 — Anísio de Souza 
03 — José Sebba 
04 — Luiz Murilo Pedreira e Souza 

CONSELHEIRO PRESIDENTE 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
AUDITOR 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO 

01 — Alberico de França Ferreira 
02 — Newton de Barros Bello Filho 
03 — Carlos Orleans Brandão 
04 — Nywaldo Guimarães Macieira 
05 — Aloysio Henrique Perlmutter 

CONSELHEIRO — PRESIDENTE 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
PROCURADOR 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO 

01 — Teresino Alves Ferraz 
02 — [alma Metello Duarte Caldas 
03 — Afro Stefanini 
04 — Nélson Ramos de Almeida 
05 — José Salvador Arruda Santos 
06 — José Ferreira de Freitas 
07 — Ênio Carlos de Souza Vieira 
08 — José do Carmo Ferraz 

CONSELHEIRO — PRESIDENTE 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
PROCURADOR 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

01 — Rudel Espínola Trindade 
	

CONSELHEIRO 
02 — Carlos Ronald Albaneze 

	
CONSELHEIRO 

03 — Edyl Pereira Ferraz 
	

CONSELHEIRO 
04 — José Cangussu Filho 

	
AUDITOR 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

01 — Hércules Diz Ventura 
02 — Manoel Taveira de Souza 
03 — Paulo Abérico Baptista de Oliveira 
04 — Lourival Brasil Filho 
05 — Maurício Brandi Meixo 
06 — Eduardo Carone Costa 
07 — Hélcio Levindo Coelho 
08 — Carmem Regina Diz Gomes 

CONSELHEIRO — PRESIDENTE 
CONSELHEIRO — VICE-PRESIDENTE 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
AUDITOR 
PROCURADOR 
SECRETÁRIA DO PRESIDENTE 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

01 — Sebastião Santos de Santana 
02 — Lauro de Belém Sabbá 
03 — Eva Andersen Pinheiro 
04 — Jaime Ferreira Bastos 
05 — José Octávio Dias Mescouto 
06 — Carlos Alberto Bezerra Lauzid 

07 — Paulo César Smith 
08 — Ana Maria Cavalcante Dorningues  

CONSELHEIRO — PRESIDENTE 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRA 
AUDITOR 
PROCURADOR 
DIRETOR GERAL DE CONTROLE EX- 
TERNO 
DIRETOR ADMINISTRATIVO 
SECRETÁRIA 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA 

01 — José Braz do Rêgo 	 CONSELHEIRO — VICE-PRESIDENTE 
02 — Luiz Nunes Alves 	 CONSELHEIRO 
03 — Antônio Carlos Costa Moreira da 

Silva 	 PROCURADOR DA FAZENDA NACIO- 
NAL 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

01 — Armando Queiroz de Moraes 
02 — João Féder 
03 — João Olivir Gabardo 
04 — Leônidas Hey de Oliveira 
05 — Cândido Manoel Martins de Oli-

veira 
06 — Rafael Iatauro 
07 — Oscar Felippe Loureiro do Ama-

ral 

CONSELHEIRO — PRESIDENTE 
CONSELHEIRO — VICE-PRESIDENTE 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 

CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 

AUDITOR 
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08 — Newton Luiz Puppi 
09 — Rodolfo Purpur 
10— Alide Zenidin 
11 — António Nelson Vieira Calabresi 
12 — Pedro Stenghel Guimarães 
13 — Kathleen Zenedi  

AUDITOR 
PROCU RADOR 
PROCURADOR 
PROCURADOR 
PROCURADOR 
AUXILIAR DO GABINETE DA PROCU- 
RADORIA 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

01 — Jarbas Cardoso de Albuquerque 
Maranhão 

02 — Orlando Morais 
03 — Suetone Nunes de Alencar Barros 
04 — Horário de Queiroz Rocha 
05 — Antônio Corrêa de Oliveira An-

drade Filho 
06 — Luiz Arcoverde Cavalcanti 
07 — Gilvandro de Vasconcelos Coelho 
08 — Attfiio Woitexen  

CONSELHEIRO — PRESIDENTE 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 

CONSELHEIRO 
AUDITOR GERAL 
PROCURADOR 
VICE-PRESIDENTE DO INSTITUTO 
BRASILEIRO DE CONTADORES 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ 

01 — Heitor de Albuquerque Cavalcanti CONSELHEIRO — PRESIDENTE 
02 — Afranio Messias Alves Nunes 	CONSELHEIRO — VICE-PRESIDENTE 
03 — Djalma Martins Veloso 	 CONSELHEIRO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

01 — Alcimar Torquato de Almeida 
02 — José Petronilo Fernandes 
03 — José Borges Montenegro 
04 — Paulo Gonçalves de Medeiros 
05 	Oscar Nogueira Fernandes 
06 — José Gobat Alves 
07 — Getúlio Alves da Nábrega 
08 — Francisco de Assis Fernandes 

CONSELHEIRO — PRESIDENTE 
CONSELHEIRO — VICE-PRESIDENTE 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
AUDITOR 
PROCURADOR 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

01 — Marcelo Moreira Tostes 
02 — Edgar Marques de Matos 
03 — Romildo Bolzan 
04 — Eurico Trindade Neves 
05 — Alexandre Machado da Silva 
06 — Ruy Remy Rech 
07 — Celestino Granato Goulart 
08 — Artur Bacluni  

CONSELHEIRO — PRESIDENTE 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
AUDITOR 
PROCURADOR 
ADJUNTO DO PROCURADOR 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

01 — Erasmo Martins Pedro 	 CONSELHEIRO — PRESIDENTE 
02 — Paschoal Cittadino 	 CONSELHEIRO 
03 — Humberto Leopoldo Magnavita 

Braga 	 CONSELHEIRO 
04 — Heitor Brandon Shciller 	CONSELHEIRO 
05 — Reynaldo Gomes Sant'Anna 	CONSELHEIRO 
06 — Ana Maria Soares Pereira Skow- 

ronski 	 ASSESSORA 
07 — Carmency Rocha Nunes 	ASSESSORA 
08 — Flávio Palmier da Veiga 	DEPUTADO ESTADUAL 
09 — Augusto Ariston 	 DEPUTADO ESTADUAL 

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO 

01 — Luiz Alberto Ferreira Bahia 
	

CONSELHEIRO — PRESIDENTE 
02 — Mauricio Caldeira de Alvarenga 

	
CONSELHEIRO 

03 — Jair Lins Netto 
	

CONSELHEIRO 
04 — Heitor Dias de Souza Mendes 

	
SECRETÁRIO GERAL 

TRIBUNAL DE CONTAS DE RONDÔNIA 

01 — José Renato da Frota Uchlia 
02 — Hélio Máximo Pereira 
03 — Miguel Roumié 
04 — José Gomes de Melo 
05 — Ari Francisco 
06— Kazunari Nakashima 

CONSELHEIRO — PRESIDENTE 
CONSELHEIRO — VICE-PRESIDENTE 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
AUDITOR 
PROCURADOR 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

01 — Dib Cheren 
02 — Horst Otto Dorning 
03 — César Amin Ghanem Sobrinho 
04 — Otacilio Pedro Ramos 
05 — Wilmar Dallanhol 
06 — Altair Debona Castelan 
07 — José Carlos Pacheco 
08 — Áureo Vidal Ramos 

CONSELHEIRO — PRESIDENTE 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO APOSENTADO 
AUDITOR 
AUDITOR 
AUDITOR 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

01 — Aécio Mennucci 
02 — Hortência Silva Araújo 
03 — Oswaldo Sanchez 
04 — Roberto Renato Schliga 

CONSELHEIRO — PRESIDENTE 
CHEFE DE GABINETE 
SECRETÁRIO DIRETOR GERAL 
VICE-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
AUDITORES DO BRASIL 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

01 — José Altino Machado 
	

CONSELHEIRO 
02 — Ivan Gualberto do Couto 

	
CONSELHEIRO APOSENTADO 

03 — João Alberto Guedes 
	

SECRETÁRIO DO DIRETOR GERAL 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE 

01 — Manoel Cabral Machado 
02 — Carlos Alberto Sampaio 
03 — João Moreira Filho 
04 — Alberto Silveira Leite 
05 — Afonso Prado Vasconcelos 

CONSELHEIRO PRESIDENTE 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO 
AUDITOR 
AUDITOR 

06 — Carlos Waldemar Resende Machado PROCURADOR 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

01 — Ewald Sizenando Pinheiro 

02 — Carlos Átila Álvares da Silva 
03 — Lincoln Magalhães da Rocha 
04 — Victor Amaral Freire 
05 — Jatir Batista da Cunha 
06 — Rosa Leticia de Góes Monteiro 

Cabral 

MINISTRO-DECANO, NO EXERCÍCIO 
DA PRESIDÊNCIA 
MINISTRO 
MINISTRO SUBSTITUTO 
MINISTRO APOSENTADO 
SUB-PROCURADOR GERAL 

INSPETORA GERAL — TCU — BA. 

CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA 

01 — Walter Moacyr Costa Moura 
	

ASSESSOR TÉCNICO 
02 — João Fernandes Neto 

	
ASSESSOR JURÍDICO 
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PROPOSTA DE INSERÇÃO DE UM CAPÍTULO "DO TRIBUNAL DE CONTAS" 
NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Autor: 	Conselheiro José Medrado 

O XIII CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL, COM 
SEDE NA CIDADE DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, SU-
GERE À COMISSÃO CRIADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA REPUBLI-
CA PARA ELABORAR O ANTE-PROJETO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL A 
INSERÇÃO DE UM CAPÍTULO DENOMINADO "DO TRIBUNAL DE CONTAS". 

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas, na concepção do seu ideali-
zador, o insigne Ruy Barbosa, é um Corpo de Magistratura intermediário entre o 
Poder Legislativo, que autoriza, e o Poder Executivo, que realiza a despesa, deven-
do, por isso mesmo, ter as suas competências definidas em um capitulo independen-
te, a exemplo do tratamento que foi atribuído a organismos semelhantes, nas 
modernas Constituições democráticas de Portugal e Espanha; 

CONSIDERANDO que a Nova República reclama a presença de um Tri-
bunal de Contas fortalecido e independente, com funções definidas, sem vínculo 
com qualquer Poder, no julgamento das contas de todos aqueles que tenham 
trato com os dinheiros públicos; 

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas já realiza auditoria financei-
ra e orçamentária sobre as contas das unidades administrativas dos três Poderes, 
estendendo essa atividade à administração indireta, inclusive às empresas públicas 
e sociedades de economia mista, nada mais acertado, portanto, que, também, exer-
ça uma auditoria integrada, analisando a operacionalidade de todos os órgãos e 
entidades que lhe são jurisdicionados; 

CONSIDERANDO que, sendo o Congresso Nacional um organismo com 
atribuições especificas de legislar e outras competências eminentemente políticas, 
deve caber ao Tribunal de Contas, que é um órgão técnico e independente, julgar as 
contas do Chefe do Poder Executivo, como já o faz de referência aos Chefes dos 
outros Poderes da República, e dos demais administradores e responsáveis por bens 
e valores públicos; 

CONSIDERANDO que a experiência tem demonstrado que o prazo de 
sessenta dias para que o Tribunal de Contas aprecie as contas do Poder Executivo 
é extremamente exíguo, tornando-se necessária a sua dilação para cento e vinte 
dias; 

CONSIDERANDO que, também, é necessário que se diga na Constituição 
que, no caso de as contas não serem enviadas ao Tribunal no prazo de noventa dias 
de findo o exercício, o mesmo Tribunal providenciará a tomada de contas ex 
officio, e, em qualquer caso, comunicará o resultado do seu trabalho ao Congresso 
Nacional que, no exercício do controle político, terá subsídios técnicos para as 
suas apreciações; 

CONSIDERANDO que as ações do Governo são consubstanciadas em pro-
gramas, muitos deles envolvendo diversos segmentos da Administração, nada mais 
coreto que o Tribunal de Contas fiscalize de forma abrangente os programas de 
governo sem a dicotomização que ocasionaria a verificação isolada de cada órgão 
ou entidade; 
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CONSIDERANDO que se toma necessário o envio de Contratos e Convênios 
ao Tribunal de Contas, para a devida apreciação dos aspectos legais e a execução 
das despesas deles decorrentes; 

CONSIDERANDO que a realização de inspeções periódicas na administração 
pública objetiva corrigir as falhas porventura encontradas, ainda no curso do exer-
cício financeiro-orçamentário, tendo, portando, o caráter preventivo e pedagógico; 

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas deverá buscar a eficácia das 
impugnações que fizer, através de representações ao Chefe do Poder respectivo, e 
se for o caso, ao Ministério Público, para as providências judiciais cabíveis; 

CONSIDERANDO que a atual redação do artigo 72, § 59, alínea b, da Carta 
Magna Federal, exclui a possibilidade de o Tribunal de Contas sustar a execução 
do contrato por ele impugnado, cabendo-lhe, tão somente, representar ao Congresso 
Nacional para que determine aquela medida, a teor do que dispõe a alínea c. do 
mesmo § 59; 

CONSIDERANDO que a citada norma constitucional, forjada em um regime 
autoritário, onde se buscou o fortalecimento do Poder Executivo em detrimento 
dos demais, desfigurou a função do Tribunal de Contas; 

CONSIDERANDO, ainda, que o arbítrio ficou mais flagrante, quando o § 69, 
do mesmo artigo, 72, estabeleceu que, em caso de o Congresso Nacional não se 
manifestar sobre a representação apresentada pelo Tribunal de Contas, no prazo de 
trinta dias, será a mesma considerada insubsistente, e, dessa maneira, atribuiu-se ao 
silêncio a força de desconstituir uma impugnação feita por um Tribunal, mediante 
documentos escritos e amplamente debatida nas assentadas de julgamento; 

CONSIDERANDO que, na medida em que se pretende restaurar o chamado 
"Estado de Direito", mister se faz que se restabeleça a função judicante do Tribunal 
de Contas, com referência aos atos de aposentadoria, pensões, reservas e reformas, 
cabendo-lhe, inclusive, a fixação dos proventos, porquanto se assim não fosse, 
ficaria o Tribunal de Contas impossibilitado de examinar a repercussão econômica 
do ato que lhe compete julgar; 

CONSIDERANDO a conveniência de se especificar a finalidade do controle 
interno visando a melhor utilização dos recursos financeiros, humanos e materiais 
da Administração, bem assim, assegurar a eficácia do controle extemo; 

CONSIDERANDO que a presente proposição visa a alcançar todos os órgãos 
e entidades da administração pública submetidos à ação fiscalizadora do Tribunal 
de Contas, de sorte a serem evitadas interpretações que busquem a fuga ao seu con-
trole, englobando, inclusive, as empresas controladas por entidades da administra-
ção indireta; 

CONSIDERANDO que, sendo o Tribunal de Contas o único órgão competen-
te para julgar as gestões financeiro-orçamentária, deve a Consituição conter dis-
positivos expresso, dando-lhe competência para impor sanções em caso de irregu-
laridades; 

CONSIDERANDO a conveniência de se submeter ao prévio exame do Tri-
bunal de Contas o aval que o Executivo der a operações financeiras de entidades ou 
empresas privadas, por ser ele o único órgão convenientemente estruturado para 
tal fim, fornecendo ao Congresso os elementos técnicos necessários para a emissão 
do julgamento público; 

CONSIDERANDO que a Constituição deve conter um dispositivo permitindo 
à União firmar convênios com outros países, atribuindo ao Tribunal de Contas o 
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exercício da fiscalização sobre as empresas ou entidades supranacionais, desde que 
haja a participação do Brasil no seu capital social; 

CONSIDERANDO que o Caput do artigo 72, da atual Constituição Federal, 
é omisso quanto ao número de Ministros do TCU, quando deveria estar ali definido, 
como ora de faz na presente proposição; 

CONSIDERANDO que, para que se preserve a identidade funcional e a inde-
pendência do Tribunal de Contas, a indicação dos seus componentes deverá ser de 
sua própria iniciativa, mediante lista tríplice encaminhada ao Chefe do Executivo, a 
quem competirá a nomeação de um dos indicados; 

CONSIDERANDO que os atuais requisitos existentes na Constituição Fede-
ral, para a escolha dos Ministros do Tribunal de Contas, permite, muitas vezes, a 
nomeação de pessoas em idade avançada, próximas à aposentadoria compulsória, e, 
em alguns casos, sem qualquer identificação com os misteres daquele órgão; 

CONSIDERANDO que a inserção dos requisitos: maiores de trinta e até 
sessenta anos e portadores de diploma de nível universitário, visa a rejuvenescer o 
Tribunal de Contas, dentro do espirito da Nova República, evitando-se que che-
guem ao Tribunal Ministros em idade avançada e perto do atingimento da aposen-
tadoria compulsória, sem que haja tempo para absorverem os vários aspectos do 
funcionamento da Corte de Contas e, objetiva uma melhor seleção entre os candi-
datos indicados, muito embora possa ocorrer que uma pessoa, sem a formação su-
perior, disponha de experiência e conhecimentos adquiridos, na prática, no trato 
com a coisa pública; 

CONSIDERANDO que é de toda a conveniência a Constituição conter um 
dispositivo permitindo ao TCU, através convênio, confiar encargos ou delegar atri-
buições aos Tribunais de Contas dos Estados, Municípios e Distrito Federal, para 
realizar tarefas da sua competência; 

CONSIDERANDO que, objetivando manter uma uniformidade de atribuições 
e competências entre as Cortes de Contas do pais, deve a Constituição conter dis-
positivo mandando aplicar as normas previstas para o TCU, aos Tribunais de Contas 
dos Estados, Municípios e Distrito Federal; 

CONSIDERANDO que deve ser dito, expressamente, na Constituição Federal, 
que as normas pertinentes ao Capitulo "Do Tribunal de Contas" devem ser aplica-
das, no que couber, aos Estados, Municípios e Distrito Federal, através dos Tribu-
nais de Contas respectivos; 

PROPOMOS ao XIII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, a ser rea-
lizado nesta Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, seja sugerida à Co-
missão criada pelo Excelentissimo Senhor Presidente da República para elaboarar o 
Ante-Projeto da nova Constituição Federal, a inserção de um capítulo denominado 
"DO TRIBUNAL DE CONTAS", logo em seguida ao capítulo "Do Poder Judiciá-
rio", com a seguinte redação: 

CAPÍTULO ... 

DO TRIBUNAL DE CONTAS 

Seção I 

Da Fiscalização Financeira e Orçamentária e Análise das Condições de Econo-
mia, Eficiência e Efetividade. 

Art. ... — A fiscalização financeira e orçamentária e a análise das condições de 
economia, eficiência e efetividade das administrações direta e indireta será exercida 
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pelo Tribunal de Contas, mediante controle externo e pelos sistema de controle 
interno dos três Poderes. 

§ 19 — O controle externo exercido pelo Tribunal de Contas compreenderá 
o julgamento das contas dos Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio, e dos administradores e responsáveis por bens e valores públicos, bem assim o 
desempenho das funções de auditoria financeira, orçamentária e operacional, das 
administrações direta e indireta. 

§ 29 — O Tribunal de Contas julgará, dentro de cento e vinte dias de recebi-
das, as contas que o Chefe do Poder Executivo prestar anualmente e, não sendo 
estas enviadas dentro de noventa dias de findo o exercício, providenciará a tomada 
de contas ex officio, comunicando, em qualquer caso, o resultado do seu trabalho 
ao Poder Legislativo. 

§ 39 — A auditoria financeira, orçamentária e operacional será exercida sobre 
os programas de governo, bem como sobre as unidades administrativas dos três Po-
deres que, para esse fim, deverão remeter demonstrações contábeis, instrumentos 
contratuais e convênios ao Tribunal de Contas, bem assim, fornecer as informações 
por este julgadas necessárias, ao qual caberá realizar as inspeções que programar. 

§ 4° — O julgamento da regularidade das contas dos administradores e demais 
responsáveis será baseado em levantamentos contábeis, certificados de auditoria, 
pronunciamentos das autoridades administrativas e resultados das auditorias men-
cionadas no parágrafo anterior. 

§ 59 — No exercício de suas atribuições o Tribunal de Contas representará ao 
Poder respectivo e ao Ministério Público sobre as irregularidades e abusos por ele 
verificados 

Art. ... — O Tribunal de Contas, de ofício ou mediante provocação do Poder 
Legislativo, do Ministério Público ou das auditorias que realizar, se verificar a ilega-
lidade de qualquer despesa, inclusive as decorrentes de contratos, deverá: 

I — assinar prazo razoável para que o órgão da administração adote as provi-
dências necessárias ao exato cumprimento da lei; 

II — sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado. 
Art. 	— O Tribunal de Contas julgará da legalidade das concessões de apo- 

sentadorias, reservas, reformas e pensões, focando os respectivos proventos, inde-
pendendo de sua apreciação as melhorias posteriores. 

Art. .. — A fim de assegurar a eficácia do controle externo, o Poder Executivo 
manterá sistema do controle interno, objetivando: 

I — observar a confiabilidade das informações tmanceiras e operacionais; 
II — possibilitar a utilização econômica e eficiente dos recursos humanos, fi-

nanceiros e materiais; 
III — fazer cumprir as políticas, planos, programas, projetos e procedimentos 

estabelecidos; 
IV — avaliar os resultados alcançados pela administração na execução das ações 

do Governo; 
V — manter controle efetivo sobre as receitas, despesas e ativos patrimoniais. 
§ 19 — Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 

qualquer irregularidade, darão ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsa-
bilidade. 

§ 29 — A inexistência de sistema de controle interno efetivo poderá levar o 
Tribunal de Contas a proceder o levantamento dos dados necessários à sua fiscali-
zação. 
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Art. ... — As normas de fiscalização financeira e orçamentária e de análise 
das condições de economia, eficiência e efetividade estabelecidas nesta seção apli-
car-se-ão às autarquias, às fundações instituídas ou mantida pelo Poder Público, 
às empresas públicas e as sociedades de economia mista, cujo capital pertença, no 
todo ou em parte, ao Governo ou a qualquer entidade da sua administração indi-
reta. 

Art. ... — A garantia do Governo a operações de crédito de entidades ou em-
presas privadas será procedida de parecer do Tribunal de Contas. 

Art. 	— Apurada a existência de irregularidade na gestão financeiro-orça- 
mentária, o Tribunal de Contas aplicará aos responsáveis as sanções pecuniárias ou 
administrativas fixadas em lei. 

Art. ... — A União firmará tratado com outros países no sentido de que o Tri- 
bunal de Contas exerça suas atividades fiscalizadoras sobre empresas ou entidades 
supranacionais, de cujo capital social o Brasil participe. 

Seção II 

Do Tribunal de Contas da União 

Art. ... — O Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e ju- 
risdição em todo o país, compõe-se de nove ministros e terá quadro próprio de 
pessoal. 

§ 19— O Tribunal exerce, no que couber, as atribuições previstas no artigo ... 
(115). 

§ 29 — Lei de iniciativa do Tribunal de Contas da União disporá sobre sua or-
ganização, podendo dividi-lo em cámaras e criar delegações ou órgãos destinados a 
auxiliá-lo no exercício de suas funções e na descentralização de suas atividades. 

§ 39 — Os seus Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, de-
pois de indicados pelo próprio Tribunal de Contas da União, em lista tríplice para 
cada vaga, dentre brasileiros maiores de trinta e até sessenta anos, portadores de 
diploma de nível universitário, de idoneidade moral e notórios conhecimentos ju-
rídicos, econômicos, financeiros ou de administração pública, e terão as mesmas 
garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros do Tribunal 
Federal de Recursos. 

§ 49 — No interesse da fiscalização, poderá o Tribunal de Contas da União, 
atavés de convênio, confiar encargos ou delegar atribuições aos Tribunais de Contas 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

Art. ... — As normas previstas neste capítulo aplicam-se, no que couber, aos 
Tribunais de Contas dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, 
CONS. JOSÉ MEDRADO 
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A FISCALIZAÇÃO DA RECEITA, PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS, ATRAVÉS 
DE DECISÃO FAZENDÃPJA 

Autores: José Borba Pedreira Lapa e Roberto Maia de 
Ataide — Auditores Jurídicos do Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia 

Na abrangência constitucional das atribuições dos Tribunais de Contas para o 
exercício da fiscalização financeira e orçamentária, obviamente, incluem-se tanto as 
operações que geram receita como as relativas à execução de despesas. 

A análise mais profunda dessa regra geral evidencia que não está distante a 
conclusão de que independe de norma especifica a possibilidade de os Tribunais 
de Contas sentenciarem a reforma de decisões de órgãos estaduais criados especifica-
mente para o julgamento de ação fiscal, em última instância administrativa, princi-
palmente quando desfavorável aos interesses da Fazenda Pública, ou nas hipóteses 
em que, mesmo deliberando parcialmente favorável, tenham agido hostilizando a 
lei e expondo o Estado, por conseguinte, aos ônus de sucumbência, não raros pesa-
dos, em demanda judicial que, por certo, será intentada, pelo menos, nos casos 
de maior expressão. 

Nem haveria porque limitar ou restringir o alcance da norma constitucional 
para excluir de sua incidência as ocorrências relativas à receita que não estejam 
expressamente definidas em lei, por tal modo incompatibilizado esse entendimento 
com a amplitude da competência do julgamento das contas dos responsáveis por 
bens e valores públicos. Certo que o desempenho das funções de auditoria financei-
ra e orçamentária, tanto em relação à receita quanto à despesa, têm acepção bem 
mais generalizada do que as situações com indicação específica. 

É por demais sabido que a lei não esgota todo o direito, valendo ser inter-
pretada, como assinala Osvaldo Aranha Bandeira de Mello em sua obra Direito 
Administrativo, muito mais pelo seu contexto do que pelo seu texto. Equivale dizer 
que a norma não deixa de ser aplicada naquilo em que, não se encontrando expresso 
no seu texto, não ha como ser negado esteja na sua subjacéncia, sobremaneira 
quando se trata de norma constitucional, consoante o magistério de Pontes de 
Miranda, em Comentários à Carta Magna, aspecto que jamais deixou de ser consi-
derado pelos exegetas, conforme anota Carlos Maximiliano, em sua Hermenêutica 
e Aplicação do Direito. 

Não se há de ter, portanto, por ilegítimo, direito que emerge do texto consti-
tucional expresso, sobremodo quando inteiramente consorciado com a compe-
tência deferida aos Tribunais de Contas no corpo da Carta Maior e em perfeita har-
monia com a natureza do Órgão. 

Em verdade, quando se afirma a incompossibilidade desse divórcio é porque 
razões que ditam e fazem perdurar a necessidade de revisão, pelos Tribunais de Con-
tas, das decisões de órgãos fazendários, não de todo descomprometidos porque 
integrados de representantes de categorias de contribuintes saídos do seu meio, 
também por isso estao a impor não se estabeleça redução de competência consti-
tucional intrínseca e imanente aos mesmos Tribunais de Contas. 

Não fora assim, estaria, por igual, atingida a competência do próprio Poder 
Legislativo ao qual cabe, em última análise, a fiscalização financeira e orçamentá-
ria, no exercício do controle externo, com o auxilio dos Tribunais de Contas. Como 
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tal entendendo-se aquela, e não poderia ser de outra forma, incidente sobre as ope-
rações relativas à execução das despesas e, necessariamente, as que geral receitas, 
visto como o orçamento público resulta do equilíbrio da fixação das primeiras e 
da previsão das segundas. 

Em última análise, assim procedendo, mais não farão os Tribunais de Contas, 
por impoisção constitucional, do que, revendo aquelas decisões, fiscalizar a desti-
nação dos dinheiros públicos para que não fiquem, em prejuízo do Erário, em poder 
do contribuinte faltoso, reduzindo, pela evasão do tributo, a receita pública (art. 
70, parágrafo 19, da Constituição Federal). 

Por via de consequência, a operacionalização dessa competência há de fazer-se, 
pelos menos, à semelhança ou por efeitos de recurso necessário ou de ofício, tam-
bém chamado ato de impulso, todas as vezes que decida a última instância adminis-
trativa contrariamente aos interesses da Fazenda Pública, num passo inicial, impos-
sibilitando-se, por essa forma, a coisa julgada ou preclusão consumativa administra-
tiva. 

Com maior propriedade, sobejariam razões em prol da pertinência do proce-
dimento visualizado nas hipóteses, que não são raras, de os julgamentos da espécie, 
na esfera administrativa, processarem-se em instância única. 

A propósito, cumpre não se olvidar que o duplo grau de jurisdição insere-se 
entre as garantias constitucionais nos Estados de direito, como o nosso, impondo-
se, como uma necessidade, a instituição de uma instância de revisão por um órgão 
superior, maxime em relação à matéria, porque na defesa dos incontendíveis inte-
resses do Estado. 

A existência dos recursos sempre tem encontrado como fundamento mais 
sólido a insegurança e insatisfatoriedade da única instância, porquanto mais sujeita 
a equívocos, sem possibilidade de reparação. 

Bem elucidativo o magistério de Gabriel José Rodrigues de Rezende Filho, 
em tomo dn assunto, onde é insignificante a dissidência: 

"Psicologicamente, o recurso corresponde a uma irresistível tendência 
humana. 
Ninguém, via de regra, se conforma com o juizo ou parecer do primeiro 
árbitro ou censor. 
Todos procuram recorrer a outras opiniões ou julgamentos. 
Ademais, ninguém é perfeito: o erro é próprio da humanidade. E com o 
erro deve-se ter em conta a possibilidade da corrupção. Esta convicção 
geral sobre a falibilidade dos julgamentos humanos foi a força criadora dos 
recursos judiciários. 
A origem dos recursos, em suma, assenta em duas razões de ordem geral: 

a reação natural do homem, que não se sujeita a um único julgamento; 
a possibilidade de erro ou má-fé do julgador". 

(Curso de Direito Processual Civil, Vol. III, 5 edição, SARAIVA, 1960, 
São Paulo). 

Considere-se, por outro lado, o aspecto de que o mencionado recurso confi-
gura, no caso, o exercício, pelos Tribunais de Contas, das funções de fiscalização 
financeira e orçamentária que lhes defere a Constituição Federal. 

É fora de qualquer dúvida, porém, que, quando a Constituição Federal come-
te aos Tribunais de Contas a competência outorgada no seu art. 70, não está a ex-
cluir do alcance do Poder Judiciário a possibilidade de rever qualquer lesão do direi-
to individual, ao acaso consequente do ato administrativo, por motivos ou questio- 
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namento de legalidade, consoante se colhe do comando do artigo 153, parágrafo 49, 
in verbis: 

"A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão 
do direito individual..." 

Ainda quando se trate de decisão dos Tribunais de Contas, mesmo em matéria 
de contas, única hipótese em que ele procede como se Poder Judiciário fosse, cons- 
tituindo-se as suas decisões, tão só no particular, como o prius lógico-jurídico: 

"O julgado da jurisdição de contas, restrito, pois, ao elemento material do 
delito, constitui uma prejudicial no juízo penal (Castro Nunes, Teoria e 
Prática do Poder Judiciário, 1943, pgs. 30/31). 
As questões decididas pelo Tribunal de Contas, no julgamento das contas 
dos responsáveis pelos dinheiros ou bens públicos, são simples questões 
prévias, são questões prejudiciais, constituem o prius lógico-jurídico de uni 
crime ou, pelo menos, de circunstância material desse crime. É elemento 
indispensável à repressão do crime de peculato, por parte do Juiz comum, 
o julgamento das contas dos responsáveis. Esse julgamento somente pode 
ser efetuado pelo Tribunal de Contas. 
Quando o Juiz despreza o julgamento do Tribunal de Contas, infringindo-o 
ou modificando-o, ou tendo-o por desnecessário, usurpa funções do Tri- 
bunal de Conta em proveito dos acusados ou contra estes (Pontes de Mi- 
rada, Comentários à Constituição de 1946, 23 edição, 1953, vol. II, pág. 
344). A prejudicialidade do julgamento das contas pelo Tribunal de Contas 
é evidente. Não pode o Juiz Criminal pronunciar-se, condenando ou absol- 
vendo o responsável pelos dinheiros ou bens públicos, antes da decisão da-
quela Corte, única para o pronunciamento. Ao contrário, o órgão jurisdi- 
cional é obrigado a sobrestar o processo, esperando o veredito da Corte de 
Contas. Não pode contrariar a declaração da Corte de Contas; obriga-se a 
respeitá-la" (Apud Dicionário de Direito Administrativo, José Cretella 
Junior, 33 edição, Forense, 1978, pags. 525/526). 

Consequentemente, forçoso é reconhecer-se que a competência dos Tribunais 
de Contas para apreciar tais recursos, como por todos não olvidado, não exclui, 
por expresso texto da Constituição, a competência do Poder Judiciário. 

Bem de ver, também não se afasta a possibilidade de o Tribunal de Contas, 
como a Administração em geral, rever suas próprias decisões, por provocação ou 
"ex officio" para revogar ou anular seus atos "quando eivados de vícios que os tor- 
nam ilegais, porque deles não se originam direitos", ou "por motivo de conveniência 
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, 
a apreciação judicial", a teor das Súmulas 346 e 473, do Supremo Tribunal Federal, 
que mais não fazem do que solenizar a sanatória ou autocontrole "ex officio", como 
construção doutrinária universal. Outro aspecto que está a merecer, sem timidez, 
formal acolhida pelos Tribunais de Contas. 

Nem caberia a objeção com o invocar-se o texto do art. 203 da Constituição 
Federal prevendo a possibilidade de criação do Contencioso Administrativo, para 
decisão de questões fiscais entre outras, sem o risco de incorrer-se em incoerência 
e ilogicidade. Certo que, no particular, por disposição da mesma Constituição, 
as decisões de tais órgãos, sobre não terem poder jurisdicional, a sua possível cria-
ção não implica em extinção dos Tribunais de Contas. 

De mais a mais, considerando-se que ainda perdura incólume o instituto do 
recurso "ex officio" na esfera administrativa, enquanto já abolido no vigente Cá- 
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digo de Processo Civil, nem porisso seria razoável confundi-lo com o antigo homô-
nimo previsto no Código de Ritos, nem no que diz respeito aos seus elementos es-
truturais nem, menos ainda, aos seus limites objetivos. 

Os recursos administrativos são, de um modo genérico, segundo define Saya-
guês Laso, em conceituação admitida pela maioria dos publicistas: 

"os diversos meios que o direito estabelece para obter que a Administra-
ção, na via administrativa, reveja, confirme, modifique ou reforme o ato 
editado" (Tratado, 1953, Vol. I, pag. 471). 

Entre tais recursos, como espécie do gênero, com o mesmo alcance, cuja 
única limitação, pela aplicação do princípio de legalidade, é, exclusivamente, a lei, 
insere-se o recurso NECESSÁRIO ou DE OFÍCIO, a significar, apenas, o 

"interposto não pelo administrado, mas pela própria autoridade que pro-
feriu a decisão e dirigido à autoridade superior. Ocorre nos casos em que a 
decisão proferida é favorável ao particular. 
Nos países, como o nosso, em que vigora o princípio da "una lex, una 
jurisdictio", compete à própria autoridade prolatora da decisão fiscalizar o 
andamento do processo e velar pelos interesses da Fazenda, já que esta não 
se faz representar por nenhum procurador. 
O recurso de ofício tem por escopo impedir que as decisões proferidas con-
tra a Fazenda, sem representante no processo, transitem em julgado. 

O recurso de ofício constitui, assim, uma garantia do Erário Público, menos 
contra a ação dos órgãos judicantes do que contra a dos procuradores que 
não cuidam devidamente da defesa da Administração em Juízo" (Apud 
José Cretella Júnior, op. cit., pag. 440). 

CONCLUSÕES: 

1 — 	Afigura-se indiscutível, à vista dos argumentos aduzidos e por outros melhores 
suplementos que, por certo, poderão ser colacionados, o reconhecimento da 
competência dos Tribunais de Contas para, no exercício da fiscalização finan-
ceira e orçamentária que lhes atribui a Constituição Federal, estenderem o 
procedimento, também, aos atos que geram receita, entre esses as ações fis-
cais. 

2 — Em corolário, cabe aos Tribunais de Contas exercitarem essa competência, 
mediante a revisão, num primeiro passo, das decisões da última instância 
administrativa contrárias aos interesses da Fazenda Pública. 

3 — Essa revisão há que ser processada através a utilização de procedimentos que 
venham a ser instituídos com efeitos de recurso "ex officio" administrativo 
ou necessário, para os fins de remessa aos Tribunais de Contas dos processos 
naquela situação, na dependência, tão só, de regulamentação a ser consubstan-
ciada em Provimento ou Resolução Regimental aprovados por seus respecti-
vos Colegiados. 

Salvador, 25 de julho de 1985. 

JOSÉ BORBA PEDREIRA LAPA e ROBERTO MAIA DE ATACDE 
Auditores Jurídicos 
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INDICAÇÃO 
Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil — Emen-

da Constitucional n9. 1/69 — dispõe, no seu art. 203 acrescentado pela Emenda 
Constitucional n9 7, de 13.4.77: 

"Poderão ser criados contenciosos administrativos federais e estaduais, sem 
poder jurisdicional, para decisão de questões fiscais e previdenciárias, inclu-
sive relativas a acidentes do trabalho (art. 153, § 49)". 

Considerando que este Tribunal de Contas do Estado da Bahia apresentou ao 
X Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, realizado na cidade de Maceió, tese 
intitulada "Criação do Contencioso Administrativo. A mais nova causa provável de 
esvaziamento dos Tribunais de Contas", de autoria do primeiro signatário; 

Considerando que essa tese, após ampla discussão na Comissão Técnica e no 
Plenário, mereceu aprovação unânime integrando, inclusive, as recomendações do 
referido Conclave no sentido de os Estados evitarem de dar consequências à facul-
dade constitucional emergente da Emenda Constitucional n9 7/77, por importar 
em esvaziamento das competências dos Tribunais de Contas; 

Considerando que, por esse modo, atentos os Tribunais de Contas ao fato de 
possuirem implícitas no elenco de suas competências constitucionais algumas da-
quelas destinadas ao Contencioso Administratio, além de os antecedentes históricos 
serem indicativos da necessidade de fortalecimento das instituições dos Tribunais de 
Contas, com a atribuição de competências cada vez mais amplas; 

Considerando que a criação dos Contenciosos Administrativos, nos Estados 
que ao acaso, venham a instalar tais órgãos, implicará em aumento substancial de 
despesas, altamente onerosas para o Erário, com a manutenção de estrutura organi-
zacional e de pessoal decorrentes dessa providência; 

Considerando que os Tribunais de Contas reunem todas as condições necessá-
rias para que, melhor aparelhados e de modo menos dispendioso, possam desempe-
nhar aquelas competências previstas para o Contencioso Administrativo; 

Considerando que as matérias relativas a estas competências já vinham sendo 
apreciadas e decididas administrativamente por Órgãos da estrutura dos Estados, 
que caberão ser mantidos ou restabelecidos, mesmo porque aos Contenciosos Admi-
nitrativos não se atribuiu poder jurisdicional, 

INDICAMOS 
A este XIII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, reunidos nesta Cida-

de do Salvador, Capital do Estado da Bahia, que examine a presente Indicação no 
sentido de propugnar pela inclusão, na Carta Federal que venha a ser outorgada 
pela Assembléia Nacional Constituinte, de dispositivo que atribua, de modo ex-
presso. aos Tribunais de Contas, na parte a estes destinada, a competência de revi-
são das decisões sobre as matérias previstas para o Contencioso Administrativo que 
deverá ser abolida do nosso sistema Constitucional, propondo-se a seguinte reda-
ção: 

"0 Tribunal de Contas decidirá, em grau de recurso necessário ou voluntá-
rio, sobre questões fiscais, quando a decisão de última instáncia adminis-
trativa for contrária aos interesses da Fazenda Pública, bem como sobre 
questões previdenciárias, nos casos de decisções denegatórias de pensão". 

Salvador, Bahia, 04 de setembro de 1985 
JOSÉ BORBA PEDREIRA LAPA e ROBERTO MAIA DE ATAIDE 

Auditores Jurídicos 
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DA EXECUTORIEDADE DAS DECISÕES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 
INDEPENDENTEMENTE DE LANÇAMENTO EM DÍVIDA ATIVA 

Autores: José Borba Pedreira Lapa e Roberto Maia de 
Ataide — Auditores Jurídicos do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia 

Os questionamentos que, por vezes, vêm fazendo-se sobre a impossibilidade 
legal de execução dos títulos expedidos pelos Tribunais de Contas, das suas deci-
sões, em matéria de contas, a pretexto de não aptos a autorizarem a cobrança judi-
cial, à míngua dos requesitos de liquidez e certeza, estão a merecer estudo mais 
detido, em obséquio à normatividade processual vigente. 

É certo que os Tribunais de Contas não se afeiçoam, muito menos se confun-
dem, com os Tribunais Judiciais, pois, como Tribunais "sui generis" hão de ser con-
ceituados como um corpo de magistratura intermediária entre a Administração 
e o Legislativo, justo porque exercem funções vitais no -organismo constitucional 
(Dados Coligados e Ordenados por Homero Pires, Vol. II, pags. 425/451 — Comen-
tários à Constituição Federal Brasileira) ou, simplesmente, ÓRGÃO ESPECIAL, 
sem sujeição, porém, a qualquer deles (Teoria e Prática do Poder Judiciário, Castro 
Nunes, 1943, pag. 25). Esta, com efeito, a feição constitucional das Cortes de 
Contas, muito embora não se alcem à condição de delegações do Parlamento. 

Entretanto, desempenham atribuições jurisdicionais administrativas relacio-
nadas com a fiscalização da execução financeira e orçamentária, da aplicação dos 
dinheiros públicos e da legalidade das aposentadorias, reformas e pensões, sem em-
bargo de suas atribuições opinativas e de auditoria. 

Mas, em relação às primeiras, é induvidoso que suas decisões revestem-se de 
natureza jurisdicional, agindo, em matéria de contas, como se Poder Judiciário 
fosse. Tanto não significa, porém. que as decisões do Tribunais de Contas sejam in-
tangíveis quando submetidas ao confronto com o Poder Judiciário, no que pese 
sejam eles a mais alta jurisdição administrativa da República, no dizer de Castro 
Nunes. emergindo o conteúdo jurisdicional daquelas decisões, da própria substância 
das que com esse caráter prolata. 

Embora seus atos sejam de controle, porque de controle é a função por eles 
exercida, não necessariamente judicantes. nem por isso podem as suas decisões ser 
revistas pelo Poder Judiciário, em matéria de contas, salvo no que entende com os 
aspectos formais ou quando se verifique uma lesão de direito individual (art. 153, 
parágrafo 49 Const. Federal), o que não exclui as decisões do próprio Poder 
Judiciário, Não por outro motivo é que o Poder Judiciário está inibido de condenar 
ou absolver responsáveis por bens ou dinheiros públicos, sem que antes haja o Tri-
bunal de Contas expedido o seu veredicto. 

Neste particular, não tem havido dúvidas, vindo a propósito o magistério de 
José Cretella Júnior que resume aquela unanimidade: 

"O julgado do Tribunal de Contas, restrito, pois, ao elemento material do 
delito, constitui uma prejudicial no Juízo Penal (Castro Nunes, Teoria e 
Prática do Poder Judiciário, 1943, pags. 31/31). 
As questões decididas pelo Tribunal de Contas, no julgamento das contas 
dos responsáveis pelos dinheiros ou bens públicos, são simples questões 
prévias, são questões prejudiciais constituem o prius lógico-jurídico de um 
crime ou, pelo menos, de circunstância material desse crime. É elemento 
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indispensável à repressão de crime de peculato, por parte do Juiz comum, 
o julgamento das contas dos responsáveis. Esse julgamento somente pode 
ser efetuado pelo Tribunal de Contas. 
Quando o Juiz comum despreza o julgamento do Tribunal de Contas, 
infringindo-o ou modificando-o, ou tendo-o por desnecessário, usurpa 
funções do Tribunal de Contas em proveito dos acusados ou contra estes 
(Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 1946, 2P. edição, 1953, 
vol. II, pag. 344). A prejudicialidade do julgamento das contas pelo Tribu-
nal de Contas é evidente. Não pode o Juiz Criminal pronunciar-se, conde-
nando ou absolvendo o responsável pelos dinheiros ou bens públicos, antes 
da decisão daquela Corte, única para o pronunciamento. 
Ao contrário, o órgão jurisdicional é obrigado a sobrestar o processo, espe-
rando o veredicto do Tribunal de Contas. Não pode contrariar a declaração 
da Corte de Contas; obriga-se a respeitá-la." (Apud Dicionário de Direito 
Administrativo, 3 edição, Forense, 1978, pags. 525/526). 

Ainda quando não seja o objetivo deste Trabalho a definição de um posicio- 
namento quanto à natureza de coisas julgada ou de preclusâo consumativa das 
decisões dos Tribunais de Contas, certo é que a sua definitividade, em resultado de 
uma ou de outra tipologia, não tem encontrado contradição no sentido de sua exe-
cutoriedade. 

A dúvida que poderia existir de fazê-la depender de quaisquer outros proce-
dimentos ficou de todo afastada com o texto da Lei Federal n? 6.822, de 22/9/ 
1980, ao disporem os seus artigos 19 a 39, verbis: 

"Art. 19 — As decisões do Tribunal de Contas da União condenatórias de 
responsáveis em débito para com a Fazenda Pública tomam a dívida líqui-
da e certa e têm força executiva, cumprindo ao Ministério Público Federal. 
ou, nos Estados e Municípios, a quem deles as vezes fizer, ou aos Procura-
dores das Entidades da Administração Indireta, promover a sua cobrança 
executiva, independentemente de quaisquer outras formalidades, na forma 
do disposto na alínea "c", do artigo 50, do Decreto-Lei n? 199, de 25 de 
fevereiro de 1967. 
Art. 29 — Incluem-se entre os responsáveis mencionados no artigo anterior 
os da Administração Indireta, os das Fundações instituídas ou mantidas 
pela União, e os abrangidos pelos artigos 31, item X, e 43 do Decreto-Lei 

de 25 de fevereiro de 1967, e pelo artigo 183 do Decreto-Lei 
de 25 de fevereiro de 1967, bem como os administradores de 

quaisquer recursos originários de transferências federais. 
Art. 39 — As multas impostas pelo Tribunal de Contas da União, nos casos 
previstos no artigo 53 do Decreto-Lei n9 199, de 25 de fevereiro de 1967, 
após fixadas em decisão definitiva, serão, também, objeto de cobrança 
executiva, na forma estabelecida no artigo 19". 

Por sem dúvida, essa providência legislativa conferiu aos Tribunais de Contas 
mais um instrumento de prestígio de suas decisões no objetivo sempre por eles per-
seguido de fortalecimento e aprimoramento de sua importância no contexto do 
controle da Administração Pública. 

Por outro lado, a abrangência dos efeitos desse diploma a todos os Tribunais 
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de Contas estaduais foi defendida, com lucidez e saber jurídico, pelo Prof. Roberto 
Rosas, Procurador do Tribunal de Contas do Distrito Federal e Professor de Direito 
Processual Civil da Faculdade de Direito do Distrito Federal, em artigo intitulado 
"A execução das decisões dos Tribunais de Contas" (Revista do TCDF, 11/119), 
inclusive apresentado como tese em Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, 
que o aprovou, à unanimidade. 

Calcado na lição do sábio Pontes de Miranda, tirando a limpo que "o direito 
processual civil trata-se igualmente, sem que tenha qualquer importância a diferença 
entre direitos, pretensões, ações e exceções, que tenham nascido no direito privado, 
e direitos, pretensões, ações e exceções, que tenham nascido no direito público" 
(Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. 1/46), concluiu que "a regra proces-
sual inserida na Lei n9 6.822, destina-se às decisões dos Tribunais de Contas, por-
que ela é nacional e não somente uma lei federal direcionada às decisões da Corte 
de Contas federal. A interpretação restritiva seria incompatível com a natureza das 
normas processuais. Basta invocar-se a recente Lei n9 6.830, que trata de execução 
fiscal, que será aplicada pelos Estados e Municípios, porque é lei de Direito Proces-
sual". 

Em abono desse ponto de vista, traz à colocação decisão do Supremo Tribu-
nal Federal ao julgar a Representação n9 939, relativa a artigos da Constituição do 
Estado do Rio de Janeiro e que considerou constitucional um deles referente ao 
Tribunal de Contas porque fincado em norma do Decreto-Lei n9 199, a cujo mode-
lo federal afeiçoara-se (Revista Trimestral de Jurisprudência, n9 88/23 — Voto do 
Mffi. Moreira Alves). 

Partindo dessas premissas e porque a Lei n9 6.822/80 é fruto da iniciativa 
exclusiva da União Federal para legislar sobre Direito Processual (Constituição 
Federal — art. 89 XVII, b), pois trata de matéria processual, isto é, considerando 
Título Executivo para execução judicial a decisão do Tribunal de Contas da União 
condenatória de responsáveis julgados em débito para com a Fazenda Pública, 
não teve dúvidas em afirmar, conclusivamente, com o peso de sua autoridade que 
"a Lei n9 6.822 é aplicável aos Estados e ao Distrito Federal" e que "as decisões 
dos Tribunais de Contas Estaduais e do Distrito Federal têm liquidez e certeza, e, 
como tal, constituem título executivo para a cobrança judicial". A significar, em 
consequência, a inteira desnecessidade de inscrição desses débitos em Dívida Ativa, 
a ser promovida pelos Tribunais de Contas ou por outros órgãos estaduais, e da 
extração das correspondentes certidões como elementos indispensáveis a sua exe-
cutoriedade. Assim porque, além de se afigurar tal providência uma superfetação, 
renderia ensejo ao questionamento de sua validade, no plano da competência 
específica dos Tribunais de Contas, onde não se insere, explicitamente, a de opera-
rem aquela inscrição. 

Se não fora assim pelas motivações antes expendidas, atendendo a que a Lei 
n9 6.822 é lei cogente para todas as esferas, não havendo como negar-se a sua 
aplicação aos Estados e ao Distrito Federal, até porque a aparente restrição, que ao 
acaso nela se vislumbrasse, cederia com a natureza da norma, de caráter geral, que 
outra não é senão o próprio Código de Processo Civil Brasileiro. 

Sob a ótica do referido Código de Ritos, também não encontra óbice porque 
nele, por igual, abrigar-se-ia. 

Com efeito, o Código de Processo Civil Brasileiro dispõe, no seu artigo 583, 
que toda execução tem por base título executivo judicial ou extrajudicial. 
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Em seguida, no artigo 585, enumera entre os títulos executivos extrajudiciais 
que nominaliza "todos os demais títulos a que, por disposição expressa, a lei atri-
buir força executiva" (inciso VII), dispondo, por último, no artigo 586, que a exe-
cução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título liquido, certo e exi-
gível, indiferente à fonte de onde promane. 

Ao referir-se a lei, de modo geral, por evidente, não excetua, nos Estados, as 
leis orgânicas dos Tribunais de Contas que, se ainda não contenham disposição 
expressa, é fora de dúvida que nelas se insere esse mandamento, por força de ade-
quação constitucional ao parâmetro federal. 

É cediço. na  doutrina e na jurisprudência, que o título executivo extrajudi-
cial é um instrumento hábil para executar-se uma divida que, no caso especial, 
como sublinha o citado Prof. Roberto Rosas, é afirmada pelo Tribunal de Contas, 
ao julgar os responsáveis por dinheiros públicos, de nada adiantando a afirmação 
da Corte de que o gestor estava em alcance, em débito para com a Administração 
ou dera-lhe prejuízo, se não fosse possível a imediata execução do débito. 

Nessa situação, de posse de tal elemento, estão inteiramente aptos os Tri-
bunais de Contas ou os órgãos de defesa do Estado, em Juízo, a efetivar a cobran-
ça do débito apurado e julgado como liquido e certo. 

Vale enfatizado, embora desnecessariamente, que esse elemento, o qual 
servirá de base à ação processual, consubstancia-se no Título expedido pelos Tri-
bunais de Contas, de suas decisões julgadoras de débito, mais não sendo de exigir-se. 

Mais claramente, bem se atentando para o regramento constitucional alberga-
do no artigo 153, parágrafo 29 , de que "a ninguém é licito fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa, senão em virtude de lei", é possível afirmar-se, com segurança, 
que a lei inexiste disciplinando a extração de certidão de inscrição de débitos em 
Divida Ativa pelos Tribunais de Contas, para o fim objetivado. 

Enquanto isso, o mesmo não se poderá dizer em referência ao seu Titulo 
Executorio ou que outra nomenclatura se lhe atribua. 

Se a títulos particulares confere-se a força da executoriedade (Código de 
Processo Civil, art. 585. II), com muito mais razão haverá de conferir-se maior valor 
aos títulos expedidos pelos Tribunais de Contas, constitucionalmente erigidos para 
o julgamento dos responsáveis por dinheiros públicos, e como produto final de um 
processo revestido de todas as formalidades essenciais para validade e eficácia. 

CONCLUSÃO: 

Os Tribunais de Contas, ciosos de suas prerrogativas constitucionais, não 
deverão submeter-se a qualquer imposição tendente a obrigá-los a inscrever em 
Divida Ativa os débitos decorrentes de suas decisões e a fornecer as respectivas 
certidões', como únicos elementos hábeis, por não se afigurarem como tais, ao fito 
e só por esse modo de propiciarem a execução de suas decisões. 

Assim, em prestigio de suas decisões, As quais. sobre ter a Lei emprestado 
liquidez e certeza, mesmo antes dela já detinham, com o reconhecimento do 
Poder Judiciário, a necessária cogencia como requisito essencial — "prius lógico-
jurídico de um crime ou, pelo menos, de circunstância material desse crime". 
atribuindo-lhe, destarte, importância bem mais transcendental do que possuem os 
títulos extrajudiciais para execução de débitos. 
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ADOÇÃO DA PRÁTICA DE AUDITORIA INTEGRADA COMO FORMA DE 
APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE EXTERNO EXERCIDO PELOS 

TRIBUNAIS DE CONTAS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. 

Autores: Luiz Brito de Santana — Técnico de Controle Externo 
Carlos Magno Rehem Dantas — Assistente Técnico 

O momento atual requer mais dinamismo e técnica apropriada para se desen-
volver o trabalho de fiscalização, e os Tribunais de Contas, por sua vez, não podem 
e nem devem, ficar à margem dos anseios da comunidade brasileira. É necessário 
que os órgãos fiscalizadores acompanhem por seu turno, as mudanças, tenham 
condições e estejam aparelhados para seguir os passos da Nova República. Não 
podemos ficar, apenas, como meros espectadores, mas, nos prepararmos, adequada-
mente, para podermos corresponder às expectativas do novo tempo, cuja semente 
foi lançada pelo saudoso Presidente Tancredo Neve& Para tanto é necessário a mu-
dança do sistema de auditoria que passaria de apenas uma fiscalização puramente 
orçamentária e financeira para a Auditoria Integrada, considerando que o campo de 
atuação desta última é muito mais abrangente e atende de forma satisfatória, con-
forme veremos no desenvolver desse trabalho, as exigências de uma auditoria pro-
priamente dita, envolvendo não só os fins, mas também os meios utilizados para a 
administração atingir os seus objetivos. 

I — CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Processo da Auditoria Integrada visa atender aos princípios legais e técnicos 
de maneira mais convincente para a administração e o usuário. Seu produto final 
busca não somente os fins, mas os meios utilizados para que, assim, o auditor possa 
formar um ente de razão mais preciso e apresentar recomendações mais consistentes 
à entidade auditada. 

A auditoria em destaque tem sido aplicada com sucesso em outra nações e 
vem sendo difundida nos países sul-americanos através do Instituto Latino-Ameri-
cano de Ciências Fiscalizadoras — ILACIF. 

Esse tipo de auditoria consiste, basicamente, em um sistema de exame e ava-
liação, cujo alcance cobre, de maneira integral, a prática de auditorias financeiras e 
operacionais ou de economia, eficiência e efetividade. 

II — SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO 

As características de um sistema de controle interno satisfatório incluem: 

a) Um plano de organização que estabeleça a separação de funções com o fim de 
salvaguardar os recursos da Entidade: 

h) Um sistema de procedimentos para a autorização e o registro que proporcione 
um efetivo controle contábil do ativo e passivo; 
Um sistema que estabeleça as práticas a serem seguidas para o desempenho de 
obrigações e funções em cada uma das repartições da organização; 
Pessoal com idoneidade proporcional a suas respectivas responsabilidades. 
A disposição acima está voltada para satisfazer as necessidades do controle 

63 



externo contidas no art. 71 da Constituição Federal que estabelece: 
— criar condições indispensáveis para assegurar eficiência ao controle externo e 

regularidade à realização da receita e da despesa; 
acompanhar a execução de programas de trabalho e a do orçamento; 
avaliar os resultados alcançados pelos administradores e verificar a execução dos 
contratos. 

Ainda com relação ao Controle Externo lhe compete averiguar, segundo a Lei 
4.320/64, art. 81: 
— A Probidade Administrativa; 
— A Guarda e Legal emprego de recursos; 

O cumprimento da Lei de orçamento. 
Podemos verificar, então, que a fiscalização pode ser exercida pelo Poder Exe-

cutivo e pelo Legislativo mediante controle externo, conforme preceituam os arts. 
16, 70 e 71, da Constituição Federal e arts. 76 e 82 da Lei 4.320, de 17.03.1964, 
que estatui normas de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamen-
tos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

Para o exercício do controle externo a Carta Constitucional em vigor estabe-
lece no parágrafo I° do art. 70: 

"O controle externo do Congresso Nacional será exercido com o auxilio 
do Tribunal de Contas da União e compreenderá a apreciação das contas 
do Presidente da República, o desempenho das funções de Auditoria 
Financeira e Orçamentária, bem como o julgamento das Contas dos Admi-
nistradores e demais responsáveis por bens e valores públicos". 

Acontece porém que os Tribunais de Contas já começaram a sentir a neces-
sidade de diversificar o tipo de auditoria que está em prática até os dias de hoje, 
pois nota-se que são necessários exames mais detalhados dos critérios, efeitos e 
causas, para dai então se ter a posição do órgão auditado. 

Os escândalos ocorridos nos últimos tempos em nosso pais por certo seriam 
evitados se os órgãos fiscalizadores dispusessem de auditorias mais eficazes. 

O sistema convencional utilizado para o exercício do controle dos gastos 
públicos, atende apenas em parte às expectativas, pois abrange apenas a execução 
orçamentária e financeira sem que o auditor disponha de subsídios suficientes para 
realizar um exame mais meticuloso dos atos e fatos administrativos decorrentes de 
determinada gestão. 

Com base nessas premissas é que entendemos ser necessária a mudança do 
sistema em uso para que possam os Tribunais de Contas, com isso, se fortalecer e 
poderem acompanhar, mais detalhadamente. as entidades jurisdicionadas, enrique-
cendo, assim, a sua competência fiscalizadora. 

Acrescentamos, ainda, aproveitando o ensejo da Nova República e a Consti-
tuinte já prevista que. ao  ser revisto o texto constitucional, fosse dada nova redação 
aos dispositivos referentes a seção VII do Capítulo VI, que passaria a ter o seguinte 
Título: "DA AUDITORIA INTEGRADA". 

A preocupação nossa no particular, tem por causa maior a fragilidade do con-
trole financeiro exercido pelos Tribunais de Contas, posto que os mesmos não têm 
poder efetivo para impor-se em vistas dos recursos que a Constituição lhes concede, 
e, por esse motivo foge-lhes as ocasiões para identificar práticas de corrupções e, 
consequentemente, promover punição dos corruptos. 

A propósito da colocação e a guiza de ilustrações citamos o dito pelo Dr. 
Aliomar Baleeiro: 
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"Não basta instituir ou manter um Tribunal de Contas. É indispensável 
que esse órgão, por suas atribuições e condições de independência, esteja a 
salvo de qualquer pressão das autoridades sujeitas constitucionalmente à 
sua inspeção. Necessita de atribuições que o tornem uma verdade e não 
uma formalidade vã". 

III — ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A AUDITORIA CONVENCIONAL E A 
INTEGRADA 

Na auditoria convencional o auditor procura formular e expressar uma 
opinião sobre a situação financeira de uma entidade em um determinado período, 
enquanto na integrada avalia-se e propõe-se recomendações sobre os aspectos admi-
nistrativos gerenciais e operativos, pondo em fases o grau de eficiência e economia 
com que se tem utilizado os recursos humanos, materiais e financeiros, detemiinan-
do assim, o grau de efetividade para alcance dos objetivos programados. 

O produto final da auditoria convencional consiste basicamente nas opera-
ções financeiras, ao passo que na integrada pode-se cobrir todas as operações ou 
apenas limitar-se a qualquer outra atividade especifica. 

IV — OUTROS ENFOQUES DA AUDITORIA INTEGRADA 

A Auditoria Integrada consiste, ainda, na revisão e prova dos sistemas finan-
ceiros e dos controles intemos a fim de se poder formar uma opinião sobre os esta-
dos financeiros, além da realização de revisões para determinar se a administração 
tem estabelecido sistemas e procedimentos que assegurem um grau satisfatório de 
economia e efetividade. 

A ação da Auditoria Integrada oferece maior espaço para os auditores uma 
vez que o trabalho desenvolvido apresenta melhores perspectivas em termos, inclusi-
ve, de relatório final, considerando que se examina e se relata como o órgão audita-
do está se portando e o que fazer para melhorar o seu desempenho além de prevenir 
a administração quanto a possíveis ações incompatíveis com a sua finalidade. 

V — PROCESSO DA AUDITORIA INTEGRADA 

O processo da auditoria integrada se divide em três fases: 
Planejamento 
Execução 
Relatório 

FASE DE PLANEJAMENTO 

A fase de Planejamento compreende duas etapas, a primeira de análise geral e 
a segunda de investigação preliminar. 

ANÁLISE GERAL 

A chave para o planejamento de uma auditoria integrada reside no conheci-
mento e compreençâo da organização auditada e o meio ambiente em que opera. A 
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equipe de auditoria deve ter a melhor compreensão e conhecimento das operações 
da entidade que deve ser auditada, de seus poderes e faculldades, seus objetivos, 
seus produtos, seus recursos financeiros, etc. 

INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR 

A investigação preliminar constitui um dos objetivos mais importantes e uma 
das ferramentas de controle administrativo mais úteis, dentro do processo de 
auditoria. 

O plano de investigação preliminar contém: 
Uma descrição da idéia que tenha a equipe de auditoria acerca da entidade 
auditada; 
As linhas gerais de investigação de auditoria que tenham de ser revisadas durante 
essa investigação; 
Identificação dos planos para o projeto de investigação, especificando: 

Os trabalhos de cada projeto 
Os trabalhos a desenvolver 
Os recursos e o grau de experiência requeridos, e 
O tempo-hora que se conta e os horários, indicando as datas de revisão perió-
dica, durante o desenvolvimento desta parte da auditoria. 

FASE DE EXECUÇÃO 

A fase de execução de auditoria é composta pela realização de provas, avalia-
ção de controles e coleta de evidências suficientes e confiáveis para determinar se 
os assuntos identificados durante a fase de planejamento como de importância 
potencial, realmente tenham suficiente valor para efeitos de elaboração ou não de 
relatório. As conclusões se relacionam com a avaliação dos resultados das provas 
realizadas sobre rendimentos, exatidão da informação, a confiabilidade dos sistemas 
e controles-chave e a qualidade dos resultados produzidos. 

A fase de execução compreende: 
a preparação de um plano de trabalho de auditoria; 
a seleção ou preparação de programas de auditorias detalhadas; 
a realização de provas e controles de avaliação; 
a consideração das causas e dos efeitos: 

PREPARAÇÃO DO PLANO DETALHADO DE AUDITORIA 

O primeiro passo na fase de execução constitui a preparação de um plano de 
auditoria detalhado. Este plano descreve, por projetos, os trabalhos que tenham de 
ser desenvolvidos segundo cada objetivo de auditoria aprovado no plano. Cada 
projeto se organiza de forma que inclua provas e a coleta de evidência de auditoria 
adequada para obter os objetivos desejados. 

SELEÇÃO OU PREPARAÇÃO DE PROGRAMAS DETALHADOS DE AUDITORIA 

Um programa de auditoria, detalha sempre os passos que devem ser seguidos, 
durante a parte do trabalho no campo, para determinar se os critérios estão sendo 
cumpridos ou não. 
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É necessário ter muita atenção ao preparar e por em prática os programas de 
auditoria, para obter cumprimento dos objetivos e recolher evidências adequadas. 
Ao preparar e utilizar os programas de auditoria, o encarregado da auditoria e os 
líderes do projeto, devem sempre relacionar os custos da coleta de evidência com os 
benefícios obtidos ao ajudar a alcançar os objetivos do exame. A medida que se 
desenvolvam os trabalhos de auditoria, deve utilizar-se o plano. Se se determina que 
os critérios de auditoria são inadequados ou que os achados não são os mesmos que 
se havia previsto, segundo a avaliação preliminar, é possível que seja necessário 
modificar o plano. É essencial sua rápida modificação. 

REALIZAÇÃO DE PROVAS E AVALIAÇÃO DE CONTROLES 

Os programas de auditoria estabelecem os trabalhos e as provas a realizar-se. 
Em geral as provas se referem a aplicação de um procedimento de auditoria dado a 
certos itens dentro de um grupo. O objetivo da realização de provas é recolher evi-
dências reais sobre o funcionamento eficaz ou ineficaz das atividades-chaves, dos 
sistemas e dos controles identificados durante a etapa de investigação preliminar. 
Esse tipo de exame, proporciona ao auditor os elementos necessários para deter-
minar o grau de cumprimento com os critérios de auditoria especificados. 

A natureza e o alcance da evidência da auditoria requerida para avaliar a 
adesão dos critérios, depende do nível de importância e do grau de segurança de 
acordo com as circunstâncias, sendo consciente o fato de que todo achado, con-
clusão e conceito sobre as demonstrações financeiras deverá ser indiscutível em 
qualquer estudo posterior. 

EVIDENCIA 

As evidências, nas auditorias financeiras, estão compreendidas por informa-
ção suficiente e adequada que o auditor emprega para se formar uma opinião sobre 
a fidelidade, exatidão e o cumprimento da contabilidade e as demonstrações finan-
ceiras da organização auditada, assim como o cumprimento das normas legislativas 
do caso. 

Na auditoria integrada, a evidência inclui informação que ajuda o auditor a 
formar para si um conceito sobre as responsabilidades conferidas, a forma como 
se cumprem essas responsabilidades. Todavia, com muita frequência a organização 
auditada não consegue informação suficiente sobre os objetivos, o uso dos recursos, 
o rendimento e os resultados que se obtêm e além do mais, geralmente não existem 
"princípios de administração geralmente aceitos", havendo o trabalho de recolher 
evidências muito mais completas. 

Frequentemente, contudo, o auditor deve confiar em evidências que são de 
natureza persuasiva e não concluintes. O grau de persuasão deve ser alto nas áreas 
mais vulneráveis, o que podem dar lugar a controvérsias. As técnicas principais 
para coleta de evidências são as seguintes: análise, entrevistas, observação física, 
documental e confirmação. As evidências obtidas através de distintas técnicas, 
quando levam a resultados similares geralmente proporcionam um maior grau de 
confiabilidade ou persuasão. 

Em muitas áreas de auditoria integrada, a informação tem que ser coletada 
através de entrevistas, devido ao fato de existirem áreas nas quais é difícil fazê-la 
através de tácnica de listas de verificação ou questionário. Cada informação obtida 

67 



através de entrevistas, quando importante, deve ser documentada. Sempre que seja 
possível, as conclusões de auditorias derivadas de informações desta natureza devem 
ser revisadas com as pessoas entrevistadas. 

PROVAS 

Os métodos de verificação variam dependendo de: 
a operação ou área de atividade em particular ao qual se refiram; 
o objetivo da prova, por exemplo, confirmar a confiabilidade do controle ou exa-
minar uma situação insatisfatória, etc. 
o tipo de evidência disponível. 

CONSIDERAÇÃO DAS CAUSAS E EFEITOS 

Um aspecto muito importante da auditoria integrada, é considerar as causas 
e os efeitos, ou seja, as razões e a importância destas. Este passo da fase de execução 
inclui a avaliação das discrepâncias com critérios de auditoria, incluindo a conside-
ração das causas principais, comparadas com os sintomas, e conforme o caso, a 
coleta de evidências adicionais sobre os efeitos de cada divergência, para ilustrar 
a importância do assunto com propósitos relativos à apresentação de relatórios. 

Ao executar este item, o auditor deve ter em conta que: 
as causase os efeitos estão interrelacionados e que o conhecimento de um ajuda a 
compreender melhor o outro; por exemplo, o conhecer do sistema de administra-
ção ou uso dos recursos humanos ajuda a entender o ponto de eficiência desses 
recursos; 
a análise da informação está orientada para solução dos problemas, e se requer 
uma habilidade especial para chegar a conclusões lógicas e julgar o valor dos 
dados coletados durante as fases de execução e planejamento; 
qualquer efeito adverso das debilidades dos sistemas de controle deve ser quanti-
ficado quando o caso assim o exija; 
as causas podem ser externas ao sistema ou à organização submetidas a auditoria; 
por exemplo, o impacto das ordens provenientes dos organismos centrais afetam 
as operações de muitos departamentos e entidades. Os efeitos podem assim 
mesmo ir mais além do sistema ou da organização submetidos a auditoria. 

Se, como resultado dos trabalhos realizados durante a investigação a avaliação 
preliminar indica que existem controles essenciais, durante a fase de execução, cada 
controle deve ser examinado para verificar se cumprem com o estabelecido e se 
estão operando satisfatoriamente. Se os controles essenciais não estão operando de 
forma satisfatória, deve-se coletar evidências suficientes para determinar se existem 
controles alternativos e, não sendo assim, quais são os prováveis efeitos. 

FASE DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS 

A elaboração de relatórios constitui a fase final do processo de auditoria. Esta 
fase inclui a discussão dos relatórios com a administração ou gerência da organiza-
ção auditada e, a apresentação de relatórios ante os legisladores, os comitês de audi-
toria, ou as juntas de diretores. A presente seção descreve a revisão final e o proces-
so de aprovação. 

Durante a fase de planejamento e através da fase de execução da auditoria 
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estuda-se que tipo de relatórios se pretende adotar. O auditor deve certificar-se de 
que o enfoque adotado seja adequado e que se reflita apropriadamente no con-
teúdo do relatório geral. 

VI— CONCLUSÃO 

É de notar-se então, após as considerações traçadas nesta proposição, que em 
linhas gerais, a Auditoria Integrada como instrumento de controle, apresenta-se 
como uma técnica de fiscalização mais eficiente e dinâmica, posto que resume-se na 
forma mais abrangente para a execução de um trabalho eficaz de acompanhamen-
to, atendendo aos diversos níveis da área administrativa com um todo, e, buscando 
identificar os critérios utilizados para atingir os objetivos propostos de modo mais 
amplo, considerando que está inserido, no seu contexto, as auditorias orçamentá-
rias, financeiras e operacional. 

Em vista disso, propomos ao XIII Congresso do Tribunais de Contas do 
Brasil, com sede na Capital do Estado da Bahia, que seja recomendado às Cortes de 
Contas do País a adoção do sistema de Auditoria Integrada, considerando que as 
técnicas utilizadas e a sua abrangência atinge de forma mais apropriada os reais 
objetivos dos órgãos fiscalizadores que é exercer, de modo eficaz, o controle dos 
gastos públicos. 
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AS AUDITORIAS OPERACIONAL E PROGRAMÁTICA COMO INSTRUMENTOS 
DE CONTROLE 

Autores: Almir de Freitas Vasconcelos e Mariza Ferreira 
dos Santos 

PREFÁCIO 

A presente tese foi elaborada em virtude da realização do XIII CONGRESSO 
DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL, acontecimento este, de altíssima 
importância para os Tribunais de Contas do país e de efetivo interesse de toda a 
nação, face a externa proficuidade das funções que esses órgãos desempenham 
na consecução do progresso nacional. Para tanto, selecionamos o tema, AS AUDI-
TORIAS OPERACIONAL E PROGRAMÁTICA COMO INSTRUMENTO DE 
CONTROLE, aprovado em Sessão Plenária, de 19 de abril de 1985, do Conselho 
Dirigente do Centro de Coordenação dos Tribunais de Contas do Brasil, com o 
pensamento lastreado nos preciosos e substanciais conhecimentos adquiridos em 
Cursos Internacionais promovidos pelo Tribunal de Contas deste Estado, Centro de 
Coordenação dos Tribunais de Contas do Brasil, Controladorias de Contas de outros 
países da América Latina e Instituto Latino Americano de Ciências Fiscalizadoras — 
ILACIF e, nas experiências já vivenciadas no campo das Auditorias Operacional 
e Programática, visto ser finalidade precipua dos órgãos Superiores de Controle o 
perfeito e completo acompanhamento da utilização, por parte dos jurisdicionados, 
dos recursos humanos, materiais e financeiros, bem como, a confiabilidade dos 
dados que circulam e servem de base para a tomada de decisões buscando atingir o 
real cumprimento dos objetivos e metas delineados. 

Na verdade, a idéia de controle é expressão da moda. Não há exagero em afir-
mar-se que o controle é e sempre será, em todos os setores da atividade humana, a 
medida de todas as coisas é o lema fundamental da Administração Pública. É o 
desafio permanente. 

Aliada à situação enfocada, incorpora-se ao objetivo pretendido, que seja, o 
de tomar cada vez mais dinâmico o poder neceisário de troca de experiências e das 
discussões e análises para fixação de procedimentos diligentes. 

Oportuno, se faz necessário acrescentar, que este despretencioso trabalho se 
constitui num diminuto passo no logo caminho que deveremos percorrer com os 
doutos na matéria aventando altercação sobre o assunto. 

OS AUTORES 
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AS AUDITORIAS OPERACIONAL E PROGRAMÁTICA COMO INSTRUMENTOS 
DE CONTROLE 

Mmir de Freitas Vasconcelos (*) 
Mariza Ferreira dos Santos (*) 

A TESE 

O Estado é antes de tudo uma ordem normativa. Assim como há uma ordem 
da natureza regida por leis naturais, emerge, também, uma ordem estatal preconi-
zando regras de conduta. A vontade estatal não é um somatório de vontades indivi-
duais, transcende a adição de se formar uma ordem válida e eficaz com objetivos es-
pecíficos e ordenados com um controle de direção e plenajamento voltados para 
atender, da melhor maneira possível, às necessidades de coletividade. 

O Estado tomou-se presente tutelando todos os setores da vida social e eco-
nômica para deter de perto a soberania nacional diante do poder gigante cujo lema 
é "O MUNDO É NOSSA NAÇÃO". 

Não basta assegurar a ordem jurídica, é importante também o resguardo da 
moralidade administrativa no exato alcance de expressão — "LEGITIMIDADE 
DOS ATOS" — disciplinando o controle interno das Entidades da Administração 
acobertando-se a fiscalização de maneira abrangente e rápida. Nessa linha de racio-
cínio, AS AUDITORIAS OPERACIONAL E PROGRAMÁTICA desempenham 
papel fundamental fazendo com que os órgãos fiscalizadores aprimorem, cada vez 
mais, os sistemas de controle interno que consiste num plano de organização e um 
conjunto de métodos e medidas adotadas dentro de uma Entidade para salvaguardar 
seus recursos, verificar a exatidão e veracidade de sua informação financeira e admi-
nistrativa, promover a eficiência nas operações, estimular a observância da política 
vigente, e adquirir o cumprimento das metas e objetivos programadas. 

São operações básicas de controle interno: 
I — Assegurar-se de que as informações são válidas através de sua verificação ou 

comparação com outra, estabelecendo a veracidade, propriedade, legalidade, 
etc; através de uma comparação ou a obtenção de evidência de apoio. 

2 — Assegurar-se de que toda informação está apresentada, comprovando median-
te a verificação de sua integridade. 

3 — Assegurar-se de que os cálculos e outras operações rotineiras estão correta- 
mente efetuadas, normalmente através de uma reavaliação dos mesmos. 
Estas três operações básicas tomam diferentes formas específicas quando se 

convertem em procedimentos de controle interno dentro da Entidade. No entanto, 
toda ação aplica pelos menos uma delas. 

Pelo perfil programático os Tribunais de Contas analisam e acompanham 
programas de governo que por determinação legal ou regulamentar perseguem fina-
lidades e objetivos específicos, envolvendo projetos e atividades de uma ou várias 
Entidades da administração pública, permitindo, assim, o estudo do interrelacio-
namento desses Órgãos com vistas ao cumprimento da meta estabelecida. 

Dentro dessas tendências cabe aos Tribunais de Contas a grande tarefa de fis-
calizar a execução física e financeira dos programas de governo testando a eficiên-
cia e segurança do controle existente, desde a origem dos recursos até a consecução 
final dos trabalhos. 

(a) Técnicos de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado da Balda 
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Hoje, estruturam-se os Tribunais de Contas num método mediante o qual 
utilizando todas as técnicas possíveis e apropriadas possam determinar se a gestão 
administrativa está sendo satisfatória e em caso contrário produzir as recomenda-
ções especificas tendentes a proporcionar melhoras e economia à administração. 

Este tipo de controle geralmente conhecido com a denominação de Auditoria 
Operacional é também titulado de Auditoria Operativa, Gerencial, Gestão, Admi-
nistrativa, Governamental e Integrada. 

São utilizadas várias maneiras para conceituar a Auditoria Operacional, daí 
buscarmos num dos mais difundidos livros sobre a matéria "MANAGEMENT 
AUDIT" de "WILLIAM LEONARD" que define, este tipo de auditoria, como 
sendo um exame compreensivo, construtivo e integral da estrutura organizacional 
de uma companhia, instituição ou ramo governamental, ou qualquer parte integran-
te delas, tais como, uma divisão ou departamento, e seus planos e objetivos, seus 
métodos de controle, meios de operação e a utilização de seu potencial humano 
e ativos fixos, tendo como objetivos básicos: 
1 — Identificar as causas que possam originar baixo rendimento da Entidade; 
2 — Comprovar que o sistema de informação e apropriado; 
3 — Verificar o cumprimento das atividades estabelecidas na norma legal; 
4 — Verificar se os programas são cumpridos efiscazmente; 
5 — Conformar a existência de um bom sistema de controle interno, financei-

ro e administrativo; 
6 — Evitar que ocorram deficiências, mediante a formaulação de recomendações 

precisas e tendentes a obter economia na Administração. 
O processo de auditoria se inicia no momento em que se toma a decisão de 

efetuar o exame. O primeiro passo é definir o objetivo primordial da auditoria jun-
tamente com seus objetivos específicos. A amplitude do objetivo principal depen-
derá de se a auditoria cubrirá uma Entidade completa ou certos programas, ativi-
dades ou funções especificas de uma ou várias Entidades. Entretanto, qualquer que 
seja a situação este processo de auditoria obedece a uma metodologia muito bem 
planejada dividida em fases distintas e sequenciadas com fins específicos propor-
cionando identificar, com perfeita margem de segurança, se o sistema é efetivo e 
processado com economia e eficiência dentro das leis, regulamentos e demais limi-
tações aplicadas em cada caso. 

Quando se trata de primeira auditoria, os auditores deverão procurar conhe-
cer bem a organização da Entidade, os tipos de suas operações, a segurança e exten-
são dos controles internos mantidos, para se ambientar com as espécies de transa-
ções desenvolvidas, e seus aspectos peculiares, legais e administrativos. 

Quando a auditoria é dirigida para a Entidade no seu todo, se fará em cada 
setor, que se encontra dividida, uma inspeção preliminar que incluirá entrevistas 
com os seus dirigentes, acompanhamento das principais operações, buscas em arqui-
vos e documentos, investigações em livros e registros, no sentido de procurar conhe-
cer os controles existentes nesses setores e avaliar sua eficiência de funcionamento. 

Observando todos esses detalhes, os auditores ficarão habilitados não somente 
a programar a extensão dos testes pelos diversos setores em que a Organização está 
dividida, como também, a estimar as horas de trabalho a serem executadas pela 
equipe de auditoria. 

O auditor concentrará os trabalhos com maior ou menor grau de confiança 
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na proporção do grau de eficiencia que detectou nos controles exercidos pela 
Entidade. 

Os testes de auditoria vão-se ampliando a medida que a eficiência dos con-
troles começa a decair. Daí os auditores aplicarão técnicas acuradas neste sentido, 
inclusive com opções para dilatar o tamanho das amostras, de acordo com as cir-
cunstâncias que encontrarem no seu exame, rumo ao alcance dos elementos causa-
dores das situações anormais, analisadas, a fim de apresentar, ao titular da Entidade 
Auditada, o relatório contendo o produto final do trabalho efetuado, no qual são 
apresentadas as conclusões e recomendações dirigidas para que sejam implementadas 
ações orientadas a sanear observações levantadas, visando o real incremento da pro-
dutividade com eficiência e economia. 

O relatório de auditoria é uma das etapas de fundamental importância dentro 
do processo enfocado, já que é através dele que se comunica ao usuário o resultado 
do trabalho, e por meio do seu conteúdo se pretende induzir a tomada de medidas 
corretivas que possam solucionar os problemas encontrados. 

É importante realçar a conveniência de se utilizar uma linguagem que seja de 
fácil compreenção para os interessados e que não necessariamente estão em condi-
ções de entender o tecnicismo da especialidade, além disso, deve ser extremamente 
claro e não incluir idéias vagas e ambíguas. Estes informes devem ser completos, ou 
seja, devem conter todas as informações relevantes que permitam compreender o 
que se comunica e as recomendações acompanhantes. 

Finalmente toma-se necessário salientar que os relatórios devem ser constru-
tivos, suficientemente respaldados, em razão de que é de maior importância exarar 
as medidas que impeçam repetição de erros no futuro. 

O resumo dos trabalhos de auditoria executado, acompanhado de observa-
ções sobre os variados aspectos encontrados, desde falha de controle até trans-
gressões de normas técnicas, deverá ser convenientemente anotado em papéis de 
trabalho obedecendo-se a uma organização predeterminada. 

Os papéis de trabalho indicam qual a extensão do teste em cada setor, identi-
ficando bem qual a amostra examinada, o que permitirá isentar o auditor de respon-
sabilidade futuras, se ficar provado que erros ou fraudes, descobertos posteriormen-
te à realização da auditoria, ocorreram no restante do conjunto não testado. 

Com base em tudo o que foi exposto e considerando a elevada importância 
das AUDITORIAS OPERACIONAL E PROGRAMÁTICA, dado às suas excelentes 
características como método de controle, e o seu admirável poder de alcance, sem-
pre efetuando o completo acompanhamento de aplicação dos recursos, desde a sua 
fonte até a verificação final do objetivo ao qual foram alocados, é que afirmamos 
ser, a sua utilização, essencial e indispensável pelos órgãos Internos e Externos de 
Auditoria. 

CONCLUSÕES 

Sumariando a presente exposição, fácil é concluir com as seguintes afirmati-
vas: 
I — Cabe aos Tribunais de Contas, também, a grande tarefa de adotar o CONTRO-

LE OPERACIONAL E PROGRAMÁTICO na sua plenitude, mediante julga-
mento dos atos administrativos sob a ótica do direito e da moral. 

2 — Para que o Auditor possa avaliar a eficiência do controle, é preciso que ele te-
nha conhecimento profundo do que é controle, o que pretende atingir e quais 
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as principais técnicas utilizadas para determinação desses controles. 
3 — As AUDITORIAS OPERACIONAL E PROGRAMÁTICA, não são processos 

tardios, em razão de estarem sempre se aprimorando, em paralelo com o 
desenvolvimento das ciências e, aplicando procedimentos que atendem aos 
avanços da atualidade. 

4 — Com atitudes mentais independentes os Tribunais de Contas emitem seus co-
mentários, observações, avaliações e recomendações de modo objetivo, claro 
e oportuno, visando acima de tudo, favorecer a administração para que essa 
possa administrar com segurança. 

5 — Nota-se, facilmente que com o progresso, a evolução, o volume de recursos e 
consequentemente, de transações da atualidade, não seria possível uma revi-
são total das transações geradas pela gestão administrativa sem o uso da Audi-
toria. 

6 — Quando os Órgãos de Auditoria Interna não realizam as AUDITORIAS OPE-
RACIONAL E PROGRAMÁTICA, os Tribunais de Contas, como Órgãos de 
Controle Externo, cubrirão esta falta, recomendando ou sugerindo, para a me-
lhoria das práticas administrativas. 

7 — As AUDITORIAS OPERACIONAL E PROGRAMÁTICA, não são obras do 
acaso possuem direção finalística, o exame não pode ficar no direito só, mas 
no fato, como núcleo básico, só assim o controle é integrado e não parcial, 
qualquer desvio implica em distorção de finalidade. 

8 — Para que os Organismos Superiores de Controle possam atuar com eficácia, 
no poder da sua ação fiscalizadora, é imprescindível o uso das AUDITORIAS 
OPERACIONAL E PROGRAMÁTICA, em virtude destes processos de audi-
toria reunirem os meios capazes de abarcar a Organização no seu todo, diag-
nosticar os pontos de entraves, porventura existentes, e atuar, criteriosamente 
sobre eles, de modo a corrigi-los, com a apresentação de recomendações pre-
cisas e previamente analisadas, com vistas a apresentar melhoras e economia 
na administração. 

9 — É de fundamental importância que os Organismos Superiores de Controle es-
tejam em processo continuo de aperfeiçoamento dos seus procedimentos e 
técnicas, a fim de que possam cumprir a sua missão com o máximo de segu-
rança, exercendo real acompanhamento sobre os programas das Entidades de 
Administração Pública. 
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FIXAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 
APLICABILIDADE A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS 

DE CONTAS 

Telma Almeida de Oliveira 
Assessora de Conselheiro 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

1. INTRODUÇÃO 

A atividade fiscalizadora dos Tribunais de Contas está adstrita, pela atual 
Constituição Federal, a uma atuação "a posteriori", ou seja, não exercem os Tri-
bunais qualquer controle prévio sobre os atos da Administração. Basicamente, em se 
considerando os Tribunais de Contas auxiliares do Poder Legislativo, as suas princi-
pais atribuições estão inseridas no controle externo da fiscalização financeira e 
orçamentária dos Estados. Entretanto, é também da sua competência a apreciação, 
para fins de registro, da legalidade das concessões iniciais de aposentadorias, refor-
mas e pensões, independendo de sua apreciação as melhorias posteriores. Esta atri-
buição lhes é dada, na atual Carta Magna, no § 79 do art. 72 e ratificada nas Cons-
tituições Estaduais, nos capítulos próprios respectivamente correspondentes às 
atribuições das Cortes de Contas. 

Voltam-se, todavia, primordialmente os Tribunais de Contas para a obser-
vância do controle dos contratos e gastos públicos, ficando apenas marginal nas 
suas discussões o exame do aspecto sócio-econômico das concessões de aposenta-
dorias ao qual, entendemos, deveriam estar os Tribunais de Contas mais profun-
damente ligados, com uma competência mais abrangente e uma esfera de decisões 
mais efetiva, podendo, afinal, exercer um papel determinante e incisivo no estabe-
lecimento das relações homem-sociedade, como, aliás, vem acontecendo nos últimos 
tempos, onde, além de decisões meramente confirmatórias da legalidade do ato 
aposentador, têm os Tribunais de Contas inovado os seus julgamentos, acrescendo 
novas luzes às interpretações doutrinárias, em face a situações fáticas que exigem, 
dia a dia, a aplicação da Lei com a maleabilidade que é peculiar ao elevado espírito 
de Justiça de que devem estar imbuídos os Tribunais, porque, afinal, são órgãos 
julgadores e suas decisões têm força vinculante, embora não produzam quaisquer 
efeitos de caráter judicial. 

Não por poucas vezes têm aqueles que lidam e estão ligados aos Tribunais de 
Contas propugnado para estas Cortes uma maior independência de relação a seus 
julgamentos, para que possam os Tribunais de Contas democraticamente — especial-
mente nestes dias em que DEMOCRACIA é a palavra de ordem — expressar a sua 
posição de julgadores, não só com relação às organizações do Estado que lhe pres-
tam contas, como no exame da condição final de vida dos seus servidores, do marco 
constitucional traçado, algumas vezes como prémio, outras como imposição, da 
valoração do trabalho do funcionário público: a APOSENTADORIA. 

A competência constitucional do Tribunal de Contas deve ser revista e lhe 
concedido não só o exame da legalidade do ato aposentador, mas atribuído a seus 
membros o exame da fixação das vantagens e vencimentos cujos textos legais terão 
o seu marco a partir de estudos resultantes da Jurisprudência iterativa das Cortes 
de Contas. Não apenas os números, mas os aspectos que conduzem aos números 
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devem ser objeto de estudo, de exame pelas Cones de Contas de todo o País, dentro 
do que há que se destacar, em especial, a aposentadoria compulsória por implemen-
to de idade, atualmente carente de uma definição legal precisa, levando os Tribunais 
de Contas — em especial o Tribunal de Contas do Estado da Bahia — a ver sistema-
ticamente revistas as suas decisões pelo Poder Judiciário, cujo exame apenas lhe 
deve ser atribuído em decorrência da lesão de direitos individuais, o que, todavia, 
não é o que ocorre na maioria dos casos. 

É este aspecto da atividade do Tribunal de Contas, abrangendo as relações 
sócio-econômicas entre o Estado e os seus servidores, funcionários públicos, que 
deve merecer destaque neste novo tempo de mudanças políticas, quando, cada vez 
mais, deve crescer o respeito ao homem, ao indivíduo e, particularmente, ao funcio-
nário público, expressão primeira da máquina administrativa do Estado. 

Pois, se aos Tribunais de Contas compete o estudo da legalidade de aposen-
tadoria, deverá também competir a si a apreciação e a proposição da legislação que 
a normatiza, junto à organização de uma nova Carta Magna Nacional. 

É o que expomos. 

2. APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS POR IMPLEMENTO DE IDADE 

2.1. SETENTA ANOS 

O marco constitucional que divisa o funcionário público da sua carreira fun-
cional é o dia em que completa ele setenta anos de existência, quando, ainda que 
esteja perfeitamente hígido e habilmente capacitado para o labor, não pode escolher 
entre continuar o exercício de suas funções ou optar por o que alguns entendem ser 
um descanso. 

Impiedosa e distante, a Lei a todos atinge, sem perquerir a condição de traba-
lho de cada um, sem se importar com as perdas de preciosos e por vezes indispensá-
veis agentes do serviço público. A ela não interessa a condição de vida que terá o 
seu servidor que, ao simples raiar de novo dia, será sumariamente afastado da sua 
rotina de vida, como se a morte social viesse colhê-lo abruptamente, quando ainda 
lhe esbanjam as forças intelectivas, quando está quase a alcançar o ápice de uma 
carreira que dificilmente galgava. À Lei não interessa a condição psicológica daque-
le que, repentinamente, vê-se interditado para produzir e até para ser útil à sua 
comunidade. Mas naqueles que zelam pelos fins legais há que ser acesa a lâmpada 
que clareia este problema social, que confina um indivíduo, e não um velho, ao 
envelhecimento rápido e precoce. 

Dir-se-á que há que se resguardar o serviço público dos males que afetam a 
mente humana e o próprio homem com o passar dos anos. Entretanto, não há 
autoridade social que possa resumir e generalizar um marco de senilidade em tomo 
de determinada idade. Haja vista a quantidade de aposentados compulsoriamente 
por implemento de idade que possuem a mente fértil, que têm plena capacidade 
laborai, que dispõem de integral capacidade produtiva a ponto de serem inteira-
mente indispensáveis ao próprio funcionamento do serviço público, que são chama-
dos a integrá-lo, já desta vez ocupando cargos de confiança, cujo provimento não 
impõe um limite de idade. Então, uma vez que a Lei neles não confia para ocupar 
os seus cargos de carreira não deverá também a Administração chamá-los para 
ocupar as suas funções mais especiais e categorizadas porque seria essa apenas uma 
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forma sutil e engenhosa da Administração burlar a Lei com a permissão da própria 
Lei Maior. 

A estereotipia das idades é uma forma de racionalizar a exclusão das pessoas 
não só dos mais idosos -- de posições que são importantes, não só pelo poder que 

representam como pelas oportunidades que oferecem. De acordo com Kastenbaum, 
um estudioso da psicologia da velhice, mais que descuidada e insensível, a estereo-
tipia das idades assume um caráter sinistro: surge como parte de uma política 
tácita que tem por fim desacreditar aqueles que se apresentam ou possam se apre-
sentar como competidores do poder social. Entretanto, é a partir do reconhecimen-
to dessa estereotipia etária que surge unia possibilidade construtiva através da cria-
ção de alternativas. Se a sociedade criou definições — a exemplo da aposentadoria 

para separar pessoas umas das outras, poderá ser capaz de redefinir e integrá-las. 
O paradoxo existente entre a fase de declínio por que passa o corpo humano en-
quanto evoluem e florescem a mente e a personalidade deve ser considerado quando 
do exercício do poder unilateral do Estado de aposentar o indivíduo, levando em 
conta apenas fatores biológicos aos quais não pode ser reduzido o curso vital da 
mente e do intelecto humanos. 

A prova de que a idade alcança o indivíduo com maior vigor intelectual não 
está distante da realidade brasileira. Estando no tempo da Nova República, todo o 
povo brasileiro nela se concentra. Todos lutaram e empunharam a sua bandeira, a 
bandeira das mudanças, que foi dignamente empunhada por alguém que já contava 
mais de setenta anos e, nem por isso ou até por isso foi eleito por toda a Nação 
como repositório da concretização de suas mais remotas esperanças. Como ele, 
existem centenas, milhares, milhões de seputagenários capazes de contribuir para o 
crescimento, melhoria e engrandecimento do serviço público que, no entanto, são 
castrados em pleno vigor de sua vida profissional. 

Não. Fazer setenta anos não pode ser uma inglória. A virtude do vigor mental 
não pode ser medida com a idade, assim como a idade não pode atestar a higidez 
mental do indivíduo. Fazer setenta anos é conseguir se preservar no tempo, é man-
ter a plenitude de uma existência, é um hino à vida. O funcionário público que 
completa setenta anos de idade não pode ser considerado um estorvo à Administra-
ção, mas um espelho de perseverança, uma fonte de experiências e um exemplo ao 
culto da existência. 

Fazer setenta anos é ter direito a ser coroado com a coroa da glória, porque já 
combatido e bom combate. 

2.2 A APOSENTADORIA 

"A aposentadoria é a garantia de inatividade remunerada, 
reconhecida aos funcionários que já prestaram longos anos 
de serviço ou se tornaram incapacitados para as suas fun-
ções" 

Hely Lopes Meirelles, renomado administrativista, assim conceituou a aposen-
tadoria. Afirmou ser uma garantia de remuneração, assegurada aos que já prestaram 
longos anos de serviço ou se tomaram incapacitados para as suas funções. Ora, com 
esta definição está excluído do conceito de aposentadoria o ato que a ela corres-
ponde e aposenta compulsoriamente o funcionário por implemento de idade, por- 
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que não se tornam os septuagenários incapacitados para o serviço e exercício de 
suas funções. Desse modo, deve ser examinada, com muito mais precisão, a remune-
ração que é garantida constitucionalmente aos aposentados por implemento de 
idade, que, estando sem definição precisa na atual Carta Magna, tem sido largamen-
te interpretada no sentido de se lhe reduzirem os proventos. Fixe-se apenas o fato 
biológico de que a pessoa que tem setenta anos não é e nem se torna imediatamente 
incapaz para o desempenho profissional. Examinemos, com vagar, o conceito jurí-
dico do ato aposentador, para, a seguir, confrontá-lo com o dispositivo constitu-
cional pertinente. 

Trata-se a aposentadoria de um ato administrativo do qual resultam direitos 
subjetivos, mas vinculado quanto ao fim e ao conteúdo às normas constitucionais e 
legais expressas, cuja irrevogabilidade tem sido assinalada pelos mais renomados 
juristas. Uma vez aposentado, o funcionário se encontra numa situação jurídica 
especial, sem contudo perder o seu vínculo com o serviço público; existe uma 
sujeição geral, impessoal objetiva e estatutária, que se verifica entre o aposentado 
e o Estado, cujo dever do pagamento dos proventos da aposentadoria tem natureza 
jurídica obrigacional. 

Há, também, juristas que definem a aposentadoria como um dever de justiça 
social que assiste ao funcionário público. O Prof. Abreu de Oliveira, ex-diretor do 
Tribunal de Contas da União, autor de obra inteiramente dedicada a este instituto, 
por exemplo, confere-lhe uma natureza assistencial e previdenciária; uma vez que 
o provento se compreende no cômputo total da retribuição ao trabalho, a aposenta-
doria tem um fundamento de justiça: suun cuique tribuere. Nesse sentido também é 
a opinião do administrativista argentino Rafael Bielsa, que afirma não ter a aposen-
tadoria um fundamento jurídico, havendo sido instituída em razão de ordem polí-
tico-financeira ou moral. Afinal, dúvidas não podem pairar sobre o fato de que 
"considerações de ordem social informam a instituição da aposentadoria" (Prof. 
Abreu de Oliveira) donde há que se examinar com uma ótica toda especial a 
(-mação do estipêndio do aposentado compulsoriamente por implemento de idade. 

É de inteira competência dos Tribunais de Contas o exame da legalidade do 
ato aposentador. Depende do seu julgamento a fixação e o pagamento dos proven-
tos da inatividade. Entendemos além. 

Deve caber às Cortes de Contas a apreciação dos motivos determinantes e le-
gais que se constituem nos antecedentes que geram a aposentação, mas não só da-
queles previstos pela Lei, tais como o tempo de serviço, a invalidez comprovada 
ou a incapacidade presumida, mas, também os mais importantes dos motivos, de 
acordo com o nosso entendimento, que se releva nos casos de aposentadorias com-
pulsórias por implemento de idade: o reflexo social do ato aposentador e sua previ-
são legal. Porque órgãos competentes, cabe aos Tribunais de Contas a apreciação, 
junto à Constituição Federal que estão prestes a nascer, destes motivos determinan-
tes e evocá-los, em função dos inúmeros casos que têm estas Cortes tido oportuni-
dade de julgar e apreciar, exercendo, sobremaneira, a sua competência de Juizes 
Administrativos junto à elaboração de um novo texto constitucional voltado para o 
ato aposentador, em atendimento à urgente necessidade de sua adequação à realida-
de atual do País. 

2.3-A FIXAÇÃO DOS PROVENTOS 

"A única maneira pela qual poderemos modificar o ardiloso 
conceito contábil de aposentadoria — segundo o qual o indi- 

80 



víduo é expulso do meio social, quando já não foi possível 
lhe extrair mais nenhuma gota de sangue — é provocar a 
mudança da própria sociedade." (Alex Confort). 

Como se bastante não fosse tolher a capacidade laboral do funcionário públi-
co repentinamente, pelo simples fato de completar ele setenta anos de idade, a 
atual legislação brasileira ainda lhe impõe a redução brusca de seus vencimentos 
quando, completando ele a idade dos setenta, não contar com trinta e cinco anos de 
serviço, se do sexo masculino, ou com trinta anos de serviço, se do sexo feminino. 
Pelo menos, ate esta data, tem sido esta a interpretação atribuída aos arts. 101 e 
102 da Constituição Federal vigente pelos estudiosos administrativistas e constitu-
cionalistas. Esdrúxula e inaceitável é esta situação imposta ao funcionário público, 
cuja vontade não é consultada, assim como também não se consulta se a propor-
cionalidade dos seus vencimentos é compatível com o nível de subsistência necessá-
rio a alguém que, dificilmente, conseguirá uma outra atividade para complementa. 
ção salarial. 

É imprescindível que se assegure ao aposentado — vislumbrando-se em pri-
meiro plano o caráter sócio-previdenciário da aposentadoria — um estipêndio 
condigno com o que teria se trabalhando estivesse; ele não pediu para se aposentar, 
mas foi compelido a fazê-lo; logo, não lhe podem ser cortados os direitos a que fez 
jus durante toda uma vida e reduzidos os vencimentos a uma proporcionalidade 
que, na maioria dos casos, não corresponde às expectativas de um padrão de vida 
condigno com aquele que seria o seu em atividade. 

Há que se esclarecer que inexiste um critério científico para a fixação do limi-
te de idade constitucionalmente estabelecido para a aposentadoria. Existem, inclu-
sive, casos previstos em Leis especiais que têm reduzido este limite, não tendo obe-
decido o teto máximo de setenta anos a uma rigidez absoluta. Correspondentemen-
te, há casos, também previstos em Leis especiais, e até na própria Constituição, em 
que a proporcionalidade dos proventos não atinge aqueles funcionários que são 
surpreendidos em atividade por ocasião dos setenta anos sem que tenham, ainda, 
completado o tempo de serviço necessário à aposentadoria com percepção de pro-
ventos integrais. O exemplo mais oportuno é o dos próprios Conselheiros dos Tri-
bunais de Contas, que, asseguradas constitucionalmente a si as garantias da magis-
tratura, devem se aposentar aos setenta anos, mas com proventos integrais. É o que 
foi transcrito nas Leis Orgânicas. como consta do art. 4°., inciso 1H da Lei Estadual 
ne. 4.137 de 02.09.83, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 

A porta que o Tribunal de Contas abriu aos Senhores Conselheiros pode tam-
bém se abrir aos demais funcionários públicos. Conquanto não contem estes com o 
notável saber jurídico de que são revestidos os Eminentes Conselheiros, nem 
ocupem cargos de tão alta relevância, podem os próprios Tribunais de Contas, in-
vestidos do poder de controle dos atos aposentatórios, abrir-lhes, inicialmente, esta 
porta, desde quando, bem e amplamente interpretado, há de se verificar que o pre-
ceito constitucional que rege a espécie, deslocado do meio dos demais como um 
anacoluto, não tem o caráter explícito de vedação que os que lhe têm interpretado 
vêm lhe emprestando. E, razão maior para que o façam os Tribunais de Contas 
repousa em outro princípio da Carta Magna que determina a igualdade de todos 
perante a Lei. Se funcionários públicos todos são, a todos devem ser asseguradas 
as mesmas vantagens relativas ao pagamento dos proventos de aposentadoria, por- 

81 



quanto se tratam de uma prestação de caráter eminentemente sócio-econômico e 
se destina à satisfação de necessidades prioritárias de sobrevivência. 

A Administração impõe compulsoriamente ao funcionário público de setenta 
anos o desligamento de sua vida funcional ativa. Sendo o implemento de idade um 
evento futuro e certo, absolutamente independente da vontade do homem e não 
resultando de álea extraordinária não pode aquele que atinge o limite determinado 
pelo Poder Público e enfeixado na Constituição ser penalizado por tê-lo atingido, 
mas sim deve a Administração arcar com o ônus da indenização pelo prejuízo que 
a esse funcionário causou, através de um ato unilateral, onde não foi medida ou per-
mitido medir a capacidade laborai de cada um. 

A presunção de capacidade existe a favor do funcionário aposentado porque, 
no Direito Pátrio, a capacidade se presume e a incapacidade se prova. Desse modo, 
não pode o funcionário público ser simplesmente aposentado em decorrência da 
presunção de incapacidade porque sem respaldo jurídico que a autorize. Posto isto, 
causado o prejuízo financeiro a quem possuia a capacidade para sustentar-se dentro 
de um certo padrão de vida, há o causador deste prejuízo de arcar com o seu ônus, 
pagando àquele que foi cerceado do direito de continuar exercendo o seu trabalho 
ativamente o quanto correspondente exatamente ao que poderia ele ganhar. 

A presunção de invalidez que reveste os setenta anos é tão somente juris 
tantum. Não pode o indivíduo simplesmente ser presumido inválido, aposentado e 
ter seus vencimentos desfalcados em decorrência apenas da desinvestidura do seu 
cargo determinada pela Lei. 

Diz Walline, conceituado adrninistrativista francês, que "renumera-se o fun-
cionário para permitir-lhe que viva, para assegurar-lhe o nível de vida compatível 
com sua posição social, mediante o que, assegurado teoricamente com uma exis-
tência material digna, deve consagrar seu tempo e capacidade ao Estado, sem medir 
esforços proporcionais ao que recebe". Deste entendimento depreende-se uma cor-
relação entre esforços e vencimentos. Ora, se o Estado se recusa a usufruir do tempo 
e da capacidade do funcionário apenas porque completou ele setenta anos, embora 
possa ele continuar a consagrar seu tempo e esforços ao Estado se trabalhando 
estiver, não lhe pode o Estado subverter o direito à vida compatível com a posição 
social até então ocupada. E esta compatibilidade só poderá ser alcançada com o 
pagamento integral dos seus vencimentos. 

O vencimento é uma obrigação de quem recebe serviços e um direito de quem 
os presta. Se o prestador de serviços — no caso, o funcionário público — for coagido 
a deixar de prestá-los, através de coação legal, deve ser integralmente ressarcido, 
uma vez que apenas a Administração deixou de querer recebê-los. 

Aposentado o funcionário compulsoriamente por implemento de idade, por 
todos esses motivos, deve receber os seus proventos integrais, como se em atividade 
estivesse. 

De mais a mais, o prémio pelo tempo de serviço trabalhado não pode ser con-
fundido com o vencimento base, que é apenas o valor correspondente à subsistência 
das necessidades primeiras do indivíduo. O prêmio a que deve fazer jus o que se 
aposenta após certo tempo de serviço — trinta e cinco ou trinta anos, em geral — é 
o adicional por tempo de serviço, que é uma gratificação atribuída justamente para 
esse fim, uma gratificação pro labore facto, à qual faz jus o funcionário público 
pelos serviços já prestados. A gratificação adicional por tempo de serviço é, inclusi-
ve, conceituada como parte integrante do ordenado strictusensu e já atualmente 
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aceita como uma forma de vencimentos. Assim, estaria a cargo do adicional por 
tempo de serviço a premiação àquele que a Lei permitiu continuar trabalhando, 
diferentemente daquele a quem foi cerceado este direito, cujo respectivo adicional, 
aí sim, será computado proporcionalmente ao tempo em que trabalhou, ou melhor, 
ao tempo em que se lhe permitiu trabalhar. 

O pagamento integral dos vencimentos do funcionário aposentado compulso-
riamente ao atingir setenta anos é um direito, um dever da Administração e, mais 
que isto, é JUSTIÇA. 

Afinal, a Constituição Federal não explicita a proporcionalidade dos proven-
tos dos que se aposentam compulsoriamente; em seu art. 102 refere-se apenas um 
tempo de serviço inferior a trinta e cinco anos, o que pode ocorrer por motivos 
outros ali não elencados. Até porque, no artigo anterior, a aposentadoria compulsó-
ria mereceu destaque, sendo entretanto surpresa do artigo onde se cuidou da integra-
lidade ou proporcionalidade dos proventos de aposentadoria. 

Urge a reforma constitucional. O Tribunal de Contas, no exercício do contro-
le dos atos administrativos há que se voltar, também e especialmente, para este as-
pecto para que a todos seja reparada, como aos seus Conselheiros já cuidou de fazê-
lo, a injustiça social da redução dos proventos de quem poderia continuar, perfei-
tamente, fazendo jus a sua integralidade através do seu trabalho. 

É o que entendemos. 

3. CONCLUSÃO 

Por tudo o aqui exposto, entendemos que devem os Tribunais de Contas, no 
âmbito da sua competência para o exame desta delicada matéria, desempenhar um 
papel de maior destaque sócio-econômico, afeto diretamente ao funcionário públi-
co, responsável, primeiro, pelo andamento e desempenho dos serviços públicos, en-
caminhando ao órgão Constituinte a proposta de nova redação ao art. 102 da Carta 
Magna, para que lhe seja acrescida mais uma letra, a letra c, ao inciso 1, na qual se 
faça constar que aos aposentados pelo implemento de idade caberão sempre proven-
tos integrais, seja qual for o seu tempo de serviço. 
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OS TRIBUNAIS DE CONTAS E SUAS RAÍZES* 

Autor: 	Osvaldo Velloso Gordilho (Ex-Presidente do Tri- 
bunal de Contas do Estado da Bahia) 

Quem vai a Paris, essa civilização de 3.000 anos, como escreveu liça, não po-
derá deixar de visitar seus grandes museus e monumentos, a começar pelas minas 
romanas, no Boulevard Saint Michel e levar suas curiosidades e estudos, os magní-
ficos museus, dentre os quais, há a destacar, o museu e monumento que representa 

"Hotel des Invalides", na Rua Lourcine à margem do Sena, localizado na extre-
midade do "Fauborg Saint Germain", possuindo uma fachada de ornamentação 
severa e que evoca, de certo modo, uma grande parte da história da França. 

No "Hotel des Invalides", como ponto mais alto, encontram-se os restos mor-
tais do grande imperador Napoleão Bonaparte, em sua cripta, monumento de már-
more, provindo este da Rússia, instalado à margem do Sena, como era de seu desejo, 
quando escreveu — "Je desire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, 
ou milien de ce peuple française que j'ai tant nime". 

Em redor, em círculo, encontram-se inscrições vivas, em baixo relevo, das 
grandes obras de Napoleão, de sua iniciativa, legadas ao mundo, dentre as quais 
estão as expressões de sua inteligência e vaticínio, constituindo os elementos-raízes 
para a criação da "Cour des Comptes da França" que foi instituída pela lei de 16 
de setembro de 1837, expressões do seguinte teor: 

"le veux quer par une surveillance active l'infidelité soit reprimée et 
l'emploi legale des Fonds Publics garanti". 

1 — Constituiram, pois, tais expressões, elementos-raizes que pudessem repro-
duzir, em relação a outros povos, como entre nós, no Brasil, em que o nosso 
grande Ruy Barbosa se tornasse o seu patrono. 

2 — Para todos que lidam, sentem e vivem os Tribunais de Contas, em nosso País, 
por certo que possuem na memória do excelso brasileiro o mais significativo 
símbolo dessa esplendida instituição, que, cada dia mais, se firma em seus 
altos propósitos e para cujos superiores destinos jamais faltarão a crença, a fé, 

sentido da virtude dos homens convocados a pó-la em função. 
3 — O papel que representou Ruy Barbosa para a criação da instituição, em nosso 

Pais, é desses que o destino lança sobre o homem, marcando-o com a força 
de um criador de energia, de organização, de eficiência, em benefício da se-
gurança e da própria sobrevivência do regime. 

4 — Acompanhando de perto, como sempre acompanhou Ruy, desde a última dé-
cada da Monarquia, a nossa situação econômico-financeira; membro de um 
governo, na oportunidade provisório, como responsável pela Pasta da Fazen-
da; em si, sobravam conhecimentos com referência à herança que a Repúbli-
ca recebera da Monarquia, embora os protestos e os reclamos surgidos, poste-
riormente, daqueles a que como figura de proa, se apresentava, Ouro Preto, 
através a "Década Republicana", a contestarem do valor e da qualidade, da 
têmpera e resistência, da vontade, e, muito especialmente, do ideal de tantos 
quantos que, tendo sobre seus ombros a Nova República, impunham-se à 

(*)Artigo publicado na edição do dia 03109185 de A TARDE. 
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admiração dos pósteros, pela firmeza de suas atitudes, com a implantação do 
novo regime. 

5 — Compreendeu, de logo, Ruy e vislumbrou muito bem, pois o seu passado 
assim reconhecia, que embora o novo governo democrático instituído pudesse 
dispor de um excelente corpo de leis e normas orçamentárias e contábeis, não 
poderia impedir que todo esse conjunto de disposições sofresse as influências 
da política, destruindo-lhe, aniquilando-lhe ou mesmo anulando-lhe os resul-
tados benéficos. 
Encontrou, destarte, na idéia da criação do Tribunal de Contas as resistências 
que deveriam contrariar ou opor as possíveis influências, acessíveis à corru-
ção, ao desmatelo, à própria sorte de um regime. 
"O Governo Provisório — foram palavras de Ruy na sustentação lançada atra-
vés da Exposição de Motivos, de 27 de novembro de 1890 — desempenho da 
missão que tomou aos ombros, propôs ao Pais uma Constituição livre, que, 
para firmar as instituições democráticas em sólidas bases, só espera o julga-
mento dos eleitos da Nação". 
"Outras leis vieram sucessivamente acudir aos diversos ramos da atividade 
nacional que só dependiam desse concurso, para produzir seus benéficos 
resultados em proveito do desenvolvimento comum. Faltava ao governo co-
roar a sua obra com a mais importante providência, que uma sociedade 
política bem constituída pode exigir de seus representantes". "Referimo-nos 
— continuou Ruy — à necessidade de tomar o orçamento uma instituição 
inviolável e soberana, em sua missão de prover às necessidades públicas, 
mediante o menor sacrifício dos contribuintes, à necessidade urgente de fazer 
dessa lei das leis uma força da Nação, um sistema sábio, económico, escudado 
contra todos os desvios, todas as vontades, todos os poderes que ousem 
perturbar-lhe o curso traçado". 

6 — "Nenhuma instituição é mais relevante, para o movimento regular do meca-
nismo administrativo e político de um povo, do que a lei orçamentária. Mas 
em nenhuma também há maior facilidade aos mais graves e perigosos abusos". 
E adiante prosseguiu: "Cumpre à República mostrar, ainda nesse assunto, a 
sua força regeneradora, fazendo observar escrupulosamente, no regime cons-
titucional em que vamos entrar, o orçamento federal". "Se não se conseguir 
esse desideratum; se não pudermos chegar a uma vida orçamentária perfeita-
mente equilibrada, não nos será dado presumir que hajamos reconstituído 
a Pátria, e organizado o futuro". "É, entre nós, o sistema de contabilidade 
orçamentária defeituoso em seu mecanismo e fraco na sua execução". Afinal, 
lança Ruy a sua idéia: "O governo provisório reconheceu a urgência inadiá-
vel de reorganizá-lo; e a medida que vem propor-vos é a criação de um Tribu-
nal de Contas, corpo de magistratura intermediária à administração e à legis-
latura, que, colocado em posição autônoma, com atribuições de revisão e 
julgamento, cercado de garantias contra quaisquer ameaças, possa exercer 
as suas funções vitais no organismo constitucional, sem risco de converter-se 
em instituição de ornato aparatoso e inútil". "Convém levantar, entre o poder 
que autoriza periodicamente a despesa e o poder que cotidianamente a execu-
ta, um mediador independente, auxiliar de um e de outro, que, comunicando 
com a legislatura e intervindo na administração, seja, não só o vigia, como a 
mão forte da primeira sobre a segunda, obstando a perpetração de infrações 
orçamentárias, por um veto oportuno aos atos do Executivo, que, direta ou 
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indireta, próxima ou remotamente, discrepem das linhas rigorosas das leis de 
finanças". 

7 — Constituía, assim Ruy, a fixação das características do novo órgão cuja cria-
ção sugeria. O Decreto n9 966, de 27 de novembro de 1890, deu origem, OS, 

criação do Tribunal de Contas do Brasil, sob as linhas mestras que o inolvi-
dável Ruy havia traçado. 

8 — Ai está o Tribunal de Contas do Brasil, que, "mercê de Deus — assim escreveu 
o ministro Rubem Rosa — em quase, já hoje, 70 anos de existência, jamais 
faltou à sua finalidade. Substituem-se os regimes, sucedem-se os governos — 
continua aquele eminente ministro — renovam-se os parlamentos, e ele vai 
silenciosamente, patrioticamente, com independência, com elevação, com es-
pirito público, desempenhando sua delicada e árdua função fiscalizadora". 

9 — Como que reflete semelhante julgamento do ministro Rubem Rosa aquela 
preciosidade de expressão emitida por Thiers, em França, ao delcarar, em 
1869, no curso duma discussão memorável sobre as contas da Ville de Paris: 
"Esta bela e sábia instituição, disse ele, falando da corte de França —, tem 
reprovado com perseverança e sempre com uma grande moderação. Se nunca 
se tornou fraca, também nunca foi violenta". 

10— Eis, pois, com tais fundamentos, as raizes dos Tribunais de Contas, na vida 
administrativa pública que, todavia, estão a exigir, para a sua sobrevivência, 
eficiência e vigor, aquela "posição autônoma, com atribuições de revisto e 
julgamento", como preconizava Ruy. 

11 — Nesse XIII Congresso, a realizar-se na Bahia, dos Tribunais de Contas, por mag-
nifica iniciativa da presidência feliz e dos ilustres membros de nossa corte, 
que sejam examinadas tais raizes, para a perenidade da instituição. 
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05 70 ANOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA BAHIA * 

Autor: 	Renato Bião de Cerqueira (Ex-Presidente do Tri- 
bunal de Contas do Estado da Bahia) 

As comemorações do septuagésimo aniversário do Tribunal de Contas do Es-
tado serão realçadas e, sumamente, valorizadas pelo concurso de duas importantes 
circunstância: a realização do XIII Congresso de Tribunais de Contas do Brasil e o 
clima pré-constituinte nacional, que já empolga o País. Conjugam-se nessa interpe-
netração de eventos o passado tão rico de experiências a que os congressos têm 
dado dimensão e expressão apropriadas e as inspirações do presente, a partir da 
nova concepção da República, de democracia renovada, para uma sociedade mais 
exigente e mais complexa. As relações entre o regime democrático e o de fiscalização 
e controle financeiro e orçamentário do governo são de essência íntima, como o sa-
lientou, com a inconfundível eloqüência do seu estilo magistral, o preclaro mestre 
dos Tribunais de Contas do Brasil, ministro João Lyra Filho, nestas palavras regis-
tradas nos Anais do I Congresso de Tribunais de Contas, reunido em São Paulo em, 
1958, em que ressumbra, a contrário senso, o mérito dos regimes da representativi-
dade autêntica em confronto com os de cunho ditatorial, no particular do contro-
le financeiro. 

"Não creio que o rigor da organização do controle financeiro, porventura 
implantado nos países sujeitos a regime ditatorial, influencie as práticas do 
seu funcionamento. Ao contrário; assim como a presença de um sistema rí-
gido de oposição é incompatível com o poder opressivo de um governo au-
toritário, também a organização rígida de um controle financeiro, destinado 
a contrastar as práticas arbitrárias do referido governo, tende a desvita-
lizar-se nas mãos de contrastedores dóceis à vontade dos governantes que 
os nomeiam. Se, em essência, todo regime político ditatório implica a vi-
gência do próprio descontrole, óbvio é que a prática do controle ou sufo-
caria o citado regime, ou por este será forçado ao desempenho de papel 
grotesco". 

E acrescenta: 
Não creio na valorização da estrutura do controle instituído em Cuba, 
pelos motivos indicados, nem na copiosa legislação que Salazar editou em 
Portugal, onde o controle se reveste na pompa dos Tribunais Judiciários. 
Tampouco, na legislação análoga dos demais países que provocam a queda 
do poder legislativo, em regime de força". 

A democracia brasileira, implantada com o golpe de 1889, não herdou do 
Império nada de apreciável no tocante ao rigor com que se deve sujeitar a gestão 
das finanças públicas às leis de sua disciplina. 

Financista, modelar e profundo, como a pósteridade veio a consagrá-lo e pro-
clamá-lo, republicano e tal que logrou o epitelo de estadista da República, Ruy Bar-
bosa incorporou ao acervo de seus grandes serviços na Pasta da Fazenda os linea-
mentos básicos do controle orçamentário e financeiro do Estado, segundo a siste-
mática do Decreto n(i)  966-A, de 7 de novembro de 1890, que "Cria um Tribu-
nal de Contas para o exame, revisão e julgamento dos atos concernentes à Recei- 

(*)Artigo publicado na edieffo do dia 05109185 de A TARDE. 
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ta e despesa da República". Como subsídio à interpretação desse ato, a famosa 
exposição de motivos, como aquele da lavra de sua pena eximia, oferece os funda-
mentos, a filosofia, por assim dizer, do sistema, seja pela definição e posição do ór-
gão que o encarna, pelas relações com o Poder Legislativo, e, ainda, por certa flexi-
bilidade, que acompanha o controle, com o permitir ao Poder Executivo publicar 
e executar o ato, sob sua responsabilidade, caso o considere imprescindível, proce-
dendo, então o tribunal ao respectivo registro sob reserva e a completa informação 
ao Congresso. 

A Constituição republicana de 1891 já se elaborou, portanto, sob a vigência 
do decreto aludido. Estranhável, porém, é que não haja contemplado os seus prin-
cípios básicos, limitando-se a inserção, em termos escassos, de um dispositivo — 
Art. 89 — instituindo o Tribunal de Contas, com a genérica atribuição de liquidar as 
contas anuais da receita, despesa, enumeradas, também, as garantias de seus mem-
bros. Transferia-se, desse modo, à legislação ordinária, a tarefa relevante de desdo-
brar tal competência, discriminando a forma e extensão do ato de controle, numa 
amplitude que seria menos de proveito que de perigo para atividade conjugada dos 
Poderes Legislativo, Executivo e, de permeio, do Tribunal de Contas. 

Entre 7 de novembro de 1890, data do decreto, e 24 de fevereiro de 1891, em 
que foi promulgada a Constituição, não houve espaço razoável para que se regula-
mentasse o mesmo decreto, que, assim, não foi propriamente executado. 

Da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, à de 16 de julho de 1934, na ór-
bita federal, diversos atos — regulamentos ou leis — tratam do Tribunal de Contas, 
melhor dizendo, da fiscalização financeira e orçamentária, refletindo, pela varie-
dade de critérios adotados, a franquia que a primeira Constituição permitiu, no par-
ticular, à legislação ordinária. Esta, como se vê do Decreto n? 1.166, de 17 de 
dezembro de 1892, e n? 392, de 8 de outubro de 1896 (decreto legislativo, apro-
vado pelo Congresso), vai aos poucos sedimentando a fiscalização e controle a cargo 
do tribunal. 

O primeiro, por exemplo, daqueles atos, enumera as competências do Tribunal 
de Contas, ali chamado de Justiça Administrativa, como: exame e revisão das contas 
ministeriais; tomada de contas dos responsáveis por dinheiro e valores pertencentes 
à República. E no Art 30, quanto aos atos criadores de despesas prescreve o registro 
dos de reconhecida legalidade e a sua recusa, que motivará junto ao ministério res-
pectivo. Note-se: não se cogita de afetar ao Poder Legislativo a decisão denegatória 
do tribunal nem arma o Poder Executivo do recurso ao registro sob reserva ou 
protesto. 

O Decreto n? 392 de 8 de outubro de 1896, além de consagrar no seu Art. 29 
parágrafo 1? as duas ordens de competência do tribunal — em caráter de fiscal da 
administração financeira e de Tribunal da Justiça, com jurisdição contenciosa e gra-
ciosa, complementa e aperfeiçoa o decreto anterior, com a expressa instituição do 
exame prévio sobre os atos que entendam com a receita e despesa, e prevê aquele 
registro ou a sua recusa, devidamente motivada, caso em que poderá, por manifes-
tação do Executivo, fazer-se o registro sob protesto, com conhecimento do Congresso. 

Sem limites, inscritos na Constituição Federal, a aludida legislação, inclusive 
decretos de execução, vai-se desdobrando em inúmeros atos, que, incidentemente, 
tratam das funções do tribunal, ora estabelecendo o registro prévio, ora — e mais 
comumente, a posteriori distribuição automática de verbas destinadas-a pessoal fixo 
e outros. 
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No nosso estado, a partir da constitucionalização do Pais, com a promulga-
ção das constituições dos estados-membros, o panorama é outro até o advento da 
Reforma Constitucional de 1915. 

Como o problema da fiscalização financeira e orçamentária foi tratado na 
Constituição Estadual de 20 de julho de 1981, ou como se processou a elaboração 
do estatuto maior do estado, merece referência e comentário pela originalidade 
e curiosidade da solução adotada. Resumidamente, o Tribunal de Contas figurou no 
título reservado ao Poder Judiciário, integrando o elenco de órgãos da Administra-
ção da Justiça, onde se prevê um Tribunal de Conflitos e um Administrativo e de 
Contas, que, inicialmente, funcionariam conjuntamente, e enquanto permaneces-
sem como um sé corpo, teriam composição mista, sendo dois membros escolhidos 
dentre os desembargadores do Tribunal de Revista e três escolhidos dentre juriscon-
sultos notáveis, um indicado pelo Senado, outro pela Câmara dos Deputados, e o 
terceiro, que será o presidente, pelo governador do estado. 

Na Assembléia Legislativa o assunto não foi objeto de controvérsia maior no 
seu mérito. As objeções se limitavam mais à composição dos mesmos tribunais e aos 
requisitos para a escolha de seus componentes. E assim o sistema logrou incorporar-
se à Constituição, com toda a sua originalidade, não obstante a doutrina de Ruy 
Barbosa e o precedente da Constituição Federal, que seriam valiosos subsídios ao 
constituinte estadual, sendo de destacar-se a participação do senador Eduardo 
Ramos, autor do projeto, que anexou, como substitutivo ao mencionado título, ao 
projeto da comissão dos três, que a Assembléia criara para formular um projeto 
de Constituição. Dessa comissão fizeram parte, além do aludido senador, os senado-
res Manoel Vitorino Pereira e Pedro Vegne de Abreu. — Acentua o relevo da criação 
do Tribunal de Contas como Tribunal Administrativo, componente do Poder Judi-
ciário, haver o referido projeto da comissão do três, previsto no título VI — da Mi-
lícia, Polícia e Fazenda, no Art. 136, a criação de um "Tribunal de Contas para li-
quidar as contas da Receita e Despesa, e verificar a sua legalidade, antes de serem as 
mesmas prestadas à Assembléia". Depois de estabelecer que os membros deste tri-
bunal serão nomeados pelo govemador, com aprovação do Senado, e somente per-
derão os lugares por sentença, o artigo imediato reza: 

"E permitido a este tribunal impugnar o pagamento de qualquer despesa 
reputada ilegal, dando disso imediata ciência ao Senado". 

O Tribunal de Conflitos, Administrativos e de Contas, por sua parte relativa a 
conflitos", teria a competência para dirimir os conflitos positivos ou negativos entre 
autoridades judiciárias e administrativas e dos recursos interpostos das decisões de 
qualquer juízo ou tribunal, quando neguem validade às leis e regulamentos por con-
trários à Constituição do Estado. 

Quando ao Tribunal Administrativo e de Contas, a Constituição, em termos 
amplos, confere competência para decidir de todas as pendências do contencioso 
administrativo que a lei declarar de sua competência. E a Lei Judiciária n9 15 de 15 
de julho de 1892, discriminou essa competência da seguinte forma: 

Art. 
"Parágrafo 19— Decidir em primeira e única, ou segunda e última instâncias 

as causas do contencioso administrativo do Estado. 
Parágrafo 29 — Conhecer dos agravos e apelações interpostos dos juizos in-

feriores". 
Àquelas, as principais ou mais frisantes, seguem-se as competências — verificar 

se as contas -da receita e despesa públicas estão conforme à lei orçamentária e às leis 
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vigentes; as contas dos responsáveis por dinheiros ou efeitos públicos; a idoneidade 
e suficiência das fianças, da garantia hipotecária; as reclamações sobre lançamentos, 
arrecadação, isenção de encargos ou impostos, multas fiscais, e restituição; julgar a 
desapropriação por necessidade ou utilidade pública e outras menos relevantes, ou 
de caráter adjetivo. 

A reforma da Constição do Estado, de 24 de maio de 1915, dando nova 
redação ao Art. 71 da Constituição de 1891, criou o "Tribunal de Contas, compos-
to de cinco membros vitalícios, inamomíveis, nomeados pelo governador, com apro-
vação do Senado, entre bacharéis ou doutores em Direito, maiores de 30 anos e de 
reconhecida competência". 

A aludida reforma, fora de dúvida, não abonou, antes rompeu, com o judicia-
rismo da primeira Constituição do Estado de referência ao Tribunal de Contas, 
muito embora, cometando uma contradição como conservar o aludido Art. 71 no 
título do Poder Judiciário. Mas, por esse caminho, abria perspectivas para a institui-
ção do controle da receita e despesa tão escassamente tratado no primitivo texto 
constitucional, e já agora entrevisto numa lei que definiria a competência do novo 
Tribunal de Contas. Essa lei, que pronta, apareceu — n9 1.120, de 21 de agosto de 
1915, transplanta para o Estado, com equilibrada adaptação, o sistema de fiscaliza-
ção financeira, já então plenamente vigente na administração federal. E, nesse 
passo, logo no seu Art. 39, estabelece que o Tribunal de Contas funciona como fis-
cal da administração financeira e como juiz do contencioso administrativo. Re-
lembre-se, a propósito, o que já se disse quanto ao Decreto Legislativo Federal 
n? 392, de 8 de outubro de 1896. Tudo importa verificar que se implantou na esfe-
ra estadual o sistema de controle misto, em consonância com o preconizado por 
Ruy Barbosa: exame dos atos de receita e despesa sob o aspecto de sua legalidade, 
concedendo-lhes registro, ou o negando em despacho fundamentado, de que dará 
conhecimento aos poderes Executivo e Legislativo, para que este julgue procedente 
ou não o seu voto, e possa aquele, em caso de urgência na solução da denegação, 
insistir perante o tribunal pela abertura do crédito, que então se abrirá sob protesto. 
A lei em apreço dá disciplina mais rigorosa aos contratos de qualquer natureza, que 
não poderão se executados sem o registro prédio, pois enumera as hipóteses, pou-
cas aliás, que comportam o registro a posteriori e repisa, no Art. 49, in fine: fora 
desses casos não é admissivel o registro a posteriori. 

É interessante destacar o tratamento dado pela referida lei ao contencioso 
administrativo, relacionado na competência do tribunal, ex-vi do seu Art. 59 "jul-
gar, em primeira e única ou segunda e última instâncias, as causas do contecioso 
administrativo do Estado, não compreendidos os executivos fiscais ou ações execu-
tivas, que correrão, permite o respectivo juiz de Direito, com recursos legais para o 
Superior Tribubal de Justiça". 

Daí, passando pela Lei Estadual n9 1.939, de 15 de setembro de 1926, que 
não alterou substancialmente a anterior, o panorama da fiscalização financeira e or-
çamentária, no País e no Estado, pode ser levantado através das constituições fe-
deral e do Estado, de, respectivamente, 16 de julho de 1934 e 20 de agosto de 
1947. Pode-se dizer, sem risco de erro, que, nesse longo período, o regime de fisca-
lização prévia da legalidade dos atos da receita e despesa se manteve íntegro, mesmo 
com a faculdade, como na Constituição Federal de 1946, da lei específica estabele-
cer o registro a posteriori de determinadas despesas. Mas, não só isto, como a par-
ticipação, sempre, do Poder Legislativo e da interferência do Executivo para res-
guardar o interesse da administração, em termos de solução política do veto téc- 
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nico do Tribunal de Contas, a não se quando este se fundasse na inexistência de 
saldo e impropriedade do crédito porque devesse correr a despesa. 

A Constituição Federal de 1967 reformulou completamente o sistema de con-
trole orçamentário e financeiro da administração federal. Acompanhou-a a Cons-
tituição do Estado de 1967, alterada pela Emenda ng 2, de 29 de novembro de 

A Constituição Federal de 1967 reformulou completamente o sistema de con-
trole orçamentário e financeiro da administração federal. Acompanhou-a a Cons-
tituição do Estado de 1967, alterada pela Emenda ng 2, de 29 de novembro de 
1969. Instituiu-se o método da auditoria financeira e orçamentária para a fiscaliza-
ção da execução do orçamento e dos créditos adicionais, exame, via de regra, pos-
terior, podendo, contudo, flagrar o ato ilegal em curso, ou não consumado. Dai 
os procedimentos previstos nos itens I e II do Art. 45, da Constituição do Estado 
— sustação da execução do ato ou tratando-se de contrato, solicitação à Assem-
bléia Legislativa para que a determine. A despesa sustada poderá merecer da admi-
nistração, através do governador ou do chefe do poder a que ele se referir, a deter-
minação da sua execução, ad referendum da Assembléia Legislativa, sob a respon-
sabilidade pessoal do mesmo chefe. No caso, porém, de contrato, se a Assembléia 
no prazo de 30 dias não deliberar quanto à sua sustação, solicitada pelo tribunal, 
ter-se-á como válido o contrato. 

São decorridos quase 20 anos de prática do aludido sistema. A experiência 
recolhida pelos Tribunais de Contas, quanto à sua eficiência, mostrará a necessida-
de ou não de sua manutenção. De logo, porém, há de acudir algumas modificações, 
principalmente no tocante aos efeitos da apuração pelo tribunal de irregularidades 
na administração dos créditos, especialmente na celebração de contratos. Cabem 
abrandamentos à manifesta tendência do novo sistema de preservar o ato do Poder 
Executivo, como é exemplo a convalidação do contrato irregular, caso o Poder 
Legislativo não se pronuncie sobre a impugnação do tribunal dentro de 30 dias. 

Estamos à vista do XIII Congresso dos Tribunais de Contas, uma das mani-
festações de regozijo pelo transcurso dos 70 anos do nosso tribunal, a contar, é bom 
frisar, de quando ele assumiu a configuração de órgão de controle da administração 
financeira e orçamentária. Virão celebrá-lo conosco os congêneres do Pais e perso-
nalidades ilustres nos campos de Direito, das Finanças, da Administração. No espa-
ço de quase 30 anos, já realizados 12 desses conclaves, nenhum se reuniu sob tão 
propicias circunstâncias para um trabalho útil em favor da instituição. E que ele 
precede à reunião da Constituinte Federal e ocorre em plena efervescência do pro-
blema da reformulação institucional do País, em que se adquire tônica especial o 
fortalecimento do Poder Legislativo, pela recuperação de suas prerrogativas. Nesse 
ponto, muito se há de esperar desse objetivo, no tocante às funções dos Tribunais 
de Contas, inseparáveis da contribuição, da participação, do órgão político por 
excelência. Preciso é que se não bastarem dispositvos constitucionais colimando o 
mesmo propósito, se conscientizem os representantes do povo de que lhes cabe um 
papel eminente, mesmo sob conotação política, no melhor sentido, pelo prevaleci-
mento do mandamento legal, fora do qual a vida pública se abastarda na desordem 
e no descontrole. 
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A MISSÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS* 

Autor: Nelson de Souza Sampaio 

Quando nosso Tribunal de Contas comemora seus 70 anos, será oportuno 
dedicar algumas reflexões sobre qual deva ser seu papel na futura ordem constitu-
cional. Gostaria de enquadrar o tema numa moldura maior de meditação que me 
tem ocupado há algum tempo, mas cujos frutos não sazonaram de todo. 

Minha preocupação gira justamente em tomo do problema máximo de toda 
organização democrática, que se exprime na pergunta clássica: Quem guarda os 
guardiões? Uma resposta satisfatória torna-se cada vez mais urgente, à medida que 
crescem os téntaculos do Estado moderno, invadindo todos os domínios das ativi-
dades humanas e ameaçando assenhorear-se de nossas próprias mentes. 

Creio que, numa democracia, seus controles são ou intragovernamentais ou 
extragovernarnentais, segundo estejam dentro ou fora do governo. Somente pode 
existir um estável governo do povo quando seu primeiro defensor é o próprio povo. 
A ação sobre os detentores do poder público assume aspecto informal ou formal. 
Informalmente, os governados podem levar sua resistência contra os desmandos 
dos governantes até a revolução, cuja justificação moral encontra apoio mesmo nos 
teólogos, contanto que não haja outro recurso eficaz para os oprimidos. Outra 
garantia popular contra governos pervertidos é uma opinião pública atuante, ma-
nifestada em constante participação política, por meio de discussões, comícios, 
passeatas, pressões sobre os parlamentares, os ocupantes de cargos executivos e até 
os burocratas. Fariam parte de controles mais organizados as eleições periódicas 
e os meios de comunicação, quando estes permanecem fiéis ao povo, não se enfeu-
dando a grupos econômicos nem se desfigurando em instrumentos do poder para a 
escravização ideológica das massas. Um povo capaz de vigiar a própria imprensa, 
para que ela não chegue a tais abastardamento, pode vê-la florescer como um autên-
tico quarto poder. 

O uso desse arsenal evitara o emprego da arma mais dolorosa e, em geral, alea-
tória da violência revolucionária. Não é por outro motivo que a Inglaterra teve a 
última revolução há três séculos, enquanto os Estados Unidos, Canadá, Austrália e 
Nova Zelândia jamais a conheceram. Chega-se a ter a impressão de que os angloame-
ricanos se vacinaram contro o irracionalismo político, embora caiba aos latinos, em 
teoria, a palma da invocação ao racionalismo político, sem que o culto da razão 
lhes tenha poupado as desditas da razão de Estado. 

Para as democracias tropegamente incipientes do Terceiro-Mundo, as mais re-
comendadas salvaguardas contra as degenerescências do poder são as de ordem infra-
governamental, ou as que residem no próprio modo de organização da autoridade. 
Foi, aliás, a famosa receita de Montesquieu, ao propor que cada um dos três pode-
res se freasse reciprocamente, dando como conseqüência um sistema de freios e con-
trapesos do poder. Os países democráticos mais amadurecidos podem contentar-se 
com essa fórmula. Todavia, para os povos que iniciam ou retomam o noviciado de-
mocrático, desconfio que ela não seja bastante. Não estou convencido de que a es-
trutura tripartida dos poderes públicos seja a única lição da engenharia política para 
a construção do Estado de direito. 

(s)Artigo publicado na edicdo do dia 06109185 de A TARDE. 
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Com efeito, existem exemplos de outros moldes de edificação democrática 
dos poderes, que não me cabe enumerar aqui. Por amor à brevidade, devo dizer 
que me tem rondado o pensamento a idéia de um "poder controlador", cujo esboço 
ainda não completei. Numa primeira aproximação, diria que transformaria em títu-
lo, com a epígrafe de "Poder Controlador", o capítulo que o constituinte de 1934 
denominou "Dos órgãos de Cooperação nas Atividades Governamentais". Dos ór-
gãos aí incluídos aproveitaria apenas o Ministério Público e o Tribunal de Contas. 
Reestruturaria o primeiro, concedendo-lhe completa independência e as mais am-
plas atribuições de modo que se tornasse genuíno fiscal da legalidade, em todo o 
sentido da palavra, para a tutela dos direitos dos indivíduos e da comunidade. 
Para a defesa dos interesses legítimos do Poder Executivo, da administração direta e 
da indireta, haveria os advogados da confiança dos constituintes, como é óbvio. O 
Ministério Público socorreria os indivíduos até no dédalo da burocracia moderna, 
desempenhando encargos equivalentes ao do comissário parlamentar, cujo para-
digma é o ombudsman sueco. 

Existe, porém, uma especializada e complexa administração, que exige fiscali-
zação e controle próprios. Refiro-me à administração financeira, cuja desordem é 
uma das causas da epidemia de inflação, — epidemia universal, mas de maior virulên-
cia nos países subdesenvolvidos, justamente os mais caóticos na gestão dos dinheiros 
públicos. Essa missão de guarda dos guardiães pouco vigilantes do erário deve ser 
confiada, até por força de nossa tradição, ao Tribunal de Contas. A tradição, sem 
dúvida, está longe de ser abonadora. Mas seria injusta a condenação do órgão sem a 
correção dos seus defeitos de estrutura e de atribuições. 

Para tanto, começaria por restabelecer e alastecer suas atribuições da Consti-
tuição de 1934. O parecer sobre-as contas do chefe do Executivo deve concluir, se 
for o caso, com a classificação das falhas, ilegalidades e ilícitos tanto civis como pe-
nais, a ser estampada no Diário Oficial e, gratuitamente, nos órgãos da imprensa 
diária. O Tribunal de Contas cumprirá, assim o dever de informar os contribuintes 
sobre o destino dado ao seu dinheiro e, com isso, concorrer para diminuir a do-
cilidade ou complacência dos congressistas na apreciação das contas governamen-
tais. 

Quanto à recusa de registro de contrato por vício de ilegalidade, bem como a 
de despesa por falta de saldo ou de imputação a crédito impróprio, a decisão so-
mente deverá ser revista pelo Judiciário, ainda que em recurso sumarissimo. O mes-
mo se diga quanto ao julgamento da legalidade das aposentadorias, reformas e 
pensões, bem como das contas dos responsáveis por dinheiros e bens públicos. 

Faz-se mister, por outro lado, modificar o recrutamento da Corte de Contas, 
que deve ser feito entre diplomados em Direito, Economia, Finanças Públicas ou 
Administração Pública. A nomeação para o Tribunal deve recair em um dos nomes 
de lista tríplice, elaborada, para cada vaga, pelas organizações de classe dessgs pro-
fissionais. A aprovação por órgão legislativo deve terminar, porque este age sempre 
politicamente, sem se compenetrar de que se trata de um grave julgamento sobre 
um homem público, à luz do seu passado e de sua aptidão para continuar a serviço 
da comunidade. É indispensável, pois, o estabelecimento de uma idade máxima para 
ingresso no tribunal. Nesse ponto, concordo, até nos números, com a indicação do 
conselheiro José Medrado ao XIII Congressos dos Tribunais de Contas. A nomeação 
deve recair sobre pessoas entre 35 e 60 anos de idade. O cargo de conselheiro não 
pode continuar a ser, como para muitos tem sido, uma ante-sala geriátrica de rápido 
trânsito para a aposentadoria compulsória. Nomeação nessas condições enxovalha 
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ao mesmo tempo o chefe do Executivo que a faz o Legislativo que a aprova, em 
detrimento do prestigio do tribunal. 
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Cerimónia de encerramento do XIII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil. 



XIII CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL 
SALVADOR - BAHIA 

PERÍODO:2 A 6 DE SETEMBRO DE 1985 

RELATÓRIO GERAL 

RELATOR GERAL DO CONGRESSO: 
CONSELHEIRO STÊNIO DANTAS DE ARAÚJO 

PRESIDENTE DO CONGRESSO: 
CONSELHEIRO ADHEMAR MARTINS BENTO GOMES 
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RELATÓRIO GERAL DO 
XIII CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL 

"... um Tribunal de antas, corpo de magistratura intermediária à Admi-
nistraçôo e à Legislatura, que, colocado em posiçôo autônoma, com atri-
buições de revisifo e julgamento, cercado de garantias contra quaisquer 
ameaças, possa exercer as suas funções vitais no organismo constitucio- 

RUY BARBOSA 

Os Tribunais de Contas do Brasil, reunidos em seu XIII Congresso, na Cidade 
do Salvador, no período de 2 a 6 de setembro de 1985, invocando as bênçãos do 
Senhor óo Bonfim, na histórica Bahia de Todos os Santos, terra mates da naciona-
lidade, berço do nosso patrono Ruy Barbosa, paladino do direito, da justiça e da li-
berdade, nos albores da Nova República, em que se prenunciam profundas modifi-
cações no sistema institucional brasileiro, com a Constituinte a ser eleita no próxi-
mo ano, convictos de que não há democracia plenamente viabilizada sem o primado 
da moralidade administrativa e da lisura e honestidade na aplicação dos dinheiros 
públicos, cujo controle haverá que ser executado por intermédio de órgãos autó-
nomos e independentes, devidamente prestigiados e aparelhados, revestidos de todas 
as garantias constitucionais que os capacitem ao desempenho de tão nobilitante 
mister, sob esses desígnios e comungando dos sentimentos de júbilo pelos 70 anos 
do nosso congênere anfitrião, RESOLVEM APROVAR o seguinte RELATÓRIO 

proclamar perante o povo e as autoridades constituídas do País as suas conclusões 
e recomendações. 

Releva ressaltar-se, preliminarmente, que, circunscrito ao delineamento bá-
sico erigido como princípio fundamental dos trabalhos do importante certame, 
face às circunstâncias da hora presente, as melhores atenções centraram-se no exame 

no estudo da transcendental matéria relacionada com o novo Pacto Político-So-
cial, que resultará da Assembléia Nacional Constituinte, a ser instalada em janeiro 
de 1987. 

TESES 

I — "CONTROLE OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", de 
autoria do Conselheiro Marcelo Moreira Tostes e Auditor Rey Remy Rech, 
do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. 
Relator: Conselheiro José Bezerra, do Tribunal de Contas do Estado de 
Alagoas. 
Conclusão: Aprovou-se, à unanimidade, no sentido de que o XIII Congresso 
dos Tribunais de Contas do Brasil recomende a inclusão de normas que ex-
plicite a real amplitude da competência do exercício do controle opera-
cional pelos Tribunais de Contas. 

II— 

	

	"A CONSTITUIÇÃO E O PODER DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE — 
A DEMOCRACIA E AS FUNÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE': 
de autoria do Auditor Marques de Oliveira, do Tribunal de Contas do Dis-
trito Federal. 
Relator: Conselheiro Senithes Gomes Moraes, do Tribunal de Contas do 
Estado do Espirito Santo. 
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Conclusão: Tratando-se de proposta de emenda constitucional, decidiu-se, 
à unanimidade, pelo encaminhamento à Comissão a ser criada neste XIII 
Congresso, para elaborar projeto de reforma a ser apresentado à Comissão 
de Constituinte, para que, achadas oportunas, sejam aproveitadas as suges-
tões e inovações contidas no trabalho. 

III — "DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA — O LEA-
SING NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O TRIBUNAL DE CONTAS", 
de autoria do Consultor Jurídico Rogério Barbosa Cabral, do Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina. 
Relator: Conselheira Eva Andersen Pinheiro, do Tribunal de Contas do 
Estado do Pará. 
Conclusão: Aprovou-se, à unanimidade, no sentido de reconhecer-se à 
Administração Pública a possibilidade de operar com o arrendamento mer-
cantil ou leasing, devendo este ser precedido de autorização legislativa e 
processo licitatório adequado, bem como de parecer prévio do Tribunal de 
Contas a respeito das disponibilidades financeiras da União, Estado ou 
Município, no caso de envolver financiamento, se assim dispuser a legisla-
ção local aplicada, devendo os registros contábeis pertinentes ser incluídos 
na dívida fundada ou consolidada. 

IV — "MOEDA E REAJUSTAMENTO", de autoria do Conselheiro Heitor Bran-
dão Schiller, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 
Relator: Conselheiro Orlando Moraes, do Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco. 
Conclusão: Aprovou-se, por maioria, no sentido de que a Constituição Bra-
sileira passe a conter norma que defina a moeda nacional como única e 
garanta o seu custo sob pena de nulidade do ato infrator direto ou indire-
to, devendo os Tribunais de Contas, conseqüentemente, declarar ilegais 
os contratos administrativos cuja prestação estatal seja indexada por outra 
forma e pugnar pelo estabelecimento de critérios objetivos que condicio-
nem e definam os eventuais reajustamentos de preços contratuais. 

V — 

	

	"PODE O TRIBUNAL DE CONTAS ESTAR EM JUÍZO?", de autoria do 
Assistente Jurídico Ailton Rocha Bemuides, do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo. 
Relator: Conselheiro Maurício Brandi Alebco, do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais. 
Conclusão: Aprovou-se, à unanimidade, no sentido de que o Tribunal de 
Contas tem capacidade processual para a defesa de seus direitos e atribui-
ções constitucionais, podendo, não só prestar informações em mandado de 
segurança, mas também impetrá-lo, acompanhar o seu julgamento por 
advogado que constituir, recorrer da decisão desfavorável e oferecer re-
presentação pela inconstitucionalidade de lei estadual. 

VI— "INSERÇÃO DE UM CAPÍTULO — DO TRIBUNAL DE CONTAS — NA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL", de autoria do Conselheiro José Medrado, 
do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 
Relator: Conselheiro João Alberto Guedes, do Tribunal de Contas do Mu-
nucípio de São Paulo. 
Conclusão: Deliberou-se pelo encaminhamento da proposição à Comissão 

ser constituída pelos Tribunais de Contas e que devera oferecer subsídios 
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à Comissão da Constituinte, inclusive com os destaques aprovados, no 
sentido da manutenção dos dispositivos constitucionais vigentes, relativos 
ao julgamento das contas do Presidente da República e ao provimento dos 
cargos de Ministros do Tribunal de Contas da União, assegurando-se a par-
ticipação, em 1/5, dos Auditores e Procuradores na sua composição. 

VII — "AS AUDITORIAS OPERACIONAL E PROGRAMÁTICA COMO INS-
TRUMENTOS DE CONTROLE", de autoria dos Técnicos de Controle Ex-
terno Alrnir de Freitas Vasconcelos e Mariza Ferreira dos Santos, do Tri-
bunal de Contas do Estado da Bahia. 
Relator: Auditora Maria José da Silva Neves Gadelha, do Tribunal de Con-
tas do Distrito Federal. 
Conclusão: Aprovou-se, à unanimidade, considerando-se que a introdução 
dessas técnicas nos atuais sistemas de controle externo e interno oferecerá 
novas perspectivas aos órgãos Superiores de Fiscalização, permitindo-lhes 
exercer, em toda a sua força e plenitude, a dignificante função fiscalizado-
ra junto aos órgãos da administração pública. 

VIII— "DA EXECUTORIEDADE DAS DECIÇÕES DOS TRIBUNAIS DE CON-
TAS, INDEPENDENTEMENTE DE LANÇAMENTO EM DIVIDA ATI-
VA", de autoria dos Auditores Jurídicos José Borba Pedreira Lapa e Ro-
berto Maia de Ataíde, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 
Relator: Auditor Luiz Murilo Pedreira Souza, do Tribunal de Contas do 
Estado de Goiás. 
Conclusão: Aprovou-se, à unanimidade, no sentido de que os Tribunais de 
Contas firmem convencimento quanto à cobrança judicial, através do pro-
cesso de execução com base em título expedido, independentemente de 
transcrição em dívida ativa, relativamente às suas decisões julgando em 
alcance administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos 
e as multas que lhe forem aplicadas, em face da liquidez e certeza dos 
débitos imputados. 

IX — "ADOÇÃO DA PRÁTICA DE AUDITORIA INTEGRADA COMO FOR-
MA DE APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE EXTERNO EXERCIDO 
PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E 
INDIRETA", de autoria do Técnico de Controle Externo Luiz Brito de 
Santana e do Assistente Técnico Carlos Magno Rehem Dantas, do Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia. 
Relator: Conselheiro Oscar Nogueira, do Tribunal de Contas do Estado do 
Rio Grande do Norte. 
Conclusão: Aprovou-se, à unanimidade, no sentido de que seja adotado o 
sistema de auditoria integrada, considerando que as técnicas utilizadas e a 
sua abrangência atingem, de forma mais apropriada, os reais objetivos dos 
órgãos fiscalizadores que visam ao exercício eficaz do controle dos gastos 
públicos. 

X — 

	

	"A FISCALIZAÇÃO DA RECEITA, PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS, 
ATRAVÉS DE REVISÃO DE DECISÃO FAZENDÁRIA", de autoria dos 
Auditores Jurídicos José Borba Pedreira Lapa e Roberto Maia de Ataíde, 
do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 
Conclusão: Aprovou-se, à unanimidade, no sentido de que, exercitando sua 
competência de fiscalização da receita, os Tribunais de Contas estendam 

102 



procedimento também às ações fiscais, mediante a revisão de decisões 
da última instância administrativa contrárias aos interesses da Fazenda Pú-
blica. 

XI— "FIXAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPULSÓ-
RIA-APLICABILIDADE A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS 
TRIBUNAIS DE CONTAS", de autoria da Assistente Técnica Telma Al-
meida de Oliveira, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 
Conclusão: Aprovou-se, à unanimidade, no sentido de que se encaminhe 
ao Órgão Constituinte proposta de nova redação ao dispositivo próprio da 
Carta Magna, prevendo a aposentadoria por implemento de idade com pro-
vento integrais, independentemente de tempo de serviço, sugerindo-se, 
ainda, o ecaminhamento ao Instituto Ruy Barbosa, a fim de que sejam 
aprofundados os estudos a respeito da matéria. 

Além dessas teses, foi apresentado pelo Conselheiro Luiz Alberto Bahia, do 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, um trabalho sob o título 
"CONSTITUIÇÃO: PONTOS FUNDAMENTAIS" que, embora não tendo sido 
apreciado por qualquer das Comissões Técnicas, integra o presente Relatório. 

As teses I a V foram apreciadas pela I Comissão Técnica e relatadas na Sessão 
Plenária pela Conselheira Eva Andersen Pinheiro, do Tribunal de Contas do Estado 
do Pará, e as teses VI a XI foram apreciadas pela II Comissão Técnica e relatadas 
na Sessão Plenária pelo Conselheiro Manoel Cabral Machado, do Tribunal de Contas 
do Estado de Sergipe, na ausência do Conselheiro Dib Cherem, do Tribunal de Con-
tas do Estado de Santa Catarina. 

OCORRÊNCIAS ESPECIAIS 

1— CENTRO DE COORDENAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO 
BRASIL 
Aprovou-se, à unanimidade, o Relatório apresentado pelo Secretário Exe-
cutivo José Wamberto Pinheiro de Assunção, do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal. 

II— LANÇAMENTO DE LIVRO 
Efetuou-se o lançamento do livro intitulado "O 'IMPEACHMENT NO 
ESTADO E NO BRASIL", de autoria do Conselheiro José Wanberto Pi-
nheiro de Assunção, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, tendo 
como apresentador o Conselheiro Joaquim Batista Neves, do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia. 

III — INSTITUTO RUY BARBOSA 
Deliberou-se transformar em "Fundação Instituto Ruy Barbosa", a "Asso-
ciação Civil Instituto Ruy Barbosa", credenciando-se os Conselheiros Ivan 
Gualberto do Couto, do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, 
João Féder, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Erasmo Martins 
Pedro, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, para a promo-
ção de todos os atos necessários à execução do deliberado. 
Decidiu-se, ainda, que integrarão o Conselho Curador todos os Tribunais 
de Contas do País, escolhendo-se para membros da Diretoria da Fundação 

Conselheiro Ivan Gualberto do Couto, do Tribunal de Contas do Muni-
cípio de São Paulo; Conselheiro João Féder, do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná, 19 Vice-Presidente; Conselheiro Erasmo Martins Pedro, 
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do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 29 Vice-Presidente; 
Conselheiro Geraldo de Oliveira Ferraz, do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, 39 Vice-Presidente; Conselheiro Luiz Nunes Alves, do Tribunal de 
Contas do Estado da Paraíba, 49 Vice-Presidente; Conselheiro José Gobar 
Alves, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, 19 Se-
cretário; Conselheiro César Amin Chanem Sobrinho, do Tribunal de Con-
tas do Estado de Santa Catarina, 29 Secretario, e Suplentes Conselheiro 
Marcelo Tostes, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, 
Conselheiro Senithes Gomes Morais, do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo, Conselheiro Hércules Diz Ventura, do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais e Conselheiro Terezino Alves Ferraz, do Tribu-
nal de Contas do Estado de Mato Grosso. Para a Comissão de Contas fo-
ram eleitos o Conselheiro Joaquim Batista Neves, do Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia, Conselheiro Aécio Menucci, do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, Conselheiro Napoleão Costa Neves, do Tribunal de 
Contas do Estado de Goiás, Conselheiro Manoel Cabral Machado, do Tri-
bunal de Contas do Estado de Sergipe e Conselheiro Paulo Planet Buarque, 
do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, e para Suplentes, Con-
selheiro Jorge Assunção. do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Con-
selheiro Hyperion Azevedo, do Tribunal de Contas do Estado do Amazo-
nas, Conselheiro Caldeira de Alvarenga, do Tribunal de Contas do Muni-
cípio do Rio de Janeiro, Conselheiro Hélio Máximo Pereira, do Tribunal de 
Contas do Estado de Rondónia e Conselheiro Alberico de França Ferreira, 
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. 

IV— PAINEL 
I — "A Contribuição das Instituições Superiores de Controle para um Pro- 

grama de Austeridade da Administração Pública", a cargo do Ministro 
Ewald Pinheiro, do Tribunal de Contas da União, e do Dr. Antônio 
Virgílio Castiglione. Presidente do Tribunal de Contas de Santiago dei 
Estero. Argentina. 

2 — "A Reforma Constitucional e o Poder de Fiscalização e Controle", a 
a cargo dos juristas Professor Miguel Reale Junior e Professor Josaphat 
Marinho, membros da Comissão criada para apresentação de sugestões 
à Constituinte, e dos Congressistas Senador Marcondes Gadelha e De-
putados Federais Osvaldo Lima Filho e João Gilberto. 

Os referidos painéis constituiram-se numa das mais notáveis ocorrências 
do Conclave, não somente pelos temas tratados, como também pelos pro-
fundos e brilhantes conceitos emitidos pelos renomados juristas e homens 
públicos que deles participaram, todos unànimes na defesa, entre outros 
assuntos abordados, da necessidade de melhor posicionamento dos Tribu-
nais de Contas na nova Constituição, com maior autonomia e poder de 
sanção, tendo os Professores Miguel Reale Júnior e Josaphat Marinho 
defendido, também, a modificação dos critérios de provimentos dos cargos 
de Conselheiro. 

V — HOMENAGEM A RUY BARBOSA 
Os Presidentes e Chefes de Delegações dos diversos Tribunais de Contas e 
dirigentes de entidades afins prestaram expressiva homenagem à memória 
de Ruy Barbosa, Patrono das Cortes de Contas, fazendo uma visita à cripta 
do Forum que tem o seu nome. 
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Na oportunidade, depositaram coras de flores sobre o mausoléu onde re-
pousam os restos mortais do grande jurista o Conselheiro Adhemar Martins 
Bento Gomes, Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, o 
Ministro Ewald Sizenando Pinheiro, Presidente em exercício do Tribunal 
de Contas da União, o Conselheiro Ivan Gualberto do Couto, Presidente 
do Instituto Ruy Barbosa e o Conselheiro José Wamberto Pinheiro de 
Assunção, Secretário Executivo do Centro de Coordenação dos Tribunais 
de Contas do Brasil, tendo o Conselheiro Manoel Cabral Machado, Presi-
dente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, proferido brilhante ora-
ção. Após, foram todos recebidos no Gabinete do Des. Jorge Figueira, Pre-
sidente do Tribunal de Justiça do Estado, que lhes proporcionou uma visi-
ta às instalações dos prédios onde funcionam os trabalhos forenses. 

MOÇÕES APROVADAS 

Moção de congratulações ao Tribunal de Contas do Distrito Federal pela es-
colha do Conselheiro Fernando Tupinambá Valente, para Secretário do Cen-
tro de Coordenação dos Tribunais de Contas do Brasil. 

2 	Moção de congratulações e agradecimentos ao Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia pelo desempenho e atendimento dos integrantes da Secretaria de 
Apoio Administrativo deste Congresso, bem como à sua Coordenaria Geral, 
nas pessoas do seu Titular Conselheiro Bernardo Spector e do Assistente 
Edmundo Guimarães Lima. 

3 	Moção de aplausos, com registro especial, quanto à repercussão, profunda- 
mente positiva, das palavras proferidas por Sua Excelência o Senhor Ministro 
das Comunicações, Doutor Antônio Carlos Magalhães, representando o Pre-
sidente da República, na Sessão Solene de abertura deste Conclave. 

4 	Moção de regozijo e fé nos destinos da Pátria, a ser encaminhada ao conheci- 
mento dos Chefes dos Poderes da Republica, pelo transcurso do Dia da Inde-
pendência. 

5 — Moção de pesar às famílias e aos respectivos Tribunais de Contas pelos Minis-
tros, Conselheiros e Procuradores, falecidos desde a realização do último Con-
gresso. 

6 — Moção de agradecimento ao Senhor Governador do Estado da Bahia, Doutor 
João Durval Caneiro, pelo apoio decisivo à realização deste XIII CONGRES-
SO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL e pela compreensão de-
monstrada quanto à relevância dos Tribunais de Contas no contexto institu-
cional do País. 

INDICAÇÕES APROVADAS 

1 — Indicou-se para sede do XIV CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 
DO BRASIL o Tribunal de Contas.  do Estado do Rio Grande do Sul e para 
sede da próxima Reunião do Conselho Dirigente do Centro de Coordenação 
dos Tribunais de Contas do Brasil o Tribunal de Contas do Estado de Goiás. 

2 — Foi constituída uma Comissão integrada de sete membros para elaboração do 
trabalho a ser apresentado à Comissão criada pelo Presidente da República, 
encarregada de recolher sugestões com vistas à nova Carta Magna Federal, 
composta de dois Ministros do Tribunal de Contas da União, três Conselheiros 
de Tribunais de Contas Estaduais, um Conselheiro de Tribunal de Contas de 
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Município e o Secretário do Centro de Coordenação dos Tribunais de Contas 
do Brasil. Por maioria, foram aprovados os nomes dos Conselheiros João Fe-
der, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Adhemar Martins Bento Go-
mes, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Marcelo Moreira Tostes, do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e Luiz Alberto Bahia, do 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, como representante dos 
Tribunais de Contas Estaduais e Municipais. 

3 — Foi proclamada a Carta de Princípios de Salvador que faz parte do presente 
Relatório e vai transcrita, em sua íntegra, no final. 

4 — Aclamou-se o nome do Conselheiro Fernando Tupinarnbá Valente, do Tribu-
nal de Contas do Distrito Federal, para Secretário Executivo do Centro de 
Coordenação dos Tribunais de Contas do Brasil. 

5 — Reiterou-se a indicação aprovada no IX CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS realizado na Cidade de Guarapari, no sentido de formular-se apelo 
veemente ao Senhor Governador do Estado do Acre, com vistas à criação do 
Tribunal de Contas desse Estado. 

6 — Deliberou-se encaminhar à Comissão constituída para elaboração das suges-
tões a serem submetidas à Comissão criada pelo Presidente da República com 
vistas à Assembléia Geral Constituinte, indicação no sentido de que se inclua 
na Carta Federal dispositivo que atribua, de modo expresso, aos Tribunais 
de Contas, a competência para revisão das decisões sobre matéria fiscal e pre-
videnciária. 
Ante tudo quanto foi exposto, e, 
CONSIDERANDO as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas, em as-

sembléias congressuais, que a esta precederam; 
CONSIDERANDO que se constitui em pressuposto máximo e fundamental 

do regime democrático a fiscalização dos gestores de bens e valores públicos e que a 
Nova República e a sociedade brasileira estão a exigir, como guardião dos seus in-
teresses mais legítimos, um Tribunal de Contas altivo e vigoroso, fortalecido e inde-
pendente, autônomo em relação aos Poderes da República, com presença garantida 
na Carta Magna Federal, que emanará da Assembléia Nacional Constituinte: 

CONSIDERANDO que os Tribunais de Contas, como corolário supremo de 
sua configuração doutrinária e institucional, haverá que incorporar, definitivamen-
te, à sua competência e jurisdição: 

julgar as contas do Chefe do Poder Executivo, como já o faz com referên-
cia aos Chefes dos Poderes Legislativo e Judiciário, bem corno dos respon-
sáveis por bens e valores públicos; 
promover auditoria financeira e orçamentária sobre as contas das unidades 
administrativas dos três Poderes, a qual. além de técnica-contábil, consis-
tirá, também, em auditoria operacional, com vistas à aferição das metas 
e dos objetivos colimados; 
estender, igualmente, a referida ação fiscalizadora aos órgãos da adminis-
tração indireta, inclusive às empresas públicas, sociedades de economia mis-
ta e fundações, ainda que minoritária seja a participação do Estado no 
capital social e acionário dos mesmos; 
julgar os contratos e convênios celebrados pelo Poder Público, podendo 
sustar a sua execução, por infração a normas de administração financeira 
e orçamentaria, sem quaisquer limitações à sua competência constitucio-
nal; 
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e) conferir ao Tribunal de Contas a competência para impor sanções eficazes, 
urna vez constatadas irregularidades, malversação e desvio dos dinheiros 
públicos, no sentido, conseqüentemente, de punir os culpados e salvar o 
patrimônio, que, sobre ser público, pertence ao povo brasileiro; 

O julgar os atos de aposentadoria, reservas, reformas e pensões de todos 
quantos prestam serviço público; 

CONSIDERANDO que, neste momento difícil da vida nacional, encontramo-
nos todos irmandados nos mesmos sentimentos de nobreza e de grandiosidade do 
povo brasileiro, convictos de que a Nação haverá de marchar, vitoriosamente, ao 
encontro do seu glorioso destino, com fundadas esperanças de que, no próximo 
Congresso, estejam os Tribunais de Contas experimentando já uma nova realidade 
de sua vida institucional, como coroamento de uma longa trajetória de lutas e colo-
cações afirmativas, DECIDEM tornar pública a CARTA DE PRINCIPIOS DE SAL-
VADOR, concebida nos seguintes termos: 

CARTA DE PRINCÍPIOS DE SALVADOR 

I — O controle da Administração Financeira e Orçamentária deve ser instituído 
por norma constitucional, e fortalecido mediante a definição de sua organi-
zação, de suas competências e atribuições, em capitulo próprio da nova Cons-
tituição Federal, que assegure ao Tribunal de Contas a necessária independên-
cia e autonomia em relação aos órgãos que lhe compete fiscalizar. 
A atividade fiscalizadora deve ser estruturada mediante a instituição de um 
sistema de controle externo, a ser exercido pelo Tribunal de Contas, e de um 
sistema de controle interno a cargo dos respectivos Poderes, este com a fina-
lidade de contribuir para a eficácia do primeiro. 

3 — O controle externo compreenderá a apreciação das contas do Presidente da 
República, o desempenho das funções de auditoria financeira, orçamentária 
e operacional, bem como o julgamento da legalidade dos atos de despesa e das 
contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. 

4 — O controle tem por finalidade assegurar a boa aplicação dos dinheiros públi-
cos. A identificação de irregularidades e abusos deve implicar não só na apu-
ração das responsabilidades, mas também na sustação do ato impugndo e na 
imposição de sanções aos responsáveis. 

5 — A nova Constituição Federal deve assegurar eficácia às decisões do Tribunal 
de Contas, ao definir as prerrogativas a serem atribuídas ao Congresso Nacio-
nal, em matéria de fiscalização. 

6 — As normas constitucionais de controle decorrentes desses princípios devem 
aplicar-se aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
Por último, o Relator Geral requereu um voto de louvor pela assessoria que 

lhe prestou o Auditor Jurídico Dr. Roberto Maia de Ataide e pelo trabalho técnico 
desempenhado pelo Auxiliar de Fiscalização Antônio Pereira Filho, bem como pela 
dedicaçao. esforço e abnegação de todos os servidores deste Tribunal, que colabora-
ram pelo bom êxito dos trabalhos do presente Conclave, com a solicitação de que se 
faça constar dos seus assentamentos funcionais a referência elogiosa. 
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Plenário do XIII CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL, 
em Salvador-Bahia, aos 6 de setembro de 1985. 

CONS. STENIO DANTAS DE ARAÚJO 
Relator Geral do Congresso 

CONS. ADHEMAR MARTINS BENTO GOMES 
Presidente do Congresso 
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O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

Discurso proferido pelo Cons. Renam Baleeiro, Orador-
Oficial dos 70 Anos do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia. 

As datas aniversarias — dos homens e das instituições — geralmente nos colo-
cam em um patamar, sobranceiro como um mirante, de onde se pode olhar para 
duas vertentes opostas: a que se volta no rumo dos passos percorridos e a que se 
debruça sobre os horizontes longínquos, ensejando interpretar os desígnios do 
futuro. 

Na primeira, a do passado, convém observar, com rigor, as lições da história, 
analisando, sem emoções ou facciosismo, os acontecimentos pretéritos, até para 
corrigir a rota vindoura. 

Quanto ao porvir, vale obter a ajuda dos poetas. Não é demais lembrar que na 
etimologia da palavra vaticínio está a mesma raiz do substantivo vate, certamente 
pela capacidade premonitória de que, já na Grécia, eram dotados os eleitos das 
musas. 

É para essa viagem, nos dois sentidos da dimensão tempo, que eu vos convido 
neste instante da festa que marca o 709 aniversário do nosso Tribunal de Contas, 
no arremate do Congresso que tão brilhantemente o comemorou. 

Criado ainda no século passado, mas só implantado, exatamente, há sete 
décadas, nesses 70 anos de funcionamento, interrompidos por um ato do poder 
ditatorial que o manteve fechado cie 1942 a 1949, este Tribunal de Contas tem de-
sempenhado, com exação, o papel para que foi concebido. Obediente ao comando 
napoleônico, soube manter "a vigilância rigorosa que reprime a infidelidade e garan-
te o emprego legal dos recursos públicos". 

Filho legítimo do século XIX — e a palavra legítimo é usada, aí, muito a pro-
pósito — este Tribunal, como aliás, todos, brasileiros ou não, modelados pela "Cour 
de Comptes" francesa, é fruto da exacerbação legalista do século passado, no dizer 
de Ortega um tempo de "fervor, casi de misticismo legalista". 

Ninguém — homem ou instituição — foge a seu tempo, nem se pode colocar 
contra a corrente da História. Ora, o tempo histórico em que frutificaram as Cortes 
de Contas foi, como assinala o mesmo pensador espanhol, um "século de meios", 
não de fins, marcado por uma ingênua confiança na ciência e, por isso mesmo, refra-
tário a especulações sobre as causas primeiras e as finalidades últimas, inclusive do 
fenômeno jurídico. 

O nume tutelar dos Tribunais de Contas no Brasil — Ruy Barbosa — ao pro-
clamar que "fora da lei não há salvação" exprimiu, com a eloquência de seu magis-
tério, o ideário de uma época onde se imaginava que a humanidade havia atingido 
o degrau definitivo da História. Essa concepção, que se diria paralizante, refletiu-se 
restritivamente na atuação dos Tribunais de Contas que, no Brasil e na Bahia, só 
recentemente passaram a questionar, também, o uso eficiente dos dinheiros públi-
cos, investigando as agências governamentais, acima e alem do puro formalismo 
legal, para verificar o gasto útil dos recursos do Erário. 

Hoje, por exemplo, quando se faz uma auditoria de economicidade e eficácia, 
os ventos dos novos tempos parecem encher as velas dos nossos Tribunais, enca-
minhando-os para onde postulam as camadas populares, ávidas de que o Estado lhes 
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atenda as crescentes necessidades estimuladas, no dia a dia, pela informação que os 
órgãos de comunicação propiciam quanto ao elevado padrão de vida, atingido pelas 
classes abastadas, aqui e além. 

Ora, tal ocorre precisamente quando as exigências de uma economia de escala, 
por si mesmas, já induzem à presença interventora do Estado e golpeiam, de morte, 
o liberalismo que o século XIX erigira corno ideal político. 

O Estado, assim, avança e, quando avança, esmaga o indivíduo. Há pois, que 
contê-lo, porquanto hoje a vida, como lembra Carlos Drumond de Andrade, "é 
inimaginável sem portarias que regulam o nosso comer, o nosso viajar, o nosso exis-
tir". Exatamente como reação à onipotência e onipresença do Estado Moderno, na 
medida em que este anula o cidadão, tem-se disseminado, no mundo, uma institui-
ção de batismo sueco, existente desde o século XVII. Refiro-me ao ombudsman, 
magistratura que há muito ocupa as minhas cogitações, tendo mesmo inspirado 
discurso que pronunciei, como deputado, em Março de 1977. Então eu dizia: 
"é a figura do ombudsman trazida para o vernáculo sob a designação de PROCURA-
DOR PARLAMENTAR, na sua origem uma espécie de funcionário maior do Par-
lamento, completamente independente do Poder Executivo e até do próprio Legis-
lativo, que o nomeia embora, com o interesse precípuo de proteger os cidadãos, 
seus direitos, suas relações com as autoridades dos três poderes, sem lhes ferir a 
independência, posto, ninguém esteja livre de criticas quando atua de modo con-
trário à lei". 

A propósito, vale recordar que a instituição do ombudsman apresenta caracte-
rísticas "de informalismo na apuração dos fatos; de flexibilidade de ação de seus 
agentes; quer humanizar soluções burocráticas que tendem à impessoalidade, corri-
gindo atos dos funcionários públicos, inclusive quando deixam de levar em conta 
razões individuais ou de conveniência das pessoas atingidas pelo ato administrativo". 

Isso é o que ensina L.G. do Nascimento e Silva, em prefácio à monografia 
de Celso Barroso Leite, sugestivamente intitulada "Ombudsman. Instituição escan-
dinava que o mundo vem adotando". 

indiscutível que vale a pena tentar sua introdução no Brasil, porque. sobre 
ser forma de aprimoramento democrático, se converte em eficaz instrumento de 
garantia individual com assegurar a qualquer pessoa do povo o direito de represen-
tação e petição aos poderes públicos contra os abusos de autoridade. Embora nor-
ma basilar de garantia, nem sempre é viável o exercício desse direito, à míngua de 
órgão ou instrumento efetivo de atuação em nome do povo. A repressão aos abusos 
de autoridades, de certo modo. não se contêm nas atribuições do Ministério Público 
Estadual ou Federal, ou são descuradas, enquanto ao Judiciário não cumpre agir 
de próprio ofício. 

Na história da instituição. o Procurador Parlamentar, a cada dia, vê alargadas 
suas atribuições desde as origens, no direito sueco, para incorporar a contribuição 
de outros povos. Destina-se ao controle de restrições impostas à liberdade da pessoa: 
contra decisões discricionárias; contra a errônea interpretação da lei e transgressões 
da autoridade; contra restrições a liberdade de reunião; contra atos da administra-
ção local e suas práticas indevidas. É de ver-se que não só nos países escandinavos 
ele se fixou. Espraiou-se na construção constitucional de outros povos, a exemplo 
da República Federal Alemã, Nova Zelândia, Guiana Rritánica, Grã-Bretanha, 
Irlanda do Norte, Israel, em vários Estados da Federação Americana, na União 
Soviética e na França, nesta última chamado de "O MEDIADOR", países a que se 
acrescentaram Portugal e Espanha faz menos de 10 anos. São nações que seguiram 
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— os passos do direito sueco, adaptando o instituto a peculiaridades locais, mantido, 
sempre, o conteúdo de sua destinação social e política. 

No particular, vale assinalar a advertência de Carlos Alberto Provenciano Galo 
(in. Rev. Inf. Legis., Senado Federal, n949, 1976— "O OMBUDSMAN" Parlamen-
tar do Direito Sueco"): 

"Em muitos estados verifica-se o interesse por essa nobre instituição, pois 
tem sido notado que é essencial ao moderno Estado de Direito. Trata-se de um 
cargo necessário e útil à proteção dos cidadãos, de seus interesses legais, tendo em 
vista os problemas que surgem do desenvolvimento rápido da sociedade. Desse 
modo, o "Ombudsman" trabalha para assegurar uma melhor proteção de direitos, 
tentando prevenir erros, atentando ao sentido ideológico das leis, dando, enfim, 
relevo ao "bisogno generale dal popolo". 

O Direito não é, está sendo. Exige do descortínio intelectual dos parlamentos 
a mobilidade criadora de soluções atuais para problemas emergentes, ainda que 
adaptando ao estilo de nosso povo a experiência de outras gentes. Não há esquecer, 
por isso mesmo, a extensão territorial do Brasil, que não é entrave à instituição do 
PROCURADOR PARLAMENTAR, um Corregedor Administrativo, um Procurador 
da Nação, pouco importa o título. 

Bastaria, quem sabe, atribuir aos Tribunais de Contas o novo e importante 
mister, ampliando a gama de suas competências para que a atuação das Cortes de 
Contas passasse a abranger também a proteção ao indivíduo, isoladamente conside-
rado. Hoje, nossos Tribunais protegem a sociedade como um todo; vivendo a con-
dição de ombudsman, essa defesa se estenderia ao homem das ruas, ao cidadão 
inerme que braceja contra os tentáculos do Leviatan. 

As sugestões bem se prestam ao momento político brasileiro, pois se projeta 
nova constituição. Aspira-se encontrar o modelo duradouro, que sirva ao espírito 
do povo, da raça brasileira, com sinceridade de propósitos. O Cargo ou a institui-
ção importa, a experiência pode ser válida e não há porque descartá-la de um 
exame mais aprofundado. 

Esta talvez seja a última — e será, sem dúvida, a mais pálida — das contri-
buições deste Congresso ao aperfeiçoamento das instituições brasileiras. 

Estivesse a meu alcance, e a sugestão — que submeto à crítica dos doutos — 
teria o poder de imantação, a força aliciadora daquelas idéias a que alude o poeta 
Raul de Leoni, cuja voz inspirada eu quero deixar, ressoando, a modo de agrade-
cimento e despedida, na alma dos que aqui vieram: 

"As idéias que criam, as idéias 
Vivas que elevam religiões e impérios, 
Gênios e heróis e mártires e santos; 
As idéias orgânicas e eternas 
Que dão nomes aos séculos, destinos 
Às raças, glórias aos homens, força à Vida, 
Que nutrem almas e orientam povos, 
Fecundam gerações e geram deuses 
E que semeiam civilizações, 
Essas terão que vir da nossa fonte humana, 
Deitando profundíssimas raízes 
No generoso espírito em que nasçam: 
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Terão que ser humanas, quer dizer, 
Ser a nossa energia e a nossa fé, 
Ser sementes recônditas, ser dores, 
Sentimentos, paixões e quase instintos. 
Ser vozes dos abismos transcendentes 
Da consciência profunda ... ser nós mesmos ... 
Porque as árvores mais fecundas são aquelas, 
Que mais fundas estão nas entranhas do solo 
E mais fazem sofrer o coração da Terra..." 
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DISCURSO DO REPRESENTANTE DOS CONGRESSISTAS NO 
ENCERRAMENTO DO XIII CONGRESSO 

Cons. Erasmo Martins Pedro (TCE- RJ) 
Nada mais expres.sivo para assinalar os setenta anos de existência do Tribunal 

de Contas da Bahia do que a realização deste XIII Congresso dos Tribunais de Contas 
do Brasil, e por igual, nada mais marcante para o nosso conclave do que a participa-
ção das Cortes de Contas brasileiras, nas comemorações destas sete décadas do 
órgão guardião das finanças públicas, zelador implacável dos dinheiros do povo 
baiano, entregue à gestão do Estado. 

Parece que nesta hora, nos impregna a força imortal do gênio, para trazer-nos 
as lembranças de sua pregação cívica, revivendo o apostolado da liberdade ao qual 
dedicou a vida, ressurgindo como o símbolo da esperança que inebria o Brasil, na 
certeza de urna Nova República, ideal de Ruy Barbosa. 

É portanto, grande a honra e nobre o privilégio que tem o Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro, de ser neste plenário, pela voz de seu Presidente, o 
intérprete de todos os que aqui receberam a inexcedível hospitalidade baiana e 
auferiram os altos dividendos do convívio com a inteligência e a cultura do povo 
desta terra abençoada, berço da nacionalidade e solo generoso donde emergiu o 
Brasil para a conquista do grande destino que a historia lhe reserva. 

O alvorecer de uma nova era para nossa Pátria tem um esplendor maior, quan-
do a ele assistimos nesta indomável Bahia. 

"No Estado Moderno, de inclinações absolutistas, — advertiu o nosso Cole-
ga Conselheiro Luiz Alberto Bahia, ao empossar-se na Presidência do Tri-
bunal de Contas do Município do Rio de Janeiro — volta a crescer, des-
mesuradamente, a zona cinzenta do poder, isto é, volta a crescer, de modo 
assustador, a parcela oculta do poder público e que, por ser invisível ali-
menta as características autoritárias dos sistemas de governo, sem exceção. 
O cidadão moderno também vive sob o império de um governo invisível. A 
parte visível dos governos modernos, a despeito da presença ativa da im-
prensa. não se tem ampliado segundo a presunção democrática e a espe-
rança liberal. Sendo assim, pode-se avaliar quão essencial é a função demo-
crática do Sistema Tribunal de Contas, cuja obra maior é tomar visível os 
atos administrativos do poder. Cumpre-lhe, de fato, ampliar a visão do que 
se passa nas entranhas do poder. e deste modo revigorar o poder da própria 
sociedade como um todo diante do Estado". 
"Avulta, daí, a importância fundamental para a Democracia de um órgão 
que exerce sobre os que manipulam os dinheiros públicos e executam a 
administração do Estado, a fiscalização que contém os desastrados, exalta 
os corretos e em nome do povo denuncia e pune os abusos". 

Eis o porquê da nossa preocupação diante, de uma Constituinte que se apro-
xima. trazer à colação as teses, a doutrina e até os textos que julgamos possam con-
tribuir para o melhor aperfeiçoamento da fiscalização financeira e orçamentária e 
do controle externo. 

Valemo-nos do insigne mestre João Lyra Filho: "Controle, no seu sentido 
etimológico, significa "refazer o que foi feito para ser verificado se está 
exato." É a ação desse controle que nos cumpre vitalizar. E a forma plausí-
vel de consegui-lo consiste em dar-lhe competência para acompanhar o 
controle interno e fazê-lo observar execução correta. Mas o verdadeiro 

113 



controle não é interno ou externo, é público; e isto só pode existir com 
a participação pública dos Tribunais de Contas." 

Senhor Presidente, Senhores Membros do Tribunal de Contas da Bahia, auto-
ridades estaduais. Mais do que os agradecimentos que se espelham nos semblantes 
alegres dos partícipes deste Congresso, queremos fazer uma profissão de fé. 

Fazemo-la diante destes setenta anos de integridade e vigilância democrática, 
que aplaudimos, do Tribunal de Contas da Bahia, na expectativa de uma nova or-
dem jurídica, que o povo, através da Constituinte, vai estabelecer para o Brasil. 

Cremos, também, que esta declaração é a mais oportuna homenagem que 
prestamos à Bahia e ao seu Tribunal de Contas, e a contribuição de todos ao Brasil 
do futuro. 

Repetimos, com emoção, as palavras do credo, de Ruy Barbosa: 
"Meu país conhece o meu credo político, porque o meu credo político 
está em minha vida. CREIO na liberdade onipotente criadora das nações 
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	robustas; CREIO na lei emanação dela, o seu órgão capital, a primeira das 
suas necessidades; CREIO que neste regime, não há poderes soberanos e 
que soberano é só o direito interpretado pelos tribunais; CREIO que a 
própria soberania popular necessita de limites e que esses limites vêm a 
ser as suas constituições por ela mesma criadas, nas suas horas de inspira-
ção jurídica, em garantia contra os seus impulsos de paixão desordenada; 
CREIO que a República decai porque se deixou estragar, confiando-se 
ao regime da força; CREIO que a federação perecerá, se continuar a não 
acatar a justiça; porque da justiça nasce a confiança, da confiança a tran-
qüilidade; da tranqüilidade o trabalho, do trabalho a produção, da pro-
dução o crédito, a opulência, da opulência a respeitabilidade, a duração, 
o vigor; CREIO no governo do povo pelo povo; CREIO, porém, que o 
governo popular tem a base de sua legitimidade na cultura da inteligên-
cia nacional pelo desenvolvimento nacional do ensino, para o qual as 
maiores liberdades do erário constituirão sempre o mais reprodutivo em-
prego da riqueza pública; CREIO na tribuna sem fúria e na imprensa sem 
restrições, porque acredito no poder da razão e da verdade; CREIO na 
moderação e na tolerância, no progresso e na tradição, no respeito, e 
disciplina, na impotência fatal dos incompetentes e no valor insuprível 
das capacidades. REJEITO as doutrinas de arbítrio. ABOMINO as dita-
duras de todo o gênero, militares ou científicas, coroadas ou populares. 
DETESTO os estados de sítio, as suspensões das garantias, as razões de 
Estado, as leis de salvação pública. ODEIO as combinações hipócritas do 
absolutismo dissimulado sob as formas democráticas e republicanas. 
OPONHO-ME aos governos de seita, aos governos de facção, aos gover-
nos de ignorância. Bem o sabeis: essas são as minhas crenças, os meus ódios 
são esses". 

Senhores Congressistas: 

Encerramos este XIII encontro de Tribunais de Contas do Brasil na certeza 
de que os anseios da nação serão concretizados pela futura Constituinte, num 
Instrumento Maior, capaz de tomar o Brasil a democracia sonhada por Tancredo 
Neves, pátria do direito, da justiça e da liberdade, sob as inspirações sempre reno-
vadas do gênio de Ruy Barbosa e a proteção suprema de Deus, mesmo porque, 
como dizem os baianos, e todos nós cremos, Deus é brasileiro. 
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DISCURSO DE ENCERRAMENTO DO PRESIDENTE ADHEMAR BENTO GOMES 

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia tem a satisfação de homenagear os 
Tribunais de Contas do Brasil com a Estatueta de nosso Patrono, o Insigne RUY 
BARBOSA, especialmente confeccionada para registrar o seu septuagésimo aniversá-
rio de trabalho profícuo para o aprimoramento das práticas administrativas na 
gestão dos bens e dinheiros públicos. 

Inicialmente, solicitamos ao Excelentíssimo Senhor Secretário da Fazenda, 
Dr. Benito Gama, representante do Preclaro GOVERNADOR JOÃO DURVAL 
CARNEIRO, a gentileza de entregar a primeira estatueta ao Ministro Ewald Pinhei-
ro, Presidente em exercício do Tribunal de Contas da União. Solicitamos ao nosso 
Pastor, Sua Eminência Reverendíssima D. Avelar Cardeal Brandão Villela, também, 
a gentileza de entregar a Estatueta de RUY ao Presidente do Tribunal de Contas da 
Província de Santiago dei Estero, Argentina, e Vice-Presidente do Centro de Coor-
denação dos Tribunais de Contas da Argentina. 

Solicitamos aos Eminentes Presidentes ou Chefes de Delegação dos Tribunais 
de Contas, bem como ao Representante do Instituto dos Auditores do Brasil, que 
fiquem de pé, a fim de receber as Estatuetas das mãos das recepcionistas. 

MEDALHA DO "MÉRITO RUY BARBOSA" 

Através de Resolução Plenária de 26.08.85, o Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia deliberou homenagear a algumas personalidades, conferindo-lhes a Meda-
lha do Mérito Ruy Barbosa, distinção com que são homenageados aqueles que 
hajam prestado relevantes serviços à causa das Cortes de Contas do País. 

Assim, temos a grande satisfação de outorgar a Medalha do Mérito Ruy Bar-
bosa, no grau de Medalha de Honra, a três personalidades que têm se destacado pelo 
seu trabalho, dedicação e acendrado espírito de luta pela causa dos Tribunais de 
Contas do Brasil, participando, inclusive, ativamente de diversos Congressos de 
Tribunais de Contas: 

CONSELHEIRO IVAN GUALBERTO DO COUTO, Membro do Tribunal de 
Contas do Município de São Paulo e atual Presidente do Instituto Ruy Barbosa, 
Associação civil, hoje transformada em Fundação, de fins culturais que congrega 
todos os Tribunais de Contas do Brasil e que se dedica a treinamento de pessoal, 
tendo, nesse sentido, realizado vários Seminários e Encontros em diversos Estados 
do Brasil, visando a que os Tribunais de Contas possam aperfeiçoar-se sempre mais 
para o cumprimento de suas atribuições constitucionais: 

CONSELHEIRO JOSÉ WAMBERTO PINHEIRO DE ASSUNÇÃO, aposenta-
do do Tribunal de Contas do Distrito Federal e Secretário Executivo do Centro de 
Coordenação dos Tribunais de Contas do Brasil que, por longos anos, manteve-se, 
por aclamação, nessa função, propiciando a realização, nesta Capital, com a par-
ticipação de diversos Tribunais de Contas do Brasil, do Curso Internacional de 
Auditoria Operacional patrocinado pelo ILACIF; 

CONSELHEIRO WILM AR DALLANHOL, aposentado do Tribunal de Con-
tas de Santa Catarina que, a par dos relevantes serviços prestados à causa dos Tri-
bunais de Contas, hoje presidindo a Associação Nacional dos Ministros, Conselhei-
ros e Auditores dos Tribunais de Contas, contribuiu, decisivamente, para a realiza-
ção nesta Cidade, do CIIISO Internacional de Auditoria de Obras, também patroci- 
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nado pelo ILACIF e do qual participaram diversos Tribunais de Contas. 
Por último, como parte das comemorações do transcurso do 709 aniversário 

deste Tribunal de Contas, um dos mais antigos do País, temos a satisfação de ho-
menagear, também, o Funcionário em atividade mais antigo do nosso quadro de 
pessoal. 

Assim, outorgamos neste momento, a Medalha do Mérito Ruy Barbosa, no 
grau de Insígnia, ao Funcionário MARCOS FERREIRA DOS ANJOS, que conta 
mais de 33 anos de bons serviços prestados, exclusivamente ao Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia. 

PREMIO TRIBUNAL DE CONTAS DE JORNALISMO 

Temos, ainda, a satisfação de conferir, nesta oportunidade, o prêmio Tribunal 
de Contas de Jornalismo que foi intituído com a finalidade de laurear os autores 
das melhores reportagens sobre o Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 

Nesse sentido a Comissão, especialmente constituída, após análise dos traba-
lhos apresentados deliberou atribuir o primeiro prêmio à reportagem sob o título 
"Arbítrio Fechou por Seis Anos o Tribunal de Contas da Bahia" publicada no 
Jornal A TARDE, edição de 3 de agosto último, e o segundo prêmio à reportagem 
"A Nova Justiça: Tribunal de Contas Retira as Pedras do Caminho", publicado no 
Jornal da Bahia, em sua edição de 2 de agosto último. 

Assim, é com grande alegria que fazemos entrega aos autores dos menciona-
dos trabalhos vencedores, respectivamente, Jornalistas José Augusto Berbert de 
Castro e Mônica Bichara, dos correspondentes prêmios. 

Após estes dias de Reuniões e Atividades intensas, eis-nos diante do momento 
solene que marca o encerramento do XIII CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS DO BRASIL. 

Envolvidos pela alegria contagiante do povo e das belezas desta TERRA, os 
integrantes das Cortes de Contas firmaram expressiva página da história de suas 
instituições. 

Precedentes dos vários quadrantes do País, todos aqui acorreram na reafirma-
ção do ideal que nos une com o fim de aprimorar a função que nos compete. 

As conclusões a que chegou o Congresso na Bahia demonstram o firme desejo 
dos que lutam nos órgãos de Contas, no sentido de dotar a Administração finan-
ceira de um sistema de controle que permita rígido e equilibrado exame dos gastos 
públicos e o estabelecimento, cada vez mais perfeito, de normas e técnicas condi-
zentes à pureza e legitimidade da Administração Pública. 

O entusiasmo que dominou a todos quantos trabalharam na preparação e 
na execução deste Conclave estará incorporado, como galardão inexcedível, à vida 
do Tribunal de Contas da Bahia. 

Às palavras que marcam o término deste Evento devem-se aditar as de agra-
decimentos às pessoas e às Entidades que generosamente nos ajudaram na realiza-
ção deste notável Evento, que se tomará inesquecível para os que militam no Tri-
bunal de Contas da Bahia. 

Ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA, que se 
fez, especialmente representar, neste Conclave, pelo MINISTRO ANTONIO 
CARLOS MAGALHÃES, tão caro para nós na Bahia, o nosso particular agradeci-
mento. 
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Ao Eminente GOVERNADOR JOÃO DURVAL CARNEIRO, Presidente de 
Honra deste Congresso que, pelo seu trabalho e realizações, se faz credor da admira-
ção e do respeito dos baianos, pelo prestígio que emprestou ao Conclave, asseguran-
do os meios necessários e indispensáveis à sua realização, o nosso agradecimento 
e a nossa homenagem por tudo que tem feito pelo Tribunal de Contas da Bahia. 

Manifestamos, também, o profundo agradecimento aos ilustres Congressistas 
que, com o brilho de suas inteligências, cultura e manifesto espírito público contri-
buiram valorosamente para o êxito deste Conclave e muito acrescentaram às nossas 
conclusões. Referimo-nos aos Exing s Senador Marcondes Gadelha, Deputados 
Federais Osvaldo Lima Filho e João Gilberto e aos Doutos Mestres de Direito e inte-
grantes da Comissão dos Notáveis que realizam estudos para a nova Constituição, o 
Professor Miguel Reale Filho e o Professor Josaphat Marinho, e ainda ao Eminente 
Ministro Presidente Ewald Pinheiro e ao Conselheiro Antonio Virgílio Castiglione. 

Expressamos profundo agradecimento aos Eminentes Pares, Conselheiros 
José Medrado, Joaquim Batista Neves, Bernardo Spector, Menandro Minahim, 
Renam Baleeiro e Augusto Mathias, pela colaboração emprestada, com destaque 
especial ao Conselheiro Bernardo Spector, pelo exaustivo trabalho desenvolvido, 
por sua operosidade, dinamismo, dedicação, tenacidade e abnegação, garantindo, 
iniludivelmente, o êxito de toda a programação e de todos os Eventos deste En-
contro. O nosso comovido agradecimento aos Ilustres Congressistas que, acorrendo 
de todos os recantos do Brasil, prestigiaram e honraram a Corte de Contas da Bahia, 
aqui comparecendo e, irmanados conosco nos altos propósitos deste Conclave, per-
mitiram-nos comemorar condignamente, esta trajetória luminosa dos 70 anos do 
Tribunal de Contas da Bahia. 

Às distintas Senhoras que solidárias, com suas presenças gentis, exornaram 
este Conclave, a cujo êxito contribuiram com sua graça e encanto, o nosso reconhe-
cimento cordial e respeitoso. 

A todos os servidores, que integram o eficiente, dedicado e disciplinado Cor-
po Funcional do Tribunal de Contas do Bahia, pelo empenho com que se desin-
cumbiram das tarefas que lhes foram atribuídas o nosso reconhecimento e agradeci-
mento. 

Levem, Senhores Congressistas, retornando aos seus Estados, a grata lembran-
ça da Bahia e dos dias que aqui passaram. 

Agradecemos a presença de todas as autoridades e, em especial, do Secretário 
da Fazenda, Dr. Benito Gama, representando o Excelentíssimo, Govemador do Esta-
do, e de Sua Eminência e Reverendíssima o Cardeal Primaz do Brasil. 
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O jornalista José Augusto Berbert de Castro ganhou o I Prémio Tribunal de Contas de Jornalismo. 



O SISTEMA TRIBUNAL DE CONTAS — ANALISE HISTÓRICO — CRÍTICA 

Comissão designada pelo XIII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, 
realizado em Salvador, Bahia. para elaborar trabalho a ser apresentado à Comissão 
de Estudos Constitucionais. 

Ministro EWALD PINHEIRO 
Tribunal de Contas da União 

Ministro LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA 
Tribunal de Contas da União 

Conselheiro JOÃO FÉDER 
Tribunal de Contas do Paraná 

Conselheiro LUIZ ALBERTO BAHIA 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 

Conselheiro FERNANDO TUPINAMBÃ VALENTE 
Tribunal de Contas do Distrito Federal 

Conselheiro MARCELO MOREIRA TOSTES 
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul 

Conselheiro ADHEMAR BENTO GOMES 
Tribunal de Contas da Bahia 

Ministro CARLOS ÁTILA 
Tribunal de Contas da União 
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O SISTEMA TRIBUNAL DE CONTAS — ANALISE HISTÓRICO — CRÍTICA 

Embora criado logo após a proclamação da República, sob a inspiração auto-
rizadissima de RUY BARBOSA, que redigiu o texto do Decreto n9 966-A, de 7 
de novembro de 1890 e a exposição de motivos justificadora da medida, o Tribunal 
de Contas da União somente foi instalado decorridos três anos, aos 17 de novembro 
de 1893, em cerimónia presidida pelo Ministro da Fazenda, SERZEDELO COR- 
REA, que felicitou 

"o Pais e a República pelo estabelecimento de uma instituição que será a 
garantia de boa administração e o maior embaraço que poderão encontrar 
os governos para a prática de abusos no que diz respeito a dinheiros pú- 
blicos". 

RUY BARBOSA, ao propor a criação do Tribunal de Contas, do qual é pa- 
trono, o definira como 

"corpo de magistratura intermediária à administração e à legislatura, que 
colocado em posição autônoma, com atribuições de revisão e julgamento, 
cercado de garantias contra quaisquer ameaças, possa exercer as suas fun-
ções vitais no organismo constitucional, sem risco de converter-se em ins-
tituição de ornato aparatoso e inútil". 

Assim, quando a nossa primeira Constituição republicana, de 24 de fevereiro 
de 1891, no seu art. 89, declarou 

"É instituído um Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita e 
despesa e verificar a sua legalidade, antes de serem prestadas ao Congresso" 
não exagerou na afirmativa, pois como vimos, somente em 1893 foi o 
Tribunal de Contas instalado. 

A partir de então, todas as Constituições que a República legou à nação mann- 
veram invariavelmente a hierarquia constitucional do Tribunal de Contas. Assim é 
que a Carta Magna de 16 de julho de 1934 (arts. 99 a 102) restituiu ao Tribunal. 
com  vigor redobrado, as atribuições que a Revolução de 1930. condizente com o 
regime discricionário então instalado no Pais, havia suprimido ou eliminado. In-
cluindo-o entre os ÓRGÃOS DE COOPERAÇÃO NAS ATIVIDADES GOVERNA-
MENTAIS. deu a Constituição de 1934 ao Tribunal a atribuição de acompanhar 
a execução orçamentária e julgar as contas dos responsáveis por dinheiros ou bens 
públicos. 

Estabeleceu ainda que os seus Ministros seriam nomeados pelo Presidente da 
República, mediante aprovação do Senado, gozando das mesmas garantias dos Mi-
nistros da Corte Suprema e. no que se referia à organização do seu Regimento In-
terno a Secretaria, conferiu ao Tribunal as mesmas atribuições dos Tribunais Judi- 
ciários. 

Estatuiu, por outro lado que os contratos que. por qualquer modo, inte- 
ressassem imediatamente à receita ou à despesa só se reputariam perfeitos e acaba-
dos após o registro pelo Tribunal. A recusa de registro suspenderia a execução do 
contrato até o pronunciamento do Congresso Nacional. 

Submeteu ainda a registro prévio do Tribunal qualquer ato da administração 
pública de que resultasse obrigação de pagamento pelo Tesouro Nacional ou por 
conta dele. A recusa de registro a despesa por falta de saldo no crédito ou imputa-
ção a crédito impróprio teria caráter proibitivo, mas, sendo outro o fundamento. 
a despesa poderia realizar-se após despacho do Presidente da República, registro sob 
reserva do Tribunal e recurso ex officio para a Câmara dos Deputados. 
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Quanto à fiscalização financeira dos órgãos autônomos seria feita pela forma 
prevista nas leis que as estabelecessem. 

Finalmente, o parecer prévio sobre as contas que o Presidente da República 
deveria prestar anualmente à Câmara dos Deputados seria dado no prazo de trinta 
(30) dias e se elas não fossem enviadas em tempo útil, da omissão teria ciência a 
Câmara dos Deputados, para os fins de direto, devendo o Tribunal, em ambos os 
casos, apresentar minucioso relatório do exercício financeiro encerrado. 

A Carta de 10 de novembro de 1937, em harmonia com o regime autoritá-
rio instituído, referiu-se ao Tribunal de Contas apenas num singelo artigo (art. 
114), dando-lhe a atribuição de acompanhar, diretamente ou por delegações criadas 
em lei, a execução orçamentária, julgar as contas dos responsáveis por dinheiros ou 
bens públicos e a legalidade dos contratos celebrados pela União. A nomeação dos 
Ministros, pelo Presidente da República, dependia de aprovação do Conselho Fede-
ral, que, por não ter sido instalado, nunca se pronunciou a respeito e a eles conti-
nuaram asseguradas as mesmas garantias dos Ministros do Supremo Tribunal Fede-
ral. 

A Constituição de 18 de setembro de 1946, que reintegrou o Pais no regime 
democrático, restituiu e ampliou as atribuições que a Carta Magna de 1934 deferira 
ao Tribunal. A ampliação consistiu em conferir-lhe a competência para julgar da 
legalidade das aposentadorias, reformas e pensões e as contas dos administradores 
das entidades autárquicas. 

Quanto ao registro da despesa, passou ele a ser prévio ou posterior, conforme 
a lei o determinasse e. na hipótese de registro sob reserva de despesa, o recurso ex 
officio passou a ser dirigido ao Congresso Nacional. 

O prazo para o parecer prévio sobre as contas do Governo foi dilatado para 
sessenta (60) dias, passando elas a ser prestadas ao Congresso Nacional. 

A investidura dos Ministros continuou a ser pela forma disciplinada na Cons-
tituição de 1934, passando eles a ter os mesmos direitos, garantias, prerrogativas 
e vencimentos dos Ministros do Tribunal Federal de Recursos. 

A vigente Constituição de 24 de janeiro de 1967, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional ne1 1, de 17 de outubro de 1969 e as vinte e quatro (24) 
Emendas posteriores, alterou substancialmente a competência do Tribunal. 

Nos artigos 70. 72 e seus parágrafos, instituiu os controles externo e interno, 
o primeiro a cargo do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas e o segundo con-
fiado ao Poder Executivo. 

Foram abolidos os registros prévio e posterior e o controle externo hoje com-
preende a apreciação das contas do Presidente da República, diga-se de passagem 
impropriamente assim denominadas, porque elas condensam os Balanços Gerais da 
República e portanto englobam as contas dos três Poderes; o desempenho das fun-
ções de auditoria financeira e orçamentária e o julgamento das contas dos adminis-
tradores e demais responsáveis por bens e valorespúblicos. 

Persistiu a atribuição de emitir parecer prévio sobre as contas do Governo a 
serem julgadas pelo Congresso Nacional. 

Ao Tribunal de Contas foi dada nova competência, qual seja a de realizar ins-
peções nos órgãos da administração direta e entidades da administração indireta. 

A nomeação para o cargo de Ministro continuou a caber ao Presidente da Re-
pública. após aprovação pelo Senado, devendo o indicado ser brasileiro, maior de 
35 anos de idade, moralmente idôneo e possuir notórios conhecimentos jurídicos, 
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económicos, financeiros ou de administração pública, persistindo as mesmas garan-
tias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros do Tribunal Federal 
de Recursos. 

Continua o Tribunal a ter quadro próprio de pessoal e a exercer as atribuições 
deferidas aos Tribunais Judiciários, no que couber. 

Estatui ainda a Constituição de 1967 (art. 72 e seus §§), que o Tribunal, no 
exercício de suas atribuições de controle da administração financeira e orçamentá-
ria, representará ao Poder Executivo e ao Congresso Nacional sobre as irregularida-
des e abusos que verificar. Prescreve mais que o Tribunal de ofício ou mediante pro-
vocação do Ministério Público ou das auditorias financeiras e orçamentárias e de-
mais órgãos auxiliares, se verificar a ilegalidade de qualquer despesa, inclusive as 
decorrentes de contratos, deverá: 

assinar prazo razoável para que o órgão da administração pública adote as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei; 
sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, exceto com relação 
a contrato; 
solicitar ao Congresso, em caso de contrato, que determine a medida pre-
vista na alínea anterior ou outras necessárias ao resguardo dos objetivos le-
gais. 

Ao Congresso Nacional é concedido o prazo de trinta (30) dias para deliberar 
sobre a solicitação, findo o qual, sem que essa ocorra, a impugnação será tida como 
insubsistente. 

Sem dúvida, a disposição constitucional acima aludida merece um comen- 

Antes da vigência da atual Constituição, os contratos celebrados pela União 
dependiam, para entrarem em vigor, como já foi dito, do registro do Tribunal. Abo- 
lido este, criou-se a figura da sustação, com prazo evidentemente exíguo para que 
ambas as Casas do Legislativo se pronunciem a respeito, quer nas Comissões Técni-
cas competentes, quer no Plenário, com a agravante de que, findo ele, o contrato se 
torna perfeito e acabado. A rigor, isso implica numa forma obliqua ou indireta de 
impedir ou obstar o controle. 

Sendo os contratos a fonte por excelência das despesas mais vultosas, a su-
pressão daquela competência tomou ineficaz o controle das avenças que se referem 
à execução de obras públicas, aquisição de material e execução de serviços. 

Com a abolição do registro prévio, os contratos entram em vigor a partir de 
sua assinatura ou publicação, feita de forma resumida, que nem sempre dá uma 
idéia da natureza e dimensão da despesa. Quando através de diligência se obtem o 
texto integral do contrato e é solicitada a sua sustação. já o contrato está em fase 
de execução, o que dificulta aquela medida, em face dos pagamentos já realizados. 
A sustação pode provocar demanda judicial, sob a alegação, por parte dos interessa-
Cios, de perdas e danos, em face de gastos realizados, com vistas ao cumprimento 
das obrigações assumidas. 

Quanto às concessões de aposentadorias, reformas e pensões, o mesmo racio-
cínio pode ser aplicado. Se o Tribunal entende que uma concessão é ilegal e lhe ne-
ga registro, não se compreende que o Presidente da República, que muitas vezes 
baixou o ato concessivo, o declare legal. E a decisão ad referendum do Congresso 
Nacional quase sempre é medida inócua, porque este, preocupado com o exercício 
de atribuições de maior relevo, poderá levar bastante tempo para decidir a respeito 

tarjo 
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convalescendo assim a concessão, eis que o seu beneficiário perceberá durante todo 
esse extenso período os proventos ou a pensão impugnados pelo Tribunal. 

Por outro lado, a Lei n9 6.223, de 14 de julho de 1975, submeteu h fiscaliza-
ção financeira do Tribunal de Contas competente (art. 7?) as entidades com perso-
nalidade jurídica de direito privado, de cujo capital a União, os Estados, o Distrito 
Federal, os Municípios ou qualquer entidade da respectiva administração indireta 
fosse detentor da totalidade ou da maioria das ações ordinárias. O citado artigo so-
freu, pela Lei II? 6.525, de II de abril de 1978, profunda reformulação, em virtude 
da qual tal controle não será exercido se a participação do poder público fosse 
igualitária ou minoritária. Como a Lei n9 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que 
dispõe sobre as sociedades anônimas, permite que as ações preferenciais de uma S/A 
possam corresponder a 2/3 do capital social, e como o controle ê estabelecido em 
função do capital volante, constituído pelas ações ordinárias, pode o poder público 
subscrever 2/3 do capital social, (correspondente à totalidade das ações preferen-
ciais) e metade das ações ordinárias, sem que a entidade preste contas ao Tribunal 
de Contas. 

O ilogismo da regra e a sua flagrante inconsistência jurídica são evidentes e 
dispensam comprovação. Onde quer que haja a aplicação de dinheiros públicos de-
ve estar presente a ação vigilantes e moralizadora do Tribunal de Contas, em res-
guardo e defesa do patrimônio público. 

Através das várias Constituições, o Tribunal de Contas da União tem sido e é 
o paradigma dos Tribunais de Contas Estaduais, Municipais e do Distrito Federal. 

Brasília, Novembro/1985. 
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O SISTEMA TRIBUNAL DE CONTAS NA NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
— PONTOS FUNDAMENTAIS 

Na mensagem governamental de 1890, da qual resultou a criação do Tribunal 
de Contas da União pelo Decreto n9 966-A, de 7 de novembro do mesmo ano, a 
Exposição de Motivos redigida por Ruy Barbosa definia com clareza e precisão o 
Sistema Tribunal de Contas. Não obstante, até hoje, é de se reconhecer não estar 
ele completamente institucionalizado, e ainda assim agravado com os retrocessos 
que sofreu nas épocas em que a democraia esteve ofuscada em nosso País. Lem-
bremo-nos de que, no Estado Novo, fechadas as demais, o Sistema Tribunal de Con-
tas se restringiu tão-só ao funcionamento das Cortes da União e do Distrito Federal. 
Assim mesmo em condições bastante limitadas, numa confirmação de que os regi-
mes de arbítrio são avessos á fiscalização. 

Mas, voltando a Ruy Barbosa, vejamos como se manifestou o grande jurista e 
constitucionalista brasileiro a propósito do sistema: 

"Um Tribunal de Contas, corpo de magistratura, intermediária à Adminis-
tração e a Legislatura que colocado em posição autônoma, com atribui-
ções de revisão e julgamento, cercado de garantias contra quaisquer amea-
ças, possa exercer as suas funções vitais no organismo constitucional..." 

E mais: 
"Convém levantar entre o Poder que autodza periodicamente as despesas e 
o Poder que quotidianamente as executa um mediador independente, au-
xiliar de um e de outro, que comunicando com a Legislatura e, intervindo 
na Administração, seja não só o vigia, como a mão forte da primeira sobre 
a segunda, obstando a perpetração das infrações orçamentárias por veto 
oportuno aos atos do Executivo que direta ou indireta, próxima ou remo-
tamente, discrepem da linha rigorosa das leis das finanças". 

A definição prescreve a função do Sistema Tribunal de Contas. É a função 
mediadora, através de um corpo intermediário e independente. Ou seja: estamos 
diante de um sistema jurídico que opera dentro de um meio ambiente definido, 
recebe dele os impulsos, produz resultados e é sensível a transformações que ele 
mesmo produz na ordem constitucional em que ele está inserido. 

Notem-se as características operacionais da função sistemática dos Tribunais 
de Contas, no entendimento de Ruy Barbosa: 
1 — um corpo de magistratura intermediário entre o Poder Executivo e o Poder 

Legislativo; 
2 — esse mediador independente se situa necessariamente em posição autónoma 

para atuar como auxiliar dos dois Poderes, com eles não se relacionando por 
via de subordinação. 
A função mediadora realiza-se num sistema autónomo e independente. Não 

encontra acolhida no pensamento inspirador de Ruy Barbosa a idéia de que o Siste-
ma Tribunal de Contas seja auxiliar de um só Poder — o Legislativo. Entre os dois 
Poderes ele exerce suas funções sistêmicas. 

Deve ser entendido, no pensamento de Ruy, que os Tribunais de Contas au-
xiliam os administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos, aqueles 
que são probos e eficientes, a não cometerem irregularidades e ilegalidades, ou as 
corrigirem tempestivamente. Para isso, os Tribunais de Contas, através de uma 
atividade pedagógica, respondem a consultas sobre interpretações e procedimen-
tos, fazem recomendações ou determinam diligências saneadoras. Por outro lado, 
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deverão os Tribunais de Contas ter as adequadas atribuições, quando assim for 
necessário, para impor vetos oportunos a atos que possam lesar o patrimônio pú-
blico, ou aplicar sanções no exercício de sua competência jurisdicional. 

A prática tem revelado que a simples existência dos Tribunais de Contas tem 
grande poder inibidor em relação aos que não executam atos em consonância com 
a boa administração. E, quando os Tribunais de Contas são fortes e atuantes, essa 
ação indireta se faz sentir cada vez mais em defesa da coisa pública. 

A presença do Sistema Tribunal de Contas na Constituição Federal vigente se 
afirma em artigos que, direta ou indiretamente, lhe dizem respeito. O Sistema, em 
si mesmo, não se revela claramente na Constituição porque ele existe nela de uma 
forma dispersa, presente em diferentes capítulos e artigos. 

A dispersão aparece na relação de dispositivos que damos a seguir: art. 13, in-
cisos IV e IX, e § 59; art. 15, inciso II, letra a, e § 39, letra c; art. 16 e seus pará-
grafos; art. 25, § 29; art. 42, incisos III e V; art. 56; art. 70 e seus parágrafos; art. 
71, inciso!; art. 72 e seus parágrafos; art. 119, inciso!, letra b; art. 122, inciso 1, 

letra b; art. 145, parágrafo único; art. 190; art. 191; art. 193, § 29. 
A despeito da comprovada dispersão, os Tribunais de Contas formam um 

sistema na ordem constitucional brasileira. Eles não constituem um Poder da Re-
pública, nem pretendem colocar-se como tal no texto constitucional. São apenas 
um sistema a recomendar um capítulo próprio — "Do Tribunal de Contas" — que 
fará transparecer a sua função mediadora, de caráter cooperativo com o Poder 
Executivo e com o Poder Legislativo em defesa da boa aplicação dos dinheiros pú-
blicos. A concentração em capítulo dos dispositivos constitucionais, que identi-
ficará melhor a função sistêmica, atende à fundamentação de Ruy Barbosa. 

Cada Tribunal de Contas, tomado de per si, no plano Federal, no Estadual e 
no Municipal, representa em sua individualidade uma parcela de um sistema, que 
parte da União e termina naturalmente nos Municípios em condições de organiza-
rem Tribunais de Contas. 

assim que devemos encarar o Sistema Tribunal de Contas, no âmbito de sua 
jurisdição, que é plena, privativa, envolvente de todos os que estão sujeitos a presta-
ção ou tomada de contas. Não há distinções a fazer entre Tribunais de Contas da 
União, dos Estados, dos Municípios, e do Distrito Federal na forma de atuar e no 
desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária, na realização de 
inspeções, bem como no julgamento das contas dos administradores e demais res-
ponsáveis por bens e valores públicos. 

Os dispositivos anteriormente citados, que formam o Sistema Tribunal de 
Contas na Constituição Brasileira, conferem-lhe a função de julgar e rever, origi-
nariamente ou em grau de recurso, as contas públicas e as dos responsáveis que te-
nham recebido, administrado, arrecadado e despendido dinheiros públicos, depósi-
tos de terceiros, ou valores e bens pertencentes â. União, aos Estados, aos -Municí-
pios, ao Distrito Federal e Territórios. 

Essas funções dos Tribunais de Contas são abrangentes. Exercem-se nas três 
esferas de organização do Estado Nacional: Federal, Estadual e Municipal. Deduz-se 
que qualquer diminuição constitucional sofrida pelo Sistema, em sua atribuição 
mediadora, afeta todos os seus componentes nas mesmas três esferas. Dai decorre 
que as normas constitucionais de fiscalização financeira e orçamentária, em suma, 
de controle externo, devem aplicar-se uniformemente à União, aos Estados, ao Dis- 
trito Federal e aos Municípios. 

Outro ponto fundamental relacionado com o exercício pleno que compete ao 
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Sistema diz respeito às prerrogativas atribuídas ao Poder Legislativo e ao Poder Exe-
cutivo em matéria de fiscalização: quaisquer que sejam essas prerrogativas na futura 
Constituição, devem assegurar a eficácia das decisões do Sistema Tribunal de Con-
tas. 

Cabe, por isso, no capítulo "Do Tribunal de Contas" a abertura de uma seção 
"Disposições Gerais: Da Fiscalização Financeira e Orçamentária". 

À época de Ruy, a função mediadora não previa a existência constitucional 
de um controle interno. Este representa um subsistema dentro do Executivo, que 
precisa existir em ação cooperativa com o Sistema Tribunal de Contas. A Constitui-
ção vigente, ao qualificar de interno e de externo o sistema geral de controle, prevê 
a interligação, primeiro, quando estabelece ação cooperativa entre o Poder Legisla-
tivo e o Sistema Tribunal de Contas, em todos os três níveis da organização do Es-
tado; e segundo, quando preceitua que o Poder Executivo manterá sistema de con-
trole interno, a fim de "criar condições indispensáveis para assegurar a eficácia do 
controle externo". 

Chegamos assim a outro ponto fundamental. O controle interno não existe 
isoladamente para o Executivo. Ele é governado pelo principio da interligação do 
controle das contas públicas, isto é, o controle interno existe para o controle exter-
no. Em conseqüência, será possível esperar que o controle interno viabilize o obje-
tivo central do controle externo, que é o de acompanhar atualizadamente a realiza-
ção das contas públicas através de um fluxo de informações imediatas do primeiro 
para o segundo. O controle interno tem condições de realizar esse acompanhamento 
por sua própria natureza — está dentro e não fora das entranhas das contas. Terá, 
porém, um valor menor para o sistema de controle em geral, caso não se valorize a 
regra constitucional de que o interno também existe para o externo. 

A consagração constitucional do principio da co-responsabilidade de controle 
poderá estabelecer a cooperação legal estreita entre os controle interno e externo, 
através da mediação do Sistema Tribunal de Contas, e o Controle Público do Legis- 
lativo.

Ao Poder Legislativo cabe exercer o Controle Público, quer dizer, político-re-
presentativo. O Tribunal de Contas prestará toda a colaboração necessária, quando 
solicitado, para maior eficácia desse Controle Público. 

Pelo exposto, o controle interno da administração deve exisitir para dar efi-
cácia ao controle externo, exercido pelo Tribunal de Contas, assim como o contro-
le externo dará suporte ao Controle Público, exercido pelo Poder Legislativo, em 
sua Soberania. 

Tendo em vista a atual ascensão da democracia em nosso País e a perspectiva 
da elaboração da nova Carta Magna, inspirados no pensamento de Ruy Barbosa, 
devemos apresentar sugestões para a adequada institucionalização do Sistema Tri-
bunal de Contas. 

Destarte, da exposição que acabamos de fazer e com base na "Carta de Prin-
cípios" aprovada pelo XIII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, realizado 
em Salvador, Bahia, no período de 2 a 6 de setembro de 1985, ressaltamos os 
seguintes: 
PONTOS FUNDAMENTAIS 
I — O controle da Administração Financeira e Orçamentária deve ser instituído 

por norma constitucional, e fortalecido mediante a definição de sua organi- 
zação, de suas competências e atribuições em capítulo próprio da nova 
Constituição Federal, que assegure ao Tribunal de Contas a necessaria inde- 
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pendência e autonomia em relação aos órgãos que lhe compete fiscalizar. 
2 — O controle deve ser estruturado mediante a instituição de um sistema de con-

trole externo e de um sistema de controle interno, o primeiro exercido pelo 
Tribunal de Contas, e o segundo pelos respectivos Poderes. O controle inter-
no contribuirá para a eficácia do controle externo. 

3 — O controle externo compreenderá a apreciação das contas do Presidente da Re-
pública, o desempenho das funções de auditoria financeira, orlamentária e 
operacional, a realização de inspeções bem como o julgamento da legalidade 
dos atos de despesa e das contas dos administradores e demais responsáveis 
por bens e valores públicos. 

4 — O controle tem por finalidade assegurar a boa e legal aplicação dos dinheiros 
públicos. A identificação de irregularidades e abusos deve implicar não só na 
apuração das responsabilidades, mas também na sustação do ato impugnado e 
na imposição de sanções aos responsáveis. 

5 — Deverão ficar sujeitos a exame e registro pelo Tribunal de Contas, antes de 
sua entrada em vigor, os contratos acima de valor a ser fixado em lei, que 
disporá quanto ao prazo para o seu pronunciamento. 

6 — Deverá caber ao Tribunal de Contas o julgamento da legalidade das aposen-
tadorias, disponibilidades, transferências para a reserva remunerada, reformas 
e pensões. 

7 — Considerando que os orçamentos da administração indireta e das fundações 
criadas ou mantidas pelo Poder Público representam hoje vultosos valores, é 
imperativo que sobre a totalidade desses recursos se exerça fiscalização, atra-
vés das várias modalidades de seu controle interno e, bem assim, do controle 
externo do Tribunal de Contas. 

8 — O Poder Legislativo julga privativamente as Contas Anuais do Presidente da 
República e exerce o Controle Público sobre os atos das administrações dire-
ta e indireta, e fundações instituidas ou mantidas pelo Poder Publico, O Tri-
bunal de Contas prestará toda colaboração necessária, quando solicitado, para 
maior eficiência desse controle. 

9 — A nova Constituição Federal deve assegurar a eficácia das decisões do Tribu-
nal de Contas. 

10 — As normas constitucionais de controle que decorrerão desses pontos devem 
aplicar-se. uniformemente, à União. aos Estados. ao  Distrito Federal e aos Mu-
nicípios. 
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PROPOSTA DE REFORMA DOS ARTIGOS DA CONSTI-
TUIÇÃO FEDERAL QUE TEM REFLEXO SOBRE A FIS-
CALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÃRIA PELO 
TRIBUNAL DE CONTAS 

PARA MAIOR FACILIDADE DE EXAME E COMPARA-
ÇÃO, FORAM UTILIZADOS, BASICAMENTE, NA RE-
DAÇÃO DA PROPOSTA, OS ARTIGOS CORRESPON-
DENTES QUE TRATAM DA MATÉRIA NA VIGENTE 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

O PRESENTE TRABALHO É COMPLEMENTO DA ANÁ-
LISE HISTÓRICO-CRÍTICA DO SISTEMA TRIBUNAL 
DE CONTAS E DOS PONTOS FUNDAMENTAIS DO 
CONTROLE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇA-
MENTÁRIA NA NOVA CONSTITUIÇÃO, ANTERIOR-
MENTE APRESENTADOS À COMISSÃO DE ESTUDOS 
CONSTITUCIONAIS PELA COMISSÃO DOS TRIBUNAIS 
DE CONTAS DO BRASIL. 
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Capítulo III 

Dos Estados e Municípios 

"Art. 13 — Os Estados organizar-se-ão e reger-se-ao pelas constituições e leis 
que adotarem, respeitados, dentre outros princípios estabelcidos nesta Constitui-
ção, os seguintes: 

IV 	A elaboração do orçamento, bem como a fiscalização orçamentária e 
financeira, nos ternos previstos no capítulo._ inclusive a da aplicação dos recursos 
recebidos da União; 

IX — A aplicação do disposto nos itens I a III do art. 114 aos membros dos 
Tribunais de Contas, fixado o seu número em sete. 

Art. 15 — A autonomia será assegurada: 
§ 39 — A intervenção nos Municípios será regulada na Constituição do Esta-

do, somente podendo ocorrer quando: 
c) não forem prestadas contas devidas, na forma da lei; 
e) forem praticados, na administração municipal, atos de subversão, de cor-

rupção e de não cumprimento de decisão judicial ou do Tribunal de Con-
tas. 

Art. 16 — A fiscalização orçamentária e financeira dos municípios será exer-
cida mediante controle interno do Executivo Municipal e controle externo do 
Tribunal de Contas do Estado ou do Município, sem prejuízo das atribuições da Câ-
mara Municipal. 

§ 19— Somente instituirão Tribunais de Contas os Municípios com número 
de habitantes superior a três por cento da população do pais. 

§ 29 — O Tribunal de Contas apreciará as contas anuais dos Municípios a 
serem apresentadas até o dia 31 de março do ano seguinte. 

§ 39 — Somente pelo voto de dois terços dos membros da Câmara Municipal 
deixará de prevalecer o parecer prévio do Tribunal de Contas. 

§ 49 — Mantido o parecer do Tribunal de Contas, em caso de desaprovoção, o 
presidente da Câmara Municipal comunicará ao Ministério Público para os fins de 
direito. 

SEÇÃO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 

Art. 45 — A lei regulará o processo de Controle Público dos atos do Poder 
Executivo, inclusive da administração descentralizada, pela Câmara dos Deputados 
e Senado Federal. 

§ 19 — O Tribunal de Contas, sempre que for solicitado, colocará à disposição 
do Poder Legislativo toda informação sobre a fiscalização orçamentária, financeira 
e operacional. inclusive os resultados de auditorias e inspeções. 

§ 29 — O Poder Legislativo poderá solicitar ao Tribunal de Contas a realiza-
çao de auditorias e inspeções, inclusive em órgãos da administração descentralizada. 

§ 39 — A garantia da União a operação de crédito de entidades ou empresas 
privadas somente se dará após autorização do Poder Legislativo, com parecer do Tri-
bunal de Contas, se solicitado. 
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CAPÍTULO — (próprio) 
DO TRIBUNAL DE CONTAS 

SEÇÃO I 
DAS NORMAS DE CONTROLE 

Art. 70 — A fiscalização financeira, orçamentária e operacional será exercida 
pelo Tribunal de Contas, mediante controle externo pelo controle interno da admi-
nistração pública. 

Parágrafo Único — O controle externo compreenderá o desempenho das fun-
ções de auditoria financeira, orçamentária e operacional e o julgamento das contas 
públicas, dos responsáveis pela arrecadação da receita e dos ordenadores de despesa, 
bem como dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos, 
inclusive os da administração indireta. 

Art. 71 — A auditoria financeira, orçamentária e operacional será exercida 
sobre as contas das unidades administrativas do Executivo, do Legislativo e do Ju-
diciário que, para esse fim, deverão colocar à disposição do Tribunal de Contas as 
demonstrações contábeis, a documentação e as informações por este solicitadas. 

Parágrafo Único — O julgamento dos atos e das contas dos administradores 
e demais responsáveis será baseado em exames jurídicos, contábeis e econômicos, 
certificados de auditoria e pronunciamento das autoridades administrativas, sem 
prejuízo das inspeções determinadas pelo Tribunal de Contas. 

Art. 72 — O Tribunal de Contas dará parecer prévio, em noventa dias, sobre as 
contas que o Chefe do Executivo prestar anualmente ao Poder Legislativo. 

Parágrafo Único — Recebidas as contas, o Legislativo as enviará ao Tribunal 
de Contas, no prazo de até 10 dias, para os efeitos do presente artigo. 

Art. 73 — O Tribunal de Contas representará, conforme o caso, aos Chefes 
dos Poderes do Estado e ao Ministério Público, sobre irregularidades ou abusos por 
ele verificados. 

Art. 74 — O Tribunal de Contas, de ofício ou mediante provocação do Minis-
tério Público ou das auditorias financeiras, orçamentárias e operacionais, se verificar 
a ilegalidade de qualquer despesa, inclusive as referentes a pessoal e as decorrentes 
de contratos, aposentadorias, disponibilidades, reformas, transferências para a reser-
va remunerada e pensões, deverá: 

1) — assinar prazo razoável para que o órgão da administração pública adote 
as providências necessárias ao exato cumprimento da lei; 

II) sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado. 
Art. 75 — O Tribunal julgará, para fins de registro, a legalidade dos contratos e 

das concessões de aposentadorias, disponibilidades, transferências para a reserva re-
munerada, reformas e pensões. 

Art. 76 — Os contratos, a partir de valor a ser determinado em lei, só entrarão 
em vigor após julgados legais pelo Tribunal de Contas. A lei disporá, lambem, sobre 
o prazo para o seu julgamento. 

Art. 77 — Apurada a existència de irregularidades ou abusos na gestão finan-
ceiro-orçamentária, o Tribunal de Contas aplicará aos responsáveis as sanções fixa-
das em lei. 

Art. 78 — A fim de assegurar maior eficácia do controle externo e a regulari-
dade da realização da receita e da despesa, o Poder Executivo, no âmbito Federal, 
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Estadual, Municipal e do Distrito Federal manterá controle interno, visando a: 

I — proteger os respectivos ativos patrimoniais; 
II — acompanhar a execução de programas de trabalho e do orçamento; 

III — avaliar os resultados alcançados pelos administradores, inclusive quanto 
execução dos contratos. 

Parágrafo Único — Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhe-
cimento de qualquer irregularidade ou abuso, darão ciência ao Tribunal de Contas, 
sob pena de responsabilidade. 

Art. 79 — As normas de fiscalização estabelecidas neste Capítulo aplicam-se às 
autarquias e às entidades às quais elas destinem recursos. 

Art. 80 — As Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, cujo capital 
pertença, no todo ou em parte, ao Governo ou a qualquer entidade de sua adminis-
tração indireta, bem como as Fundações e Sociedades Civis instituídas ou mantidas 
pelo Poder Público, ficam submetidas à fiscalização do Tribunal de Contas, sem pre-
juízo do controle exercido pelo Poder Executivo. 

Art. 81 — A União firmará tratado com outros países a fim de que o Tribunal 
de Contas exerça suas atividades sobre as empresas ou entidades supranacionais de 
cujo capital social participe. 

Art. 82 — Os membros dos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios terão o título de Conselheiro. 

SEÇÃO II 
DO TRJBUNAL FEDERAL DE CONTAS 

Art. 83 — O Tribunal Federal de Contas, com sede no Distrito Federal, e juris-
dição em todo o País, compõe-se de nove Ministros e terá quadro próprio de pes-
soal. 

§ 19 — O Tribunal Federal de Contas exerce, no que couber, as atribuições 
previstas no art. 115. 

§ 29 — Lei de iniciativa do Tribunal Federal de Contas disporá sobre sua orga-
nização, podendo dividi-lo em câmaras e criar delegações ou órgãos destinados a 
auxiliá-lo no exercício de suas funções e na descentralização de suas atividades. 

§ 39 — Os seus Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, de-
pois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros maiores de trinta 
e cinco anos, de idoneidade moral e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, 
financeiros ou de administração pública, e terão os mesmos direitos, garantias, prer-
rogativas, remuneração e impedimentos dos Ministros do Tribunal Federal de Re-
cursos. 

Art. 84 — As normas previstas neste capitulo aplicam-se à fiscalização, bem 
como à organização dos Tribunais de Contas, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal. 

JUSTIFICATIVA 

Art. 13 — Não há alteração. A atual Constituição prevê que os Estados devem 
seguir o modelo federal na elaboração do orçamento e no sistema de fiscalização fi-
nanceira e orçamentária. O que se almeja, nas alterações posteriores, é que esse 
princípio efetivamente se imponha a fim de que haja um modelo básico de orça- 
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mento e de fiscalização para tornar eficaz o mecanismo técnico e jurídico de con-
trole. 

O capitulo a que se refere o inciso IV deverá ter o número do capítulo a que 
couber o título Do Tribunal de Contas. 

O inciso IX fixa em sete o número de membros para impedir que por lei or-
dinária se possa reduzi-to. Com  isso se pretende evitar a ameaça da disponibilidade, 
um fato constante na vida dos membros dos Tribunais de Contas dos Estados. A 
garantia do número significa a garantia dos próprios integrantes do Tribunal. A 
atual Constituição não permite que esse número seja superior a sete, mas não impe-
de que seja inferior. E, como garantia, trata-se de elemento indispensável. 

Art. 15 — A alteração proposta na alínea e do § 32 tem a finalidade de incluir 
o não cumprimento a decisão judicial ou do Tribunal de Contas como causa para 
pedido de intervenção no Município. 

Art. 16 — A constituição atual, mais pela redação do texto, destinado a alcançar 
também o Estado do Acre, onde não havia Tribunal de Contas, do que por vontade 
do legislador, criou um alternativa para a fiscalização das contas municipais. Com  
isso, alguns Estados, mais precisamente cinco — Amazonas. Pará, Ceará, Bahia e 
Goiás — instituíram os chamados Conselhos de Contas Municipais. Alguns Estados 
os criaram e extinguiram e outros, embora autorizados por lei, não os instalaram. 
Trata-se, logo se vê, de órgão sem nenhuma garantia. dependente da vontade e do 
interesse do Legislativo ou do Executivo e, bem por isso, sem a independência 
necessária para o exercício de uma fiscalização legítima. Além do mais. Estados 
com pequeno numero de municípios criaram Conselhos com a estrutura de um 
verdadeiro Tribunal, no qual se espelharam e sem esquecer de atribuir aos seus 
membros a mesma retribuição financeira. Já Minas Gerais, com mais de 700 muni-
cípios, apesar de autorizada há anos por lei, não instalou o Conselho, considerado 
um órgão oneroso e dispensável, e ali o Tribunal de Contas, como de resto em todos 
os demais Estados, se desincumbe desse mister satisfatoriamente. 

O que se deseja com a modificação do Art. 16 é atribuir ao Tribunal de Con-
tas, em todos os Estados, a competência que exerce na grande maioria deles, de fis-
calizar as contas municipais. A instituição de outros órgãos de controle significa 
criar para os Estados um ónus significativo e inteiramente desnecessário. 

No § I° procurar-se limitar a criação de Tribunais de Contas nos municípios, 
evitando uma proliferação como ocorreu no passado, fixando-se como condição 
para permitir a sua instalação, uma população superior a 3 por cento da população 
do pais. A atual fixa esse limite em 2 milhões, um bom número para 1967. e exige 
renda tributária acima de 500 milhões de cruzeiros. Essa última condição é. por mo-
tivos óbvios num pais em regime inflacionário, inconveniente, sobre ser, também. 
desnecessária. 

No § 49 impõe-se que. em caso de desaprovação das contas municipais, se dé 
conhecimento ao Ministério Público, a fim de evitar o engavetamento desses pro-
cessos, como ocorre, na maioria das vezes, presentemente. tornando a decisão 
inconseqüente. 

Art. 45 — A sistemática de fiscalização da atual Constituição não precisa com 
clareza as competências do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas. Torna-se con-
veneniente melhor defini-las. 

A fiscalização do Poder Legislativo, sabe-se, é de todo abrangente. é o contro-
le público de natureza político — representativa, exercido sobre todos os atos — 
financeiros ou não — do Poder Executivo. 
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A fiscalização do Tribunal de Contas é tão somente de natureza financeira, or-
çamentária e operacional exercida sobre os atos dos três Poderes. 

É o que procura estabelecer a nova redação do Art. 45, fazendo-o de forma 
clara, ou seja, sem a imprecisão da redação vigente. 

O § 39 estabelece corno condição às garantias que a União possa eventualmen-
te oferecer a particulares em operações de crédito internacional, a prévia autorização 
do Poder Legislativo. Quando julgar necessário, o Poder Legislativo poderá se servir 
de parecer do Tribunal de Contas. Cuida-se, de fato, de dificultar ao Estado assumir 
encargos dessa natureza, por motivos que estão bem presentes na memória de todos 
os brasileiros. 

Art. 70 — Coerente com a nova redação do Art. 45, que disciplina a compe-
tência maior do Poder Legislativo para o exercício do controle público, em seus 
múltiplos aspectos, define-se aqui a competência do Tribunal de Contas, na fiscaliza-
ção da execução financeira, orçamentária e operacional, próprias do controle exter-
no. 

Isto posto, não se faz menção à expressão "com auxilio do Tribunal de Con-
tas", como dispõe atualmente o § 19, dando margem a interpretações que desquali-
ficam a autonomia do Tribunal de Contas. 

Não há fiscalização legítima sem autonomia, que é premissa básica para o 
cumprimento das funções do controle externo. O novo texto atende perfeitamente 
a finalidade a que se destina e está em consonância com os modernos princípios de 
controle do dinheiro público. 

Art. 71 — Assegura-se aqui a fiscalização sobre a execução orçamentária dos 
Três Poderes e define-se a forma como ela se fará na administração pública. 

Art. 72 — Amplia o prazo de apreciação das contas anuais prestadas pelo che-
fe do Poder Executivo para 90 dias. O prazo atual, de 60 dias, tem dificultado um 
exame mais acurado de um processo volumoso e complexo como é o balanço das 
contas do governo. 

O parágrafo único disciplina a tramitação das Contas do Governo, prestadas 
ao Poder Legislativo. 

Arts. 73 e 74 — Especificam as providências que o Tribunal de Contas deve 
tomar contra os atos irregulares verificados na administração pública. 

Altera-se aqui o absurdo tratamento dado atualmente ao exame de contratos. 
Pela Constituição vigente (art. 72, § 69) os contratos considerados ilegais pelo Tri-
bunais de Contas tomam-se legais se não houver pronunciamento do Legislativo no 
prazo de trinta dias. Pela nova redação, o julgamento dos contratos administrativos 
se esgota na esfera do Tribunal de Contas, ressalvado, logicamente. o recurso judi-
ciário assegurado no capítulo dos direitos e das garantias individuais. 

Extingue, também, a execução de contratos determinada pelo chefe do Poder 
Executivo ad referendum do Congresso, introduzida pela Emenda 7/77, nos termos 
do atual § 89 do art. 72. 

Art. 75 — Devolve ao Tribunal de Contas competência para o julgamento 
e não apenas apreciação como prevê hoje o Art. 71, § 79, resultante das modifica-
ções produzidas pela Emenda 7/ 77. 

Elimina, ainda, o registro do ato pelo Chefe do Poder Executivo, ad referen-
dum do Congresso, implantado pela mesma Emenda. 

Art. 76 — O artigo requer a prévia aprovação pelo Tribunal de Contas, para 
a entrada em vigor, dos contratos de grande vulto financeiro, cujo valor será deter-
minado em lei, à qual caberá também estabelecer prazo para o seu julgamento. 
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Art. 77 — Transfere à lei a fixação das sanções a serem aplicadas aos eventuais 
responsáveis por irregularidades ou abusos no exercício da função pública. 

Art. 78 — Estabelece a obrigatoriedade do controle interno em todos os ní-
veis da administração pública, o que é da maior importância para a fiscalização exer-
cida através do controle externo. E exige que se comunique atualizadamente ao 
Tribunal de Contas qualquer irregularidade encontrada, sob pena de responsabili-
dade que a lei ordinária definirá. Como o Tribunal de Contas, e de resto nenhum 
outro órgão, poderia estar presente a todos os atos administrativos, esse dispositivo 
é fundamental na medida em que objetiva fazer com que ele seja cientificado desses 
atos no menor espaço de tempo possível, para adoção das medidas cabíveis. 

Art. 79 e 80 — Estendem o controle externo às autarquias, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e fundações instituídas pelo Poder Público. Hoje essa 
matéria está disciplinada apenas na lei ordinária (Lei 6.223 de 14 de julho de 1975, 
alterada pela Lei 6.525, de 11 de abril de 1978). 

No que se refere às empresas públicas e sociedades de economia mista, a fisca-
lização passa a ser aplicada inclusive àquelas em que o Estado não detenha a maioria 
acionária. 

A propósito, essa fiscalização somente poderá se tornar realmente eficaz se o 
Art. 170, § 29 da Constituição vigente, for alterado nesta oportunidade para precei-
tuar, por exemplo, o seguinte: 

"Na exploração de atividade econômica pelo Estado, as empresas públicas 
e as sociedades de economia mista serão criadas por lei e reger-se-ao por 
estatuto próprio". 

Trata-se de uma modificação substancial, mas é de se convir que não tem sen-
tido o Poder Público criar entidades para serem submetidas às normas de direito pri-
vado; não tem sentido dirigentes atuarem sobre o seu dinheiro público como se esti-
vessem atuando sobre o seu próprios dinheiro. Esse princípio tem proporcionado 
entraves à fiscalização das empresas estatais, já que permite que elas se julguem e 
até se comportem como se estatais não fossem. 

Art. 81 — Prevê a fiscalização de empresas supranacionais de que o Brasil 
possa participar. Sabe-se que esse é um tipo de empresa sempre de grande porte e a 
movimentar elevadas somas de dinheiro público, não podendo, só por isso, ficar 
livre de fiscalização. 

Art. 82— Traz para o capítulo próprio o disposto no art. 193, § 29 
Art. 83 — Dá ao Tribunal de Contas da União a denominação mais apropria-

da de Tribunal Federal de Contas e fixa em nove o número dos seus Ministros. 
Os parágrafos não inovam a não ser para assegurar. no § 39, aos seus mem-

bros também os direitos de que são titulares os Ministros do Tribunal Federal de 
Recursos. 

Art. 84 — O que se deseja aqui é que o sistema de fiscalização a ser aplicado 
à União, o seja, por igual, aos Estados. aos Municípios e ao Distrito Federal, como 
reclamam os mais respeitáveis princípios de administração pública. Aos brasileiros, 
não cabe encontrar diferenças nas diretrizes que balizam o seu relacionamento com 
o Poder Público. Ademais, as regras de respeito à aplicação do dinheiro público não 
se podem modificar ao sabor de regiões, de interesses políticos ou por força de 
eventuais maiorias partidárias. E não há lugar aqui para invocar a autonomia dos 
Estados ou dos Municípios — na realidade preservada — porquanto acima dessa au-
tonomia pairam o principio e o interesse da unidade nacional. Assim sendo, aos 
Estados, Municípios e ao Distrito Federal, se deve impor a adoção das normas 
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previstas no presente capítulo da Constituição Federal. 
Sugestões complementares importantes para manter a unidade da proposta: 

1 — Manter o disposto no Art. 25, § 29: 
§ 29— A aplicação dos fundos previstos nos itens 1 e II será regulada em lei 

federal que atribuirá ao Tribunal Federal de Contas a incumbência de 
efetuar o cálculo das quotas. 

2 — Alterar o disposto no Art. 42, alínia V: 
V — 

	

	legislar para o Distrito Federal, segundo o disposto no § 19 do art. 17 
e nele exercer o controle público. 

3 — Incluir no Art. 17 o parágrafo 49: 
§ 49 — A fiscalização financeira e orçamentária do Distrito Federal caberá ao 

respectivo Tribunal de Contas. 
4 — Incluir os membros dos Tribunais de Contas dos Municípios no texto do art. 

122, letra b: 
b) os juízes federais, os juízes do Trabalho e os membros dos Tribunais Regio-

nais do Trabalho, bem como dos Tribunais de Contas dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal e os do Ministério Público da União, nos 
crimes comuns e de responsabilidade. 

5 — Manter a alínea VIII do Art. 44. 
6 — Prever — art. 60 e seguintes — uma solução para a hipótese do Poder Legislati-

vo rejeitar a proposta de orçamento enviada pelo Poder Executivo. 
7 — Eventualmente, alterando-se a natureza das entidades públicas ou criando-se 

novas figuras delas haverá necessidade de revisão do presente trabalho. 
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NOTICIÁRIO 





MENSAGEM DO GOVERNADOR 

Salvador, 14 de novembro de 1985 

Mensagem 51/85 

Senhor Presidente, 

Encaminho à apreciação dessa nobre Assembléia Legislativa, por intermédio 
de Vossa Excelência, o anexo projeto de lei, dispondo ". ..sobre o Quadro de Pes-
soal dos Serviços Técnicos e Administrativos do Tribunal de Contas do Estado...". 

Trata-se de providência com a qual seqüêncio e complemento, relativamente à 
egrégia Corte de Contas, as que iniciei, no começo de meu mandato de Governador 
do Estado, quando sancionei a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, hoje vigente. 

Creio, aliás, que constitui dever impostergável do governante o de propiciar 
aos órgãos que exercem a fiscalização da aplicação do dinheiro público os meios 
adequados ao desempenho da missão de que se incumbem. 

Considero, por isso, que a reformulação do Quadro de Pessoal do Tribunal de 
Contas do Estado, tal como agora proposto, constitui instrumento de ação ajustado 
aos propósitos de modernizar a atuação do colendo órgão, porquanto os mecanis-
mos de administração de pessoal a que se refere o projeto de lei mencionado, quan-
do em prática. ensejarão melhor controle e maior eficiência na realização das ativi-
dades atribuídas ao Tribunal de Contas. 

Como efeito, o Quadro de Pessoal que, hoje, congrega 668 (seiscentos e ses-
senta e oito) servidores será acrescido, e contará, a partir da vigência da Lei, 997 
(novecentos e noventa e sete) cargos nas diversas categorias funcionais, o que 
significa aumento expressivo, pois o equivalente a 329 (trezentos e vinte e nove) 
cargos ou 49,257 (quarenta e nove vírgula vinte e cinco por cento). Devo acen-
tuar. ainda, que as categorias funcionais de Auditor Jurídico e de Auditor de Con-
trole Externo, justo as de que mais carece o Tribunal de Contas para cumprimento 
de sua atividade, são consideravelmente ampliadas, passando, respectivamente, de 
7 (sete) para 34 (trinta e quatro) cargos, isto é, acréscimo de 385,71% (trezentos e 
oitenta e cinco vírgula setenta e um por cento) — a de Auditor Jurídico e de 28 
(vinte e oito) para 50 (cinqüenta) cargos, ou seja, acréscimo de 78,57% (setenta e 
oito vírgula cinqüenta e sete por cento) — a de Auditor de Controle Extemo. 
Creio conveniente destacar, ainda, que o provimento dos novos cargos referidos 
far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos até à metade 
das vagas existentes, ficando o restante reservado à ascensão funcional, de igual 
modo através de processo seletivo, dos integrantes das categorias de Assistente 
Técnico e Técnico de Conirole Externo que contém, pelo menos, 5 (cinco) anos de 
efetivo exercício na categoria, atendidas as demais exigências legais. 

Contribuo, assim, eficazmente para que a Corte de Contas possa dispor de 
amplas condições, no que tange, também, aos recursos humanos, para desempenhar, 
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em sua plenitude, a insubstituível missão que a Constituição do Estado lhe outorga, 
porquanto, relativamente aos recursos financeiros, tenho assegurado o fornecimento 
contínuo e suficiente, sempre que solicitado. 

A exposição de motivos subscrita pelo ilustre Presidente do Tribunal de 
Contas, Conselheiro ADHEMAR BENTO GOMES, que também anexo, minudencia 
as razões da organização do Quadro de Pessoal e indica as justificativas que respal-
dam a proposição. 

Encarecendo que o projeto de lei tramite em regime de urgência, consoante o 
estabelecido no artigo 26, § 29, da Constituição do Estado, valho-me do ensejo para 
reafirmar a Vossa Excelência e ilustre Pares protestos de especial consideração. 

JOÃO DURVAL CARNEIRO 
Governador 

Salvador, 19 de novembro de 1985 

Senhor Governador do Estado 

Temos a honra de encaminhar à apreciação de Vossa Excelência a minuta de 
anteprojeto de lei dispondo sobre o Quadro de Pessoal dos Serviços Técnicos e 
Administrativos deste Tribunal. 

No texto anexo, estamos propondo a reformulação do quadro para torná-lo 
mais consentâneo com as atividades desempenhadas por este Órgão e fixando lota-
ção que permita a progressão e a ascensão funcionais dos seus integrantes, sem o 
que não é possível se conseguir a profissionalização tão necessária ao aperfeiçoa-
mento dos serviços. 

Passamos a enumerar os pontos principais do anteprojeto: 

19 	Diminuição do número de Grupos Ocupacionais do Quadro medi- 
ante a fusão dos grupos "Serviços Administrativos" e —Outras 
Atividades de Nível Médio" era uni só. e dos grupos "Artesanato 
e Outras Profissões" e "Transporte e Portaria" no grupo "Ativida-
des Auxiliares". 

-to 	Compactação de cargos de atividades idênticas ou assemelhadas 
em Categorias mais amplas. de acordo com a política de pessoal 
atualmente adotada na maioria dos Planos de classificação de 
Cargos e Salários, inclusive nos da Assembléia Legislativa e do 
Tribunal de Justiça. 

39 	Criação de algumas categorias: 
a) Analista de Sistema e Técnico em Informática. Para introdução 

da Informática nos serviços deste Órgão surge a necessidade da 
criação das denominações apropriadas para este tipo de ativi-
dades, preenchendo-se as vagas futuramente, mediante concurso. 
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na medida das necessidades. 
Agente de Segurança; as atividades já existem. Como não utiliza- 
mos, nesta Corte de Contas, o sistema de contratação de serviço 
através de terceiros, as atividades vêm sendo executadas por 
outras categorias, acarretando desvio de atribuições, o que não 
é regular. 
No Grupo de Direção e Assessoramento, propomos a criação das 
Categorias de Chefe de Serviços Gerais e Chefe de Protocolo, 
Símbolo DAS-3, para corrigir uma anomalia: uma Chefia de 
Seção de Serviços Gerais tendo sob a sua subordinação 03 outras 
Chefias: Transporte, Administração de Sedes, Vigilância e 
Segurança; outra — a do Protocolo — chefiando as Seções de 
Classificação e de Expedição, todas, atualmente, do símbolo 
3-F. Propomos ainda, a criação das Categorias de Assessor 
Especial, Assessor de Imprensa, Chefe de Cerimonial e Inspetor 
de Finanças, para atender s necessidades do Tribunal; 

49 — Uma das finalidades principais da presente proposta é a de ampliar 
as possibilidades de progresso dos funcionários do Tribunal:  Alvi-
tramos, assim a criação de maior número de níveis salariais com 03 
classes, nas Categorias Funcionais, a exemplo do que ocorre com o 
quadro da Assembléia Legislativa; a instituição de Progressão 
Funcional, sendo a Horizontal independente de vaga e a Vertical 
mediante vaga obedecidos os critérios alternados de merecimento e 
antiguidade; a ascensão funcional ampla, dependente de vaga, me-
diante Prova de Habilitação, e atendimento dos requisitos constan-
tes das Especificações de Classe da Categoria pretendida. 
A regulamentação desses Institutos, que será realizada através da 
Resolução do Tribunal, disporá sobre a forma e as condições da 
sua operacionalização, atendidas algumas diretrizes estabelecidas no 
anteprojeto. Segundo essas diretrizes, a Progressão será realizada 
semestralmente e a Ascensão anualmente, às mesmas concorrendo 
os funcionários com interstício de 2 (dois) anos na categoria para 
Ascenção e I (um) ano, para Progressão Funcional. 
Para que a Progressão Horizontal seja realizada independente de 
vaga, a lotação numérica passa a ser fixada por nível. 

59 — As vagas de classe inicial de todas as categorias serão preenchidas 
através de Concurso Público, podendo ser reservadas vagas até o 
limite de 507, para Ascensão Funcional, mediante Prova de Habili-
tação de caráter competitivo. 

6 	— Estamos propondo, também, que o regime jurídico do pessoal seja 
estatutário, mais consentâneo com as funções de controle da admi-
nistração financeira e orçamentária do Tribunal, mais econômico 
para os cofres públicos. 
Em consequência, é proposto o aproveitamento dos contratados 
existentes, mediante critérios seletivos, em cargos de atribuições 
Iguais ou assemelhadas, no nível e classe iniciais, ficando, por outro 
lado. vedado este aproveitamento para os cargos de Auditor Jurídi-
co e Auditor de Controle Externo, que ficam reservados para o 
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ingresso através de concurso público ou ascensão funcional. 
Esse aproveitamento, não acarretará aumento de despesa, porquan-
to, neste Tribunal, o salário dos contratados é igual aos vencimen-
tos dos estatutários. 
Igual aproveitamento nas mesmas condições, estamos sugerindo 
para servidores à disposição, que exerçam cargos compatíveis com 
as atribuições do Tribunal, obedecidos o interesse e a conveniência 
do serviço público. 

79 	Os servidores do Tribunal, em sua maioria, nunca tiveram uma Pro- 
moção ou Progressão Funcional. Estamos propondo o posiciona-
mento nas classes imediatamente superiores de todos aqueles que 
contem mais de 2 (dois) anos na mesma classe. 

89 	Os cargos de Taquígrafos passam a ser privativos de profissionais de 
nível superior devidamente habilitados, ressalvada a situação dos 
atuais ocupantes. 

Na certeza da acolhida que o anteprojeto anexo terá por parte de Vossa Exce-
lência, com a sua breve transformação em Mensagem à Augusta Assembléia Legisla-
tiva,'aproveitamos o ensejo para reafirmar-lhe a nossa elevada consideração. 

Conselheiro Adhemar Bento Gomes 
Presidente 

PROJETO DE LEI 

Dispõe sobre o Quadro de Pessoal dos Serviços Técnicos e 
Administrativos do Tribunal de Contas do Estado e dá 
outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 19 — O Quadro de Pessoal dos Serviços Técnicos e Administrativos do 

Tribunal de Contas do Estado é constituído de cargos de provimento em comis-
são e de cargos de provimento efetivo, compreendendo os seguintes Grupos Ocupa-
cionais: 

I — Grupo Ocupacional de Direção e Assessoramento; 
II — Grupo Ocupacional de Atividades Controladoras; 

III — Grupo Ocupacional de Outras Atividades de Nível Superior: 
IV — Grupo Ocupacional de Outras Atividades de Nível Médio: 
V — Grupo Ocupacional de Atividades Auxiliares. 

Art. 29 — Os Grupos Ocupacionais referidos no artigo anterior são estrutura-
dos em categorias funcionais, níveis hierárquicos e classes, identificados em razão da 
natureza das suas atividades, nível de escolaridade e grau de conhecimentos exigidos 
para o seu desempenho e demais requesitos estabelecidos nas especificações das 
categorias. 
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§ 19— A composição, estrutura e lotação dos Grupos Ocupacionais re-
feridos no artigo 19 são os constantes dos Anexos I a que fazem parte desta 
Lei. 

2° — As especificações de categoria, contendo os demais requisitos para o 
aproveitamento dos cargos, são as estabelecidas em Resolução do Tribunal de Con-
tas, respeitado, quanto à escolaridade, o disposto no Anexo IX desta Lei. 

§ 3° — A escala de vencimentos das categorias funcionais que compõem o 
Quadro de Pessoal dos Serviços Técnicos e Administrativo do Tribunal de Contas é 
a constante do Anexo VIII. 

Art. 3° — O Grupo Ocupacional Atividades Controladoras, designado pelo 
código TC-AC-500, corresponde as atividades específicas do Tribunal de Contas do 
Estado e é constituído de categorias funcionais, distribuídas em níveis e classes, 
na forma do Anexo II. 

Art. 49 — Os Grupos Ocupacionais Outras Atividades de Nível Superior e 
Outras Atividades de Nível Médio, representados, respectivamente, pelos códigos 
TC-ANS-400 e TC-ANM-300, são constituídos de categorias funcionais, distribuí-
das em níveis e classes, na forma dos Anexos III e IV. 

Art. 59 — O Grupo Ocupacional Atividades Auxiliares, designado pelo 
código TC-AA-200, engloba as atividades de apoio do Tribunal de Contas do Esta-
do, cujas categorias, níveis e classes são as consthritbs do Anexo V. 

Art. 6° — O Grupo Ocupacional Direção e Assessoramento, designado pelo 
código TC-DAS-100, é constituído de cargos de provimento em comissão a que são 
inerentes atividades de direção e assessoramento, de acordo com o Anexo I. 

Art. 7° — As categorias funcionais do Quadro de Pessoal dos Serviços Técni-
cos e Administrativos do Tribunal de Contas do Estado ficam escalonadas em níveis 
verticais, representados por números, cada um com 3 (três) classes. 

Parágrafo único — Excetuam-se do disposto neste artigo as categorias de 
Auditor Jurídico e Auditor de Controle Externo que são escalonados em 4 (quatro) 
níveis, sem subdivisão de classes. 

Art. 8° — O ingresso nas classes iniciais das categorias funcionais constantes 
do Quadro de Pessoal dos Serviços Técnicos e Administrativos do Tribunal de Con-
tas do Estado far-se-á através de concurso público, de provas ou de provas e títulos, 
ou mediante ascensão funcional, nesta hipótese em número nunca superior à meta-
de das vagas existentes. 

Art. 99 — A movimentação dos funcionários dentro da estrutura de níveis e 
classes será realizada mediante progressão e ascensão funcionais, segundo regula-
mentação fixada em Resolução do Tribunal de Contas do Estado, obedecidas as 
seguintes diretrizes: 

I — a ascensão funcional será ampla, admitida a concorrência do fun-
cionário a qualquer categoria mais elevada, desde que preencha os 
requisitos estabelecidos nas especificações da categoria e seja 
aprovado e classificado, até o limite das vagas existentes, em 
prova de habilitação, na forma da regulamentação desse instru-
mento, respeitado o limite indicado no artigo 89; 

II — a progressão funcional será horizontal ou vertical; 
III — a progressão horizontal será realizada no último mês de cada se-

mestre, independentemente de vaga, de uma classe para outra 
imediatamente superior do mesmo nível, obedecidos os limites 
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percentuais estabelecidos em regulamento; 
— a progressão vertical realizar-se-á no preenchimento de vaga, da 

última classe de um nível para a inicial do nível imediatamente 
superior da mesma categoria funcional; 

V — a lotação numérica dos cargos do Quadro de Pessoal dos Serviços 
Técnicos e Administrativos do Tribunal de Contas do Estado 
passa a ser fixada por categoria funcional e nível; 

VI — as progressões vertical e horizontal obedecerão aos critérios alter-
nados de merecimento e antiguidade; 

VII — o interstício para progressão é de 1 (um) ano na classe e para 
ascensão funcional, de 2 (dois) anos na categoria funcional. 

Parágrafo único — Somente poderão concorrer à ascensão funcional para os 
cargos de Auditor Jurídico e de Controle Externo os integrantes das categorias de 
Assistente Técnico e Técnico de Controle Extemo que contem, pelo menos, 5 
(cinco) anos de efetivo exercício na çategoria, atendidas as demais exigências legais. 

Art. 10 — O merecimento para efeito de progressão funcional será apurado 
por uma comissão designada pela Presidência do Tribunal de Contas do Estado que 
se baseará em critérios objetivos a serem definidos em regulamento. 

Art. 11 — O Tribunal de Contas do Estado, em ato específico, fixará as cara-
cterísticas, exigências e especificações de todas as categorias funcionais. 

Art. 12 — O regime do pessoal do Tribunal de Contas do Estado é o estatutá-
rio, observado o disposto no § 29, do artigo 108, da Constituição Federal, e § 89, 
do artigo 70, da Constituição do Estado. 

Art. 13 — Existindo vaga, poderão ser aproveitados em cargo de atribuições 
iguais ou assemelhadas, no nível e classe iniciais do novo Quadro, mediante proces-
sos seletivos estabelecidos em Resolução do Plenário, respeitados os níveis de esco-
laridade fixados no Anexo IX e desde que satisfeitos os pré-requisitos para o pro-
vimento: 

I — os atuais servidores contratados do Tribunal de Contas do Estado, 
obedecida a identidade de vencimento e salário; 

II — os servidores contratados de outros Quadros do Estado que, em 19 
de novembro de 1985, estejam oficialmente à disposição do Tribu-
nal de Contas. 

§ 19 — Atendendo ao exclusivo interesse das atividades do Tribunal de Con-
tas do Estado, poderão ser aproveitados, ainda, nas condições do "caput" deste 
artigo, dispensado o processo seletivo e mediante opção a ser manifestada dentro 
de 30 (trinta) dias da vigência desta Lei, os funcionários efetivos de outros Quadros 
do Estado que, em 19 de novembro de 1985, estejam oficialmente à disposição do 
Tribunal de Contas. 

§ 29 — Em igualdade de condições, terá preferência para o aproveitamento de 
que trata este artigo o servidor contratado do Tribunal de Contas. 

§ 39 — Fica vedado o aproveitamento de que trata este artigo para os cargos 
de Auditor Jurídico e Auditor de Controle Externo. 

Art. 14 — Os cargos atuais do Tribunal de Contas que sofreram alteração de 
nomenclatura, constantes dos Anexos II a V, obedecerão à correspondência esta-
belecido. no Anexo VII. 

Parágrafo único — O funcionário ocupante de cargo cuja categoria sofreu mo- 
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dificação de nível fica enquadrado no nível correspondente do cargo anterior. 
Art. 15 — O cargo de Taquígrafo passa a ser privativo de profissional assim 

habilitado, com escolaridade de nível superior, ressalvadas as situações dos atuais 
ocupantes dos cargos ora transformados, enquanto perdurarem na investidura em 
que se encontram. 

Art. 16 — O pessoal enquadrado como remanescente na classificação proces-
sada pela Lei n9 3.839, de 2 de outubro de 1980, integrado no quadro estatutário 
em cargo diverso, terá assegurado o direito ao seu aproveitamento no cargo em que 
foi inicialmente classificado. 

Art. 17 — Os funcionários do Tribunal de Contas do Estado que, a 31 de 
dezembro de 1985, contarem mais de 2 (dois) anos no mesmo nível e classe de 
categoria funcional, excetuados os que obtiverem melhoria de vencimento por 
força do disposto nos artigos 14 e seu parágrafo único, e 15, serão automaticamente 
posicionados na segunda classe imediatamente superior da sua categoria. 

Parágrafo único — Excluem-se também do disposto nesse artigo as categorias 
de Auditor Jurídico e Auditor de Controle Externo. 

Art. 18 — Ficam extintos e supressos nos Serviços Técnicos e Administrativos 
do Tribunal de Contas do Estado os seguintes cargos vagos: 

Agente Administrativo 	  15 
Agente Administrativo Auxiliar 	  24 
Datilógrafo 	  01 
Agente Cinefotografia e Microfilmagem 	  01 
Agente de Telecomunicação e Eletricidade 	  01 
Agente de Mecanização de Apoio 	  01 
Motorista 	  08 
Agente de Portaria 	  04 
Artífice de Copa e Cozinha 	  02 
Artífice de Mecânica 	  01 
Artífice de Carpintaria e Marcenaria 	  01 
Artífice de Eletricidade 	  01 
Artífice de Som e Comunicação 	  01 

51 

Art. 19 — Sobre os valores referidos no Anexo VIII, para os cargos do Quadro 
de Pessoal dos Serviços Técnicos e Administrativos do Tribunal de Contas do Esta-
do que não tenham assegurada a paridade de vencimentos com os dos Quadros dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, incidirá o percentual de majoração de 
70,30%, a partir de janeiro de 1986. 

Art. 20 — O Tribunal de Contas baixará Resolução para operacionalizar o 
cumprimento desta Lei. 

Art. 21 — As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias específicas consignadas ao Tribunal de Contas do Estado para o exer-
cício de 1986. 

Art. 22 — Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, protraidos seus 
efeitos a 2 de janeiro de 1986, revogadas as disposições em contrário. 
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ANEXO 1 

ICE — GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO — CÓDIGO TC-DAS-100 

CÓDIGO NÍVEL CATEGORIA QUANTIDADE 

TC-DAS-101 5 Coordenador de Administração 1 
TC-DAS-102 5 Coordenador de Controle Externo 4 
TC-DAS-103 5 Chefe de Assessoria 3 
TC-DAS-104 5 Secretário Geral 1 
TC-DAS-I05 5 Chefe de Gabinete da Presidência 1 
TC-DAS-106 5 Assessor Especial 2 
TC-DAS-107 5 Inspetor de Finanças 1 
TC-DAS-108 4 Supervisor 16 
TC-DAS-109 4 Chefe de Serviço 6 
TC-DAS-110 4 Assessor 10 
TC-DAS-111 4 Assessor de Imprensa 1 
TC-DAS-112 4 Secretário de Plenário 1 
TC-DAS-113 4 Chefe de Cerimonial 1 
TC-DAS-114 4 Chefe de Gabinete da Vice-Presidência 1 
TC-DAS-115 4 Assistência da Presidência 1 
TC-DAS-116 3 Chefe de Serviço 4 
TC-DAS-117 3 Secretário Assistente 8 
TC-DAS-118 3 Secretário da Câmara 2 
TC-DAS-119 2 Secretário 6 
TC-DAS-120 2 Oficial de Gabinete 1 
TC-DAS-121 1 Oficial de Gabinete 1 
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ANEXO II— CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

TCE — GRUPO DE ATIVIDADES CONTROLADORAS 	CÓDIGO TC-AC-500 

CÓDIGO 	NÍVEL/CLASSE 
	

CATEGORIA 

TC-AC-500 

TC-AC-501 
TC-AC-502 
TC-AC-503 
TC-AC-504 
TC-AC-505 

11-12-13-14 
11-12-13-14 

8- 9-10-ABC 
8- 9-10-ABC 
8- 9-10-ABC 

TC-AC-506 	4- 5-6-7-ABC 
TC-AC-507 	4-5-6-7-ABC 

TC-AC-508 	1-2-3ABC 

I — ATIVIDADE DE NÍVEL SUPERIOR 

Auditor Jurídico 
Auditor de Controle Externo 
Assistente Técnico 
Técnico de Controle Externo 
Taquígrafo 

II— ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO 
29 GRAU COMPLETO 
Agente de Controle Externo 
Auxiliar de Fiscalização 

III — ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO — 
1° GRAU 
Atendente de Plenáric 

ANEXO III — CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

TCE — GRUPO DE OUTRAS ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR TC-ANS-400 

CÓDIGO NÍVEL/CLASSE CATEGORIA 

TC-ANS-401 1-2-3 ABC 
TC-ANS-402 1-2-3 ABC 
TC-ANS-403 1-2-3 ABC 
TC-ANS-404 1-2-3 ABC 
TC-ANS-405 1-2-3 ABC 
TC-ANS-406 1-2-3 ABC 

Médico 
Analista de Sistemas 
Técnico de Documentação e Biblioteca 
Dentista 
Jornalista 
Arquivista 
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ANEXO IV — CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

TCE — GRUPO DE ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO 	CÓDIGO TC-ANM-300 

CÓDIGO NÍVEL/CLASSE CATEGORIA 

TC-ANM-301 1-2-3-4 ABC 
	

Assistente Administrativo 
TC-AMN-302 1-2-3-4 ABC 

	
Técnico de Informática 

TC-ANM-303 1-2-3-4 ABC 
	

Técnico de Nível Médio 

ANEXO V — CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

TCE — GRUPO DE ATIVIDADES AUXILIARES 	CÓDIGO TC-ANM-200 

CÓDIGO NÍVEL/CLASSE CATEGORIA 

TC-AA 201 	2-3-4 ABC 	Agente de Segurança 
TC-AA 202 	2-3-4 ABC 	Motorista 
TC-AA 203 	1-2-3 ABC 	Auxiliar de Serviços Gerais 
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LOTAÇÃO NUMÉRICA DAS CATEGORIAS E NÍVEIS 
ANEXO VI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAIS 
TC-AC 	501- Auditor Jurídico 16 8 6 4 34 

Auditor de Controle Externo 23 12 9 6 50 
Assistente Técnico 58 25 10 93 
Técnico de Controle Externo 60 30 15 105 

505 - Taquígrafo 4 2 1 7 
506- Agente de Controle Externo 50 35 15 10 110 
507 - Auxiliar de Fiscalização 85 40 15 7 147 
508- Atendente de Plenário 	 5 3 1 9 

TC-ANS 401 - Médico 	 4 1 1 6 
402- Analista de Sistemas 	 2 I 1 4 
403- Técnico de Documentação e Bibliotec 	3 2 I 6 
404 - Dentista 	 3 2 1 6 
405 - Jornalista 	 1 1 I 3 
406 - Arquivista 	 2 1 1 4 

TC-ANM 301- Assistente Administrativo 	120 60 30 15 225 
302 - Técnico em Informática 	 10 4 2 1 17 
303- Técnico em Nível Médio 	 6 3 2 I 12 

TC-AA 	201- Agente de Segurança 18 6 3 27 
202 - Motorista 25 12 5 42 
203- Auxiliar de Serviços Gerais 	60 20 10 90 

216 141 69 160 75 30 17 122 57 26 39 20 15 10 997 



TABELA DE CORRESPONDÊNCIA 

ANEXO VII 

SITUAÇÃO ANTERIOR 
	

SITUAÇÃO ATUAL 

Bibliotecário 	  

Agente Administrativo, Agente Admi- 
nistrativo Auxiliar e Datilógrafo 	 

Agente de Portaria com funções de 
Segurança 	  

Agente de Telecomunicações e Eletri-
cidade, Agente de Mecanização de 
Apoio e Agente de Mecânica 	 

Agente de Portaria e Artífice em suas 
várias modalidades 	  

Técnico em Documentação e Bibio-
teca 

Assistente Administrativo 

Agente de Segurança 

Técnico de Nível Médio 

Auxiliar de Serviços Gerais 

152 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

TABELA SALARIAL 

ANEXO VIII 

VALORES 

GRUPO 	CÓDIGO 
OCUPACIONAL CATEGORIAS NEVEIS 

CLASSES 

SINGULAR OU A 

TC-AC-500 	501 	 14 	8.900.560 
13 	7.921.499 
12 	6.899,626 

502 	 li 	5.519.701 

503 	 10 	2.781.187 2.850.717 3.104.261 
a 	 09 	2.520.948 2.621.785 2.726.655 
505 	 08 	2.241.750 2.353.836 2.471.518 

506 	 07 	1.532.202 1.590.779 2.241.750 
06 	1.165.604 1.223.883 1.285.075 
05 	 986.499 1.057.237 1.110.099 

507 	 04 	 869.794 	913.282 	958.946 

03 	 760.162 	800.868 	822.189 
508 	 02 	 675.785 	702.816 	730.927 

01 	 578.724 	614.259 	649.794 

TC-ANS-400 401 	 03 	2.781.187 2.850.717 3.104.261 
a 	 02 	2.520.948 2.621.785 2.726.655 
406 	 01 	2.241.750 2.353.836 2.471.518 

C-ANM-300 301 	 04 	1.532.202 1.590.779 2.241.750 
a 	 03 	1.165.604 1.223.883 1.285.075 

02 	 986.499 1.057.237 1.110.099 
303 	 01 	 869.794 	913.282 	958.946 

C-AA-200 	201 	 04 	 931.742 978.329 1.027.243 
03 	 804.877 	845.119 	887.373 

202 	 02 	 695.472 	731.015 	766.550 

203 	 03 	 804.877 	845.119 	887.373 
02 	 695.472 	731.015 	766.550 
01 	 461.967 	497.502 	533.029 

TC-DAS-100 	101/106- 	 5 	2.549.938 
107/114- 	 4 	2.022.595 
115/116- 	 3 	1.455.936 
117/119- 	 2 	 889.276 
120 	 1 	 605.946 

FUNÇÕES 
	

1-F 	 340.246 
GRATIFICADAS 
	

2-F 	 4E14.494 
3-F 	 523.599 
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NÍVEL DE ESCOLARIDADE EXIGIDO PARA OS CARGOS DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

ANEXO IX 

1 — NÍVEL SUPERIOR 
Auditor Jurídico 
Auditor de Controle Externo 
Técnico de Controle Externo 
Assistente Técnico 
Taquígrafo 
Médico 
Dentista 
Analista de Sistema 
Técnico em Documentação e Biblioteca 
Jornalista 
Arquivista 

II-- NÍVEL MÉDIO — 29 GRAU COMPLETO 
Agente de Controle Externo 
Auxiliar de Fiscalização 
Assistente Administrativo 
Técnico de Infomática 
Técnico de Nivel Médio 

III — NNEL MËDIO — 19 GRAU 
Atentende de Plenário 
Agente de Segurança 
Motorista 
Auxiliar de Serviços Gerais 
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A Estatueta de Ruy simboliza os 70 Anos do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 





Os artigos assinados e publieanos na 
presente Edição Especial dessa Revista 
são da responsabilidade exclusiva dos 
respectivos Autores. 

Editada pela Assesso.ria de Comunicação Social da Presidência — ASCOM 



Composto e Impresso na Gráfica, Editora Arco bis 
Travessa Franco Velasco, 7 - Desterro 

Fone: 243.8288 - Salvador - Rabia 



Agradecemos o intercámbio. 
On demande l'exchange. 
Si prega l'intercambio. 
Eschange is solicited. 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: 
ASCOM — Assessoria de Comunicado Social 

TCE — Av. Luiz Viana Filho, s/n 
Plataforma 5 do CAB 

CEP 40.000 — Salvador — Bahia — Brasil 
Telefone 232-4533 
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