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CONS. MENANDRO MINAHIM, NOVO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 

No encerramento de sua administração na Presidência do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia, no último dia 2 de janeiro de 1986, o Cons. 
Adhemar Martins Bento Gomes proferiu o seguinte discurso: 

"Neste breve intervalo que antecede o evento da posse de S. Er: o 
Cons. Horácio Matos Júnior e o evento da posse, em seguida, dos novos 
Presidente e do Vice-Presidente desta Casa, quero dizer ao novo Conselheiro 
que este Plenário o recebe com carinho, no seu regaço hospitaleiro e formula 
os melhores votos de plena felicidade no exercício das suas novas funções 
e os maiores êxitos. Mas, para homenageá-lo, ainda, quero dar por inaugurada 
a placa contendo os nomes de todos os Conselheiros que participaram e 
participam deste Plenário, a partir do Cons. Carlos Chenaud ao 47° Conselheiro 
empossado — Cons. Horácio Matos Júnior". 

Logo a seguir, o Cons. Adhemar Bento Gomes expressou-se nos termos 
que seguem: "Fazem, exatamente, dois anos que neste lugai e nesta horâ 
assumi a presidência do Tribunal de Contas do Estado, honra maior para 
um Conselheiro desta Casa. Hoje, com o mesmo entusiasmo, com a mesma 
sedução para os desafios da administração do controle externo, com o mesmo 
elan, com o mesmo ânimo, já agora acrescidas da experiência que estes dois 
anos me proporcionaram, entrego a presidência desta Corte de Contas ao 
meu eminente sucessor, Cons. Menandro José Minahim, sagrado que foi 
com a unanimidade dos votos deste colegiado. 

O que foi a administração nestes dois anos, o muito que aqui se realizou 
constará com pormenores no Relatório circunstanciado que terei a oportu-
nidade de submeter aos meus ilustres Pares, dando-lhes conta da minha gestão 
administrativa, procurando demonstrar que, na modéitia das minhas atitudes 
e ações, envidei todos os esforços para corresponder ao mandato que recebi. 
A posse e a transmissão de poderes num Colegiado como este, marcado 
por um profundo sentimento de fraternidade e espírito de colaboração entre 
os seus membros, não constituem um marco divisório entre as administrações 
que rotineiramente se sucedem. A lúcida compreensão que todos os Conse-
lheiros têm dos deveres e responsabilidades para com esta Casa e o cotidiano 
entrosamento dos misteres de cada um, quer no plano do colegiado, quer 
no desempenho da atividade individual, e no permanente propósito de aperfei-
çoamento dos métodos de gestão e aplicação dos dinheiros públicos, balizando, 
inevitavelmente, dentro de um mesmo e único itinerário, a ação de sucessivas 
presidências. E, a diversificar, então, as condições dos respectivos exercícios, 
passam elas a encontrar, apenas, o acréscimo progressivo de responsabilidades, 
correspondente, às realizações e conquistas dos biênios que se findam. 
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É nestes termos, que em verdade, se empossará, em poucos instantes, 
nas supremas funções de direção deste órgão de Contas o estimado e eminente 
amigo e colega Conselheiro Menandro José Minahim, cuja inteligência, descor-
tinado espírito, larga experiência da vida pública e dedicado amor a esta 
Casa lhe permitirão, com segurança, laborar a mesma fecundidade adminis-
trativa que tem assinalado a história deste Tribunal. 

É assim, com tranqüila confiança e jusificado orgulho que — no desem-
penho deste honroso instante — dirijo em nome do Tribunal e do seu operoso 
Quadro de Servidores, as mais vivas e afetuosas saudações ao novo Presidente 
Conselheiro Menandro José Minahim e ao Vice-Presidente, o ilustre, talentoso 
e competente colega e amigo, Conselheiro Renan Rodrigues Baleeiro. Um 
e outro encontrarão, como sempre encontrei nos dignos Pares, o mais decidido 
apoio e a mais desambiciosa colaboração para a eficiência cada vez maior 
e prestígio sempre ascensional desta Casa. 

Entre as instituições mais necessárias ao funcionamento regular do regime 
democrático encontra-se, inquestionavelmente, a da fiscalização dos dinheiros 
públicos, porque se cria em decorrei dela uma atmosfera de confiança propícia 
à sua estabilidade e aperfeiçoamento. O malbarato das finanças públicas, 
sabe-se frustra as aspirações coletivas e se constitui em porta aberta para 
as mais abusivas práticas que desprestigiam e ameaçam as instituições demo-
cráticas. 

A função da Justiça de Contas, em verdade, representa na estrutura 
da sociedade democrática, traduzida nos diplomas políticos dos povos, uma 
espécie de tecido conjuntivo do organismo do Estado, pois, como esse elemen-
to mantenedor da atividade vital, a Corte de Contas nutre com sua vigilância 
saneadora e higidêz dos órgãos e Serviços Públicos. 

Entre o Poder Judiciário e os dois Poderes eminentemente políticos — 
o Executivo e o Legislativo — a Lei Magna situou o Tribunal de Contas 
como Órgão fundamental do controle da aplicação financeira, revestido do 
prestígio que a imparcialidade de sua magistratura lhe confere, e credenciado, 
por isso mesmo, a cavaleiro das injunções político-partidárias, a contribuir 
para a legislação que os faculta, justifica e explica. 

Mas, para que o Tribunal realize esta sua função salutar, garantindo 
a efetividade da lei e impedindo a sua distorsão, importante é que ele seja 
provido de meios eficazes de fiscalização, e controle. Não basta, assim, que 
a Constituição tenha estabelecido a existência do Tribunal de Contas para 
fiscalização do cumprimento da legislação financeira e orçamentária. 

Toma-se indispensável que ele disponha de condições para afirmar a 
sua presença na vida administrativa do estado e realizar satisfatoriamente 
a sua altíssima missão. Indispensável que se lhe assegure uma maior atitude 
de fiscalização e independência de seus juízes. Muito bem instalado num 
dos mais modernos e funcionais prédios públicos do nosso Estado, graças 
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à ação realizadora do então Governador Antonio Carlos Magalhães e revita-
lizado ria sua estrutura, através de Lei Orgânica que melhor definiu e distendeu 
suas atribuições, sancionada, neste. Plenário, pelo ínclito e laborioso Gover-
nador João Durval Carneiro, vive o Tribunal de Contas, nesta década, em 
que completou 70 anos, momentos gloriosos de prestígio, independência e 
realizações. 

Este último biênio caracterizou-se pela ênfase nas atividades de inspeção 
e auditoria com uma ação permanente de presença dos auditores deste Tribunal 
junto aos Órgãos da Administração Centralizada e Descentralizada, utlizando 
as modernas técnicas de Auditoria Operacional de caráter preventivo, pedagó-
gico e orientador, com o "khow how" disponível do Instituto Latino-Ame-
ricano de Ciências Fiscalizadoras, atingindo-se a meta considerável de 171 
inspeções no período. No plano administrativo destacaram-se as atividades 
materiais da realização de um vigoroso programa da capacitação de treina-
mento dos recursos humanos, suporte para a adoção das modernas técnicas 
de auditoria, e a introdução do processamento eletrônico de dados, através 
de convênios com o Serpro, Prodasen, Prodeb, Secretaria da Fazenda e Cedap 
para atender às várias necessidades, de computação eletrônica identificadas, 
na 'Casa. No particular da área da Administração de Pessoal permito-me 
assinalar com grandes conquistas, as recentes decisões desta Corte, incluindo 
na lista de Substitutos de Conselheiros um servidor do Tribunal e permitindo 
o agradecimento com a Comenda Medalha do Mérito Ruy Barbosa a servidores 
que se destaquem pelos méritos pessciais e bons serviços prestados. Avulta, 
ainda, pela sua importância na política de pessoal Praticada nesta Casa o 
reconhecimento da paridade com cargos de atribuições iguais e assemelhadas 
dos Poderes Executivo e Legislativo e a extensão da vantagem da gratificação 
adicional especial para os Procuradores do Estado para os cargos de Auditor 
deste Tribunal e, culminando, o encaminhamento pelo Governador João Dur-
val Carneiro, sempre sensível à boa atuação deste Órgão, da mensagem n. 
51/85, de 14 de novembro último, em tramitação na Assembléia Legislativa, 
dispondo sobre a reformulação do Quadro de Pessoal dos Serviços Técnicos 
e Administrativos, reorganizando-os em carreira, objetivando garantir a profis-
sionalização, dando oportunidade aos servidores de terem a Igualdade de 
tratamento para situações idênticas, conciliando a antiguidade e a experiência 
com o mérito do concurso público e da prova de habilitação. Como bem 
sintetizou Sua Excelência o eminente Governador João Durval Carneiro, 
em sua mensagem: "Trata-se da providência com a qual seqüencio e completo, 
relativamente a Egrégia Corte de Contas, as que iniciei no começo do meu 
mandato de Governador do Estado, quando sancionei a Lei Orgânica do 
Tribunal, hoje vigente. Creio, aliás, guie 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 

7 



se incumbem. Considero, por isso, que a reformulação do Quadro de Pessoal 
do Tribunal de Contas-  do estado tal como agora proposto, constitui instru-
mento de ação ajustado aos propósitos de modernizar a atuação do colendo 
órgão, porquanto os mecanismos de administração de pessoal que se refere 

projeto de lei mencionado, quando em prática, ensejarão melhor controle 
e maior eficiência na realização das atividades atribuídas ao Tribunal de Con-
tas". 

Em consonância com as atividades materiais, procurou-se fortalecer o 
"Esprit de Corp", tão indispensável à boa e salutar convivência, através do 
programa de valorização e integração dos servidores, realizado com a Asso-
ciação de Classe — ASTEB — com uma série de convênios assinados, como 

para a aquisição da casa própria com o Inocoop, para empréstimos com 
estabelecimentos bancários, para a administração e manutenção do Coral 
do Tribunal, para promoção do desenvolvimento cultural e de festividades 
de integração. atingindo o auge com o comodato do imóvel adquirido pelo 
Estado para a sede da ASTEB, no bairro de Itapuã, que proporcionará lazer, 
esporte, e recreação para os servidores. 

Entretanto, releva notar que a moral administrativa, a probidade, o respei-
to à verdade, o devotamento no cumprimento do dever e o espírito público; 
foram exemplos constantes e permanentes e são os valores que devem preceder 
quaisquer tipos de avaliações ou prestações de contas, porque em termos 
de gerenciamento em administração, patticularmente no trato da coisa pública, 
não apenas os aspectos materiais importam, mas, e sobretudo, todo um conjun-
to de medidas, de ações e comportamento há-de ser considerado, de forma 
que o Estado, através de suas instituições e de seus representantes, inspire 
respeito, admiração e confiança imagem de seriedade que, permaneritemente, 
deve ser reconhecida pela opinião pública. 

Releva, mais, registrar o excelente relacionamento, o alto nível e a desva-
necedora consideração e apoio com que esta Corte e seus integrantes têm 
sido distinguidos pelo Excelentíssimo Senhor Governador João Durval Car-
neiro e seus auxiliares diretos, notadamente os Secretários Waldeck Ornellas 
e Benito Gama, respectivamente, do Planejamento e da Fazenda. Da mesma 
forma com a Assembléia Legislativa e com o Poder Judiciário, através das 
ações benfazejas dos seus ilustres presidentes Deputado Faustino Lima, ex-Pre-
sidente Luiz Eduardo Magalhães e Desembargador Jorge Figueira, bem como 
os dignos Pares integrantes daqueles Colegiados. 

O que aqui se realizou no biênio 84/85 jamais poderia ser feito por único 
homem. Assim, cumpre-me realçar a valiosa e indispensável colaboração dos 
preclaros colegas, os quais com o seu apoio, inteligência, cultura e descortino 
souberam sugerir, encaminhar e solucionar as inúmeras questões submetidas 
à apreciação plenária. 
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Imprescindível, outrossim, a cooperação da Procuradoria Geral do Estado 
Junto a este Tribunal, nas pessoas dos ilustres Procuradores que sucederam 
na chefia, os Dr. Luiz Augusto Navarro de Brito e Albérico José Lima 
da Motta. Não posso deixar de assinalar o interesse e a lealdade dos devotados 
e operosos Assessores, Coordenadores, Diretores, Chefes e Servidores de 
todos os níveis da hierarquia funcional. 

Aos competentes profissionais da Imprensa que cobrem a atividade do 
Tribunal, meu agradecimento pelo trabalho isento, justo e correto que desem-
penharam. A propósito, é gratificante salientar a ressonância da ação do 
Tribunal junto à opinião pública, manifestada seguidamente, ao longo dos 
comentários, das reportagens, das análises, da cobertura que vem dando a 
imprensa à esta Corte de Contas, formando imagem que desvanece e, ao 
mesmo tempo, redobra a responsabilidade perante a sociedade: enfim, o 
meu agradecimento a todos os que colaboraram para o engrandecimento 
do Tribunal neste biénio. 

Renovo as minhas preces ao Criador e agradeço a Deus, Todo-Poderoso 
a fé inabalável e a inquebrantável confiança que me robusteceram o ânimo 
e me estimularam o desempenho da jornada. Muito obrigado". 

DISCURSO DO CONS. MENANDRO MINAHIM 

Após o juramento no novo cargo, o Presidente Menandro José Minahim 
proferiu estas palavras: 

"Primeiramente, aos meus Eminentes Colegas, e, mais do que isso, meus 
prezadíssimos amigos do Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 
os agradecimentos pela alta investidura que vem de me ser conferida pelo 
voto de Vossas Excelências, por força do qual assumo neste momento a 
Presidência desta Casa. 

O ex-Presidente, Conselheiro ADHEMAR MARTINS BENTO GO-
MES, a quem tenho a honra de suceder, teve uma atuação destacada, ponti-
lhada de realizações relevantes, merecedoras das mais exaltadas referências, 
marcando a sua passagem por este posto, que ora ocupo, com indeléveis 
sinais de uma personalidade de escol pela inteligência, pelo dinamismo,, pela 
altaneria, cujos exemplos magníficos buscarei seguir, para que seja digno 
da confiança honrosa que me foi depositada pelos meus Ilustres Pares. 

O relatório que acaba de ser feito perante este seleto auditório é rico 
de indicações verazes do quanto empreendeu a Presidência que hoje se findou 
em prol da grandeza crescente desta Corte de Contas. Pondo em merecido 
destaque o seu trabalho fecundo, ao lado de prestar-lhe justa homenagem, 
coloco em relevo a responsabilidade que me caberá ao sucedê-lo. Neste mo-
mento desejo agradecer-lhe as referências elogiosas feitas à minha pessoa, 
fruto da sua bondade e da amizade que nos liga. 
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Mas, tranquiliza-me a circunstância de vir para esta elevada função muito 
bem acompanhado. Em verdade, além da nobre convivência, apraz-me a 
confortadora constatação de ter ao meu lado, como Vice-Presidente, o Conse-
lheiro RENAN BALEEIRO, cultura primorosa, jurista emérito, persona-
lidade inconfundível — lhano, equilibrado, correto de atitudes e de palavras. 

Minhas senhoras e meus senhores: Considero este ato o coroamento 
de minha modesta vida pública. É natural que, nesta hora, recorde os meus 
primeiros passos na caminhada que me trouxe até esta Presidência. No longo 
percurso procurei sempre seguir os rumos com firmeza, sem retumbâncias; 
com franqueza e desassombro, sem exaltações; com determinação, sem desa-
fios; tudo com a conveniente circunspecção. 

Não foi uma andança sem percalços. Enfrentei caminhos ínvios, veredas 
agrestes, várzeas perigosas, com a constância da fé, com a segurança de querer, 
com a persistência de vencer. Cruzei os quadrantes do interior baiano, particu-
larmente na região de Jaguaquara, procurando, como escudeiro de Hipócrates 
e Galeno, minorar os sofrimentos dos que avocavam a minha assistência 
profissional. Os tons da paisagem exprimiam uma suavidade lírica. Recor-
tam-se no azul puríssimo, as silhuetas das palmeiras. Sobe dos vales um frescor, 
que a viração leve espalha, com o cheiro agreste das relvas e o perfume 
das flores. Todavia, a suavidade do panorama conflita e contrasta com a 
pobreza das gentes, transformando aquele lindo presépio muitas vezes em 
um hospital, em que as enfermidades são geradas pela miséria ambiente entre 
grande parte das populações até então inteiramente desvalidas e desprotegidas. 
Muito embora o tratamento médico fosse valioso, era, no entanto, impotente 
para debelar os males circundantes. Verifiquei, então, que algo além do esculá-
pio era imprescindível. Consciente dessa realidade, entrei no ativisfno político, 
na crença de que ao Estado, como poder maior e mais abrangente, caberia 
socorrer os nossos irmãos desprovidos de tudo e esquecidos de quase todos. 
Na faina política, também de passos ásperos e quase embargantes, consegui 
fazer alguma coisa por aquelas coletividades carentes. Prefeito de Serrinha; 
depois de Jaguaquara; deputado estadual e em seguida vice-governador do 
estado, deputado federal, presidente do partido, muito fiz para resgatar o 
meu compromisso para com o povo de minha terra, através de medidas execu-
tivas e legislativas de inegável operacionalidade. Transportei-me, ao final, 
para esse Sodalício, trazido pela mão amiga do grande ministro e ex-governador 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, cujo reconhecimento e gratidão de 
minha parte reitero solenemente neste instante. Registro, por oportuno, o 
honroso beneplácito da Assembléia Legislativa, onde, em legislaturas suces-
sivas, dei a minha limitada contribuição. Aqui encontrei, palpitante, saber 
e espírito público, dominantes dos egrégios componentes deste Colegiado. 
Na sua convivência amável e cavalheiresca aprendi a vencer os meandros 
de uma nova atividade especializada, na procura pertinaz de fazer justiça, 
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zelando aforçuradamente pelos bens do Estado e pelo adequado emprego 
dos dinheiros públicos. Tenho procedido até aqui, como hei de proceder 
sempre, como Magistrado, palavra sagrada, que, como todos sabem, significa 
competência, integridade, independência, amor ao trabaho, respeito ao direito 
do próximo. Este é o meu compromisso; este é o meu programa. Gizado, 
assim, o meu comportamento ético, oportuno referir algumas diretrizes para 
o trabalho a empreender nesta Presidência, visando, em tudo, a dar maior 
prestígio e realce à instituição a que pertenço, realce e prestígio no mecanismo 
constitticional brasileiro da atualidade. É notórió o crescimento da compe-
tência e das atribuições dos órgãos de Contas, como imperativo de uma fiscali-
zação adequada do emprego dos bens públicos, consentâneo com o regime 
democrático de governo que adotamos e porfiamos por aperfeiçoar, consoli-
dando-o. Em recente Congresso realizado nesta capital, graças à iniciativa 
operosa do meu Ilustre antecessor, e que mereceu o apoio valioso e decisivo 
do eminente governador JOÃO DURVAL CARNEIRO, muitos e impor-
tantes temas foram abordados, com sapiência e segurança, traçando os contor-
nos para uma atuação mais dilatada das Cortes de Contas no Brasil. Esta 
Presidência tudo fará no sentido de tomar realidades aquelas sugestões, que 
assegurarão a plenitude do exercício de suas funções constitucionais. Envidarei 
esforços para que seja vitoriosa a tese já apresentada, para que o Tribunal 
de Contas, pelo relevo que tem, mereça um capitulo especial na nova Carta 
Magna a ser elaborada para a Nação brasileira. Insisto no meu entendimento 
de que esta instituição não deve-se limitar ao exame, apenas, da legalidade 
dos atos públicos estatais, mas, ao contrário, adentrar, com reservas no campo 
da apreciação do mérito nos planos de governo, sem desfigurar o modelo 
da revisão tripartite que consagramos, apegados, no entanto, ao princípio 
da harmonia que deve presidir o relacionamento entre os poderes do Estado. 
Não há lugar, meus senhores e minhas senhoras, nem cabimento, para uma 
plataforma administrativa, mas, será próprio indicar os lineamentos das dire-
trizes a serem observadas. Tenho como principal meta prosseguir os planos 
prétraçados pelo conselheiro ADHEMAR BENTO GOMES, e, em especial, 
os que já estejam em início de implantação, como imposição de uma sequência 
administrativa proveitosa e útil. Ressalto o prosseguimento na concretização 
dos trabalhos de Informática, tão necessários nos dias atuais, já que vivemos 
na era da Cibernética. 

Outro ponto vital será a intensificação dos cursos de Aperfeiçoamento, 
particularmente, e de Auditoria Financeira, Orçamentária e Operacional, bus-
cando para tanto a cooperação do Banco Mundial, do ILACIF, e da Função 
Alemã para o Desenvolvimento Internacional. Compreendo tais cometimentos 
como a matéria essencial ao completo desempenho deste Órgão, retratando 
com nitidez o quadro real da Administração Pública, do Estado, além do 
valor pedagógico de tais realizações. 
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Envidarei — resoluto — os mais prementes esforços no propósito de 
melhorar as coadições de trabalho das coordenadorias e do Serviço Médico-O-
dontológico, inclusive, tentando conquistar novos espaços físicos e adquirindo 

material necessário ao completo desempenho de suas finalidades específicas. 
É, como se nota, uma súmula de intenções, sem alardes, modestamente, 
como convém, esboçada com os pés no chão, para que se transformem em 
realidades concretas. Preferi, desse modo, traçar rumos com realismo, na 
convicção que é mais fácil alcançar o pouco certo do que o muito duvidoso. 

Para tudo isso realizar, porém, é preciso contar com a ajuda excelente 
do preclaro governador JOÃO DURVAL, que tem sido incansável no dispen-
sar a este Tribunal o prestígio de sua atenção interessada, a vontade constante 
em atender. Expresso-lhe, por justiça, o agradecimento desta Casa, pelo muito 
que tem feito para a grandiosidade da atuação deste Colegiada. Aos meus 
nobres companheiros cuja honradez e cultura dignificam esta Casa, a douta 
Procuradoria Especializada, a AJUR, os Auditores, os Técnicos e do correto 
e eficiente funcionalismo tenho certeza de merecer a sua indispensável colabo-
ração. 

Assumo esta Presidência, coincidentemente, no dia em que aqui ingressa 
novel conselheiro HORÁCIO DE MATOS JÚNIOR, que traz para o nosso 

convívio a simpatia de sua presença e um cabedal de vivências em atividades 
parlamentares e políticas, sempre aureoladas pela seriedade de como as levou 
a termo e pelo valimento próprio de sua atuação. Saúdo, com efusão, um 
antigo colega, das lides políticas do passado recente. 

Minhas senhoras e meus senhores: Terão todos observado a emoção 
que me domina ao lhes dirigir a palavra neste momento. É, porém, justa 
essa emoção, desde que — volto a afirmar — considero esta ascensão à 
Presidência do TRIBUNAL DE CONTAS de minha terra natal, o coroamento 
de minha vida pública, o prêmio excelso ao meu currículo na longa atividade 
a serviço da Bahia e do seu povo. 

Permitam-me uma palavra de afeto a minha esposa, que tem sido a 
pertinaz incentivadora das minhas árduas pelejas através dos tempos, sempre 
presente com o seu estímulo esclarecido, renovando com a sua palavra sensata 
e amiga as minhas forças para novas etapas. Ao meu lado, nos momentos 
difíceis, é justo que com ela compartilhe este triunfo, em hora de alegrias. 
A ela, pois, de público, expresso a minha gratidão. 

A responsabilidade e a magnitude desta homenagem, que eu a recebo 
com a constância da minha humildade, está a impor-me desdobradas obriga-
ções, como se fosse um verdadeiro toque de alerta, o chamamento imperioso 
para o estrito cumprimento do dever. E eu respondo — sem jactância — 
mas, com desassombro a indeclinável determinação: — PRESENTE, para 
construirmos o FUTURO!" 
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O novo Presidentm Cons. Mcnandro Minahim, cumprimentado pelo seu antecessor. Cons. 
Adhemar Bento Gomes, na cerimónia dc posse. 



O Governador João Durval e o Ministro Antonio Carlos Magalhães estiveram presentes à solenidade de posse do Cons. Menandro 

Minahim como Presidente do TCE. 



CONFERÊNCIAS 



r
einar. agia--Serellarallffilleffifieepwia, 

1 



PALESTRA PROFERIDA PELO 
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA 
DR. LUIZ ALBERTO BRASIL DE SOUZA 
AO TRIBUNAL DE CONTAS, EM 06 DE MAIO DE 1986. 

A ECONOMIA BAIANA APÓS 
O DECRETO-LEI 2.284 

CONSELHEIRO PRESIDENTE: Srs. Conselheiros, Ilustres Represen-
tantes da Procuradoria Especializada, Ilustre Auditor Geral do Estado, demais 
autoridades aqui presentes ou representantes, dedicados funcionários da Casa. 

Honra-nos com a sua presença o ilustre Secretário da Fazenda, Dr. Luiz 
Alberto Brasil que, atendendo ao nosso convite se prontificou em fazer uma 
palestra mostrando como vem se comportando a economia e as finanças do 
Estado, face ao Decreto-Lei 2284/86. 

É o ilustre conferencista possuidor de ricos títulos. Formado em curso 
superior de Administração Pública pela Escola de Administração da Univer-
sidade Federal da Bahia, ex-Subsecretário da Fazenda, professor de Organi-
zação e Métodos da Faculdade de Ciências Contábeis da Fundação Visconde 
de Cairu. Participou de vários órgãos colegiados, grupos de trabalhos e de 
seminários superiores. Ministrou vários cursos, especialmente o de Contabi-
lidade Púbica. Já proferiu várias conferências e palestras. Este é, meus senho-
res, em ligeiras pinceladas, o curriculum do 'ilustre palestrante a quem eu, 
neste instante, tenho a honra de conceder a palavra. 

DR. LUIZ ALBERTO BRASIL DE SOUZA: 

— "Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Cons. Menan-
dro Minahim; Srs. Conselheiros deste Tribunal de Contas; Senhores Diretores 
da Secretaria da Fazenda; Srs. técnicos e funcionários deste Tribunal de Con-
tas; minhas senhoras e meus senhores. 

- 	Quero, inicialmente, manifestar a minha satisfação em aqui comparecer, 
atendendo ao honroso convite do Presidente desta casa, para, com os senhores, 
discutir e debater aspectos da economia do Estado da Bahia, principalmente 
em decorrência da edição do Decreto-Lei 2284/86, que estabeleceu uma nova 
ordem econômica neste País. É, pois, motivo de grande honra para mim 
estar aqui presente. 

O tema desta nossa conversá gira em torno da economia da Bahia, face 
as medidas de estabilização econômica, recentemente adotadas, acompanhan-
do um movimento mundial em relação a eliminação do câncer inflacionário 
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das economias, principalmente aquelas caracterizadas como em desenvolvi-
mento — as economias do Terceiro Mundo. 

Israel e Argentina adotaram, também, planos de combate à inflação, 
eles conviviam com índices inflacionários bastante superiores aos que noá 
convivíamos aqui. Mas, o que não significa dizer que, a curto e médio prazo, 
nós já não estaríamos também, com índices comparáveis àqueles com os 
quais se debatiam Argentina e Isarael. 

Antes de entrar no mérito da economia da Bahia, face a esse conjunto 
de medidas, cabe traçar um rápido histórico do que foi a inflação no Brasil. 

Tivemos três fases distintas a partir de 1964 em relação ao comportamento 
da inflação. Em 1964, a inflação atingiu a 97% vale lembrar que uma taxa 
de 97% desencadeou um processo revolucionário que culminou com a derru-
bada do governo do Presidente João Goulart. 

Em 1967, o governo revolucionário, através de um conjunto de medidas, 
conseguiu reduzir essa inflação para 24%; portanto, saímos de um patamar 
de 97% para 24%. Isto se deu na fase do Governo do Presidente Castelo 
Branco. Entre 1972 e 1973, atingimos os mais baixos índices de inflação na 
nossa história económica moderna. Chegamos a 18%. Isto nos Governos 
Costa e Silva e Mediei. 

Entre 74e 79, no Governo Geisel, a inflação já dispara para 37%. Em 
1980, um ano após a inflação de 37%, chegou-se a 100%. entre 1983 e 1985, 
200 e 230% e em 19864  embora as expectativas orientassem uma inflação 
de 230, 240%, a perspectiva real era de 400%. Assim é que tivemos uma 
inflação no mês de janeiro deste ano de 16% e já no mês de fevereiro de 
14%, com uma possibilidade de 25% no mês de março, razão porque o Go-
verno Federal decidiu pelo choque heterodoxo, desindexando a econômia 
e eliminando a inflação. O que antes era uma ironia, transformou-se em 
realidade. Conseguimos, por um decreto, acabar com a inflação. Não só 
acabar com a inflação, mas conviver com a deflação, algo historicamente 
sem precedente nos tempos modernos no Brasil. 

Agora, por que essa dança de números na inflação brasileira? Viu-se 
que entre 64 e 73 tivemos uma inflação de 97% em 64, 24% em 67, chegando 
ao mínimo de 18% em 1973: Isto foi conseguido porque a política económica 
do Governo Federal foi orientada por uma queda do nível dos preços com 
a drástica redução da demanda e do consumo, via arrocho salarial. Então 
para se obter uma taxa inflacionária baixa, foram adotados mecanismos pura-
mente monetaristas de arrocho de salários e de controle de emissão de moedas. 
Salários baixos e pouca moeda em circulação evidentemente que demandavam 
uma taxa inflacionária baixa. O resultado disso foi um decréscimo na econômia, 
no período. 
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Entre 1974 e 79, tivemos uma taxa média de inflação da ordem de 27%. 
Essa inflação cresceu para esses níveis porque o governo decidiu investir, 
o governo decidiu não conter o arrocho salarial, mas decidiu ampliar a base 
monetária. Jogar mais recursos na economia para que fossem aproveitados 
em investimentos. E quais foram esses investimentos? Entre alguns investi- 
mentos produtivos nessa época, pequenos e isolados, onde eu posso citar, 
por exemplo, no caso da Bahia, o Pólo Petroquímico de Camaçari. Nós convi-
vemos, também, com investimentos feitos pelo Governo Federal, que não 
trouxeram nenhum retorno. Jogaram-se recursos na economia, mas nenhum 
retomo alguns desses investimentos trouxe para o país, como, por, por exem-
plo, a Rodovia Transamazónica, a ponte Rio-Niterói, as usinas atómicas, 
a Ferrovia do Aço etc. Foram investimentos que penalizaram a nossa dívida 
externa e fizeram com que a inflação começasse a subir. 

Essa fase de investimentos provocou, no período de 1980 a 1982, um 
crescimento brutal da inflação. A inflação brasileira pulou dos 27% para 
uma média de 100% ao ano. 

Há uma máxidesvalorização do cruzeiro em relação ao dólar, em novem-
bro de 1979 de 30%; o petróleo passou de 12 para 25 dólares o barril e 
a taxa de juros internacionais sofreu um aumento de 6% para 20% ao 
ano, sendo que os países que dependiam do petróleo começaram, então, 
a enfrentar sérios problemas de balanço de pagamentos e cumprimento de 
seus compromissos com a dívida externa, na medida em que tinham que 
continuar importando petróleo para manter a economia em atividade. 

De outra parte, o crescimento de juros internacionais de 6 para 20% 
ao ano provocou também um efeito negativo brutal para a economia. Os 
países tiveram que optar pela exportação para poder continuar honrando 
seus compromissos externos, e •  onde se opta pela exportação, alguém está 
sendo sacrificado e esse alguém é o mercado interno e, principalmente, os 
trabalhadores em geral, o consumidor interno. 

Ainda como reflexo de tudo isto, dos nossos problemas internos de investi-
mentos sem retorno e de efeitos externos sobre a nossa economia, entre 
1983 e 1985 houve uma disparada dos índices inflacionários. Eles chegaram 
a 232% ao ano em 1985. Isto porque, além daqueles motivos já citados, 
houve uma nova alta de petróleo, de 25 para 35 dólares o barril, uma nova 
máxidesvalorização do cruzeiro, em 1982, de 30%. 

Mais uma vez, os juros aumentaram —de 20% para 21% — no mercado 
internacional — e o grande intervencionismo do estado, o déficit público, 
evidenciou que o Brasil estava atingindo patamares insuperáveis. O grau 
de intervenção do governo na economia estava demasiado. O governo estava 
começando a se desviar de suas funções primordiais para exercer uma série 
de papéis que podiam ser delegados tranqüilimente para o setor privado. 
O governo passou a fazer filmes, vender frango, produzir ovos, vender armas 
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e outros produtos, desviando-se das suas funções básicas de regulador, normati-
zador e executor de uma política de educação, saúde, saneamento, segurança 
e abastecimento, voltando-se cada vez mais para competir com a iniciativa 
privada, sufocando os investinientos privados, à medida em que o governo 
retirava esses recursos para os investimentos. Os recursos estavam todos sendo 
canalizados para a especulação. 

Antes da edição do Decreto-Lei n. 2284, nós tínhamos uma inflação 
da ordem de 15% ao mês e com tendência altista. Eu mesmo disse, há pouco, 
que poderíamos ter, no mês de março, a itifiação da ordem de 25%. 

As classes trabalhadoras já não se conformavam mais, legitimamente, 
com os aumentos semestrais. Já requeriam aumentos trimestrais e já havia 
quem defendesse a correção mensal dos salários, via ORTN, isto porque, 
na hora em que o cidadão recebia o salário, digamos do mês de março, 
ele já tinha perdido 15% do poder de compra. 

Havia uma perda de poder aquisitivo da ordem de 15%, pelo menos, 
já no próprio mês em que o cidadão recebia os seus salá:rios. Não se falava 
mais um ganhos reais para os trabalhadores. Falava-se, pura e simplesmente, 
em correção. No Brasil só se falava em UPC, ORTN, dólar. O "cruzeiro" 
era uma moeda esquecida. Para se ter uma idéia do grau de desvalorização 
em que chegou esta moeda, o "cruzeiro", em dezembro de 1977, a remune-
ração das aplicações em "over night',' era de 2,8% ao mês; em fevereiro 
de 86, esta remuneração chegou a 14%. ao mês; os bancos comerciais empres-
tavam, em dezembro de 77 a 4,3% ao mês, em fevereiro de 86 eles empres-
tavam a 18% ao mês. Havia financeira já cobrando juros de 600% ao ano. 

Não há crescimento de economia nem crescimento de receita que possa 
'cobrir tamanho custo. A base monetária, ou seja, o dinheiro que circulava 
no País, em dezembro de 75, correspondia a 8,15 bilhões de dólares e, em 
dezembro dezembro de 1984, ele correspondia a 4,71 bilhões de dólares, ou seja, quase 
a metade. Embora o volume de cruzeiros tivesse aumentando em relação 
ao dólar, houve um decréscimo de quase 58% no período. 

Os meios de pagamento — depósitos à vista nos bancos comerciais e 
dinheiro em poder do público representavam em dezembro de 75, 49,7% 
de toda a liquidez da base monetária, ou seja, eles representavam 19,1 bilhões 
de dólares. Em dezembro de 75, havia 19,1 bilhões de dólares em depósitos 
à vista nos bancos e dinheiro em poder do público e em dezembro de 84 
apenas 7,85 bilhões de dólares. Não havia depósitos nos bancos, nem havia 
dinheiro em poder do público. Isto representa desaquecimento do consumo. 
Isto é recessão. Os bancos não tinham depósitos à vista e, estranhamente, 
eram esses mesmos bancos beneficiados por um processo inflacionário galo-
pante. 

Os depósitos à prazo c recursos çm cadernetas de poupança, letra de 
câmbio, letra imobiliária, representavam em dezembro de 75, 19 bilhões de 
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dólares e em dezembro de 84, 36 bilhões de dólares — 82% da liquidez 
total do sistema. Todo recurso que havia no País estava em caderneta de 
poupança, letra de câmbio, letra imobiliária e títulos da dívida pública. Esse 
dado dá bem uma idéia de como andava a economia brasileira. Uma economia 
fadada a uma inflação maior e a um crescimento negativo, também cada 
vez maior. 

Em função dessa realidade e do agravamento das conseqüências resul-
tantes desses fatores, é que o Governo Federal decidiu pelo chamado "choque 
heterodoxo" na economia brasileira. A característica desse choque heterodoxo 
na economia brasileira é que em alguns países ele trouxe problemas para 
o crescimento da economia, para o aquecimento do consumo, e no caso 
do Brasil, se procurou preservar ao máximo o consumo, o crescimento da 
economia, na medida em que o País, já vindo de alguns anos com problemas 
económicos, de recessão, de pobreza, não poderia adotar um tipo de plano 
que levasse a mais injustiça social, a um quadro onde o processo de distribuição 
de renda penalizasse ainda mais as classes mais baixas da população. 

A primeira medida que o governo tomou com a edição do Decreto-Lei 
2284, foi a da transformação de um cruzeiro fraco em um cruzado forte. 
Mil  cruzeiros passaram a valer "um cruzado". 

A segunda medida adotada pelo governo foi o congelamento e tabela-
mento de preços. Aí é que está o "calcanhar de Aquiles" e a "pedra de 
'toque" de todo esse programa. Tudo es'tá montado no congelamento dos 
preços. A partir de 28 de fevereiro de 1986, todos os preços estão tabelados 
ou congelados. Para que não houvesse um desaquecimento do consumo, o 
governo também adotou uma nova política de salários, que foram corrigidos 
pela inflação média dos últimos 6 meses e dando um ganho real de 8% aos 
trabalhadores. 

Por decreto também extinguiu-se a correção monetária e desindexou-se 
a economia. Imediatamente, as taxas de juros caíram de até 600% para 
45% ao ano c com tendência de cair ainda mais. Manteve o governo uma 
política de crédito diferenciado para o Nordeste — crédito rural. A tabela 
de conversão, indicada pelo governo, favorece, sem dúvida, aos devedores. 
Criou-se o seguro-desemprego para que beneficie o trabalhador desempregado 
até um período de 04 meses. E vêm aí outras medidas que o governo pretende 
adotar como a reforma do sistema financeiro que estava inchado com custos 
altíssimos, por força dos extraordinários ganhos, como conseqüência do pro-
cesso inflacionário especulativo. 

Vem a reforma bancária. Fala-se, também, numa reforma no mercado 
de capitais, que espero não seja uma reforma drástica, a fim de que não 
se permita que as empresas não possam democratizar o seu capital, atraindo 
a poupança privada. Ainda dentro desse conjunto de medidas, deve o governo 
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renegociar a sua dívida externa em outros patamares, já não mais com a 
inflação de 230% ao ano. 

Já pagamos 10 bilhões de dólares/ano de encargos da dúvida — cerca 
de 70% do superávit comercial — isto significa que a cada dez anos, nós 
pagamos o equivalente a toda a nossa dívida externa sem amortizar um só 
centavo dela. Se nós devemos 100 bilhões de dólares e a cada ano pagamos 
dez de serviço, a cada dez anos nós pagamos esta dívida e estamos devendo 
mais. Então é preciso uma renegociação da dívida externa brasileira. Uma 
renegociação política, não uma renegociação tecnocrática. 

Pretende também o governo modificar e remodelar o sistema das empresas 
estatais em função do grande déficit público. Produto em boa parte, como 
disse, do desempenho e da amplitude do intervencionismo do estado na econo-
mia. Pretende um caixa único para as estatais e pretende, também, uma 
"holding" controladora dessas estatais. 

Essas, em .última análise, foram as medidas que o governo adotou com 
o Decreto 2283, modificado depois pelo Decreto 2284. O que se espera, 
então, deste planb no Pais — incialmente, um aumento da produção por 
dois fatores: pelo redirecionamento de capitais e porque houve um ganho 
real de salário para os trabalhadores. 

Evidentemente que nós estamos assistindo a movimentos paredistas, ques-
tionamentos ao Decreto 2284, principalmente em relação a salários. Mas 
é preciso que se entenda, ainda que algumas reivindicações sejam legítimas, 
já não se convive mais com uma inflação de 15% ao mês. Isto é um ganho 
real. A cada mês isto significa um ganho real. E também é preciso que se 
entenda que o fim da inflação e da correção monetária eram o anseio de 
toda a sociedade brasileira. 

Então, estamos diante de dois fatos concretos. Não queremos com isso 
dizer que o governo entende que os trabalhadores estão bem remunerados. 
Mas eu acho que foram lançadas as bases para o crescimento da economia, 
para que se possa implementar uma nova política de salários e de redistribuição 
de rendas no Brasil. Com  o crescimento da economia e com o aumento 
do consumo, a conseqüência direta e imediata será o aumento do emprego 
e a melhor distribuição da renda, com a conseqüente melhoria dos níveis 
de vida da sociedade. Isto porque, quem quiser ter lucro fácil vai ter que 
produzir. Não é à-toa que nós já estamos assistindo, na Secretaria da Fazenda, 
um incremento absurdo na área da pecuária. Muita gente não sabe em que 
aplicar, não tem letra, não tem mais CDB, o fundo de ação começou a 
cair e muita gente já está começando a comprar gado. 

Outros já estão começando a comprar terras. O mercado da construção 
já começa a ser ativado; isto é emprego, é renda. Isto irá trazer, também, 
um aumento da arrecadação tributária em todo o País e este aumento pode 
significar, também, um decréscimo proporcional na carga tributária brasileira. 
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Repito aqui as palavras do ministro da Fazenda. A carga tributária brasi-
leira é muito elevada e até o crescimento real das receitas tributárias eram 
produto de uma inflação, eram produtos de um crescimento desordenado 
de preços. Se nós vamos conviver com taxas inflacionárias compatíveis, nós 
podemos avaliar com mais segurança o crescimento real da receita dos estados. 
Isto pode, sem dúvida nehurna, paralelamente, significar um decréscimo na 
carga tributária. Aliás, o governo antes da emissão do pacote econômico 
já tinha adotado medidas visando a redução do Imposto de Renda na fonte 
e isso foi um processo incial. A resposta a tudo isso vai depender muito 
do comportamento da economia brasileira. 

E como fica o Estado da Bahia em todo este processo? o Estado da 
Bahia foi beneficiado igualmente, como o País, como os demais estados da 
Federação, pelo fim da inflação, pelo fim da correção monetária. 

A Bahia ganha muito, no meu entender, com o redirecionamento de 
capitais. É muito fácil, hoje, investir na Bahia. A Bahia é, sem demogagia, 
sem proselitismo, uma área muito atrativa para investimentos. Em todas as 
regiões da Bahia, nós temos razões e condições para investir em alguma 
coisa. 

Em 1960, o cacau representava 60% da receita tributária do estado. 
Então, se havia problema de preço ou se havia fenômeno climático com 
o cacau, imediatamente se deixava de pagar o funcionalismo, se deixava de 
investir e se deixava de atender ao custeio da administração. 

Este perfil mudou consideravelmente. Hoje, a agricultura responde por 
5% da receita do estado. Cinco por cento é pouco, mas a política tributária 
que o governo da Bahia adota em relação à agricultura, ela retira, a título 
de contribuição tributária, o mínimo suportável para essa atividade. 

A propósito, na área do gado bovino, por exemplo, nós cobramos apenas 
29% do ICM que deveríamos cobrar. Isto representa um incentivo para o 
investimento neste setor. 

Na area de produtos primários: feijão, arroz, farinha etc, a tributação 
é inferior a 50% daquilo que é realmente devido. Um sistema de diferimento, 
um sistema de pauta nos leva a ampliar a carga tributária nestes setores. 
É por isso que, na Bahia, a agricultura responde por apenas 5% da receita 
do ICM e é por isso, também, que é uma agricultura das que mais crescem 
no País. 

O comércio, atacadista e varejista, já responde, hoje, por 38% da nossa 
receita, a indústria responde por 57% do 1CM. Em 1960, o cacau representava 
60% da receita tributária. Hoje, temos a indústria já respondendo por 57%. 
Uma inversão total no perfil de arrecadação da receita do Estado da Bahia. 

O nosso Pólo Petroquímico de Camaçari, que há poucos anos atrás era 
apenas um sonho, hoje representa 27% do ICM que se arrecada ne'Ste estado. 

O Centro Industrial de Aratu também responde por 7% da nossa receita. 
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E o cacau, hoje responde por 10% da receita do estado. Cresceu o cacau, 
cresceu a indústria, cresceu a agricultura, cresceu bastante o comércio varejista, 
mudou-se o perfil da economia do estado. 

A Bahia é um celeiro para investimentos. Nós temos um perfil bastante 
diversificado, aqui no estado. Na área da Região Metropolitana, nós temos 

Centro Industrial de Aratu e o Complexo Petroquímico de Camaçari. Quem 
quiser investir no interior, aproveitando vocações industriais regionais, encon-
tra, já com infraestrutura implantada e com indústrias em funcionamento, 
distritos industriais em Juazeiro, Jequié, Vitória da Conquista, Ilhéus, Rabeia 
e Subaé, Cacau, na região de Ilhéus e Itabuna — sudoeste e extremo sul. 

A pecuária vai se desenvolvendo em Conquista, Itapetinga, extremo sul, 
Barreiras. Barreiras 'era uma região totalmente desligada do estado da Bahia 
até bem pouco tempo. Os investimentos do governo do estado e da iniciativa 
privada trouxeram esta região para o Estado da Bahia. Hoje, Barreiras é 
uma realidade na pecuária, na soja, no trigo, no arroz e no feijão. Só de 
soja este ano devemos colher 175 mil toneladas. No ano passado colhemos 
72 mil. 

O café é outra realidade que temos, hoje, na Bahia. Na Chapada Diaman-
tina, na região de Vitória da Conquista. O algodão em Guanambi e no Vale 
do Iuiu. O sisal na região de Valente, Serrinha e Jacobina. O feijão na região 
nordeste e em Irecê. A mamona em Irecê, Jacobina, Senhor do Bomfim 
e Morro do Chapéu. O trigo na Chapada Diamantina, uma cultura nova 
que estamos implantando. Este ano, deveremos colher apenas 4.320 toneladas, 
mas com uma produtividade que supera muitas outras regiões do País. Arroz, 
na região oeste, na região de Guanambi. Milho, mandioca, fumo, cravo da 
índia, dendê, seringa e hortifrutigranjeiros na região do extremo sul do estado. 

Na mineração, ouro em Jacobina e Araci, chumbo em Brumado. Dia-
mante, quartzo, urânio, ametista e prata, também em Brumado. 

Atividade pesqueira no litoral e águas interiores, agora mesmo, com 
aproveitamento do lago de Pedra do Cavalo. 

E o comércio, que cada dia mais se consolida e se amplia nos principais 
centros comerciais do estado: Salvador, Jacobina, Feira de Santana, Ilhéus, 
Itabuna, Conquista, as grandes cidades da Bahia. 

Em suma: a Bahia tem potencial. A Bahia é, efetivamente, o que alguns 
costumam chamar de um canteiro de obras. O governo tem realizado obras 
de infraestrutura; energia elétrica, saneamento, transportes em todas as regiões 
do estado, ao lado da iniciativa privada, que tem respondido presente. 

Portanto, a Bahia é um estado muito beneficiado pelo pacote, porque 
se preparou muito em infraestrutura, diversificou sua economia, investiu com 
retorno. Nós não fizemos estradas desnecessárias; nós investimos na ifraes-
trutura agrícola e em infraestrutura industrial. E é essa a grande resposta 
que nós esperamos com a edição do Decreto-Lei 2284. Que esse redirecio- 
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namento de capitais venha para cá, 'principalmente na área da agricltura e 
da indústria, que isso venha a servir de mola propulsora de investimentos 
no estado, com as conseqüências naturais que esse progresso pode trazer 
para as populações. Mas, a razão do sucesso desse programa de estabilização 
da economia está centrada no cdingelamento de preços e aí é que se estende, 
se amplia a nossa responsabilidade. 

A partir deste programa, não só na Bahia como em outros estados do 
País, deve haver uma atenção segura com respeito ao congelamento de preços. 
Esses preços não podem subir, sob pena de voltarmos a conviver com índices 
inflacionários. A inflação, seguramente, ela começará com índices suportáveis 
e poderá chegar a índices insuportáveis, como já foi exemplificado aos senho-
res. 

A par de toda uma ação efetiva do governo federal, com relação à manu-
tenção dos preços tabelados ou congelados, o Estado da Bahia também se 
engajou nesse processo e a-  Secretaria da Fazenda mobilizou toda a sua equipe 
de funcionários fiscais para auxiliar a Superintendência Nacional de Abasteci-
mentos na manutenção desse programa. Nós implantamos um serviço de recla-
mações na Fazenda e, em pouco mais de um mês, recebemos 7.000 denúncias 
e conseguimos apurar grande parte dessas denúncias, isoladamente ou em 
conjunto com a Sunab e obtivemos resultados positivos no combate à especla-
ção, à remarcação e, principalmente, uma coisa que diz muito respeito a 
nós, Secretaria da Fazenda, no combate à não emissão das notas fiscais. 

Mas a ação da Fazenda não se limitou tão-somente a vigiar o comércio 
na questão dos preços e das notas fiscais. Um conjunto de medidas já foram 
adotadas e outras medidas serão adotadas para o ajuste da legislação baiana 
a essa nova ordem econômica da legislação fiscal. 

Assim-é que, imediatamente após a edição do Decreto-Lei 2284, o Estado 
da Bahia, pioneiramente no País, reduziu os juros cobrados sobre os parcela-
mentos dos débitos fiscais, de 5% ao mês, para meio por cento ao mês. 

O governador do Estado assinou um decreto que promove o saneamento 
financeiro das empresas que estão em débito de ICM para com o estado, 
parcelando estes débitos em até 12 meses, com juros de 0,5% ao mês e 
dispensando as multas, os juros e reduzindo-lhes os acréscimos moratórios; 
esta medida não pode ser entendida como uma liberalidade do governo, mas 
sim como um ajuste do governo com respeito aos débitos tributários a uma 
nova ordem econômica. 

Já não convivemos mais com índices inflacionários exagerados. Então, 
por que imputar penas aos contribuintes, Mesmo aqueles que falharam por 
força, talvez até, daquela própria desordem econômica, índices que foram 
utilizados em pleno processo inflacionário, em pleno processo especulativo. 
Nós estamos expurgando então esse efeito sobre esses débitos fiscais, para 
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que possa haver um saneamento desses contribuintes e que eles possam viver, 
a partir de março de 1986, sob nova ordem econômica. 

Estamos também analisando a questão da substituição tributária sobre 
a microempresa. O microempresário está sem poder de barganha por força 
da edição deste conjunto de medidas.‘Está sem condições de lobby de negociar 
preços com o comércio atacadista ou com a indústria e ele então está perdendo 
a sua margem de lucro. Através do mecanismo da substiuição tributária do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias, nós estamos aliviando a carga 
tributária a todos esses microempresários, para que eles possam voltar a traba- 
lhar e a ter o lucro que lhes é devido pela comercialização. Só na Bahia, 
inscritos na Secretaria da Fazenda, nós temos cerca de 65.000 microempresários 
que estavam sendo sufocados por esse pacote. A propósito, é preciso que 
o governo federal se sensibilize para o problema dos microempresários que 
tão têm força, que não têm Iobby, que não têm grandes confederações e 
sindicatos, para que não os deixem à margem desse processo ecnômico, porque 
eles realmente não têm condições de barganhar preço com indústria, nem 
com o comércio atacadista. É preciso que o governo federal, atento a isso, 
venha em defesa desses microempresários, porque são homens que levam 
produto, emprego e renda a todos os estados do País. Um país difícil e extrema-
mente desigual. 

Ainda nessa área de apoio ao microempresário, nós estamos em contatos 
permanentes com o Banco do Estado da Bahia, Secretaria da Indústria e 
Comércio e Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia, a fim de que, 
com o ICM que os próprios microempresários arrecadam, se crie um fundo 
de apoio aos microempresários para capital de giro e para investimento. 

Outros grandes benefícios que o governo do estado tem com a edição 
do conjunto de medidas é o da realidade orçamentária. Nós tínhamos um 
crescimento real de receita desordenado e tínhamos um crescimento da nossa 
dívida, não somente a dívida financeira por contratos de operação de crédito, 
mas a dívida indexada como um todo, com fornecedores e empreiteiros. Uma 
coisa, se corrigia por UPC; outra, por dólar; outra por ORTN e já havia 
até fórmulas outras que se começavam a inventar para correção de débitos 
não só com relação ao estado, mas também com relação às empresas privadas. 
O estado passa a viver uma nova realidade orçamentária; o Secretário da 
Fazenda sabe, agora, quanto é que ele vai arrecadar e quanto é que ele vai 
gastar. Esse é o grande benefício que esse conjunto de medidas traz para 
a economia. Imaginem o que é fazer um orçamento prevendo-se a inflação 
de 160% e essa inflação, ao final do exercício, chegar a 230, 240%. 

É realmente alquimia fazer o orçamento. É desafiante, muito mais ainda, 
cumprir o orçamento. E não há crescimento de receita que consiga superar 
aqueles acréscimos extraordinários de nossos custos. Na verdade, o grande 
produto da Secretaria da Fazenda é o crescimento da receita e sempre que 
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nós destacávamos o resultado da ação da Secretaria da Fazenda com respeito 
ao crescimento da receita, havia o entendimento generalizado de que as coisas 
estavam muito hem. A receita cresceu 6% em termos reais ou 10% em termos 
reais. Mas isto é um lado da moeda. Os custos do estado estavam atingindo 
proporções gigantescas e que até mesmo as receitas do estado já não eram 
suficientes' para um cumprimento a tempo e a hora dos compromissos do 
estado. 

Se faz muita celeuma, muita demagogia em torno do nível do endivida-
mento do estado. Esse nível, em primeiro lugar, é estabelecido por parâmetros 
determinados pelo Senado Federal e pelo Banco Central do Brasil, e em 
segundo lugar, pelo fato de que ninguém empresta a quem não pode tornar; 
banqueiro nenhum empresta a quem está falido. E o estado vem conseguindo, 
felimente. realizar as suas operações de crédito, manter o seu perfil de endivi-
damento em níveis saudáveis, dentro das dificuldades que uma economia 
extremamente complicada como a nossa permitia. 

Estados e municípios sofrem dificuldades. A União também sofre dificul-
dades. É preciso que promessas que foram feitas não se percam no tempo. 
Promessas de reforma tributária, promessas de melhor discriminação dos recur-
sos públicos; hoje, do que se arrecada no País, 5% está com o município, 
30% com o estado e 65% com a União. É muito desigual esse perfil para 
estados e municípios que, em última análise, têm que arcar com ónus maiores 
no atendimento aos compromissos com as suas comunidades. 

É preciso que a União saia um pouco da economia. É preciso que se 
redistribuia essa renda que está sendo utilizada hoje, para cobrir déficit público 
de investimentos muitas vezes não produtivos, para que se repasse isso para 
estados e municípios. Os estados e os municípios querem viver com os recursos 
que aqui são gerados e arrecadados. Esta é a máxima que deve nortear a 
política económico-financeira do Governo Federal em relação aos Estados 
e Municípios. Principalmente agora, quando vamos começar a viver uma 
nova ordem ebonomica, sem inflação e sem correção monetária. É preciso 
que se ajuste a receita de Estados e Municípios, porque o grau de concentração 
das receitas está muito alto. Há muito dinheiro em poder da União. 

Portanto, finalizando, gostaria de dizer que o Estado da Bahia é, extrema-
mente, beneficiado com este pacote, porque a Bahia é um canteiro de obras. 
A Bahia é um celeiro para investimento. Aqui, realmente, se plantando tudo 
dá. Mas é preciso também que o Governo Federal não espere que isto venha 
por gravidade. É preciso que ele incentive os estados e municípios transferin-
do-lhes responsabilidade, repartindo melhor os encargos do governo e dando-
lhes autonomia financeira necessária para que possam atender, principalmente, 
aos reclamos mais imediatos de suas comunidades. 

Não podemos continuar assistindo, por exemplo, a pulverização que há, 
hoje, com relação à educação, nem da duplicidade de esforços e recursos 

27 



com relação à saúde. Ninguém sabe, em relação aos três níveis de governo, 
quem faz o que, em termos de Educação ou de Saúde. Todo mundo está 
fazendo tudo. 

Campanhas profiláticas, postos de Saúde, laboratórios, hospitais, ensino 
de 1? e 2? graus, ensino polivalente, ensino técnico, universidades. 

É preciso que haja um ordenamento no Pais. Na área pública, vejo 
com muita alegria o Ministro da Administração falar em reforma adminis- 
trativa, não só para retirar o estado da economia, como também para ordenar 
melhor a execução das atividades de governo e que o governo se volte, cada 
vez mais, para a execução das atividades essênciais das suas comunidades 
e deixe as atividades privadas em mãos do empresário privado e certamente 
ele será mais competente do que o estado para esse mister. 

Finalmente, quero observar a necessidade de alertar, sempre que eu 
estiver em algum foro como este, extremamente privilegiado, da necesidade 
de todos nós fiscalizarmos os preços e em ajuda à Secretaria da Fazenda 
e a vocês mesmos, exigirem a nota fiscal; e vejo, também, um papel funda-
mental nesse Tribunal de Contas, nessa Casa. 

O estado é um grande comprador de bens e de serviços. É uma máquina 
muito grande e, seguramente, haverá distorções ao longo do caminho, sendo 
preciso que esta Casa, com a capacidade que tem, possa auditar perfeitamente 
as contas do estado, não só com relação à sua gestão, não só com relação 
à racionalização dos gastos públicos, mas, principalmente , com relação à obedi- 
ciência a esse novo plano econômico que está aí. Os preços estão congelados. 
Nós não podemos nos abater diante de pressões, para que o Decreto-Lei 
2284 não seja implantado aqui e ali. Ele tem que ser implantado. Ele foi 
implantado com relação aos salários. Precisa ser implantado, também, em 
relação aos bens e serviços que o Estado paga!' 
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O COMPORTAMENTO DO DESENBANCO NA ECONOMIA BAIANA 



E 

_ 	 _ _ 



Conferência proferida pelo Dr. Raimundo Moreira, Presidente do Desenbanco, 
em 20 de maio de 1986, no Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

Cons. Presidente — Senhores Conselheiros, Senhor Chefe da Procura-
doria Especializada, autoridades aqui presentes, dedicados funcionários. 

Como é do conhecimento de todos, é palestrante de hoje o Dr. Raimundo 
Moreira que, além de outros títulos, é bacharel em Ciências Econômicas 
pela UFBa., tem curso de Planejamento Regional do Desenvolvimento pela 
CEPAL e mestrado em Desenvolvimento Urbano e Regional pelo Centro 
de Estudos Urbanos e Regionais, Associado ao Instituto Torcuato Di Tella, 
realizado em Buenos Aires, tendo defendido tese com um trabalho sobre 
"A Política Regional de Industrialização do Nordeste Brasileiro". Foi assessor 
do Governo do Estado, junto à Sudene. Coordenador da Coordenação de 
Programas Regionais e Setoriais da SEPLANTEC. Diretor-Presidente da 
CONDER, órgão da SEPLANTEC. Chefe da Casa Civil do Governo Antônio 
Carlos Magalhães, no período de 1982 a 1983. Novamente Diretor-Presidente 
da CONDER e, atualmente, presidente do Banco de Desenvolvimento do 
Estado da Bahia — DESENBANCO e Presidente da PROPAR — Promoções 
e Participações S.A. 

Estes são os títulos que exornam a personalidade do Dr. Raimundo Morei-
ra, a quem, neste instante, tenho a honra de conceder a palavra". 

li 

Dr. Raimundo Moreira — "Sr. Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado; autoridades presentes; corpo técnico e administrativo desta Casa. 

Gostaria, inicialmente, de agradecer pelo convite a mim formulado pelo 
Presidente para, nesta tarde, trocar algumas informações e algumas idéias 
com os Srs. a respeito do papel que o Desenbanco vem desempenhando 
no desenvolvimento do Estado da Bahia, e mais particularmente, como essa 
instituição de fomento e de crédito hoje se situa, face a reforma econômica 
do Governo instituída pelo Decreto Lei 2.284. Gostaria, preliminarmente, 
além dos agradecimentos, de parabenizar a direção desta Casa e aos Conse-
lheiros pela promoção.  destes contatos entre o Tribunal de Contas e órgãos 
do Estado, porque creio que aproxima bastante as instituições, com elevação 
de produtividade no trabalho diário de todos nós. 

A minha satisfação é muito grande em estar aqui para falar com os 
Srs. sobretudo porque, neste ano de 1986, o Banco de Desenvolvimento 
está comemorando 20 (vinte) anos dê existência; mais precisamente em setem-
bro de 1986, cujos 20 anos coincidem perfeitamente com os 20 anos de maior 

31 



intensificação do desenvolvimento económico do nosso Estado, particular-
mente do desenvolvimento industrial. 

A Constituição do Banco de Desenvolvimento da Bahia se deu em setem-
bro de 1966, antecipando-se, em aproxináadamente 02 anos, à regulamentação, 
pelo Banco Central, dos Bancos Estaduais e Interestaduais de Desenvol-
vimento. Nós representamos, assim, a segunda experiência de bancos de desen-
volvimento do Pais. 

Seu surgimento, como é do conhecimento de todos, está intimamente 
relacionado às mudanças administrativas que se verificaram no setor público 
baiano, a partir da segunda metade da década de 60, destinadas a propiciar 
meios para o surgimento de uma política mais agressiva de desenvolvimento 
econômico e social do Estado. Foi a famosa reforma administrativa de 1966 
que modernizou toda a estrutura do setor público estadual, procurando ade-
quá-la àquela finalidade. Até então todos nós conhecíamos as tentativas e 
as medidas pioneiras que já vinham sendo implantadas a nível do Estado 
e a nível da Região Nordeste, no sentido de romper com o que se chamava, 
naquele momento, o enigma baiano, ou seja: uma vez esgotado o modelo 
da monocultura exportadora da cana de açúcar entre nós, realmente o Estado, 
apoiado apenas no cacau, entrou numa fase de estagnação e só na década 
de 60, após o advento da Sudene, Banco do Nordeste, Chesf, Petrobrás e 
a reforma administrativa que veio criar esses meios, é que pudemos ingressar 
na fase de intenso desenvolvimento industrial. É a partir desse marco que 
nós podemos situar a existência do Banco de Desenvolvimento do Estado. 
O seu surgimento portanto, se dá no contexto da busca de um novo modelo 
de desenvlvimento para o Estado da Bahia. Antes, já existia a experiência 
da Comissão de Planejamento Econômico — que foi a pioneira a nível do 
Brasil, em termos de formulação de planos para a ação governamental — 

de órgãos a que já me referi como Sudene, Petrobrás e Chesf, além de 
uma tendência, a partir do processo desenvolvimentista do País, de se descen-
tralizar esse crecimento do sul do País para outras regiões, como o Nordeste 
brasileiro. 

Então, devido a incorporação da experiência técnica acumulada pelo 
Fundagro, tanto na avaliação de projetos, quanto na promoção de novos 
empreendimentos, foi possível a recém-criada instituição — Desenbanco — 
iniciar suas atividades em 1966, promovendo várias operações de crédito que 
repesentaram recursos significativos. 

Já em 1967, a instituição firmava convênio com o antigo BNDE, o Finame 
BNII,que são órgãos de repasse de recursos para as instituições de fomento 

estaduais, ampliando, em muito, sua capacidade de empréstimo às pequenas 
médias empresas baianas, sendo que as primeiras gestões no sentido de 

dar prioridáde a esse segmento econômico, se dera, também, há 20 anos, 
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através de convênio que o DESENBANCO firmou com a Secretaria de Indús-
tria e Comércio. 

Desde os primeiros momentos, o Desenbanco esteve muito associado 
á infraestruturação do Estado, sobretudo a infraestruturação de apoio à ativi-
dade produtiva. Falava-se, com muita razão, que não se poderia atrair indús-
trias para a região Nordeste, sem que tivéssemos uma dotação de infraestrutura 
que pudesse criar as facilidades para esse trabalho locacional de indústrias 
para nossa região. 

Foi a partir daí que surgiu a experiência do Centro Industrial de Aratu, 
que foi o primeiro distrito industrial planejado de todo o País, e que sempre 
contou com a colaboração do Banco, no sentido de financiar obras e proramas 
que ali se desenvolviam. Posteriormente, surgiu o programa de distritos indus-
triais no interior. 

Com o CIA se deu prioridade à produção de alimentos e ao segmento 
industrial de metalurgia. Esses dois segmentos corresponderam, em determi-
nado período, inicial do CIA, a cerca de 30 a 40% de todo o volume de 
operações feitas pelo Desenbanco para empréstimo ao segmento industrial. 

Numa visão retrospectiva, podemos ver o Desenbanco associado às várias 
etapas do desenvolvimento baiano. Não diria só industrial, mas principalmente 
industrial, ou seja: o CIA, o Pólo Petroquímico e, mais recentemente, a 
Química Fina. O Desenbanco tem estado presente também na Agroindústria 
e tem dado ênfase muito forte ultimamente, à Micro-Empresa, porque este 
tem sido um dos segmentos pioneiros da retomada do crescimento, a partir 
do último ano, a nível de todo o Brasil, e também a nível do nosso Es,tado. 

Os Bancos de Desenvolvimento nasceram e foram criados para fomentar 
o desenvolvimento. Então, eles não têm espaço em fases recessivas ou de 
menor desenvolvimento relativo. 

Sendo assim, se pode muito bem analisar toda a evolução do Banco, 
associada às fases do desenvolvimento baiano. Nós tivemos uma fase muito 
próspera, decorrente do crescimento industrial até a implantação do Pólo 
Petroquímico de Camaçari. Depois, tivemos uma fase um pouco recessiva; 
todos os Bancos de Desenvolvimento, a nível do País, sofreram com a recessão 
por que passou o País, sobretudo entre 1980 e 1984. A partir de 1985, houve 
a fase de retomada do crescimento, com muito boas perspectivas, intensifi-
cando-se a partir da reforma econômica instituída em fevereiro de 1986. 

Visando incentivar as atividades industriais, foi instituída, também a nível 
do Estado, o que foi um elemento propulsor, eu diria, tanto da industrialização 
quanto do Banco — e o Desenbanco só é hoje o que é exatamente por 
isso — um sistema de isenção do ICM para produtos sem similar no Estado, 
que, além de se constituir num estímulo para as pequenas e médias empresas 
possibilitou uma fonte de recursos adicionais para o Desenbanco, capitali- 
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zando-o e ampliando a sua disponibilidade de recursos para serem ofertados 
para investimento no setor produtivo. 

Ao completar sua primeira décadà de existência, o Desenbanco já havia 
liderado diversos empreendimentos pioneiros para o Desenvolvimento Indus-
trial do Estado, bem como, todos nós temos lembrança disso, foi dada ênfase 
ao segmento de turismo, sobretudo na capital do nosso Estado por ter a 
Cidade de Salvador vocação turística muito forte. Daí adveio a implantação 
do serviço hoteleiro, que contou, também, COM o apoio do Desenbanco. 

Acompanhando os debates sobre o setor informal e sua incorporação 
à moderna atividade econômica, o Desenbanco resolveu apoiar, com recursos 
próprios, as diversas iniciativas dos organismos preocupados com a questão, 
criando, posteriormente, linhas de crédito específicas para esta atividade. 
E hoje, já existe a nível dos órgãos repassadores como o BNDES, linhas 
especificas de crédito que dão muita ênfase ao segmento de micro-empresa 
por acharmos que ele é o responsável básico pela geração tle rendas, pela 
geração de empregos e, também, pela interiorizaçáo do desenvolvimento, 
já que pequenas unidades industriais podem se localizar,não necessariamente 
de forma concentrada, na capital e na região metropolitana. 

Outro momento de destaque do Banco foi a criação do Fundo de Desen-
volvimento Social e Econômico — FUNDESE — que conta com recursos 
do Fundo de Participação do Estado, cujo gestor é o Desenbanco e que 
strve para apoiar segmentos não contemplados com Recursos das Linhas 
Tradicionais de Financiamento dos órgãos Repassadores como Atividades 
Micro-Empresariais e Atividades de Infrastrutura. 

Também, buscando ocupar possivelmente um espaço maior na linha de 
fomento, o Banco de Desenvolvimento criou uma empresa subsidiária, a 
Propar, cujo objetivo precípuo é o de participar acionariamente, dividindo 
os riscos com os empesários, naqueles segmentos em que o Governo tem 
muito interesse em atrair atividades industriais para o Estado, ou seja: Todas 
as ações, no momento em que se busca fazer com que as atividades venham 
a localizar-se no nosso território para gerar riquezas e empregos são válidas 
e nesse contexto se situa a criação da Propar, que hoje participa acionariamente 
de um grande número de empresas, sendo que na origem a sua prioridade 
era, sobretudo, incentivar o Setor de Transformação Petroquímica, já que, 
uma vez implantado todo o segmento produtor de matérias-primas, se buscava 
fazer com que essas matérias-primas Pudessem ser transformadas também 
aqui no território baiano, para que não tivessem que ir a São Paulo serem 
transformadas e, depois, retornarem como bens finais para serem consumidos 
aqui na Região Nordeste. 

Na tentativa de ocupar esses espaços, a Propar chegou a criar uma série 
de empresas, como é do conhecimento de todos: a EBAL, para comercia-
lização de produtos básicos com preços mais baratos; a Frisuba,igualmente 
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para carnes, e algumas outras empresas de incentivo ao segmento agrícola 
como a Produção de Semente e a produção de açúcar no Recôncavo. Mais 
recentemente, o Banco tem feito um esforço de privatizar essas empresas, 
devolvendo-as ao setor privado, já que o trabalho de fomento já foi concluído 
e hoje essas empresas desfrutam de uma boa condição, podendo assim serem 
devolvidas ao setor privado, fazendo com qqe a intervenção estatal seja a 
mais reduzida possível, na atividade produtiva. 

O desenvolvimento do segmento produtivo, através da industrialização 
vertiginosa por que passou o Estado da Bahia em poucos anos, criou alguns 
problemas sociais, dado o impacto brutal dessa industrialização, sobre o cresci-
mento populacional, sobre o crescimento das cidades, sobre a Concentração 
de Renda. A partir desse quadro, os Bancos de Desenvolvimento de todo 

País buscaram formular convênios com o Banco Nacional de Habitação, 
no sentido de prover, sobretudo as grandes cidades, a Região Metropolitana, 
de infraestrutura necessária, através do desenvolvimento da habitação popular, 
do apoio ao segmento de transporte, do abastecimento de água e esgotamento. 
Todas as ações que hoje são desenvolvidas pelo Estado — e eu digo isso 
porque não é do conhecimento público —, são apoiadas realmente pelos 
Bancos de Desenvolvimento, que são os agentes financeiros encarregados 
da captação de todos esses recursos junto ao BNH, com os quais os Governos 
Estaduais e, também o nosso, desenvolvem programas de interesse social 

da população. Eu destacaria aqui, por exemplo, o Programa de Pedra do 
Cavalo, que conta, efetivamente, com, recursos do BID, do BNH e com 
recursos de operações externas, todas através do Banco de Desenvolvimento; 
O Programa de Combate à Seca, que é uma das ênfases do Governo João 
Durval; o programa de sistemas simplificados de água em pequenas cidades 
do interior, e a nossa contribuição ao Governo do Estado, no sentido de 
ajudar a implantar o seu programa de obras e prioridades. 

Além dessas frentes de apoio ao setor público, a nível de setor privado, 
Banco está trabalhando em quatro frentes prioritárias, o que não exclui 
apoio a outros segmentos industriais, de serviços, de comércio e de turismo. 

Uma primeira frente é a da indústria química e petroquímica, dada a nossa 
grande vocação nesse setor; é interesse do Governo do Estado continuar 
apoiando segmentos de transformação petroquímica através de novos sub-se-
[ores, a exemplo da química fina, produtora de fármacos, que pode se desen-
volver a partir de matérias-primas hoje já produzidas por nós. Uma segunda 
frente, é a de apoio à agroindústria e à produção de grãos particularmente 
no Cerrado, ou seja: O Banco tem procurado captar o deslocamento das 
fronteiras econômicas e agrícolas do Estado; tem procurado captar as diversas 
conjunturas, as diversas fases do Desenvolvimento Econômico do Estado 
e, a partir daí, apoiar as atividades privadas que são orientadas para aquele 
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fim, produzindb perfis industriais, produzindo estudos que busquem identificar 
essas novas oportunidades de investimento, ou pura e simplesmente apoiando 
o setor privado que já se antecipou, de forma pioneira, a esse trabalho interno. 
E eu citaria, com muita alegria, o trabalho que vem sendo desenvolvido 
no Oeste do São Francisco, no sentido da produção de grãos, particularmente 
soja, arroz e feijão. Inclusive , estamos com um grande programa com o governo 
japonês e o Governo da União, no sentido de aplicar US$50 milhões a partir 
de 86, nos próximos três anos, nessa área que já vem despontando como 
um grande celeiro de produção de grãos, a nível do Nordeste. 

Uma terceira frente prioritária é a da pesquisa científica e tecnológica. 
A nossa indústria é uma indústria moderna, de ponta. Então, com muita 
propriedade, o Banco, cobu) um organismo de fomento, tem que apoiar ativi-
dades a nível da pesquisa científica e tecnológica; tanto a nível de estudos, 
como é o caso de um convênio que temos com a UFBa. No sentido da 
implantação de um Centro de Biotecnologia, que é um segmento dos mais 
promissores para o futuro industrial, e porque não dizer, da humanidade 
nos próximos decênios, como pesquisas que vêm sendo desenvolvidas por 
empresas privadas no sentido de modernizar seus equipamentos, no sentido 
de baratear Custos, no sentido de buscar novos produtos, ou descobrir novos 
processos. 

Creio que também é um trabalho que se dá de forma muito interna, 
sem alardés, mas seu alcance, a médio prazo, é de uma extensão espetacular. 
Também com muita alegria, posso dizer que o organismo FINEP, nacional, 
que nos repassa os recursos para essa linha de financiamento, nos atribuiu 
no ano passado, a condição de maior aplicador desses recursos a nível de 
todo o País, o que nos dá a tranqüilidade, a certeza, de que as nossas empresas 
industriais têm procurado fazer um esforço grande e constante de moder-
nização. 

Por último, a quarta frente prioritária é a de apoio à micro-empresa. 
O Banco vem desenvolvendo um trabalho de interiorização. Os Bancos de 
Desenvolvimento foram criados, como às vezes se diz, para apoiar a atividade 
industrial de forrim muito concentrada. Até certa forma isso é verdadeiro 
porque o desenvolvimento industrial na década de 60 e 70 se deu de forma 
muito concentrada nas regiões metropolitanas. Mas,, agora, os Bancos vêm 
fazendo um esforço muito grande de interiorizar a sua ação. E o elemento 
indutor dessa interiorização, além da agro-indústria, creio, é a micro-empresa. 

Mesmo na fase de recessão, o Desenbanco sempre apresentou cresci-
mentos reais em termos de volumes de aplicações, o que, muitas vezes, se 
dizia que a recessão nacional não havia chegado à Bahia, o que, até certo 
ponto, era verdadeiro porque nós continuamos crescendo, nosso setor indus-
trial continuou crescendo — não diria o setor agrícola — mesmo naquela 
fase em que o crescimento industrial a nível do País estava nulo. E pudemos 
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ter a felicidade, nos últimos dois anos, de termos ocupado o 1° lugar em 
desempenho global entre todos os Bancos de Desenvolvimento do País. 

Fechamos o mês de fevereiro desse ano, digo fevereiro porque é o mês 
anterior à Reforma' Econômica, com um saldo de aplicações da ordem de 
Cz$9.897.186.000,00 e um patrimônio da ordem de C4735.840.685,00 o que 
já mostra uma posição sólida e de destaquç do Desenbanco frente a outros 
Bancos de Desenvolvimento do Pais. 

Os segredos da boa saúde financeira do Banco e do prestígio que desfruta 
a nível nacional, eu poderia dizer que, principalmente, está no sistema de 
capitalização, via ICM; creio que foi uma das maiore invenções que se fez 
nesse Estado, tanto do ponto de vista de atrair empreendimentcis industriais 
para cá, quanto, olhando-se em perspectiva, como através da isenção do 
ICM, poderia se implantar um sistema de capitalização no Banco que iria 
repercutir a nível de anos subseqüentes. Hoje, talvez seja um dos dois únicos 
bancos de desenvolvimento no País que dispõe de recursos próprios para 
empréstimos ao setor privado — nós e o Banco de Desenvolvimento de Minas. 

Quase todos os Bancos de Desenvolvimento dependem,' basicamente, 
de recursos e repasses de instituições financeiras. Na nossa estrutura de fundos, 
hoje, cerca de 15 'a 16% são de recursos próprios do Banco. E isso foi a 
estrutura de capitalização que o Banco fez a partir de recursos da isenção 
do ICM, e, ao longo dos anos, um cuidado que a Direção e os técnicos 
do Banco tiveram, no sentido de considerar o fomento a atividades impor-
tantes, mas com pequenos riscos, o que mostra uma estrutura bastante profis-
sional que nós temos. 

Nós temos aqui, para alegria nossa, um dos Conselheiros que foi Presi-
dente do Banco de Desenvolvimento, Dr. Renan Baleeiro, e que passou 
pelo Banco numa fase muito interessante de desenvolvimento da Bahia e 
do Banco e que pode atestai-  o que. realmente, acabo de dizer. Também 
foi importante a mentalidade baiana de planejamento. Talvez seja a Bahia, 
um dos estados do Brasil que mais se adiantou em termos de planejamento 
e que mais consciência teve da necessidade de desenvolver ações de forma 
estudada, de forma projetada. 

Como se situa, hoje, o Banco;  face a Reforma Econômica com o Dege-
to-Lei 2.284/86? Eu diria que em tese muito bem, porque o corolário básico 
da reforma de fevereiro, qual foi? Evitar a especulação e estimular a produção. 
Se os Bancos de Desenvolvimento são, por excelência, instrumentos chaves 
de apoio a projetos econômicos, de fomento a atividades econômicas, então, 
eu diria que a curto, médio e longo prazo, a reforma foi muito boa para 
os Bancos. Claro que ajustes são necessários e vêm ocorrendo. 

Com o choque do petróleo e a crise da divida externa, as empresas 
industriais tiveram que fazer os seus ajustes. Então, está na hora de se dar 
o ajuste do sistema bancário que, por ter recursos sempre abundantes, com 
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instituto da correção monetária, nunca se preocupou mais detidamente 
nos seus aspectos de custo e que, hoje, tem que se preocupar. 

Os Bancos de Desenvolvimento não têm depósitos à vista. Consequen-
temente, o impacto do fim da correção monetária é bastante reduzido e, 
a médio prazo, repercute positivamente ein termos de que vai elevar a produti-
vidade das empresas, o que vai fazer com que as empresas tenham maior 
precisão nas suas programações e vai fazer com que haja uma maior raciona-
lização, inclusive de sistema de pagamento, pois com a correção monetária 
os níveis de inadimplência das instituições de fomento estavam chegando 
a patamares quase que insuportáveis. Falo isso em termos gerais, embora 

nível de inadimplência do Desenbanco, no setor privado, seja baixíssimo. 
Mas muitas empresas, no setor privado, estavam chegando ao ponto de não 
poderem mais honrar os seus compromissos porque os saldos devedores eram 
ajustados em função da correção monetária e não era todo segmento industrial 
que tinha margem de lucratividade superior ao da correção monetária. Isto, 
estava gerando desvios de recursos do sistema produtivo para o sistema finan-
ceiro que era muito ruim para o País porque isso não gerava riqueza nacional. 
Gerava riqueza pessoal, individual. 

Então esse impacto sobre os bancos de desenvolvimento foi bem menor. 
Os depósitos à vista eram recursos que os Bancos comerciais dispunham a 
custo zero, emprestavam à correção mais juros, o que significava uma fonte 
inesgotável e permanente de recursos. 	O pacote também amplia a competi- 
tividade dos Bancos e reduz suas margens de lucro. Não é que os Bancos 
passem a ter prejuízos; mas vão ter lucros mais apertados, ou seja: não há 
mais a correção sobre recursos livres, depósitos a vista e, também, os recursos 
transitórios de arrecadação de tributos que ficavam, um longo tempo, nos 
bancos privados. 

As diretrizes para os Bancos de Desenvolvimento, sobretudo após o 
advento da reforma e com essas considerações que acabei de tecer, têm que 
ser orientadas nos dois sentidos: um é o cuidado com a liquidez dos Bancos. 
Os Bancos de Desenvolvimento, no meu modo de ver, muito erroneamente, 
desenvolveram um conceito interno de que não podem ter lucro, porque 
são para fomentar e não para terem lucro, o que é uma ilusão muito grande. 
Nos situamos num sistema capitalista, onde temos que ter lucro mesmo, para 
podermos ampliar as atividades, para podermos financiar, emprestar a novas 
atividades. Esse falso conceito fez com que o Banco de Desenvolvimento 
simplesmente não tivesse nem departamento de crédito como têm os bancos 
privados a nível do próprio País. E o que acontece é que muitos dos bancos 
estão, hoje, em situação muito difícil. Não é o nosso caso porque sempre 
tivemos índices de liquidez muito bons em função da estrutura de capitalização 
que o Banco optou ao longo dos seus 20 anos. 
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Agora, os Bancos vão ter que ter muito cuidado com a liquidez, porque 
as margens são bem menores e precisam ter um determinado segmento, que 
se aproxime das atividades dos bancos comerciais. Por exemplo: os Bancos 
de Desenvolvimento que dispõem de recursos próprios têm que emprestar 
esses recursos a taxas as mais próximas do mercado, embora haja taxas diferen-
ciadas para menos. Mas não é por aí que os Bancos de Desenvolvimento 
devem fazer fomento. Devem fazer fomento através das linhas de repasse, 
a nível federal, que estão disponíveis para desenvolver todos os segmentos 
do País. Quais são essas linhas? 

O Programa de Operações conjuntas que é do BNDES orienta-se 
Para investimentos fixos e para capital de giro de todos os segmentos 
industriais, de comércio e serviços; 
A FINAME que é para financiamento de equipamentos com 85% 
de nacionalização (produção nacional) 
O Pró-INFO que é um programa de apoio a todo segmento moderno 
da nova tecnologia da Informática; 
Pro-Micro que é o programa de microempresa que também abrange 
todos os segmentos industriais, comerciais e de serviços do setor Mi-
croempresarial. 

Fora dai, as operaçõs de recursos externos e as operaçõs pamicro, da 
Caixa Econômica Federal, também orientadas para segmentos privados. Eu 
acho que o fomento tem que ir por aí. Com  o fim da correção monetária, 
as taxas de juros, hoje, são altamente atrativas, de forma que está havendo 
uma demanda muito forte e crescente sobre os Bancos de Desenvolvimento, 
no sentido da aplicação desses recursos. 

Embora seja indiscutível o impacto favorável que a Reforma Econômica 
teve a nível de todo o País, a nível de todos os segmentos industriais, de 
comércio, de serviços, da agricultura, enfim sobre a vida do País, nós podere-
mos dizer, e essa discussão está muito presente nos últimos dias, que há 
algumas necessidades de sintonia fina, de medidas complementares, que se 
não .tomadas poderão, a médio prazo, comprometer seriamente a reforma 
econômica. E, felizmente, o Governo já se deu conta disso e as decisões 
mais recentes do Conselho Monetário Nacional, já são a prova cabal de que 
o Governo está orientado no sentido de eliminar essas distorções. 

Eu apontaria como quatro, digamos, essas áreas mais sensíveis que têm 
que merecer atenção do Governo para que não haja qualquer reversão inflacio-
nária no País. 

AP:éa questão de preços de abastecimento. Nós sabemos que a reforma, 
com o sigilo que ela deveria vir, não deu tempo para ver quais os preços 
que estavam atualizados e os que estavam defasados. Acontece que, como 
os preços foram congelados, haviam custos para produzir alguns desses bens, 
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muito altos, e que, se continuassem por um longo período, sem repasse de 
preços, geraria o desabastecimento. E nós estamos verificando pequenos casos 
de desabastecimento, a nível de País, o que vem obrigando a União a importar 
somas significativas de bens alimentares, que são bens que são produzidos 
por nós e que, a médio prazo, isso pode, se não for apenas conjuntural, 
desestimular a nossa atividade produtiva. O governo está numa posição muito 
cômoda porque uma das coisas que deu resultados nos últimos anos, foi 
a nossa balança comercial. Então, o nosso grande superávit tem permitido 
que o governo possa importar valores significativos, sem 
que haja um comprometimento, na balança comercial quanto no setor produ-
tivo agrícola interno. Mas é um setor da maior sensibilidade que poderá, 
sobretudo na fase do descongelamento, criar alguns problemas governamen-
tais. 

Mas, o maior problema que eu acho é o do Déficit Público: o Governo 
concebeu uma reforma muito boa, muito bem estruturada, mas deixou à 
margem medidas de impacto, a nível de contenção do déficit público, a nível 
de contenção de gastos governamentais. E o que é que nós vimos nos dois 
meses após a reforma monetária? É o que o déficit continuou muito grande 
e, no segundo mês, já tivemos uma inflação positiva de quase 1% e o governo 
começou a se aperceber de que se não contiver o déficit público, realmente 
ele vai ser o fator principal de recrudescimento inflacionário. E a inflação, 
como nós sabemos, seria o comprometimento máximo do nosso plano. 

Então, na última quinta-feira, através da Resolução 1.135, o Conselho 
Monetário Nacional decidiu que todos os bancos comerciais, estatais, de desen-
volvimento e de investimento não façam mais um centavo de empréstimo 
ao setor público, aos Estados e Municípios, além dos níveis de aplicação 
em 30/04, ou seja: congelou definitivamente novos empréstimos ao setor públi-
co. E nós sabemos que é a pressão do setor público para cobrir seu déficit 
que tem feito com que o Governo, mesmo depois da reforma, tenha necessi-
dade de ir a mercado fazer colocação de títulos, puxando, significativamente, 
as taxas de juros para um patamar mais alto do que era a expectativa das 
autoridades monetárias, quando da decretação da reforma monetária. 

Alguns condicionantes conjunturais que alguns dizem ser problemas mas que 
eu não vejo ser assim tão problemático, é o aquecimento muito grande do consumo, 
ocorrido nesses dois meses após a reforma e que não foi tanto produto de uma 
elevação real na massa de salários do País, embora tenha ocorrido alguma 
coisa, mas foi, sobretudo, por certa ausência de opções de investimento, 
principalmente para a poupança popular, basicamente a Caderneta de Pou-
pança. É a inexistência de inflação, que está fazendo com que as pessoas, 
ou mantenham os seus recursos em contas correntes, já que não há o perigo 
da corrosão desses valores, ou se submetam aos fracos rendimentos da Cader-
neta de Poupança." 
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TRIBUNAL DE CONTAS — QUARTO PODER 
Prof. Edvaldo Brito 
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Conferência proferida pelo Prof. Dr. Edvaldo Brito em 03-06-1986. 

"Tribunal de Cbntas, 4° Poder" 

Cons. Presidente "Srs. Conselheiros; Ilustre Presidente do Tribunal de 
Contas dos Municípios; demais autoridades aqui 'presentes; Ilustre represen-
tante da Procuradoria Especializada; Dedicados Funcionários do Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia. 

Como é do conhecimento de todos, é conferencista, hoje, uma das figuras 
mais respeitadas do Direito Tributário, o Prof. Edvaldo Brito;  É, S. Exd, 
portador de um curriculum dos mais ricos que conheço, destacando-se, dentre 
outros que informam, que exornam a sua personalidade, inúmeras conferências 
feitas, participando de simpósios, inclusive no exterior. É, S. Ex", Professor. 
de Direito Financeiro e de Direito Tributário no curso de graduação em 
Direito na Faculdade de Direito da Universidade Federal .da Bahia, ingres-
sando no magistério por concurso público de títulos e de provas, inclusive 
defesa de teses. Professor de Direito Constitucional da Ordem Econômica 
e de Direito Tributário no curso de pós-graduação em Direito da Faculdade 
de Direito da Universidade Federal da Bahia. 

Professor de Direito Financeiro do curso de pós-graduação em Direito 
na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará. 

Professor de Legislação Tributária ná Escola de Administração de Empre-
sas da Bahia. 

Professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (titular de Legis-
lação Tributária). 

Mestre em Direito, pós-graduado em Direito Econômico pela Univer-
sidade Federal da Bahia, com defesa de tese. 

Procurador jurídico da Universidade Federal da Bahia. 
Autor de dezenas de artigos técnico-jurídicos publicados por revistas 

especializadas editadas no País e no exterior, bem assim de livros escritos 
isolada e conjuntamente com outros doutrinadores, destacando-se: 

Problemas Jurídicos do ICM, edição de 1974, Bahia. 
Licitação Pública, edição de 1974, Bahia. 
Contribuições Sociais e Econômicas: Natureza Jurídica e Prescrição, edi-

ção de 1976, São Paulo. 
Reflexos Jurídicos da Atuação do Estado no Domínio Econômico, edição 

de 1982, São Paulo. 
Foi: 
Presidente do Centro Académico Ruy Barbosa da Faculdade de Direito 

da Universidade Federal da Bahia. 
Orador Oficial da Turma de Bacharéis em Direito de 1962, pela Faculdade 

de Direito da Universidade Federal da Bahia. 
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Subsecretário e Secretário substituto de Saúde Pública e Assistência Social 
do Estado da Bahia, 1961/1962. 

Secretário interino de Educação e Cultura do Estado da Bahia. 
Secretário de Justiça do Estado da Bahia: 
Prefeito da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia. 
Auditor Chefe da Assessoria Econômica e Financeira e Conselheiro Subs-

tituto do Conselho de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. 
Chefe da Procuradoria Jurídica da Universidade Federal da Bahia. 
Cônsul honorário da Costa do Marfim. 
Assessor-Chefe da Assessoria Setorial de Programação e Orçamento da 

Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Bahia. 
Diretor do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade 

Federal da Bahia. 
Agraciado com diversas COMENDAS, destacando-se: a Ordem do Mé-

rito do Estado da Bahia, no grau de Grande Oficial; a Medalha Thomé 
de Souza, a maior comenda da Cidade do Salvador; a Medalha Santos Dumont 
outorgada pelo Ministério da Aeronáutica; o "Mérito Marechal Argolo, Vis-
conde de Itaparica" outorgado pela Polícia Militar do Estado da Bahia; a 
de Cavaleiro da Ordem Nacional da República da Costa do Marfim; a de 
Cavaleiro da Ordem Nacional da Nigéria ("order for the niger"). 

São esses, meus Senhores, os títulos que exornam e que enriquecem 
a personalidade e a cultura do Prof. Edvaldo Brito, a quem tenho a honra 
de conceder a palavra. 

Prof. Edvaldo Brito "Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado; 
demais Ilustres Srs. Conselheiros; Sr. Representante da Procuradoria; Sr. 
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, a quem tive a honra de 
pertencer como membro e como Auditor-Chefe da Auditoria Econômica e 
Financeira; prezados colegas, Servidores Públicos; escolhemos como tema 
a matéria que nos parece interessante, nos dias em que o Brasil está vivendo, 
qual seja: Tribunal de Contas, 4? Poder. 

Por que entendemos que a matéria é importante para o momento em 
que o Brasil está vivendo? Estamos vivendo um momento interessante da 
vida brasileira que é o de se fazer a eleição dos nossos representantes na 
Assembléia Constituinte e este momento é tão importante e tão significativo 
que precisamos lembrar que essa Assembléia tem tanto valor que poderá 
alterar a vida nacional, a ponto de transformar a República numa Monarquia. 
Os candidatos à Constituinte têm mais importância do que os candidatos 
a governador. O candidato a Senador, o candidato a Deputado Federal, nesta 
legislatura, será aquele que vai decidir os destinos da Nação. Estou dando, 
sempre, um exemplo na televisão de que o candidato à Constituinte deve 
ser muito mais examinado e perquirido do que os candidatos a governador, 
nos Estados, pois imaginem que ele pode, num conchavo, determinar que 
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mandato do governador eleito agora, seja de 1 ano e 1/2 ou 2 anos. Então, 
mais importante é examinar a cabeça dos candidatos à Constituinte — 

dos Senadores e dos Deputados Federais. Por isso é que estou dizendo que 
este momento é um momento importante, porque todos os temas, sem exceção, 
serão objeto de análise da Constituição. Ontem à noite, na Escola de Adminis-
tração e hoje de manhã, na Faculdade de Direito, as duas chapas que concor-
rem para a UNE "UNE — LIVRE e MARÉ PARA FRENTE" (ou para 
traz) —, são os nomes das duas chapas, os alunos reclamavam representações 
estudantis na Assembléia Constituinte, alegando que vão propor uma reforma 
universitária. Será uma novidade que o texto da Constituição conste, ou dele 
conste, matéria desta envergadura. Então, em todos os s - tores se está buscando 
contribuir para isto. De tal maneira é verdadeiro que se procura verificar 

que vai acontecer com os tributos. Amanhã nós estaremos, à esta mesma 
hora, em Brasília, a convite do Ministério da Fazenda, para darmos a nossa 
opinião sobre a reforma tributária necessária para carrear mais recursos para 
os Estados e para os Municípios. Temos uma tese para defender amanhã. 
Honradamente convidados, vamos defender a tese de que a tributação se 
deve fazer no Estado de destino. Se compro um televisor em São Paulo, 
é preciso saber onde fica o dinheiro, o meu dinheiro, o meu suor. Fica em 
São Paulo. É baiano, sergipano, cearense fazendo esforço para os paulistas 
ficarem da cor da sua blusa. Então, vamos acabar com isso. A tributação 
tem que ser feita no destino para diminuir a carga tributária em cima de 
cada um de nós. 

Pois bem, assim como, o Ministério da Fazenda nos honrou com este 
convite para, amanhã à tarde, falarmos na Escola Superior de Administração 
Fazendária, quero agradecer ao Presidente e ao Tribunal o convite para tratar 
de um tema importante para a Constituinte. Vamos continuar com o Tribunal 
de Contas como é ou vamos propor alterações? São debates que aqui aconte-
cerão. E por que isto? Porque a democracia hoje é representativa, não é 
direta. Se ela fosse direta cada qual dos Senhores iria depositar na praça 
pública, como se fazia na Grécia antiga, o voto sobre se o Tribunal de Contas 
deve ser o 4° Poder ou não. Mas não vai haver isto. A quem os Senhores 
eleger, como constituinte, é que vai ter esta tarefa. Então, é preciso consultá-lo: 

Tribunal deve ser 4° Poder ou não? Esta é a questão. 
Fomos provocados por este tema por duas notícias de jornal. A primeira 

notícia, lemos no Estado de São Paulo, em maio, da autoria do Prof. paulista 
Ives Gandra da Silva Martins, um eminente homem de letras jurídicas: "Tribu-
nal de Contas, 4° Poder"? O mesmo título da Conferência de hoje. 

A segunda notícia de jornal, e o Presidente fez a gentileza de ler o 
meu curriculum onde, em um dos itens, diz que sou Professor da Faculdade 
de Direito da Universidade do Pará, e eu estava no Pará quando li no jornal, 
no ano passado — 22-05-85 —, um artigo de Lúcio Flávio Pinto com o título: 
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"Episódio Grave". Neste artigo, ele começa assim: "No dia 9,o Banco do 
Estado do Pará assinou um contrato de reconhecimento e confissão de dívida 
com o Banco Central, avalizado pelo Governo do Estado. Por este contrato, 

Banco do Pará admitiu um débito de 276 bilhões de cruzeiros antigos oriundos 
de saldos negativos nas contas de reserva bancária e depósitos de instituições 
financeiras, além de, utilização de empréstimo de liquidez". 

Daí, Srs. Conselheiros, prezados colegas, o articulista vai criticando a 
sistemática atual e dizendo que é impossível deixar, na mão de pouquíssimos, 
soluções graves como esta: que o Banco do Estado venha decidir com o 
Banco Central, sem ouvir ninguém: o Legislativo e o seu órgão auxiliar, 

Tribunal de Contas, se deveria ou não pagar este mundo de dinheiro mencio-
nado. 

Para discutir se o Tribunal de Contas deve ser ou não o 4° Poder, teríamos 
que observar duas situações: 

A primeira situação é saber como funciona o Tribunal de Contas. Então, 
teremos que ver este funcionamento e olhar quais são as suas funções propria-
mente. Quer dizer, ele julga, ele aprecia certas situações? Então vamos ver 
uma segunda colocação, — a primeira de saber se ele julga — e uma segunda 
colocação de saber se ele é um dos Poderes e sendo um dos Poderes, qual 
deles. 

A preocupação de sabermos essas duas coisas é porque vamos envolver 
direitos de pessoas. Há uma frase muito interessante de autoria do Ministro 
Batista Ramos, ex-Presidente do Tribunal de Contas da União, ele diz assim: 
"É verdade! Os Tribunais de Contas penalizam pequenos servidores por quan-
tias tão insignificantes, mas deixam passar situações gravíssimas". (Como esta 
referida pelo articulista). 

Isto deve continuar, com a nova Constituição? Percebam que tivemos 
em primeiro lugar, para examinarmos qual a função.  do Tribunal e s'e ele 
é Poder, lembrar que, no mundo moderno, o 'Estado já desempenha funções 
que, no passado, ele não desempenhava. Então, temos que olhar este Tribunal 
na ótica do Estado presente. Se lembrarmos que em 1831 nasceu o Tribunal 
de Contas, no Brasil; se lembrarmos que em 1317 nasceu na Espanha. não 
vamos querer lembrar que ele deve continuar, na Espanha, como em 1317 
ou como em 1831, no Brasil. Por que? porque a Espanha não &mais igual 
a 1317 nem o Brasil a 1831. Então o problema é examinarmos qual é a 
composição, qual é a estrutura do Estado Moderno. 

Em primeiro lugar, o Estado Moderno é altamente intervencionista, dife-
rente do Estado do tempo passado. Esse Estado passado. a que denominá-
vamos de liberal, era aquele que só tinha uma atividade: a vida política. 
O Estado Liberal cuidava apenas da vida política. Era o Estado soberano, 
todas as atividades eram burocráticas mas, um dia esse Estado Liberal passou 
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a ser ineficiente porque cada pessoa podia fazer o que queria: "laissez-faire 
laissez passer". 

Então, alguns conseguiram, até por "obra e graça do Divino Espírito 
Santo", acumular uma boa quantidade patrimonial, -um grande património, 
e começaram, esses que conseguiram isso, a oprimir aqueles que nada tinham. 
E surgiu a necessidade do Estado deixar de ser mero espectador da cena 
e passar a protagonista. Este Estado é conhecidcrmodernamente com a figura 
de intervencionista. Ele intervém na família da gente: se o casamento deve 
ter vínculo indissolúvel ou não; no contrato de locação da gente; o Estado 
é intervencionista porque eu quero trabalhar 20 horas por dia e ele não deixa, 
só posso trabalhai 8. horas. Bastam esses exemplos para ver que ele vai de 
A a Z se misturando e interferindo na vida da gente. É evidente que alguns 
Estados são intervencionistas de modo radical, isto é, não dão.espaço para 
a atividade do particular. Os Estados da União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas dirigem toda a produção, diz quem produz, o que produz, como 
produz, quando produz. Obviamente, quem consome, o que consome, como 
consome e quando consome. É radical. É o único empresário, é o dono 
de toda a atividade. Mas há outros Estados que não são radicais, são moderados 

permitem conviver com a atividade e a iniciativa particular. É o caso brasi-
leiro. Se abrirmos a nossa Constituição vamos ver isso, porque quem dá 
essa-  estrutura de Estado Liberal ou Intervencionista, de Estado Interven-
cionista Radical ou Moderado é a Lei maior do País que é a Constituição. 
Portanto, não brinquem com essa eleição que vem aí. Escolham quem quiser, 
mas escolham se lembrando que este vai fazer a lei que vai dizer, inclusive, 
se o Etado brasileiro passa a ser radical e se a iniciativa do particular vai 
acabar. Entre nós se diz, na Constituição vigente, que a ordem económica, 
portanto toda a estrutura de produção e a ordem social, portanto toda a 
estrutura de propiciar bem-estar ao indivíduo de difundir a justiça social, 
ambas as ordens são da iniciativa privada. Objetivam realizar o desenvol-
vimento e a justiça social. Agora prestem bem atenção: a preferência, diz 
a Constituição, para essa organização, é do particular. Então, se eu pegar 

nosso Estado Brasileiro vou ver que ele é intervencionista, mas do tipo 
moderado, porque ele permite a convivência do particular com o Estado. 

Se é assim, o que faz o Estado em relação à iniciativa privada? Apoio 
c estímulo. 

Permitam-me fazer o último dos quadros, se memorizaram este daqui, 
para verificarem porque, na hora de pensarem qual é a função do Tribunal 
de Contas, nós estamos propondo a expansão desta função, desta atividade 

não restrita, como ela é, lembrando, sempre, a frase que acabamos de 
ler que, lamentavelmente, as contas de pequenos servidores públicos que 
são penalizados por pequenas quantias e grandes expressões da atividade 
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econômica estão por aí, soltas. Certo? Então, se memorizaram este quadro, 
vou fazer um outro. 

Referir-me-ei a esta atuação-, do Estado Brasileiro como intervencionista 
na área econômica. Temos ó seguinte quadro: Como atua o Estado Brasileiro, 
de acordo com a Constituição que está aí. Se ele atua no domínio privado, 
só poderá fazer em competição com o particular. Por isso, na hora em que 
ele atua no domínio privado, ele veste a mesma roupa do particular porque, 
senão, a concorrência não se faz. E eu já disse que ele somente atua no 
domínio privado por exceção. Diz a C:instituição que o Estado, quando vai 
participar da vida econômica, terá que se apresentar como Sociedade de 
Economia Mista ou como Empresa Pública. E diz mais á Constituição do 
Brasil: que nesta condição ele é obrigado a se submeter às regras do Direito 
das obrigações, às regras do Direito do Trabalho e às regras do Direito Tribu-
tário. 

Senão não há concorrência. Mas ele pode atuar, não no domínio privado, 
mas, entendo eu agora, já no domínio soberano. Quer dizer, na sua condição 
de Estado como tal, ele poderá atuar através do monopólio. Aí, eu estou 
separando da condição de domínio privado porque, se é monopólio, ele não 
está em concorrência c as regras são estabelecidas pelo próprio Estado e, 
portanto, não atinge, senão, ao seu campo soberano. 

Diferentemente da atuação do Estado Brasileiro no domínio privado 
ou no domínio soberano é a sua intervenção no domínio privado. Aqui não 
se tratará, propriamente, de atuação, mas de outra parte que é a intervenção 
no domínio privado, no domínio econômico. Neste caso, a Constituição diz 
que o 'Estado Brasileiro vai cobrar uma contribuição de natureza tributária 
a que temos denominado de contribuição econômica. Então, são três etapas 
completamente diferentes. A intervenção do domínio econômico se dará para 
reconduzir esse domínio ao sistema de iniciativa privada de livre conseqüência. 
Exemplo: Comissão de Expansão do Programa da Lavoura Cacaueira — 
SEPLANTEC; Instituto do Açúcar e do Álcool. São intervenções no domínio 
econômico, no domínio privado. Qual é a forma que assume, atenção Srs. 
Componentes da Administração do Tribunal, qual é á forma jurídica que 
vai tomar o Estado quando ele intervêm no domínio econômico? Qualquer 
que ele queira dar. Aí, estou na linha do magistério de Ely Lopes Meirelles: 
O Estado dá a forma que ele quiser à sua administração. Mas, mesmo que 
ele dê a forma que quiser, a relação que está sendo desempenhada pelo 
órgão que ele deu a forma jurídica que quis, é aquela correspondente à 
forma que ele quis dar. Exemplo: Telebahia — Telecomunicações da Bahia 
S.A. —. Sociedade de Economia Mista; Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, empresa Pública. Nenhuma das duas é uma coisa nem outra. 
E estamos todos lesados porque a ,Telebahia não é sociedade anônima mas 
é um monopólio com ação no domínio soberano. É um monopólio fornecendo 
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serviço divisível e específico. É um monopólio que, exatamente porque fornece 
serviços indivisíveis e específicos, tem que ser remunerada, essa prestação, 
através de um tributo que se chama taxa e que somente pode ser cobrada 
conforme a Lei baixada pelos órgãos legislativos. Somente pode ser cobrada 
com uma lei que seja baixada antes do começo do exercício e não pelos 
Conselhos de Administração dessas mentirosas e pseudo empresas privadas. 
O Estado pode dar a forma que quiser, mas não significa que, nos termos 
jurídicos constitucionais, ou vá observar e obedecer, pois a Constituição diz 
coisa diferente. Correios e Telégrafos não é Empresa Pública porque não 
atua no domínio privado; Telebahia, Embasa e outras tantas também não 
são. Porém, este é o modelo da nossa Constituição. Mas, se o Estado deu 
a forma que quis e envolveu na Telebahia, na Embasa, no Baneb, no Banco 
do Brasil, a Coelha, no BNDS e nos Correios e Telégrafos dinheiro público, 
parece-me que o caso muda um pouco de figura no Modelo Constitucional. 
Ele deu a forma que quis, a relação jurídica entre o Estado e o usuário 
é uma, mas entre o Estado e os seus próprios órgãos terá de ser outra. 

Eu ainda boto mais um diabinho na vida da gente, nesta tarde aqui: 
é o problema da organização econômica tripartite dos Pólos-Petroquímicos 
que foram feitos no País, Srs. Conselheiros: capital estrangeiro, capital nacional 
público e capital nacional privado. Pergunta-se: pela forma que está, na nossa 
Constituição, as Empresas do Pólo Petroquímico se submetem ao controle 
a administração do Tribunal de Contas? É esta a temática que eu quero 
colocar: primeiro, da expansão da função do Tribunal de Contas no mundo 
intervencionista de hoje; segundo, se ao fazer ou exercer essa função ele 
é Poder ou não. 

Respondo à primeira indagação: se abrirmos a Constituição do Brasil 
veremos que ela se refere aos Tribunais de Contas como órgãos que farão 
a fiscalização financeira e orçamentária e, num certo ponto, diz que o controle 
que o Poder legislativo faz é exercido com o auxílio deste Tribunal de Contas 
e compreenderá, esse auxílio, primeiro: — na apreciação das contas do Chefe 
do Poder Executivo; segundo — bem como o julgamento das contas dos 
administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. 

Aí me complica, porque eu fico, à nível constitucional, preocupado com 
as contas das empresas do Pólo Petroquímico que administram, de qualquer 
forma, bens e valores públicos, porque delas participam o Estado. 

Muito bem! Para dirimir a questão que já se tornava longa, a Lei 6.525, 
de 11 de abril de 1978, alterou a anterior que era a Lei 6.233, que dizia, 
originariamente, o seguinte: "As Entidades Públicas, com personalidade jurí-
dica de Direito Privado, cujo capital pertença, exclusiva ou majoritariamente, 
'a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a qualquer 
Entidade da respectiva Administração Indireta, ficam submetidas à fiscalização 
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financeira do Tribunal de Contas competente, sem prejuízo do controle exer-
cido pelo Poder Executivo". 

Qual foi a alteração que aconteceu? 
r - Tirou-se a expressão "as entidades públicas", ficando só "as entida-

des" 
— Criou-se mais um parágrafo dizendo que "a Nação, o Estado, o 

Distrito Federal, o Município ou a Entidade da respectiva Administração 
Indireta que participe do capital da Empresa Privada detendo, apenas, a 
metade ou a minoria das ações ordinárias, exercerá o direito de fiscalização 
assegurado ao acionista majoritário pela Lei da Sociedade por Ações". Até 
aí parece que não inovou nada, mas diz assim: "não constituindo aquela 
participação, motivo da fiscalização prevista no caput desse artigo". 

Esta Lei, portanto, excluiu da fiscalização dos Tribunais de Contas toda 
e qualquer organização econômica do Estado em que ele não seja majoritário 
e, portanto, ele vai exercer, apenas, o papel do acionista minoritário. A 
Lei não tem um cunho moral .elogiável. Se esta Lei, Srs. Conselheiros, é 
para propiciar melhor ação dos Tribunais, quer dizer, velocidade, etc, etc, 
careceu de moralidade administrativa. Eu preferiria que os Tribunais fossem 
apatelhados para fazerem tudo isso, em vez de se partir pelo caminho mais 
simples e mais fácil de, siplesmente, excluí-las da apreciação das contas pelo 
Tribunal. Portanto, ainda que o Estado brasileiro tenha tido este quadro, 
nem todas as Sociedades de Economia Mista ou empresas Públicas estarão 
aí colocadas. 

Perguntarão: mas por que ele está dizendo isso se o conceito de Sociedade 
de Economia Mista não bate com o dele? 

Bate sim. É que estamos acostumados a ler o conceito da Sociedade 
de Economia Mista só no Decreto-Lei 200 e como é matéria administrativa 
só vale para a União. Qualquer outro Estado, qualquer outro Município 
pode definir sociedade de Economia Mista como desejar, contanto que haja 
participação mista. Tivemos um caso assim quando era Prefeito de Recife 
o atual Governador Roberto Krause. E está lá, funcionando, a Sociedade 
de Economia Mista deles, sem ser majoritária a posição do Município de 
Recife. 

A Bahia tem uma Lei, como sabem, a 2421, de 11 de abril de 1966 
que, antes mesmo do decreto-lei 200, já definiu o que é uma Sociedade 
de Economia Mista. E podia fazer, o Estado da Bahia? Podia, porque o 
Estado é dono do seu nariz para organizar a sua administração. Portanto, 
quando eu digo que muitas das Sociedades de Economia Mista estão excluídas 
é porque é possível se definir desta maneira. 

Mas, falta, além dessa estória de definir-se como é que atua o Estado 
e como é que atua o Tribunal, a questão de saber se ele é Poder ou não. 
O Tribunal é Poder? Ou não é? Olhando a Constituição do Brasil como 
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ela está aqui, só existem 03 Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. 
Chega mesmo, a Constituição, a dizer, no seu parágrafo 3°, do artigo 70, 
"que a auditoria financeira e orçamentária serão exercidas sobre as contas 
das unidades administrativas dos 03 Poderes". Quer dizer, a Própria Consti-
tuição exclui o Tribunal dessa condição de 4° Poder. Mas, se não é Poder, 
ele se integrará em qual dos três? Pelas circunstâncias, em quase todos os 
três porque, se de um lado é Órgão Auxiliar do Legislativo, de outro lado 
ele tem os seus membros nomeados pelo Executivo. Mas a coisa tem um 
outro sentido, qual seja: esses Poderes têm, cada qual, uma função. Esses 
Poderes foram, exatamente, caracterizados para que se tivesse a distinção 
entre a função de cada um. Por isso conhecemos a célebre chamada "separação 
dos Poderes", necessária ao exercício de cada um: Legislativo, Judiciário e 
Executivo. Essas três funções foram assim estabelecidas mas, no seu funciona-
mento, elas não têm unanimidade. Assim, se em alguns Estados cada entidade 
exerce uma dessas funções públicas, em outras tantas não acontece. Por exem-
plo: a função legislativa, no Brasil, exercida pelo Poder Executivo e, às vezes, 
pelo Poder Legislativo. Não é verdade? Se examinarmos quantos decretos-leis 
saíram de 1964 para cá, examinarmos quantas leis, iremos ver que o Legislativo 
perdeu longe. Mas, uma função que é jurisdicional, normalmente é exercida 
no mundo inteiro, normalmente, repito, pelo Poder Judiciário, porém, aqui, 
acontecem dois tipos de sistema jurisdicional: o sistema único e o sistema 
dúplice. Todos os dois têm a mesma justificativa. O sistema único é para 
preservar a independência dos 03 Poderes: O sistema dúplice também é para 
preservar. Por quê? Porque no sistema único, entende a corrente que o defen-
de, somente o Judiciário pode apreciar, à nível de julgamento, todas as ques-
tões que envolvem direitos dos indivíduos. Deu para entender? É o sistema 
anglo-saxão que o Brasil herdou. O Brasil ficou entre um e outro. Houve 
um tempo em que o Brasil era do sistema dúplice. Não deu certo e ele 
voltou para o sistema único. E esta Constituição consagra o sistema dúplice 
que nunca foi, efetivamente, implantado no Brasil,porque ninguém conseguiu 
conciliar. Eu dizia, há pouco, discutindo temas interessantes com o Eminente 
Cons. Prof. Renan Baleeiro, que o grande problema nosso é que estamos 
importando normas jurídicas de vidas diferentes e ele me dava o exemplo 
sábio dos feriados, os feriados às segundas-feiras. Vejam que este sistema-
anglo-saxão foi importado e por isso é que não vai dar certo o São João 
mudar de dia em Muritiba, Cruz das Almas ou Senhor do Bonfim. Esse 
sistema não deu certo e, por isso, importamos o sistema francês que é o 
sistema dúplice da existência de um contencioso administrativo. 

O Estado, representado pelo Executivo, se supunha que o Estado era 
só o Executivo. E entendia: as questões entre o Executivo e os seus funcionários 
não podem ser submetidas ao Judiciário. Então, inventaram esse sistema 
dúplice em que convive o Judiciário com um contencioso administrativo com 
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força jurisdicional. Esta Constituição quis, também, fazer a mesma coisa crian-
do os contenciosos administrativos que não tiveram chances. Basta ler os 
arts. 109, 110, 111, etc, para ver que não deu certo. 

Moral da estória: por que tudo isso? Se dizemos que o Tribunal de 
Contas é auxiliar do Poder Legislativo,ccomo é que ele tem funções de um 
outro Poder, que é o Judiciário, a função jurisdicional? Essa é a primeira 
questão. 

Entendem alguns, como é o caso de Seabra Fagundes, que a Constituição 
atual abriu duas exceções, dentre elas a que nos diz respeito. A primeira 
exceção quando confere ao Poder Legislativo a função jurisdicional, permi-
tindo que seja julgado o Presidente da República, seus Ministros, etc, etc. 
A segunda exceção, ao sistema jurisdicional único do Brasil, a dos Tribunais 
de Contas, naquela frase que lemos aqui: "julgamento das contas dos Adminis-
tradores e demais responsáveis por bens e valores públicos". E diz ele: é 
por causa da palavra julgamento? Não, pois senão não teria cabimento que 
os Juizes das Cortes de Contas examinassem e julgassem e os Juizes do sistema 
comum rejulgassem. Na época em que ele escreveu isso havia, na Constituição, 
uma outra palavra "julgar" quando dizia que "o Tribunal de Contas julgará, 
para fins de registro, a legalidade das concessões iniciais de aposentadorias, 
reformas e pensões". 

Mas, na realidade, a Constituição atual mudou a palavra: ao invés de 
"julgar" diz "apreciará". Resolveu esta parte porque a doutrina deixou de 
discutir se haveria ou não função jurisdicional também em relação a essas 
concessões de aposentadoria. E a doutrina, naquela oportunidade, já dizia 
que o ato do Tribunal era de mero auxiliar administrativo. Hoje, a dúvida 
não existe, mas voltamos ao outro aspecto. No outro se fala, realmente, 
em julgamento das contas dos administradores e dos demais responsáveis 
pelos bens e valores públicos. Há uma pequena discordância sobre a opinião 
de Seabra Fagundes porque eu acho que não é "exceção ao princípio do 
sistema de jurisdição único" que está consagrado no art. 153 da nossa Consti-
tuição, quando ela diz: "a Lei não poderá excluir da apreciação do Poder 
Judiciário qualquer lesão de direito individual". Então, me parece que, para 
conciliar o texto, porque a interpretação de uma Constituição se faz de modo 
sistemático, chegaríamos à seguinte conclusão: quando a Constituição se refere 
a julgamento das contas dos administradores e dos demais detentores de 
bens e valores públicos, ela desce à análise dos dispositivos seguintes a um 
aspecto técnico, porque fala que "será baseado em levantamentos contábeis, 
certificados de auditoria e pronunciamento das autoridades administrativas, 
sem prejuízo das inspeções mencionadas no parágrafo anterior", e vejam 
a diferença: lá, o que se não tira da apreciação do Judiciário é qualquer 
lesão ao Direito individual. Então, me parece que o julgamento sob o aspecto 
técnico feito pelo Tribunal, esse, realmente, é terminativo. Mas, se disso 
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resultar qualquer lesão para o direito individual, é óbvio que terá que bater 
às portas do Judiciário por determinação da própria Constituição. Não é 
possível interpretar uma lei, senão sistematicamente, sobretudo a Constituição. 
Todos os grandes constitucionalistas do mundo inteiro assim têm se colocado 
na interpretação do texto constitucional. 

Qual é a minha opinião, depois que dei esta definitiva? Vamos ver qual 
foi esta definitiva, só para concluir? 

A primeira é que eu propugno a expansão da função dos Tribunais de 
Contas, porque não é possível que pequenas criaturas, servidores simples 
que, às vezes por ignorância, se enganam quando vão fazer um processo 
de contas, e o Presidente leu que eu já fui chefe de uma Auditoria de Tribunal 
de Contas e Conselheiro de um Tribunal de Contas, se a gente pega por 
questões meramente formais o pequenino, o pobrezinho do servidor que ape-
nas por ignorância, repito, deixa que um banco faça coisas dessa ordem, 
sem se examinar se isto foi por questões de má administração. A extensão 
também vai ao ponto de defender aquilo que está consignado no Tribunal 
de Contas da Espanha, que foi o exemplo que eu trouxe. O Tribunal de 
Contas da Espanha não é um mero examinador formal. Ele desce à análise 
de se foi ou não foi bem feita a gestão do administrador. 

Em seguida, eu concluo que o Tribunal de Contas não é um Poder, 
na sistemática atual, mas propugno que ele seja o 4° Poder na próxima Consti-
tuição. (Palmas). Expandimos demais, de 1831 para hoje, para assistirmos 
à desmoralização administrativa que campeia por aí, porque é pelos caminhos 
desses órgãos que estão fora do controle do Tribunal de Contas que acontecem 
as coisas mais absurdas na gestão financeira do poder público. A Corte de 
Contas da Espanha que poderá ser o caminho para o modelo brasileiro, 
na nossa Constituição, diz que lá eles têm, não só a fiscalização do dinheiro 
público, mas têm jurisdição. A Corte de Contas da Espanha tem o controle 
formal, controle da legalidade da gestão econômica, mas têm, também, o 
controle da eficácia da gestão, da racionalidade na execução do gasto público 
que deverá basear-se nos critérios de eficiência e economia e coroamento. 

Nós estaríamos, assim, livres dos grandes déficits desses organismos públi-
cos que são corrigidos através do aumento lamentável dás tarifas que nós, 
pobres servidores, pagamos pelo esbanjamento, pela mordomia, pela inconse-
qüência, pela falta de patriotismo de quantos administram o seu talante ao 
seu interesse, esses organismos a quem fiz referência há pouco. O Tribunal 
de Contas tem que ir aí, mas, para isso, tem que ter, como na Espanha, 
Conselheiros designados livremente sem as peias e os interesses do Legislativo 
e do Executivo. Por que? Porque é necessário para o Juiz o julgamento 
tranqüilo, sem depender de ninguém. Essas peias, sobretudo, estão na libera-
ção de recursos que, apesar do texto constitucional, não se faz na linha e 
na medida que ele determina. Sem dinheiro ninguém tem poder. Os quadros 
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do Tribunal de Contas, mesmo o administrativo, têm que ser disciplinados 
pelo próprio Tribunal de Contas. Se estes homens que estão aqui são capazes 
de terem essa honorabilidade de julgar contas do Executivo, do Judiciário 
e do Legislativo, têm a medida bastante, nessa honorabilidade, para organizar 

quadro funcional, de estabelecer as regras sobre esse quadro funcional, 
portanto de estabelecer todos os critérios financeiros e administrativos do 
seu quadro funcional. A autonomia financeira; acabei de me referir, gozar 
das prerrogativas de que gozam os juízes dos Tribunais que têm função jurisdi-

cional, já gozam. 

Portanto, vamos aos debates, mas quero recordar que a nossa proposta, 
para que haja moralidade administrativa neste País é que esta nossa Consti-
tuição não seja tímida, não traga de outros países, modelo constitucional 
incompatíveis com nossa vida social. Que esta Constituinte não seja um modelo 
polaco, não seja um modelo francês, alemão, como tem sido até aqui. Ou 
um modelo americano, porque ainda se repete nesta Constituição, Srs. Conse-
lheiros, o parágrafo 1° do art. 13 que diz que os Estados têm poderes explícitos, 
têm poderes residuais. Isto é uma coisa da legislação americana. Esta Consti-
tuinte há de ser formada por vocês que, não podendo ir lá colocar o voto 
se este Tribunal deve ser o 4° Poder ou não, há de submeter quantos candidatos, 

Tribunal inteiro pela sua representação dos Conselheiros e dos funcionários, 
a uma sabatina para saber que idéia têm sobre isto. 

Livremente fica o debate, mas vou repetir: Tribunal 4° Poder; Tribunal 
função jurisdicional será Tribunal esteio como é hoje, apesar das peias da 
moralidade administrativa diante do que campeia aí de desonestidade, de 
falta de respeito ao dinheiro público, de falta de respeito ao suor do brasileiro, 
de falta de respeito ao contribuinte que é quem faz força para que eles fiquem 
vermelhos, bonitos, corados e utilizadores da mordomia. Vamos aos debates". 
(Palmas). 

Cons. Presidente — "Está franqueada a palavra". 
Cons. José Medrado — "Peço a palavra. Sr. Presidente. 
Sr. Presidente, Srs. Conselheiros. Eu dizia, há pouco, quando terminamos 

a sessão ordinária, ao ilustre representante da Procuradoria que hoje eu não 
me encontrava predisposto ou inspirado para o debate. Entretanto, as inflama-
das palavras do Prof. Edvaldo Brito despertaram o meu entusiasmo, nesta 
tarde, como o mais antigo dos Conselheiros desta Casa com uma vida de 
quase 40 anos de atividade pública e, neste Tribunal, quase 20 anos. Portanto, 
se outros títulos não tenho, pelo menos tenho um do qual muito me orgulho 
que é a experiência na vida pública, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário 
de Contas. 

Por isso, tomo a ousadia de iniciar os debates endereçando ao ilustre 
Prof. de Direito, sobretudo de Direito Tributário, Prof. Edvaldo Brito, algu- 
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mas considerações. Como o nosso tempo é escasso e a hora já vai avançada, 
tendo, a maioria dos nossos servidores, que pegar o transporte coletivo, desejo 
resumir as minhas indagações e sugestões, porque acredito que V. St tenha 
vindo a esta Casa, principalmente, para ouvir sugestões, candidato que é 
à Assembléia Constituinte e está a sentir aS diversas opiniões do povo e órgãos 
de classe, dos diversos segmentos da sociedade para, fielmente, representar 
o pensamento do povo baiano na Assembléia Constituinte a ser eleita em 
novembro deste ano. 

Vou me cingir ao ponto principal da palestra de V. St, quando promete 
e afirma advogar a idéia de que os Tribunais de Contas sejam constituídos 
num C Poder. Não estou longe de concordar com V. St, mas acredito, com 
a experiência que tenho de quase 40 anos de vida pública, como disse, sendo 
quase 20 anos neste Tribunal, que não é esta a principal reivindicação dos 
Tribunais de Contas: ser um C: Poder. 

O que Mais interessa, no momento, aos Tribunais de Contas, e isso 
ficou claro no 	Congresso dos Tribunais de Contas realizado aqui na 
Bahia, é que na Constituição Federal as atribuições dos Tribunais de Contas 
sejam definidas num capítulo independente. A verdade é que se os Tribunais 
de Contas são órgãos que auxiliam o Legislativo, eles também são órgãos" 
jurisdicionais, como, aliás, acentuou V. S. Então, o que mais interessa 
aos Tribunais de Contas é que se defina, na Constituição Federal, as suas 
atribuições num capítulo independente. 

Se puderem ser considerados um C Poder, ótimo. Pondero e sugiro a 
V. St que, estou certo, será um dos membros da futura Constituinte represen-
tando, com muito brilho, o Estado da Bahia que se orgulha das suas tradições 
e V. St tem todas as qualidades para honrar as tradições dos homerá públicos 
da Bahia, então eu sugeriria, apenas que V. & advogasse para que os mem-
bros dos Tribunais de Contas não fossem escolhidos pelo Poder Executivo 
nem fossem indicados pelo Poder Legislativo, mas que se encontrasse uma 
fórmula para que pudessem ser indicados ou através de órgãos de classe 
ou através dos diversos segmentos da sociedade, porque só assim, os membros 
dos Tribunais de Contas teriam a independência necessária para julgar as 
contas dos outros 03 Poderes. 

Um outro ponto que desejaria focalizar, está focalizado num trabalho 
de nossa autoria apresentado ao último Congresso dos Tribunais de Contas 
à comissão que elabora o ante-projeto da Constituição Federal. Seria se estabe-
lecer requisitos mínimos e indispensáveis para os membros dos Tribunais 
de Contas. É possível que isto venha, até, a desagradar a alguns mas tenho, 
neste Tribunal, dito várias vezes que prefiro sempre ficar com a minha consciên-
cia e, por isso, acho que um dos requisitos indispensáveis para a nomeação 
de um Ministro ou Conselheiro dos Tribunais de Contas seria possuir, não 
só o que diz a Constituição — conhecimentos administrativos e jurídicos. 
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Isso é muito vago, no meu entender, e têm sido nomeados para os Tribunais 
de Contas do Brasil até membros desta ou daquela Igreja, e eu não estou 
me cingindo ao Tribunal de Contas da Bahia. Portanto, não têm conhecimentos 
administrativos. Eu ponderaria, então, e sugeriria ao nobre palestrante que 
se não for possível se consignar, na futura Constituição do País, os Tribunais 
de Contas como um 4° Poder que, pelo menos, se modifique a escolha dos 
membros dos Tribunais de Contas, e que, se estabeleça requisitos mais severos 
para a escolha desses membros dos Tribunais de Contas 

Poderia me referir, rapidamente, a um outro ponto que tem sido muito 
defendido pelos Tribunais de Contas, que é uma reivindicação nossa, oui 
seja, a apreciação dás contratos. 

A Constituição estabelece que os Tribunais de Contas julgam os contratos, 
mas se um contrato é considerado irregular, o Tribunal de Contas remete 
ao Legislativo e se durante um certo prazo não aprecia, prevalece, cai por 
terra a impugnação do Tribunal de Contas. Esta é uma reivindicação importan-
tíssima. 

Outro ponto é o problema do controle dos resultados que deve ser dada 
competência aos Tribunais de Contas, pois não basta que os Tribunais de 
Contas apreciem as contas de um gestor se elas, aritmeticamente, estão perfei-
tas, se os documentos que comprovam as despesas estão regulares, mas que 
se observe, se verifique, sobretudo, os resultados da gestão administrativa, 
porque só através de um controle dos resultados é que nós poderemos chegar 
a uma apreciação mais perfeita das contas dos gestores. 

Muito obrigada a V. St." 
Prof. Edvaldo Brito "Quero agradecer a V. Ele a interferência e as palavras 

elogiosas que a mim foram dirigidas e dizer que concordo em gênero, número 
e grau. De todas as colocações queria dizer que não haveria nenhum exagero 
se nós propuséssemos as sugestões de V. Ext, porque quanto à escolha, há 
no modelo da Espanha 06 Conselheiros escolhidos pela Câmara dos Depu-
tados, 06 pelo Senado, por votação, observada a maioria reforçada de 3/5 
e não a maioria absluta de 2/3 e, como lembra V. Ext, permissão para que 
haja controle dos resultados porque, talvez, aí, é que eu tivesse que defender 
tecnicamente a natureza de 4? Poder para evitar aquela alegação permanente 
de que o Tribunal de Contas, ao interferir no controle dos resultados, estaria 
julgando mérito e, portanto, na seara reservada à independência do Poder 
Executivo. Por isso, reitero a justificativa de que entendo que deva ser um 
4? Poder, ainda que se faça como fez o brilhante e saudoso Aliomar Baleeiro 
quando propôs as tais normas gerais de Direto Financeiro que os resquícios 
da ditadura que se sepultava, com a Assembleia Nacional Constituinte, que-
riam sepultar essa sua idéia sobre a opinião de que seria restituir à União 
a intervenção indébita nos Estados e nos Municípios, teve, com a inteligência 
que Deus lhe deu, de levar para o Plenário e, lá, falando de ouvido em 
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ouvido, ele conseguiu colocar as tais normas gerais de Direito Financeiro 
que eram essenciais. 

De modo que o debate está aberto. Cons. José Medrado. Realmente, 
eu vim, mais, buscar sugestões com a cerimônia de dizer isso, no começo, 
porque não me cabia, convidado tão lhanamente por um foro democrático, 
dizer que eu era candidato à Assembléia Nacional Constituinte. Agora posso 
dizer que, se chegar até lá, defenderei, com legitimidade porque a democracia 
é representativa e não direta. 

Muito obrigado a V. Ext". 
Cons. Presidente "Continua franqueada a palavra". 
Cons. Adhemar Bento Gomes "Peço a palavra, Sr. Presidente. 
É um renovado prazer ouvir o Prof. Edvaldo Brito que mantém, com 

os seus dotes de inteligência, com a sua comprovada cultura, aquela mesma 
firmeza de argüição, aquela mesma firmeza de disposição dos tempos acadê-
micos. Lembro-me do ilustre conferencista nos umbrais da velha faculdade 
a defender o nacionalismo, a defender teses de Direto Tributário, a defender 
as reivindicações estudantis. E, posteriormente, na advocacia e na Adminis-
tração Pública com o mesmo brilho com que se houve nesta tarde. 

Nós tivemos uma indagação que me foi provocada pela minha Assessora. 
Estou, este ano, com o encargo de relatar das contas governamentais e a 
Assessora, numa pesquisa que vem fazendo para a introdução ao trabalho 
técnico que está sendo elaborado e discutido, concomitantemente, pela comis-
são técnica me coloca que, nos termos da Constituição em vigor, o Tribunal 
de Contas tem o encargo, a competência de, apenas, dar o parecer prévio 
nestas contas. O julgamento é do Poder Legislativo. O Poder Legislativo 
aprecia as contas do Governador do Estado e julga essas contas. O Tribunal 
de Contas, no caso das contas do governador, apenas emite o parecer prévio. 
Nas discussões de Congressos há algumas contentes que indicam que os Tribu-
nais de Contas deveriam ter a competência e mesmo jurisdição de julgar 
as contas do Governador e não apenas o parecer prévio. Em cima disso 
a colocação para um tributarista com vocação de constituconalista! o que 
acha o ilustre conferencista da tese dos Tribunais de Contas julgarem as 
contas do Governador do Estado, do Presidente da República e não, apenas, 
emitir o parecer prévio? Agora, em cima dessa questão, uma consideração: 
isto não seria retirar do povo a possibilidade de julgar os resultados da Adminis-
tração, mesmo sendo o julgamento do Poder Legislativo mais eminentemente 
político do que técnico? 

Prof. Edvaldo Brito "A questão é interessante e, como eu disse, em 
cima da Constituição atual nós vemos que, cada vez que ela fala no controle 
externo que é exercido pelo Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, 
ela fala, sempre, em parecer prévio. Assim está no Art. 16, parágrafo 22, 
quando trata da matéria em relação aos Municípios. E assim é no parágrafo 
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2? do Artigo 70 quando trata da matéria em relação a União e assim por 
diante. Mas no § 	do Art. 70 está bem distinta a função do Tribunal de 
Contas numa e noutra posição: quando se refere às contas do Chefe do Poder 
Executivo, que nomina logo, fala, exclusivamente, em apreciar. Mas quando 
se refere aos demais administradores e àqueles que são responsáveis por 
bens e valores públicos, a Constituição fala em julgamento. Então, entendo 
que, em nenhuma hipótese, as contas do Governador e do Presidente da 
República serão objeto de julgamento, nem pelo Legislativo. Julgamento, 
no sentido jurisdicional que tem a palavra. Quando falava o Cons. Medrado, 
eu deixei de dizer que era preciso, realmente, mudar a função do Tribunal 
de Contas para efeito de controle, porque me lembrei da ação popular. 

Hoje, qualquer pessoa se arriscaria a dizer que os Tribunais de Contas 
não poderiam tomar esta posição que nós estávamos defendendo, aqui, porque 
roubaria do povo, não através do Legislativo, mas do povo pela ação popular,. 

direito subjetivo público de ir até o Judiciário para que ele julgue essas 
contas. Então, no meu modo de ver, como está a Constituição hoje, não 
é possível o julgamento. 

Cons. Adhemar Bento Gomes "A indagação foi posta em termos da futura 
Constituição". 

Prof. Edvaldo Brito "Ah! na futura é tranqüilo. Eu defendo aquilo que 
eu disse. Vai fundo, vai buscar lá em baixo". 

Cons. Adhemar Bento Gomes —"Mas não seria, ao colocar —julgamento 
para o Tribunal de Contas com função jurisdicional —, não seria retirar 
do Legislativo, retirar do povo... 

Prof. Edvaldo Brito — "Não,porque eu quero que ele seja um 4? Poder 
que a escolha dos seus membros não se faça como hoje. Então, o povo 

participará disto. A escolha deveria ser pela comunidade". 
Thelma Almeida de Oliveira — "A respeito da minha discussão matutina 

com o Cons. Adhcmar eu teria a colocar que, segundo o Sr. falou, efetivamente 
a Assembléia não julga as contas. Então, eu perguntaria: o que faz a Assem-
bléia apreciando o parecer prévio do Tribunal"? 

Prof. Edvaldo Brito — "Na minha irreverência, quase que eu ia dizer 
— nada —. Mas continuo reafirmando: nada, porque eu me recordo que 
quando nós, no Tribunal de Contas dos Municípios, fazíamos aquele parecer 

pedíamos uma simples diligência, era um tumulto, era um problema na 
cidade. Não vinha ou. quando vinha, era um conchavo, e tal. Hoje deve 
estar muito melhor. A Câmara age pbliticamente. É próprio do órgão Legisla-
tivo. A sua pergunta tem cabimento para que sirva como uma crítica à Lei 
por fazer. Que faz o Legislativo? Nada. O Conselheiro Medrado afirmou 

eu dei testemunho de processos mais graves do que as contas em geral, 
que eram contratos de obras públicas e que fica lá, fechado, porque não 
interessa dentro do controle político. É preciso, também, dar responsabilidades 
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ao Legislativo para hipóteses como esta. É a mesma pergunta que eu faço: 
que faz o Senado quando o Supremo declara inconstitucional uma norma 
que faz? Qual é a eficácia da resolução do Senado? É um amém bem ordinário. 
O que aconteceria se não houvesse o amém do Senado? Então, são coisas 
assim que a gente está repetindo, de Constituição em Constituição, sem perce-
ber, sem aprofundar o problema". 

Cons. Bernardo Spector —"Peço a palavri.• 
Inicialmente dizendo da satisfação de ouvir o mestre Edvaldo Brito na 

sua brilhante conferência. 
Ouvi, de V. S, nesta oportunidade, que a Assembléia não faz nada, 

que o Senado não faz nada, que são um Poder político. V. S sabendo, de 
antemão, que é um Poder político agora, irá continuar sendo, sempre, tendo 
suas decisões ao sabor da política vigente, por que V. St, sabendo disso, 
está pleiteando uma cadeira na Câmara Federal? 

Prof. Edvaldo Brito — Não sei se devo invocar o ilustre Cons. Batista 
Neves para esta colocação. 

Coas. Batista Neves — Sou totalmente contrário a esta colocação. Vejo 
no Poder político uma das mais altas representações da vontade popular, 
da atuação do povo no desenvolvimento da coisa pública. 

Prof. Edvaldo Brito — Já fui convidado para ser candidato a deputado 
em começo de Governo e fim de Governo de eleição tranqüila. Não aceitei 
porque entendia que na cátedra era mais útil. Posso ter errado, mas era 
uma ótica. Achei que nas conferências que fazia era mais útil, que nos progra-
mas de televisão que me abriram, naquele tempo, as portãs e que hoje já 
tenho, Cons. Bernardo Spector, eu já não passo por todas as portas porque 
já não deixam. Nos jornais eu tinha, também, os caminhos abertos. Então, 
achei que era melhor. Mantenho a crítica que fiz ao Poder Legislativo, até 
para fazer, de mim, auto-crítica, se chegar até lá, na função que pretendo 
exercer. E até para dizer, publicamente, que é esta a minha opinião sobre 
o Legislativo, no passado, pedir desculpas ao Eminente Presidente, a V. 
Ext mesmo, ao Cons. José Medrado, ao Cons. Renan Baleeiro e Horácio 
de Matos. Invoco a todos para dizer que, apesar de respeitar tudo isso, conve-
nhamos todos nós, o Poder Legislativo passou por momentos críticos nesse 
País. A minha proposta, Cons. Bernardo Spector, é que esse não pode ser 
igual. E como vamos fazer a maior Lei do País, o Poder Legislativo não 
pode ficar carecendo das suas prerrogativas. 

Cons. Batista Neves — Sr. Conferencista, eu queria fazer uma pequena 
colocação e repito, aqui, todos os elogios que foram feitos à sua individualidade 
que todos proclamamos em qualquer instante. 

É a seguinte, a colocação: não seria melhor que nos deixasse, a nós 
dos Tribunais de Contas, no limbo dessa sistemática da organização constitu-
cional e nos dessem aqueles poderes, aqueles fortalecimentos que. realmente. 
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são necessários para que exerçamos aquelas funções que nos são cometidas? 

Prof. Edvaldo Brito — A minha vinda aqui tem o propósito de colher, 
na própria base das questões, a solução para elas. Quem sabe se todas essas 
idéias mirabolantes não param, não têm obstáculos em tudo isso? E veja, 
Cons. Batista Neves, que eu já estava adVertido, porque no começo, diz 

Dr. Ives Gandra da Silva Martins, que "um autêntico 4° Poder de direito 
de fato, na partilha contábil e moral do Executivo, do Legislativo e até 

do Judiciário, vai encontrar obstáculos intransponíveis que seriam opostos 
pela trinca dos Poderes já existentes". Mais aguerrido do que o Prof. Ives, 

Dr. Messinas chega ao final da sua colocação e diz assim: "Afinal, esses 
entraves, com a devida venia do Prof. Ives, não poderão opor-se a essa proposta 
que reputamos legítima. Se houver, estaremos longe da plena democracia-. 
E eu vejo que é uma barretada, daquelas enormes. 

Estou, então, colhendo sugestões que vão, senão me oferecer os subsídios 
próprios como Éonstituinte amanhã e, se não chegar até lá, como Prof. de 
Direito Constitucional e Tributário. Eu apenas insisto em postular o 4° Poder 
com receio de que o advogado, que é a coisa mais complicada que há no 
mundo, amanhã invente coisas dessa ordem: não sendo 4° Poder não pode 
ter tais apreciações como as que V. Ex°s acabam de propor. Vamos ver 
se contornamos pelos caminhos dos entraves e dos sonhos algo de real". 

Cons. Renan Baleeiro — Gostaria, Sr. Presidente, de fazer uma rápida 
colocação, não que eu esteja muito confiado na eficiência do que vou dizer, 
mas porque me dá uma oportunidade de manifestar os meus agradecimentos 
e os meus elogios pelo desempenho do Prof. Edvaldo Brito nesta reunião. 

Não quero me deter na possibilidade de os Tribunais de Contas alargarem 
âmbito de sua atuação. Não quero fazer referência, por exemplo, à Possibi-

lidade da utilização da estrutura dos Tribunais para servir de suporte à introdu-
ção, no Brasil, da figura do Ombudsman. Quero me referir a algo que já 
existe e que pode, entretanto, ser mais detalhado, mais esmiuçado numa 
legislação que se vem implantar neste País. Até aqui, inclusive hoje, nós 
revelamos muita preocupação sobre o controle que os Tribunais de Contas 
possam exercer quanto ao dinheiro gasto, desembolsado pelas unidades da 
Federação. Tem nos escapado a importância que haverá numa ação fiscaliza-
dora e disciplinadora dos Tribunais de Contas nos dinheiros que essas unidades 
da Federação deixam de receber. Em outras palavras: o mecanismo das isen-
ções que é um mecanismo muito sensível a nós outros do Nordeste. Quantas 
arapucas, quantas firmas fantasmas, quantos aventureirismos foram armados 
no Nordeste à sombra dos incentivos da Sudene. Quanto dinheiro de imposto 
de renda deixou de ser recolhido e, no caso dos Estados, quanto dinheiro 
de ICM deixou de ser pago à sombra dessas maquinações que vieram, afinal 
de contas, a lesar o erário público mais do que o gasto impróprio dos dinheiros 
públicos. É esse papel ou para esse papel que os Tribunais de Contas podem 
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exercer na fiscalização dos incentivos fiscais que me parece próprio chamar 
a atenção de V. S1, ilustre tributarista que é e, portanto, em condições 
de versar o tema. Em síntese, aparelhar os Tribunais de Contas para exercer 
um papel fiscalizador sobre a concessão de incentivos e de isenções fiscais. 

Prof. Edvaldo Brito — Sr. Conselheiro, acho que se tocou agora, num 
ponto fundamentalmente interessante. É que, neste artigo, ainda em cima 
do modelo espanhol, há algo que induz ao mecanismo que V. Ext falou, 
na linha da sua proposta. E me permita, somente, dar uma definição que 
os Tributaristas estão encontrando, agora, para as isenções e que vem bem 
a propósito da sugestão de V. Ext. 

Antigamente ouvíamos, sempre, a definição de que a isenção era um 
benefício que se concedia a alguém, que era a liberação do pagamento de 
uma importância. Isso chegou ao nosso Código Tributário, onde a definição 
é, mais ou menos, essa. Diz que a isenção é a exclusão do crédito tributário. 
Não é esta a noção que a doutrina mais moderna tem. Para esta, a isenção 
pode ser considerada, na linha dos 'direitos, como um direito premiai; pode 
ser considerada como um abrandamento da regra de tributação. Tive a oportu-
nidade de examinar um concurso de Doutorado, na Universidade Federal 
de Minas Gerais, do Prof. Sacha Calmon Navarro Coelho, um conterrâneo 
nosso, onde ele examinava a lógica jurídica na ótica da norma jurídica e 
ele dizia que a norma de isenção integra a própria norma de tributação. 
Quando o legislador diz: "incide o imposto sobre isso" e "está isento isto 
e aquilo", está integrando a mesma norma. 

Cons. Renan Baleeiro — Não é concedida a isenção em nome do interesse 
do não contribuinte. A norma de isenção existe em função do interesse coletivo. 

Prof. Edvaldo Brito — Exatamente. Por que essa é a nova concepção? 
Porque, se não fosse assim, nós todos estaríamos contestando as isenções 
como ofensivas ao princípio da economia que está previsto na Constituição 
que todos são iguais perante a lei e que não vale argumentar que o princípio 
da igualdade vem tratando desigualdade aos desiguais, Porque teríamos que 
dar campo a Celso Antonio Bandeira de Melo para perguntar o que é isso. 
Então, o aspecto tem que ser jurídico. Entendo eu, Conselheiro, que até 
por causa dessa nova concepção, V. Ext e este Tribunal já têm atribuições, 
agora, para examinarem estas isenções sob esse aspecto, porque a Constituição 
não pode ser interpretada senão sistematicamente. Eu somente poderei enten-
der uma isenção se encastelada nos princípios tributários, dentre eles os princí-
pios implícitos, e um deles é o da isonomia. Portanto, acho que, dentro 
de tudo isso, não carecemos mais da lei por fazer. 

Cons. Renan Baleeiro — Mais valeria que o novo texto Constitucional 
explicitasse a competência dos Tribunais de Contas para acompanhar a conces-
são das isenções na sua efetivação, para ver em que medida frutificaram 
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realmente, em benefício do interesse coletivo, porque só assim elas se justi-
ficam. 

Prof. Edvaldo Brito — Se é este o ponto de vista de V. Er, ele fecha 
com o meu. Darei toda a minha atenção para essas sugestões dadas aqui. 

Cons. Renan Baleeiro — Quero iterescentar que essa experiência existe 
em outros países da América do Sul e que o ILACIF está aparelhado, quem 
sabe, para lhe dar informações sobre como funciona esse mecanismo fiscali-
zador de isenções, por exemplo, na Colômbia. 

Cons. José Medrado — Devo lembrar que este Tribunal de Contas da 
Bahia, em certa época, já apreciou processos de isenção de tributos. 

Prof. Edvaldo Brito — Enquanto o Tribunal de Contas da Bahia tem 
competência para ser órgão recursal em matéria tributária, não vejo como 
excluir dessa hipótese. Não estou questionando se está válida ou não a compe-
tência recursal. Estou dizendo é que, se ele tem, se insere, pela própria 
natureza da norma de insenção a que faço referência, na esteira do argumento 
do Prof. e Conselheiro Renan Baleeiro. 

Cons. Horário de Matos — Sr. Presidente, peço a palavra. 
Constitui, realmente, prazer para qualquer pessoa ouvir o Prof. Edvaldo 

Brito. Com  inteligência fulgurante, cultura brilhante, qualidades adicionadas 
à compostura e postura de um homem de bem e, por isso mesmo, eu, neste 
instante, agradeço ao Presidente a oportunidade que tive, nesta tarde, de 
ouvir um homem da sua inteligência e cultura. Eu acrescentaria pouca coisa 
mais ao que o Prof. Edvaldo Brito tem em mente fazer se constituinte for, 
paia gáudio de toda a Bahia. Estou certo que V. S° será um grande Consti-
tuinte do nosso Estado, honrando as velhas tradições de cultura desta terra. 
Acrescentaria, repito, pouca coisa: apenas que fossem aumentadas as atribui-
ções dos Tribunais de Contas, inclusive as atribuições fiscalizadoras quanto 
a qualquer órgão ou empresa que manuseasse com recursos públicos. Bastaria, 
acredito eu, para que o Tribunal de Contas crescesse, que, todas as reinvidi-
cações do Cons. José Medrado fossem atendidas. 

Prof. Edvaldo Brito — Muito obrigado a V. Ext. Apenas a grande dúvida 
que resta, pelo menos, Sr. Presidente, nestas intervenções, é se deveremos 
postular em ser 4° Poder, com as cautelas sugeridas pelo Cons. Batista Neves 
de que poderei bater com os entraves. Evidente que esta é a nossa preocupação 
de ir devagarinho para não partir o casco da náu. 

Cons. Presidente — Prof. Edvaldo Brito, seria um prazer imenso, não 
tenho dúvidas, para esta Casa, poder continuar a ouví-lo e a dialogar com 
V. St sobre tão palpitante tema e tão brilhantemente abordado por V S. 
Lamentavelmente, o avançado da hora vai nos inibir e tolher deste prazer. 
Cabe, então, a esta Presidência, antes de encerrar esta sessão e se dirigindo 
aos Srs. Conselheiros que tão bem participaram do diálogo com V. St, ao 
Sr. Procurador do Estado, ao ilustre Presidente do Tribunal de Contas dos 
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Municípios e aos Funcionários em geral, agradecer a todos e, de modo muito 
especial, a V. St que pronunciou, nesta tarde, tão brilhante, erudita e, por 
que não dizer, descontraída palestra. Agradecemos a oportunidade e dizemos 
da certeza que temos que, se eleito como desejamos, V. St será, sem dúvida 
alguma, um brilhante representante da Bahia na Câmara Federal. Temos 
a certeza que V. St saberá defender, com grande entusiasmo, este tema abor-
dado, hoje, aqui, sobre o posicionamento do Tribunal na Nova Constituinte, 
a fim de que ele melhor aparelhado possa, com maior inteireza e indepen-
dência, exercitar as suas atribuições melhor definidas. 

Muito grato, Prof. Edvaldo Brito! Quero encerrar, desejando a V. 
muito êxito e que essa eleição tão almejada, não só por V. St mas por toda 
a Bahia, que ela se concretize para honra e gáudio de todos nós. Muito 
obrigado! 

1 
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CONTROLE ADMINISTRATIVO 
Cons.)Lafayette Pondé 

Ainda que a Constituição tenha o Tribunal de Contas como órgão auxiliar 
do Legislativo no processo de controle financeiro do Executivo e disponha 
sobre sua composição e sua competência no capitulo por ela reservado à 
organização e funcionamento daquele Poder, permanece ele na mesma posição 
em que foi declaradamente colocado no texto de 1934, como órgão de "coorde-
nação" governamental, — destaque esse com que foi exaltado, quando de 
sua primeira instalação, com o advento da República, pela palavra de RUI: 
— uma projeção de permeio entre os Poderes, "mediador independente que, 
comunicando com a legislatura e intervindo na administração, seja não só 
o vigia como a mão forte da primeira sobre a segunda"... 

Esse pensamento vinha aliás já fermentando no Império, aí sentido como 
"suma necessidade, a criação de um tribunal de contas, devidamente organi-
zado, que examine e compare a fidelidade das despesas com os créditos vota-
dos, as receitas com as leis do imposto, que perscrute e siga pelo testemunho 
dos documentos autênticos, em todos os seus movimentos, a aplicação e empre-
go dos valores do Estado e que enfim possa assegurar a validade e legalidade 
das contas"... até porque "todos os homens e países ilustrados sabem que 
não há leis, que dependam de maior zelo e sabedoria do Poder Legislativo, 
do que os orçamentos e balanços" (PIMENTA BUENO "Dir. Publ. Bras." 
1857, p. 90). 

Não há como se possa dizer o Tribunal de Contas órgão da estrutura 
legislativa, ou dela dependente, senão no amplo sentido em que todos somos, 
cidadãos ou órgãos públicos, entre os quais o próprio legislador, — subordi-
nados ao imperioso dever de respeito e obediência às leis. 

A função do Tribunal ultrapassa a interferência episódica, de natureza 
puramente opinativa, com que se comunica naquele processo, não de elabo-
ração de lei mas de conteúdo administrativo, e, ultrapassando-a, estende 
sua ação por igual sobre "as unidades dos três Poderes" assim como sobre 
todo e qualquer administrador ou gestor responsável pela aplicação dos dinhei-
ros públicos. 

Se se considera que o conceito de função assenta na idéia de contribuição 
para a subsistência e vida do organismo, isto é, a continuidade, o ajustamento, 
a melhoria da organização como um todo, o Tribunal é o elo de importância 
vital dentre os fatores de estabilidade e progresso, senão de moralidade das 
instituições políticas, na sua função de preservar o desempenho dos serviços 
administrativos mediante o controle de seus gastos e eficiência, e até mesmo 

65 



da elevação e aperfeiçoamento dos costumes, tanto que a ação dos governantes, 
boa ou viciada, pode influenciar, como exemplo e estímulo, a conduta dos 
governados. 

controle de que o Tribunal se incumbe é uma limitação oposta ao 
poder das autoridades que dispõem dos dinheiros do Estado e não nos deve 
cansar a repetição: "não há leis que afetem mais as liberdades e interesses 
dos cidadãos... do que os orçamentos e balanços"... 

A grandiosidade dessa missão explica a grandeza do Tribunal de Contas. 
Mas também expõe suas incontáveis dificuldades. 

controle financeiro dos dinheiros públicos de total modo se emaranha 
na extensão de suas tarefas que em alguns países, por exemplo a Itália, segundo 
o eminente Prof. M.S. GIANNINI, é tida como extremamente confusa — 
"una babilonia, di cui emeglio tacere" (M.S. GIANNINI "Corso Dir. Amm. 
"I, ps 430-432). 

Entre nós, a lei n. 4320, de 1964, procurou pôr em ordem essas dificuldades 
de tamanha monta, instituindo um novo regime de controle, com dispositivos 
consagradores de seus princípios básicos. Por sua vez, o Decreto Lei n. 200, 
de 1967 dispôs sobre a organização "sob a forma de sistema" das atividades 
e serviços da administração financeira assim como os de contabilidade, audito-
ria, serviços gerais e os auxiliares comuns a todos os órgãos, ou setores, 
estabelecendo como regra o controle a posteriori, sem obstar todavia, no 
interior das unidades de administração ativa, o funcionamento do controle 
prévio, quando não concomitante. 

Esse o vasto campo exposto à atuação do Tribunal de Contas. 
À complexidade própria da movimentação de tamanho aparelhamento 

administrativo e à do seu correspondente acompanhamento a distância (tanto 
maior quanto mais se desdobram os serviços e tarefas da Administração moder-
na) acresce a natureza mesma da função de controle, sobre cuja conceituação 
e conteúdo a doutrina jurídica muita vez hesita perplexa. 

poder, de certo, é uma necessidade social (B. JOUVENEL). Dele 
depende a própria convivência humana, a ordem, o equilíbrio da paz, o desen-
volvimento das sociedades, a organização das instituições, o enriquecimento 
dos povos e países, assim como o seu castigo, sua desventura e a guerra. 

poder é um "fato da natureza" e seu fundamento já foi tido como 
uma dádiva de Deus, explicativa do "mistério da obediência". 

controle é o seu aferidor, a sua pedra de toque: porque (está no 
"contrato social") "o poder, ainda que soberano, ainda que absoluto e sagrado, 
não passa nem pode passar além dos limites das convenções gerais" (L. II, 
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IV). Está na "natureza das coisas", em razão da qual MONTESQUIEU 
formulou sua inesquecível advertência: "até a virtude tem seus limites" e 
por isso é também indispensável que os tenha o poder — "o poder limita 

poder" (De/L'Esprit des Lois, L. XI, Cap: IV). 
Essa observação de que o controle é um derivado da noção mesma, 

senão da essência, do poder foi assim sublinhada por K. MANNHEIM: "desde 
princípio, a sensação humana do poder tem .sido associada ao controle 

da conduta de outras pessoas. Por isto toda discussão relativa ao poder se 
associa a um debate sobre seu controle" e à força determinante da conduta 
e das atividades dos homens ele denomina "controle social". 

O controle é um poder jurídico, o poder de interferir no exercício da 
atividade de outrem, para obstar ou permitir esse exercício, corrigi-10 ou 
reprimí-lo, para a sua adequação ou correspondência a uma norma ou princípio 
diretivo. Por extensão, compreende também o reexame da própria conduta, 
ou atividade, e diz-se "auto-controle". Quando funcione entre os órgãos de 
uma mesma organização administrativa, é um "controle interno", ou "interor-
gânico". Se anterior à emissão do ato controlado ("autorização") ou'à produ-
ção dos efeitos jurídicos desse ato ("aprovação", "visto", "homologação") 
é preventivo. Se posterior a esses efeitos é sucessivo, ou a posteriori. Se 
punitivo, ou anulatório, é repressivo. 

Mas na linguagem comum o termo tem a mais variada significação e 
aplicação desmedida. — Diz-se que alguém controla a. própria saúde e pode 
também controlar os nervos, ou a própria língua e seus impulsos; ou que 
uma situação está controlada, ou uma greve está sob controle, assim como 

governo interfere no controle do mercado, ou tem o controle dos arma-
mentos; e até no campo da mecânica, ou da força física, o condutor controla 

seu veículo, ou um aparelho tem controle manual, ou controle remoto; 
ainda agora o mundo assiste deslumbrado o prodígio das pesquisas que 

rebuscam a tragédia do "Titanic", realizadas no fundo do mar, a mais de 
3.000 metros de profundidade. 

A modo do que sucede com os "atos de polícia", cujo sentido específico 
varia conforme o setor de sua aplicação, o termo "controle" se elastece a 
ponto de ser confundido com a noção de toda intervenção de administração 
ativa. 

Certo, o controle é um poder de interferência, não em sentido abstrato 
mas em correlação necessária com o exercício de outra atividade — a atividade 
principal, de administração ativa, controlada em razão dos efeitos que possa 
produzir e dos objetivos de interesse público a serem providos, ou resguar-
dados. 

A ambigüidade do termo repete-se na linguagem jurídica, não fosse esta 
aliás "Ia face cachée de. la science juridique" (M. VALLEY" Phil. Droit) 
ou não fosse ela linguagem científica — "Ia polysémie comme quelque chose 
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d' inhérente au droit" (E. HABA, ArchPhil. Droit, 1974). Dessa mesma 
elasticidade padecem outras noções fundamentais dos estudos jurídicos e dela 
são exemplos — a noção de política, a de ordem pública, a de serviço público, 
a de obrigação, a de triteresse social, a de poder, funcionário, entidade pública 
a própria noção do direito, a respeito da qual não há debate que baste, 
ou por igual a de "liberdade", de cujas diferentes significações se ocupou 
MONTESQUIEU, com o mesmo cuidado • com que se referiu às de "lei" 
nas palavras iniciais de sua obra imortal. 

Falam as leis em controle judicial, controle acionário (decr. lei 2284, 
de 1986 arts. 13, 14, lei n. 6404, de 1976, arts 116,228) ou controle de impor-
tação (decr. n. 81190, de 1978, art. 3 § 3?),controle de dispêndio de divisas 
estrangeiras (decr. 81.190, de 1978, art. 9),controle de aeronaves (decr. lei 
200, de 1967, art. 164)1 controle de execução contratual (decr. lei n. 185, 
de 1967, art. 6, § 2?), controle de pesquisas científicas (decr, n. 70.553, de . 
1972, art. 8) etc. 

Daí o sábio princípio de que, na interpretação dos textos jurídicos, as 
palavras devem ser entendidas conforme as situações por eles reguladas: "Ia 
signification des mots dépend des situations dans lesquelles ils sont empleyés, 
cette situation pouvant impliquer l'exigence d'une conduite déterminé" (E. 
HABA, loc cit, p. 264) cf. também LOBÃO "Hermeneutica", § 26, nota 
1). 

Há quem exclua da noção de controle a atividade externa da Adminis-
tração, reduzindo-o às relações interorgânicas, ou as dela com outras entidades 
públicas. Há também os que excluem o poder de substituição, ou seja, o 
poder de um órgão, quando o permita lei expressa, supra a omissão do órgão 
que deveria agir. Há as confusões de ordem conceitual no uso dos próprios 
atos específicos de controle: — autorização tomada como aprovação (vg. 
Constituição, art. 118, único, 121,§ 1°) quando não identificada à concessão 
(Const. art. 8, XV, decr. n. 68961, de 1971, lei n. 4117, de 1962). 

Sobre tudo isso, a duplicidade sobre o conteúdo e o objetivo do controle: 
de um lado, o conceito tradicional do "controle-refle" francês, correspondente 
a um poder de fiscalização,vigilante, verificação da regularidade e legalidade 
dos atos do serviço controlado; de outro, a idéia anglo-americana do "control", 
como um procedimento dinâmico, atuante, um controle de gestão, regulador 
do serviço, para verificar em que medida cada objetivo previsto foi realmente 
realizado, com estimativa do seu custo, a análise das deficiências apuradas, 
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as diretrizes e soluções para remediá-las, as recomendações convenientes à 
eficácia da gestão. A diretriz fixa umà linha de conduta, para o maior rendi-
mento do serviço; a recomendação, posto não seja obrigatória, induz o destina-
tário a pesar suas considerações e não as desprezar sem justificativa (N. BOB-
BIO, Riv. Proc. Civ., 1961, 377). 

O êxito do controle está necessariamente ligado à eficiência das medidas 
nele utilizadas, sabido que não devem ser tão simplórias que resultem improdu-
tivas, nem tão embaraçosas que prejudiquem e entorpeçam as atividades 
controladas. Do primeiro desses defeitos pode valer de exemplo o citado 
por White e transcrito por G. Jéze, o caso do inspetor que, encarregado 
do inquérito, escreveu em seu relatório:" o homem parece ter arrependimento 
sincero. Estou inclinado a pensar, de acordo com os seus amigos, que ele 
é honesto e que foi desviado do bom caminho pelo exemplo do seu antecessor 

por um certo relaxamento do código de moralidade entre nós. Um outro 
exator (receveur) seguiria provavelmente a pista dos seus dois antecessores. 
Não ficareis portanto surpreendido se não recomendo conservar no serviço 

atual exator, em lugar de uma nova nomeação. Ele tem hoje os bolsos 
cheios (les mains pleines) e, por conseguinte, não estará disposto a recomeçar 
suas especulações" (G. Jéze "Cours de Dr. Public, p. 7, nota 1). 

Não obstante a amplitude e a complexidade da matéria e as dificuldades 
a serem consideradas nas diferentes situações em que deva ela ser estudada, 
fundam-se na melhor doutrina jurídica os seguintes princípios diretivos: 

o ato de controle e o ato controlado são de diferente natureza e 
têm objeto diferente: não constitue um ato único, o suposto "ato 
'complexo"; 
no controle positivo, a manifestação possibilita a validade ou, confor-
me o caso, a eficácia do ato controlado. O órgão de controle não 
impõe sua vontade ao órgão controlado: este órgão age por vontade 
própria e seu ato não perde a natureza de ato de administração ativa; 
o controle negativo (recusa de autorização, de aprovação etc) anula 
a vontade do órgão controlado, impõe a este um comportamento 
negativo; 
a invalidade do ato de controle contamina o ato controlado; mas 
é este, não aquele o que estabelece a relação jurídica com terceiro 
e, pois, ele e não o de controle que deve ser impugnado; 
o órgão de controle não pode introduzir modificação do ato contro-
lado; 
o ato de controle (ou sua omissão, esgotado o prazo legal) é irrevo-
gável: com a sua emissão, esgota-se o poder legal do controlador; 
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o ato de controle não supre a ilegalidade qué vicie o ato controlado, 
nem a convalida; 
o ato controlado é da responsabilidade de seu autor, não do órgão 
de controle; 

— o órgão de controle não pode agir em caráter substitutivo do órgão 
controlado: salvo expressa disposição de lei, caso este em que, por 
efeito dessa disposição legal, passa ele a ter competência para exercer 
uma função de administração ativa, não de controle. 
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"RUI BARBOSA — GOVERNO PROVISÓRIO E CONSTITUIÇÃO — 
TRIBUNAL DE CONTAS" 

Cons. Renato Bino de Cerqueira 

Com apenas um dia de permeio, as duas datas — 5 e 7 de novembro, 
— identificadas na mesma grandeza, podem e devem ser celebradas conjunta-
mente. A primeira, lembrando o início da vida de Rui Barbosa, alcança 
toda a variada e preciosa gama de suas atividades, quer como jurista c adminis-
.trador, quer como filósofo, poliglota, vernaculista c artista, todas valorizadas 
por sua rara enfibratura moral, que o autoriza a proclamar: 

"ensinei mais como exemplo do que com a doutrina, oculto da legalidade 
e as normas da resistência constitucional". 

Foi Batista Pereira, o meticuloso organizador de sua "Coletânea Literária", 
quem disse, no prefácio da obra, que "Rui é um mundo". Sim, esse simbolismo 
não é uma figura igualmente literária, porque como o próprio colecionador 
acrescenta, "Rui jurisconsulto, político, humanista, cada uma dessas atividades 
se lhe tresdobra em especializações, cada uma das quais dá matéria para 
um livro". 

Seria estulto pretender, mesmo em resumo, percorrer e penetrar àquele 
mundo. Ainda nesses limites, seriam precisos "remígios poderosos, além de 
asas espalmas", como disse João Mangabeira. Pobre de mim, que não possuin-
do qualquer deles, hei de me contentar, para oferecer à reflexão dos que 
me ouvem, em dar relevo a alguns aspectos, destacar idéias e posições, salientar 
o extraordinário potencial de talento e cultura do insigne brasileiro, aplicados 
ao espaço do seu mundo mental em que se agita o participante do Governo 
Provisório da República e à preparação para a Constituinte de 1891. E nessa 
ordem de realizações relevantes a criação do Tribunal de Contas, em ato 
desta data, há, portanto, noventa e cinco anos. 

Não estimo menos que, longe de descobertas ou originalidades na obra 
do grande morto, que pediriam engenho e arte apurados, forrado ainda à 
tentação do panegirismo retórico, possa nessa e breve hora perlustrar de 
uma fração daquele mesmo mundo, recolher impressões indeléveis, exibir 
obra construtiva, provas ou exemplos da estruturação eficaz de um novo 
regime, tornando a República uma realidade visível, erigida numa soberania 
real, e, sobretudo, uma garantia de liberdade. 

Rui chegava à República vindo do Partido Liberal na Monarquia, cuja 
militança já pressupunha a adoção de certos princípios, de uma base progra-
mática comprometida com o liberalismo político, à sombra de que se poderia 
construir uma nação mais poderosa, perfeita e justa. Desse teor era o federa- 
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lismo que abraçava apaixonadamente, a ponto de lhe conferir prioridade mes-
lho em relação ao regime republicano. 

Óbvio que o ideal de liberdade institucionalizada e a federação se consti-
tuiam na matéria-prima, com que., haveria de moldar 'o novo Estado a que 

chamado Governo Provisório, composto de seleto número de cidadãos, 
homens ilustres, civis e militares, iria estruturar como organização político-
jurídica. É nesse meio, ou grupo, heterogêneo.quanto à formação e ideologia 
de cada um, que Rui se agiganta, como verdadeiro líder, graças à sua cultura 

capacidade de trabalho, tudo lhe conferindo, juntamente com provas de 
altivez, dessassombro e desambição, urna autoridade incontestável, que o 
Chefe do Governo, repetidas vezes, deu mostras de reconhecer e respeitar. 

Mas, apesar de tudo, aquele grupo se identificava ou uniformizava num 
só pensamento — o de criar o regime legal que regesse os destinos da Nação. 
É esse um traço marcante e saliente, que se há de creditar ao Governo Provi-
sório, como exemplo histórico de democracia, de fidelidade aos pressupostos 
da revolução vitoriosa, de 1889. 

Vários fatos e atos levam a tal reconhecimento e nela, como nos cumpre 
destacar, está sempre presente Rui Barbosa, autor de alguns, mesmo na sua 
feição material. 

O Decreto n. 29 de 3 de dezembro de 1889, não contava assim a República, 
um mês de proclamada, cria a Comissão que prepararia o projeto de Consti-
tuição a ser apreciado e aprovado pelo Governo para ser levada ao exame 

decisão da representação popular. 
Apresentado o trabalho da Comissão, Presidente e Ministros o iniciam 

seu estudo em 10 de junho de 1890, consoante anotação de Rui no rosto 
do documento. E o conclui em 18 do mesmo mês, vale dizer, o faz em 8 
dias, como igualmente anota Rui, que o submete à assinatura do generalíssimo 

dos demais ministros, corporificando o projeto que é lançado a público 
com o Decreto n. 510 de 22 de junho, ato esse da lavra de Rui, como o 
exibe a publicação das suas Obras Completas, Vol. XVII — A Constituição 
de 1891 —edição da Casa de Rui Barbosa. Esse Decreto veio a ser republicado 
com pequenas alterações em relação ao primeiro, em 22 de outubro de 1890. 

O confronto dos documentos demonstra, através de suas reproduções 
fac-similares, que acompanham a referida publicação, a decisiva influência 
de Rui na elaboração do que veio a ser o Projeto da Constituição do Governo, 
entregue à soberana deliberação da Assembléia Constituinte, instalada em 
15 de novembro do referido ano. . 

Mas, como registram as crónicas, intercorrentemente, foi o zelo e vigilân-
cia de Rui ante possível procrastinação da votação e promulgação da Consti-
tuição, como se chegou a receiar acontecesse, o que moveu à elaboração 
daquele Decreto n. 510, a 22 de junho, convocando o Congresso Constituinte 
e, ao mesmo tempo, dando publicidade ao projeto de Constituição 
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Na tarefa de aperfeiçoar o projeto da Comissão,Rui se esmera, no tempo 
record, já destacado, com a colaboração evidente dos companheiros de Minis-
tério e do prôprio Chefe do Governo, que acompanhou e participou das 
discussões. Dá, portanto, a contribuição brilhante de sua cultura, do estudo 
dos sistemas constitucionais contemporâneos, notadamente o norte-ameri-
cano, de modo que o projeto espelhasse as esperanças republicanas e os 
anseios do povo brasileiro por um regime liberal, representativo e federativo. 
Desses pressupostos, que eram os seus compromissos de político e jurista, 
nascem as numerosas emendas que apresenta, a maior parte de substância 
e outras de forma. Vale a exemplificação, pelo que se nos afigura de maior 
expressão, principalmente como desdobramento de suas pósiçôes ideológicas. 

Liberal, apostólo da Liberdade, como se consagrou no curso de sua aci-
denta e fascinante carreira política, ele a contempla no referido texto, prote-
gendo a imprensa, à tribuna e à reunião e como consectários da separação 
da Igreja do Estado, que fôra ato de sua inspiração e lavra, prescreve a 
liberdade de culto e a neutralidade do poder público diante das agremiações 
de caráter religioso. E ainda consagra a secularização dos cemitérios, sem 
alternativas ou abrandamentos. Chega à exclusão da Companhia dos Jesuítas 
e à proibição de que se fundem novos conventos ou ordens. 

A inviolabilidade do domicilio conforma-se com aquelas concepções de 
liberdade e ele a consigna em fórmula concisa. O direito de propriedade, 
salvo a desapropriação por utilidade pública, mediante indenização, como 
ainda hoje se estipula, recebe a sua chancela. 

Vale assinalar certa particularidade no tocante à liberdade religiosa e 
as decorrências em que a desdobra. Em face desses preceitos, que propôs 
e defendeu, Ruy recebe a intervenção ou mediação do seu antigo professor 
Dom Antônio de Macêdo Costa, visando à revisão desses propósitos, inclusive 
com a restauração do caráter oficial da religião católica. Era dom Macêdo 
Costa uma figura respeitabilíssima do Episcopado Nacional, primaz do Brasil, 
como Arcebispo da Bahia, e, de grande prestígio. É de se supor quanto 
terá Ruy lamentado não lhe ser possível transigir e atender ao amigo e velho 
mestre. Mas não cede, levando Dom Macêdo Costa e se dirigir, em funda-
mentada exposição, à Assembléia Constituinte, onde obtém relativo êxito: 
a disposição alusiva à Companhia dos Jesuítas foi surpressa. A administração 
dos Cemitérios, embora a cargo da autoridade municipal, permitiria a celebra-
ção dos ritos dos diferentes cultos, salvo se ofensivos à moral pública. O 
episódio demonstra a integridade de Ruy, e sua submissão aos princípios. 

Outro dispositivo de grande expressão no mecanismo das relações excep-
cionais entre o Governo Central e o dos Estados, recebe de Ruy tratamento 
adequado, mediante redação concisa e pendente. Ele discrimina os casos 
de intervenção federal, para bem os definir e caracterizar. Cuida, previdente 
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e presciente, de evitar interpretações de oportunidade ou meramente de inte-
resses menores diante da figura do Estado, marcada, ademais, pelo regime 
federativo. E é, justamente, para garantir a forma republicana e 'federativa 
do regime, ocasionalmente afetadas, que se há-de admitir a intervenção. Ou 
então, para assegurar o respeito às leis e sentenças federais, enumera Ruy. 
Nem esses resguardos, como se pode lembrar, evitaram intervenções violentas 

ou forçadas, ao sabor de conveniência momentâneas. 
A Comissão propusera excluirem-se da proteção da inviolabilidade do 

mandato legislativo os casos da calúnia e injúria. Ruy intervém para conferir 
amplitude à mesma inviolabilidade. 

Ponto interessante das idéias e sugestões de Ru' é a questão da eleição 
do Presidente da República. Aceita ele a proposta da Comissão e a aperfeiçoa: 
a eleição do primeiro mandatário seria indireta, por um eleitorado correspon-
dente ao duplo da representação de cada Estado no Congresso Nacional. 
Era o sistema americano, com pequena diferença. 

Emenda de Ruy segue, mais uma vez, o modelo americano ao estabelecer 
que os membros não compareçam ao Legislativo para informar sobre os assun-
tos de sua pasta. A comunicação se estabelecerá no nível de Comissões. 

A estrutura, as prerrogativas, a garantia de respeito às decisões do Poder 
Judiciário foram cuidados maiores de Ruy. Assim, dava ele meios e modos 
ao pensamento de fazer dele o guarda, o depositário da Constituição. Nenhuma 
função mais relevante, nem mais essencial à vida do regime. 

Com exemplos, como os que apresentamos, e sem mesmo descer a fundo, 
na exploração do assunto de suas emendas: demonstrado fica o alcance, o 
mérito da contribuição de Ruy para o projeto da Constituição sobre que 
trabalharia o Congresso Constituinte de 1891. 

Pedro Calmon, que a estudou com a acuidade e competência do seu 
magistério constitucional, sobre ele assim se manifesta: 

"Não há palavras ociosas ou demasias de expressão, nesse exaustivo 
esforço por traduzir em concisa linguagem, o esboço constitucional, deve-
ras impecável, assim no vernáculo, que o revestiu, como na ortodoxia 
doutrinária em que foi vasado". 

A bem da verdade e da justiça, cumpre declarar que, se foi notável, 
sob todos os aspectos — de sabedoria, de técnica, de forma — o trabalho 
de Ruy na preparação do projeto constitucional, foi indubitavelmente de 
grande valia o concurso do generalíssimo Deodoro e de seus ministros. A 
comparação, que os documentos propicia, mostra que as propostas de Ruy, 
muitas delas, sofreram alterações, ninas vezes de forma uma ou outra de 
maior alcance. 
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Ora, Ruy Barbosa somara com o trabalho em torno da Constituição 
a sua intensa atividade de Ministro da Fazenda, caracterizada pela atenção 
a tudo que se encontrasse sob sua áutoridade. Emite, então numerosos atos, 
a começar pela famosa reformulação da política econômica do Governo, em 
que o decreto sobre o banco emissor, representou a providência fundamental. 
Esgota ele, reconhecem-no os críticos de sua gestão, todos os assuntos da 
sua área, num dispêndio de energia, que haveria de se refletir sobre a sua 
própria saúde. Ele, aliás, no discurso de maior substância e profundidade, 
que profere — em sessão de 16 de novembro de 1890, na Assembléia Consti-
tuinte, se diz fatigado e doente. Seria esse o motivo que se nos afigura mais 
plausível para a sua pouca presença nas sessões do Congresso. Teria sido, 
pensa Pedro Calmon, a sua coerência com o sistema americano, que preconi-
zara, de proibição aos Ministros de comparecerem ou atenderem à convocação 
do Legislativo. 

Mas, a esse entendimento, poder-se-á redarguir que ele não era simples-
mente um ministro porque era um Constituinte, e ainda, que de qualquer 
forma, comparecera às sessões de 16 de novembro, de 22 e 23 de dezembro, 
pronunciando discursos, naquela primeira sobre a distribuição de rendas no 
sistema federativo, sobre o imposto de importação na de 22 de dezembro 
e falando sobre questões de ordem na de 23 desse mês. 

Parece-nos que a esquivança de Rui aos trabahos do Congresso Consti-
tuinte se deve à exaustão resultante de sua árdua e volumosa atividade no 
Ministério, sem que se esqueça a sua presença, inclusive com a feitura de 
atos e exposições, em assuntos de diferentes Ministérios. 

Mas, frequentando pouco o Congresso Constituinte, compensou ele, po-
de-se dizer, a ausência com o mencionado discurso de 16 de dezembro, em 
que lhe coube fazer uma explanação erudita sobre a federação, à luz da 
literatura O experiência constitucional americana. 

Desse modo, pôs ele termo a certas tendências, ali manifestadas, no 
sentido de acrescer, em preuízo da União as rendas dos estados membros, 
num ultrafederalismo que se delineava prejudicial ao equilíbrio entre as duas 
esferas. A questão, a julgar pelos argumentos que expendeu, se resumia 
em atrofiar a União, que assim substituiria talvez para pior o desprovido 
Estado do Regime Unitário da Monarquia. 

Seu trabalho no Ministério foi absorvente e penetrante, de que é prova 
o alentado Relatório apresentado ao Chefe do Governo, tão substancioso 
que autoriza Luiz Viana Filho, seu biógrafo, a emitir este juízo: 

"Embora tivesse desviado a atenção para outros assuntos, as matérias 
referentes ao seu Ministério haviam sido estudadas profUndamente. So-
bre cada problema financeiro as informações de que dispunha eram 
as mais amplas. Estava ao par da legislação e das doutrinas preponde-
rantes em todas as grandes nações, e conhecia as minúcias das reformas 
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tentadas na Itália e nos Estados Unidos. Certos capítulos representam 
verdadeiras monografias. E isso é espantoso quando se sabe que, ao 
assumir o Ministério, não era um especialista em finanças. Devia ter-lhe 
custado trabalho sobre-humano". 

Desse teor é sem dúvida o referente ao Tribunal de Contas, o último, 
que fecha aquele relatório, que compreenderia três volumes das suas Obras 

Completas. 
Vindo a lume com o Decreto de n. 966-A, de 7 de novembro de 1890, 

a famosa Exposição de Motivos, que o acompanha, tem realmente dimensões 
de uma monografia. É preciso examiná-la e senti-la, mais do que em certas 
passagens que impressionam pela eloquência e precisão de conceitos, como 
peça inteiriça, em face do seu conteúdo, ante a veemência de suas afirmações 
e a convicção transparente dos pressupostos que lança, principalmente pelas 
alusões repetidas, ao "regime constitucional, em que vamos entrar", ou por 
este lance: 

"Nem a responsabilidade política do Presidente, nem a responsabilidade 
judiciário dos seus secretários de Estado nos livrarão de excessos e abusos 
na delicada matéria das finanças federais, se não enriquecermos a nossa 
Constituição nova com esta condição suprema da verdade prática nas 
causas do orçamento. 

'Daí, cremos, haver o Sr. Oscar Borman, antigo representante do Tesouro 
Nacional em Londres, no Prefácio do Volume II do Tomo XVII das Obras 
Completas, chegado a afirmar que "Rui já antes, (refere-se ao Decreto 966-A) 
havia incluído no projeto que elaborara e que se corporificou na Carta Constitu-
cional de 1891, a instituição de um Tribunal dessa categoria, que aparece 
depois consignado no Art. 89". 

A verdade histórica não é essa. Entre as emendas de Rui ao projeto 
da comissão, que se transformaria no projeto de Constituição do Governo, 
não figura nenhuma desse teôr. Acreditamos que ao proceder-se à discussão 
daquele projeto e ao concluí-la, em 22 de junho, e mesmo, em 24 de outubro, 
quando foi republicado, Rui não terminara o estudo da matéria, que só em 
7 de Novembro tomaria forma definitiva. E ele, extremamente cuidadoso 
e zeloso de suas opiniões, àquele tempo não se considera completamente 
esclarecido e informado sobre o assunto. 

Mas, entre 7 de Novembro, data do Ato, e até concluir-se o processo 
de elaboração constitucional,Rui, acompanhando essa evolução, ter-se-á asse-
gurado, por informações, fidedignas, de que a Constituição viria a contemplar 

Tribunal de Contas entre as instituições do mecanismo administrativo, com 
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as atribuições que o caracterizam como controlador da Receita e Despesa, 
antes das respectivas contas seremiprestadas ao Congresso Nacional. 

Destaca esse papel, essa diretriz inspiradora, ainda válida nestes noventa 
cinco anos de existência, o fato de o mesmo Decreto não ter chegado 

a ser regulamentado, e, assim não ter tido execução formal. O projeto de 
regulamento, informa Rui no mesmo Relatório, estava a cargo de uma Comis-
são que o Ministério "constituiu, sob a sua presidência, e adstrita aos caracteres 
essênciais do modelo adotado". 

Se as circunstâncias prejudicaram a emissão do referido. Regulamento, 
a semente continuava a germinar. Elaborou-se, então, o Decreto 1.666 de 
17 de dezembro de 1892 que, submetido à Câmara e ao Senado, e aprovado 
com algumas alterações, subiu à sanção do Presidente Floriano Peixoto, que 

vetou. O veto foi acolhido e, assim, perduraram normas provisórias até 
advento da Lei 392 e Regulamento de 23—de Dezembro de 1896 — Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas da União. 

Os contratempos, as contingências, dilatando a plena vigência do regime 
de fiscalização financeira e orçamentária, substancialmente harmônico com 

pensamento e a concepção de Rui Barbosa, não arrefeceram o ímpeto 
de suas idéias geradoras, por que nutridas de espírito isento, de cívicos propó-
sitos de preservar a cousa pública, de distorções e deformações do mandado 
da Lei Orçamentária. 

Cumpre lembrar, mesmo rapidamente, que Rui adotara para o Brasil, 
com algumas diferenças, mas essencialmente, o modelo italiano de Fiscalização 
Orçamentária, que adota o tipo Colegiado e o respectivo processo, prescreve 
a participação do Poder Legislativo quando não considerada a decisão denega-
tória, insistindo o Executivo na realização de despesas, o Tribunal de Contas 
concede o visto sob reserva. 

O pensamento de Rui Barbosa, a base da combinação de tais elementos 
formadores, assim se pode esquematizar: 

1 — A fiscalização da execução orçamentária por um Tribunal de Contas 
erigiu-se em princípio, como se vé destas suas palavras: 

"Cumpre à República mostrar, ainda neste asssunto, a sua força 
regeneradora. fazendo observar escrupulosamente, no regime constitu-
cional, em que vamos entrar, o orçamento federal". 

'Refiro-me à necessidade de tornar o orçamento uma instituição 
inviolável e soberana em sua missão de prover as necessidades públicas". 

"O Governo Pra visaria reconhedeu a urgência inevitável de reorga- 
(refere-se ao sistema de contabilidade) e acredita haver lançado 
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os fundamentos para essa reforma radical com a criação de um Tribunal 
de Contas". 

"Mas para a edificação republicana esta reforma deve ser uma das 
pedras atigulares". 

II — Quanto ao Órgão incumbido de fazer funcionar e dinamizar o 
mesmo sistema, diz ele: 

"Corpo da magistratura intermediária à administração e à legislatura 
que, colocado em posição autônoma, com atribuições de revisão e julga-
mento, cercado de garantias contra quaisquer ameaças, possa exercer 
as suas funções vitais, no organismo Constitucional"... 

III — NO tocante à participação de outros Poderes, mais especificamen-
te, do Poder Legislativo, no processo de controle, sua posição é nítida no 
admití-la, conto se vê desse mesmo trecho. 

Há, portanto, pelo exposto, um conjunto harmónico de regras básicas 
que integram a concepção de Rui Barbosa, no importante e delicado problema. 
Elas resistem aos novos tempos porque delas se poderia dizer que são das 
que não mudam enquanto mudam as circunstâncias. 

O Estado moderno se tem transformado, e se transforma a curtos espaços. 
Há de acompanhá-lo a administração e a esta o Órgão de fiscalização finan-
ceira, que se há-de adaptar à celeridade e complexidade da atividade do 
Governo, no que esta representa o cumprimento da vontade da Nação, expres-
sa pelos órgáctS de sua representação. A essa adaptação' não poderia ficar 
imune o sistema de controle prévio dos atos de despesas se, como tal quisermos 
entender o exagrie um a um, antes que produzam efeitos. A essa contingência, 
que em larga escala poderá configurar os inconvenientes inegáveis do pronun-
ciamento a posteriori, em função de atos consumados, cumpre que se adotem 
procedimentos expeditos, ou que os Tribunais agilizem a sua superintendência, 
de modo a minimizar os efeitos da fiscalização tardia. A lei poderá encontrar 
fórmulas que o autorizem, como, por exemplo, estabelcer, à base de um 
valor razoável, casos de controle preventivo, verbigratia, contratos de vulto 
apreciável, cuja execução nada sofre com o consumo de alguns dias no exame 
de sua legalidade. 

Outro tanto caberá à legislação, em que tanto confiamos nesta nova 
fase da vida republicana do País, no atender aos problemas da fiscalização 
financeira diante do crescimento vertical da administração, do mesmo modo 
que se lhe requerem soluções apropriadas ao aumento horizontal da respectiva 
área, com a agravante da existência de modelos diversos de organização, 
com que se pretende torná-los imunes à mesma fiscalização, nesse ponto, 
não haverá dúvida de que a regra salutar, em respeito à manipulação do 
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dinheiro público, será' a generalizada competência do Tribunal de Contas, 
de modo a alcançar, onde quer que um centavo da nossa moeda esteja em 
causa. 

Há, por outro lado, uma questão palpitante, que vimos, se não resolvida, 
ao menos tracejada em seus fundamentos essenciais, em diplomas anteriores. 
Seria, no caso, de retomar-se o critério de leis federais e estaduais pretéritas, 
que faziam distinção entre as competências do Tribunal, para separá-las em 
dois grupos principais: 

1 — de fiscalização financeira; 
II — de jurisdição contenciosa, e nesta os casos de contencioso adminis-
trativo propriamente dito, os de julgamento de contas de responsáveis, 
as reclamações sobre lançamentos, arrecadação, isenção de encargos 
ou impostos, multas fiscais ou resultantes de lei e regulamentos adminis-
trativos ; restituições. 

No tocante às contas de administradores, perdura um problema de suma 
importância, isto é, o sistema de sanções, que se mostra extremamente inope-
rante, e, em alguns casos, de gritante desproporção com a gravidade da falta. 
Este é assunto que requer de nossos legisladores futuros e, talvez, do Consti-
tuinte mesmo, uma posição severa e esclarecida. O tratamento constitucional 
da matéria em termos adequados, traria vantagens incontestáveis para o legisla-
dor ordinário. 

As variações a se contemplarem no sistema de fiscalização financeira, 
segundo a exemplificação que fizemos, não afetam, antes os desdobram, atuali-
zando-os, os traços fundamentais preconizados, por Rui Barbosa, cujo pensa-
mento, assim, venceu o tempo e com ele se robusteceu e cristalizou. 

Devo a VV. Exas., Senhor Conselheiro Presidente e Senhores Conse-
lheiros, uma palavra de reconhecimento: pela oportunidade de ter vez neste 
Plenário, restituindo-me à posição vivida vinte anos, tantos os que me coube 
ocupar um lugar neste Colegiado. E ainda de reconhecimento pelo ensejo 
de falar sobre Rui Barbosa contemplando, com verdadeira unção cívica, sua 
grande vida, que nenhuma, neste País, foi tão fecunda em saber e em exemplos. 
Debruçar-se alguém sobre aquele mais de meio século de estudo, de saber 
insatisfeito, de militança política e profissional, com seus sacrifícios, mais 
sacrifícios que vantagens, é retemperar o potencial cívico, é sentir-se elevar 
sobre as conveniências mesquinhas da convivência social. Como seria provei-
toso se se oferecessem aos moços, àqueles a quem vão tocar amanhã os 
destinos da Pátria, tanta beleza, tamanha força de personalidade, tamanha 
vocação para as alturas. Rui é uma constante eminência na nossa orugrafia 
cultural, em cujos cimos o contemplamos como a um sol que, do fundo de 
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mais de um século, dardeja e ilumina, aquece e conduz, luz guieira de um 
farol e convocatória de um fanal, indicando-nos os caminhos da ciência sem 
preconceitos, do desprendimento sem mancha, da Liberdade sem restrições. 

Patrono desta Casa, patrono nacional dos Tribunais de Contas, peçam-lhe 
eles inspiração e fortaleza para enfrentarem os dias que se nos anunciam 
graves e ameaçadores e em que a missão dos Tribunais de Contas crescerá 
em perigo e responsabilidade. Invoquem-no eles em seus rasgos de heroismo 
diante dos poderosos, e que lhes ensine o respeito à lei, porque, como ele 
mesmo disse, "fora da Lei não há salvação". 

(") Conferência proferida em 07/11/85 
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JURISPRUDÊNCIA 
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PROCESSO PGE — 348/83 
APOSENTADORIA — MARIA MARGARIDA SEIXAS DOURADO 
ORIGEM — PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAILIA 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO CONSELHEIRO JOSÉ MEDRADO 

Votei pelo não conhecimento do presente recurso e, no mérito, pelo 
seu desprovimento, de sorte a permanecer inalterada a Resolução n. 986/83, 
proferida em 16.11.83, pela egrégia Primeira Câmara deste Tribunal, pela 
razões seguintes: 

PRELIMINARMENTE — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO 
POR FALTA DE QUALQUER DOS 
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDA-
DE. 

Em petição protocolada nesta Casa sob n. TC — 5926, no dia 23 de 
outubro de 1985, o servidor aposentado do Departamento de Edificações 
Públicas, Newton Raimundo da Silva, interpôs RESCISÃO DE JULGADO 
fundamentado no artigo 49, III, letras a, b, c e d, da Lei n. 4.137/83, que 
diz: 

"Art. 49 — As decisões do Tribunal de Contas poderão ser: 

II — 
III — revistas ou reexaminadas através de pedido de rescisão de julgado, 

pelo Tribunal Pleno, "ex officio", a requerimento do represen-
tante da Procuradoria Geral do Estado ou de qualquer interes-
sado, dentro do prazo de dois (2) anos, a contar do trânsito 
em julgado da decisão rescindenda, desde que se verifique, pelo 
menos, um dos seguintes pressupostos: 

erro decorrente de cálculo, ato ou documento; 
falsidade de documento em que se tenha baseado a decisão; 
superveniência de novos documentos com eficácia sobre a prova 
produzida; 
ofensa a expressa disposição legar 

A primeira das arguições feitas pelo recorrente, buscando atender. a um 
dos pressupostos de admissibilidade da rescisão de julgado, diz respeito à 
"declaração" apresentada pelo Gerente Administrativo do DEP, onde ele 
diz que "NÃO CONSTA QUALQUER ATO DE SUSPENSÃO DA GRA-
TIFICAÇÃO POR CET," (fls. 02), pretendendo emprestar a esse documento 
a força necessária para desconstituir toda a prova anteriormente produzida 
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no seu processo de aposentadoria, inclusive a certidão de fls. 35, do mesmo 
processo, fornecida pelo Chefe do Serviço de Pessoal do DEP e encerrada 
pelo Coordenador Administrativo daquela autarquia, INFORMANDO SO-
BRE A CONCESSÃO INICIAL DA GRATIFICAÇÃO POR CET, AO 
RECORRENTE, COM OS RESPECTIVOS PERCENTUAIS E VALO-
RES, E QUE DITA GRATIFICAÇÃO FOI RECEBIDA "ATÉ O MÊS 
DE ABRIL DE 1978, QUANDO FOI SUSPENSA POR DETERMINAÇÃO 
DO DIRETOR GERAL". 

Toda a argumentação do recorrente gravita em torno dessa "declaração", 
que nada de novo traz ao processo, a não ser uma simples interpretação 
do texto da certidão antes aludida. 

As alegações do recorrente em nada se referem com a decisão recorrida, 
limitando-se a atacar atos administrativos internos do DEP, que não são 
passíveis de julgamento pelo Tribunal de Contas, eis que não lhe foi atribuída 
a competêncii de contencioso administrativo. 

A Resoluçãada egrégia Primeira Câmara não incorreu em erro decorrente 
de cálculo, ato ou documento; não se baseou em documento falso; nem ofen-
deu, igualmente, expressa disposição legal, razão pela qual em face da ausên-
cia de qualquer dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 49, 
III, da Lei n. 4.137/83 (Lei Orgânica desta Casa), votei pelo não conhecimento 
do presente recurso. 

NO MÉRITO 

Votei pelo desprovimento da rescisão de julgado, após ser vencido na 
preliminar levantada, pela seguintes razões: 

A primeira delas, porque o recorrente não conseguiu comprovar, em 
momento algum, TER PERCEBIDO A GRATIFICAÇÃO POR CET NOS 
5 (CINCO) ANOS CONSECUTIVOS, ANTERIORES À DATA DA SUA 
APOSENTADORIA, OU 10 (DEZ) ALTERNADOS, de sorte a atender 
a exigência do art. 1? da Lei n. 3627/77, repetida no artigo 202, 11, da Lei 
n. 2323/66, com a nova redação que lhe deu a Lei n. 3981/81. 

Colhe-se da instrução do anexo processo de aposentadoria, e do relato 
contido no parecer de fls. 03 usque 17, do chefe da Procuradoria Jurídica 
do DEP, que o recorrente exerceu, naquela Repartição, vários cargos de 
confiança, até o advento da Lei n. 3.461, de 22.12.76, que reestruturou o 
DEP, extinguindo as Seções e Divisões existentes, ocasição em que o recor-
rente teve reconhecida a sua estabilidade econômica na função "7-F" e não 
mais fora nomeado para exercer quaisquer outras funções ou cargos de con-
fiança. 

Enquanto fora ocupante de cargos de chefia, o recorrente recebia a gratifi-
cação por Condições EspeCiais de Trabalho, inicialmente concedida no percen- 
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tual de 125%, no valor de Cr$925,00, pelo Decreto Governamental publicado 
no D. O. dos dias 15 e 16. 10.71, reajustada para Cr$1.260,00,a partir de 
1973, no percentual de 124%, que foi mantido pelo decreto governamental 
de 07.03.74. A partir de 1975, o valor foi reajustado para Cr$1.847,60, em 
dezembro de 1975,.o DEP foi transformado em Autarquia Estadual por força 
da Lei n.3.461/75, o recorrente teve o CET reajustado para Cr$1.947,40, 
valor que recebeu até o mês de abril de 1978, quando o seu pagamento 
foi suspenso por determinação verbal do Diretor Geral do DEP. 

Em data de 18.08.81, — mais de cinco anos após ter-lhe sido retirada 
a gratificação — o recorrente solicitou à Diretoria Geral do DEP a sua reinte-
gração a partir da data em que houve a interrupção do pagamento, com 
vistas, obviamente, à futura integração da gratificação aos proventos da apo-
sentadoria que, posteriormente, iria requerer. 

O assunto foi objeto de análise e parecer na Assessoria Jurídica do DEP, 
na Comissão de Política de Pessoal do extinto DAG, e na Procuradoria Geral 
do Estado, tendo o Procurador — Chefe da ProcuradoriaAdministrativa emi-
tido o parecer de n. PEA-29/82, datada de 17.03.82, aprovado pelo Procurador 
Geral do Estado, onde se conclue que "a gratificação por CET. é concedida 
temporiamente e decorre do exercício de determinada situação", e, que inexis-
tiu nulidade na cessação do pagamento, cujo ato verbal do Diretor Geral 
da Autarquia fora materializado com a exclusão da multireferida gratificação 
da folha de pagamento. 

Indeferido o pedido, do que foi devidamente cientificado o ora recorrente, 
em 06.07.82, veio ele a esperar que fosse mudada a Diretoria da Autarquia 
e, em 15.07.82, pediu reconsideração do indeferimento anterior, alegando 
ser o Diretor-Geral do DEP incompetente para retirar-lhe a gratificação que 
fora concedida pelo Governador do Estado. 

Ouvida a sua Procuradoria Jurídica, o Diretor do DEP indeferiu o novo 
pedido, acentuando que "a PERDA DA GRATIFICAÇÃO se dera em função 
da mudança das atribuições de trabalho do recorrente, as quais haviam deixado 
de ser ESPECIAIS". 

Como se vê, o recorrente esgotou, administrativamente, todos os meios 
de que dispunha para ver restabelecido o pagamento da gratificação por CET, 
sem obter qualquer êxito. 

Aposentado, voluntariamente, pela Portaria n. 56. de 28.04.83.4o Dire-
tor-Geral do Departamento de Edificações Públicas, a qual foi julgada confor-
me a lei pela Resolução n. 986/83, de 16.11.83, da egrégia Primeira Câmara 
deste Tribunal de Contas, o recorrente pretende, agora, com o seu recurso, 
que esta Corte de Contas promova a incorporação daquela gratificação aos 
seus proventos, sob o argumento de que, embora não a tenha recebido desde 
o mês de abril 78, jamais perdera o direito à sua percepção, porque ela 
não lhe foi retirada por ato formal do Governador do Estado. 
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A matéria está suficientemente aclarada no parecer de fls. 03 usque 17, 
do Chefe da Procuradoria Jurídica do DEP, endossado, integralmente, pela 
Assessoria Jurídica desta Casa e pela Procuradoria Especializada do Estado 
junto a este Tribunal de Contas, em pareceres de fls. 20 e 22, respectivamente, 
todos contrários às pretensões do recorrente. 

Analisando-se o artigo 182, da Lei n. 2323/66, temos que a gratificação 
por CET "será conferida com vistas ao interesse público de fixar o funcionário 
em determinadas regiões, incentivá-lo ao exercício de determinadas funções 
ou quando estas se realizem em locais ou por meios e modos ou para fins 
especiais que reclamem tratamento particular:' 

Segundo o disposto no § 1?, do citado artigo, essa gratificação "será 
fixada pelo Governador em face de parecer oferecido por Comissão de, no 
mínimo, 3 (três) mernbros e no modo e forma e nas circunstâncias definidas 
em regulamento". 

O Decreto n. 20.013/66, que regulamentou a concessão da multicitada 
gratificação, diz, no seu artigo 4°,. que a mesma "cessará de ser paga logo 
desapareçam as circunstâncias que a determinaram ou quando não mais pare-
çam elas relevantes para o interesse público a ponto de justificar sua conces-
são". 

Deste modo, tendo a gratificação por CET o caráter de temporalidade, 
pode a Administração, a seu critério, fazer cessar o seu pagamento, quando 
julgar desaparecidas as circunstâncias que determinaram a sua concessão. 

Assim, não mais estando o recorrente desempenhando qualquer função 
considerada relevante, pela Administração do DEP, poderia ela agir da forma 
que agiu, isto é, fazer cessar o pagamento da gratificação por CET. 

Quanto à determinação verbal do Diretor Geral do DEP, que mandou 
suspender o pagamento da gratificação ao recorrente, o exame intrínseco 
do ato e o seu aspecto de legalidade é assunto que refoge à competência 
deste Tribunal de Contas, porque não lhe foi conferida a função de contencioso 
administrativo, nem tão pouco de Tribunal Judiciário. 

Os atos de concessões iniciais de aposentadoria, estes sim, são apreciados 
pelo Tribunal de Contas, segundo expressa competência Constitucional, quan-
to ao seu aspecto de legalidade. 

A competência para fixar proventos, foi retirada das atuais Constituições, 
Federal e Estadual. Admitindo-se como implícita esta competência quando 
do julgamento da legalidade do Ato aposentador, o Tribunal de Contas, 
no máximo, pode apreciar os vencimentos e vantagens que o aposentando 
venha percebendo na data da aposentadoria, quando esta é com proventos 
integrais. 
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Cabia ao recorrente, esgotados todos os meios de que dispôs para obter 
o restabelecimento do pagamento da gratificação perseguida, bater às portas 
do Judiciário, que é o foro competente para o desate da questão. 

Todavia, pelo simples prazer de argumentar, não vislumbramos qualquer 
vicio de competência no ato do Diretor Geral do DEP, eis que, pela rápida 
leitura do artigo 9°, item III, da Lei n. 3.461, de 22.12.75, que transformou 
aquela Repartição em Autarquia Estadual, aquela autoridade é competente 
para "prover os cargos do quadro da autarquia e declarar sua vacância, bem 
como, praticar os demais atos relativos a pessoal, inclusive, instaurar inquéritos 
administrativos e aplicar penalidades". 

Por seu turno, o Decreto n. 25.533, de 30.12.76, que regulamentou a 
Lei n. 3.461/75, ao dispor, no seu artigo 17, sobre as competências do Diretor 
Geral do DEP, alinha, no item IX, aquela de "apreciar planos de classificação 
de cargos, tabela numérica e níveis de remuneração e estudos de reajustamento 
geral de vencimento, salários e vantagens dos servidores do DEP", e no 
item XV, a de "praticar todos os atos relativos a pessoal, nos termos da 
legislação em vigor". 

Vemos, portanto, que o Diretor Geral do DEP tinha competência legal 
para fazer cessar o pagamento da gratificação por CET ao recorrente, a partir 
do momento em que aquela Repartição foi transformada em Autarquia, tor-
nando-se irrelevante o fato de ter sido a concessão inicial daquela gratificação 
se realizado por decreto governamental. 

A forma pela qual se fez cessar o pagamento da gratificação, como já 
disse anteriormente, não cabe ser examinada pelo Tribunal de Contas, porque 
não é Tribunal Judiciário. 

Ora, se o recorrente não conseguiu comprovar a percepção da gratificação 
por CET, nos últimos 5 (cinco) anos consecutivos anteriores à data da sua 
aposentadoria, ou 10 (dez) anos alternados, não poderá este Tribunal de 
Contas incorporá-la aos seus proventos, sem que violente a norma do artigo 
1°, da Lei n. 3.627/77 e, ainda, o disposto no artigo 102, § 2°, da Constituição 
Federal que estabelece que, "em caso nenhum os proventos da inatividade 
poderão exceder a remuneração percebida na atividade". 

Anote-se, ainda, que o voto apresentado pelo Exmo. Sr. Conselheiro 
Relator, invoca, em favor do recorrente, a norma contida no artigo 12, da 
Lei n. 4.613, de 27.11.85, que deu nova redação ao inciso II do artigo 202, 
da Lei n. 2323/66, reduzindo o tempo de percepção de vantagens incorporáveis 
para 3 (três) anos, se consecutivos, e 6 (seis) anos, se interpolados. 

Observa-se, contudo, que o apelante foi aposentado em 28 de abril de 
1983, cujo Ato foi publicado no D. O. de 30.06.83, não podendo a Lei n. 
4.613, de 27.11.85 retroagir nos seus efeitos para beneficiá-lo, eis que a aposen-
tadoria se regula pela lei vigente na data da aposentação. 
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Ante o exposto, temos que, a decisão deste Tribunal de Contas, dando 
provimento ao presente recurso, carece de respaldo legal, e é passível de 
reforma pelo Judiciário. 

Sala das Sessões, em 19 de agosto de 1986. 

CONS. JOSÉ MEDRADO — Revisor 
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PROCESSO TC N. 6539/84 
RECURSO N. DE ORDEM: 938 
APELANTE: ZULEIKA SALÕES DO AMOR LIMA 
APELADO: O ESTADO DA BAILIA 
RELATOR: CONS. JOAQUIM BATISTA NEVES 
REVISOR: CONS. ADHEMAR M. BENTO GOMES 

RELATÓRIO 

Zuleika Salões do Amor Lima teve desaprovada pela 24 Câmara deste 
Tribunal de Contas, em Sessão de 12 de setembro de 1984, as contas a que 
se refere a RA n. 08/82, na importância de Cr$90.000, sendo-lhe imputada 
a multa mínima no valor de Cr$38.142,10, prevista no Artigo 56 da Lei 4.137/83, 
em razão das seguintes irregularidades apontadas pela SÉSEC deste Tribunal: 

1 — Os valores constantes do extrato bancário não correspondem com 
os valores apostos na CA, fls. 01 do processo anexo e o extrato 
deverá ser zerado; 

2 — Os recibos com Supermercados S/A, fls. 05 a 09 do processo anexo 
deverão estar discriminados. ã parte pelo responsável; 

3 — As despesas de fls. 08, 16, 17 e 18 do processo anexo deveriam 
estar incluídas no elemento 3131.00 Remuneração de Serviços Pes-
soais e não 31-32-00 — Outros Serviços e Encargos. 

A Postulante em epígrafe, interpôs recurso de apelação requerendo a 
reforma da mencionada Resolução e anulação da multa imposta. 

A postulante Jurídica em parecer de n. 75/85 opinou no sentido que 
reforme a Resolução recorrida, julgue quite o responsável, nos termos do 
Artigo 40 da Lei 4137 tornando sem efeito, em conseqüência a multa que 
lhe foi imposta. 

A Procuradoria Especializada emitiu parecer opinando do mesmo sentido: 
pela reforma da Resolução, tornando sem efeito a multa, com recomendações, 
entretanto, à responsável quanto it ausência de discriminação das compras 
comprovadas por "ficketes" e recibos, efetuados aos supermercados. 

Feito o presente Relatório c de acordo com as normas regimentais, dê-se 
vistas do presente processo ao Exmo. Sr. Cons. Revisor. 

Em 04.03.1986 

Cons. Joaquim Batista Neves — Relator 
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VOTO 

Em Sessão da 21: Câmara deste Tribunal do dia 12 de setembro de 1984 
foram desaprovadas as contas relativas ao adiantamento, na importância de 
Cr$90.000,00 em nome de Zuleika Salões do Amor Lima. 

Nas razões oferecidas, a apelante argui o defeito da notificação procedida 
por este Tribunal que deveria ser pessoal, nos termos do Art. 38 da Lei 
4.137/83, o que não ocorreu "in casu", sendo, por outro lado, descabida 
a notificação por edital por se tratar de funcionário público com lotação 
definida e endereço conhecido. 

Quanto às irregularidades apontadas pela SESEC, às fls. 22, do processo 
anexo, itens 1 e 3, verifica-se que, com referência à de n. 03 as justificativas 
apresentadas pela apelante tem inteira procedência, como, aliás, atesta a 
SESEC no opinativo de fls. 05 do presente processo. 

A irregularidade de n. 02, relativa à ausência de discriminação dos recibos 
fornecidos em razão de compras efetuadas a supermercados deveu-se, segundo 
a responsável ao hábito anterior à Instrução Normativa n. 91/82 da IGF, 
de 13/07/82, publicado no Diário Oficial de 15 do mesmo mês e ano, que 
não consagrava tal procedimento. 

No que se refere à irregularidade sob o n. 01 que diz respeito a pagamentos 
em espécie para os quais se justifiquem o procedimento, a ocorrência se verificou 
durante o período de implantação da nova rotina determinada pela Instrução 
Normaiva 01 da IGF, de 13/7/82 o que ensejaria recomendações com vistas 
ao atendimento das normas pertinentes à espécie, nas frituras prestações de 
contas. 

No que se refere à irregularidade sob n. 01. que diz respeito a pagamentos 
em espécie para os quais se justificada a emissão de cheques nominativos, 
e ante os esclarecimentos apresentados pela apelante entendo que: 

"Os pagamentos efetuados por serviços prestados nos valores de 
Cr$15.000,00 e não de Cr$16.000,00. não justificam pagamento através che-
ques uma vez que estes são cruzados pelo próprio Banco, o que obrigaria 
os beneficiários ao se dirigirem à Sede do BANEB. na  Cidade Baixa, para 
o recebimento dessas quantias irrisórias, além da imposição de abertura, de 
conta para depósito e saque após o transcurso do prazo de compensação. 

É certo que a Lei 2322, de 11/04/66, no seu Art. 203, inciso II, item 
26 obriga a realização de pagamentos por meio de cheques nominativos, 
pelos responsáveis por adiantamento, salvo os que devem ser efetuados onde 
não haja agência bancária. Porém não se pode ignorar a realidade na aplicação 
da lei, pois aquela em permanente mudança se antecipa à previsão legal 
que, de certo modo, estática, entra em descompasso e cabe ao intérprete 
adquiri-la. 
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O conceito de "ínfimo" ou "irrisório" é decerto fluído, mormente numa 
economia inflacionária, entretanto, dentro da relatividade desses conceitos, 
entendo que no presente momento tais quantias podem ser assim qualificadas 
de forma a dispensar o seu pagamento por cheques nominativos, ante as 
dificuldades que a prática acarretaria; 

Os valores de Cr$15.835 e Cr$17.089 (doc. n. 06 e n. 9) efetuados aos 
supermercados Paes Mendonça e Unimar acrescendo-se, ainda o fato de que 
tais estabelecimentos somente aceitam cheques, conforme se verifica pelos 
avisos distribuídos nas diversas lojas acompanhados de cartão de crédito pró-
prio concedido dentro de determinadas exigências a que os responsáveis por 
adiantamentos não estão obrigados. 

Assim sendo e por tudo o exposto, acompanho os pronunciamentos deste 
Tribunal, inclusive da douta Procuradoria Especializada que dão pela reforma 
a Resolução recorrida, julgado quite o responsável e consequentemente tor-
nando-se sem efeito a multa que lhe foi imposta. 

É o voto. 
ACÓRDÃO 

EMENTA — Justificadas as irregula-
ridades de pequena monta na prestação 
de contas de adiantamento é de julgar-
se quite a responsável. Pelo provimen-
to. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, e de acordo com 
o voto do Relator, conhecer do presente recurso e, no mérito, dar-lhe provi-
mento para aprovar as contas relativas à RA n. 08/82, no valor de Cr$90.000,00, 
recebido pela Inspetoria Setorial de Finanças da Secretaria da Educação, 
julgando quite a responsável, Sra. Zuleika Salões do Amor Lima, mas com 
recomendações, no sentido de que em adiantamentos futuros sejam discrimi-
nadas, a parte, as despesas efetuadas com compras a supermercados. 

Sala das Sessões, 11 de março de 1986 

CONS. MENANDRO MINAHIM — PRESIDENTE 
CONS. JOAQUIM BATISTA NEVES — RELATOR 
CONS. ADHEMAR BENTO GOMES — REVISOR 
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PROCESSO N: 5926/85 
N: DE ORDEM — 87 
ASSUNTO — RESCISÃO DE JULGADO 
RECORRENTE — NEWTON RAIMUNDO DA SILVA 
RECORRIDO — O ESTADO DA BANIA 
RELATOR — CONS. BERNARDO SPECTOR 
REVISOR — CONS. JOSÉ MEDRADO 

RELATÓRIO 

O servidor Newton Raimundo da Silva, interpôs Recurso contra a Resolu-
ção n. 986/83, da P. Câmara desta Corte, que julgou, conforme a lei, sua 
aposentadoria, alegando que, a decisão não incluiu nos proventos então fixa-
dos, a gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), que lhe foi 
concedida desde 1971. Disse o Recorrente que tal vantagem jamais lhe foi 
legalmente retirada, através de Ato do Governador do Estado, apesar de 
não mais ter sido paga, desde 1978. Fundamentou seu pedido no art. 49, 
inciso III, alíneas a, c e d da Lei n. 4237/83. 

Coube-me, por sorteio, ser o Relator do Recurso, e Revisor o Exm. ° 
Sr. Cons. José Medrado. 

Solicitei os pareceres da Assessoria Jurídica e da Procuradoria Especia-
lizada, que opinaram fosse o processo baixado em diligência, para que o 
Departamento de Edificações Públicas (DEP), órgão onde era lotado o ex-ser-
vidor, informasse se vinha pagando a vantagem e, em caso contrário, até 
quando o Recorrente a recebeu. 

O Órgão consultado esclareceu que, o Eng? Newton Raimundo da Silva, 
recebeu o benefício em pauta, entre os anos de 1971 a 1978. Neste último 
ano, houve uma reforma administrativa, que extinguiu a Seção cuja Chefia 
era por ele exercida, e o Diretor Geral, motivadamente, ordenou a suspensão 
da vantagem. 

Em vista disso, a AJUR concluiu pelo desprovimento do Recurso, vez 
que."não tendo a Administração reconhecido ao Recorrente a vantagem cuja 
incorporação aos proventos persegue, não há como esse Tribunal possa aten-
der-lhe a pretensão". 

A Procuradoria Especializada manifestou-se, preliminarmente, pelo não 
conhecimento do Recurso, "por falta de atendimento à determinação legal", 
já que os documentos apresentados com o pedido, não possuiam eficácia 
sobre a falta produzida. No mérito, concordou com a AJUR, e foi pelo 
desprovimento do presente. 

É o Relatório. 

Cons. Bernardo Spector — Relator 

93 



VOTO 

A douta Procuradoria, baseada no fato de não configuração das hipóteses 
previstas no art. 49, inciso III, da Lei 4137/83, opina preliminarmente pelo 
não conhecimento do presente processo. 

Ocorre que, o interessado fez juntar ao mesmo, documentos fornecidos 
pelo Departamento de Edificações Públicas, onde consta que, "no prontuário 
do servidor não existe qualquer ato de suspensão da gratificação por CET 
a ele concedida". 

Segundo Miguel Reale, existem "elementos essenciais, pressupostos à 
sua legitimidade" quanto ao ato administrativo, entre estes o da "forma admi-
tida ou não vedada em lei".Não resta dúvida que deveria ser produzido um 
ato formal de dispensa, escrito. Ademais a Assessoria Jurídica do DEP, através 
parecer do Dr. Washington Dantas Barbosa, pronunciou-se como sendo um 
"Ato Nulo", a suspensão verbal do pagamento. Encaminhado à Comissão 
de Política de Pessoal do DAG, o representante da Procuradoria Geral do 
Estado, Dr. Antonio Meireles Costa se "declara favorável ao atendimento". 
Na Procuradoria Geral do Estado, o Dr. Joir Brasileiro concluiu que, "o 
Diretor Geral do DEP, ao praticar a medida suspensiva da gratificação do 
CET, feira competente para fazê-lo, mas não revestiu o ato de forma legal, 
o que confere ao prejudicado o direito de pleitear o recebimento da referida 
vantagem". 

Assim sendo, somos pelo conhecimento do presente processo, pois preen-
che os requisitos do art. 49, inciso III, letra C, da Lei n. 4137/83. 

No niérito, entendemos que, a medida canceladora, suspensiva ou cessa-
tória da gratificação por condições especiais de trabalho, deveria ter sido 
tomada pela via normal, a escrita. 

Repudia ao espírito jurídico, a presença de atos administrativos, sem 
a lavra do documento formal que expresse, manifesta e transparentemente, 
a vontade da administração. Prima fácil, o ato verbal seria "inexistente ou 
nulo". Mandando suspender o pagamento da CET sem um ato formal, ,o 
Diretor Geral do DEP agiu discricionariamente, havendo nesta atitude "abuso 
de poder" ou "ilegalidade", contrariando o mandamento constitucional. 

Havendo a gratificação sido concedida mediante Ato do Governador 
do Estado, e, não tendo havido qualquer ato posterior, de nenhuma autoridade 
que retirasse a mesma, torna-se evidente que a determinação do Diretor-Geral, 
suspendendo o pagamento de forma expressa, revela violência e abuso do 
poder. A CET deixou de ser recebida em termos financeiros, porém o ato 
jamais se desconstituiu. 
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O Art. 12 da Lei 4.613, de 27 de novembro de 1985, diz: 

Art. 12 — O inciso II, do artigo 202, da Lei n. 2.323, de 11 de abril 
de 1966, alterado na forma do artigo 1° da Lei n. 3.981, 
de 29 de dezembro de 1981, passa a ter a seguinte redação: 
Art. 202 	  

II — as gratificações pelo regime de tempo integral, por condições 
especiais de trabalho, de função policial e de produtividade 
percebidas durante 3 (três) anos consecutivos ou 6 (seis) inter-
polados, somados indistintamente os períodos de percepçao 
dessas vantagens. 

Por Decreto 5/ri do Governador foi concedido CET de 125% em 16 
de outubro de 1971, e que, não sofreu solução de continuidade até o mês 
de abril de 1978, conforme consta na certidão fornecida pela Coordenação 
Administrativa do DEP, às fls. 9. Portanto, gozou a referida vantagem durante 
seis anos e seis meses, que o enquadra perfeitamente no Art. 12, da Lei 
4.613/85. 

Face ao exposto, voto pelo provimento do presente processo, para refor-
mar-se a Resolução n. 986/83 da Primeira Câmara, acrescentando aos proven-
tos a parcela referente à média da gratificação por Condições Especiais de 
Trabalho. 

É o Voto 

Acórdão 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, 
reunidos em Sessão Plenária, na preliminar, por maioria de votos, tomar 
conhecimento da presente Rescisão de Julgado e no mérito, também, por 
maioria de votos, dar provimento ao presente processo, para reformar a Reso-
lução n. 986/83, da Colenda Primeira Câmara, acrescentando aos proventos 
do Sr. NEWTON RAIMUNDO DA SILVA a parcela referente à gratificação 
por Condições Especiais de Trabalho, correspondendo a 125% sobre seus 
vencimentos. 

Foi voto vencido na preliminar e no mérito o Exm.° Sr. Cons. José 
Medrado, por considerar não enquadrar-se no art. 49, inciso III, da Lei n. 
4.137/83, a presente Rescisão de Julgado, no primeiro caso e, por faltar coinpe-
tência ao Tribunal à incorporação aos proventos da referida vantagem, no 
segundo. 

Sala das Sessões, em 18 de agosto de 1986. 

a 
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AGE — 348/83 

APOSENTADORIA — MARIA MARGARIDA SEIXAS DOURADO 

VOTO EM SEPARADO — Cons. ADHEMAR MARTINS BENTO GOMES 

VOTO 

Pedi vista do presente processo, em face dos pronunciamentos da Procura-
doria Geral do Estado que concluíram pela incidência do percentual relativo 
à gratificação adicional por tempo de serViço no cálculo de proventos da 
inatividade sobre o valor do vencimento do cargo efetivo da aposentanda, 
acolhidos pelo Conselheiro Relator, e não sobre o valor do cargo 'em comissão 
que vinha sendo exercido pela funcionária. 

Data venia, não posso concordar com o referido cálculo pelas razões 
que passarei a aduzir. 

Com efeito, à data da aposentadoria, a funcionária vinha exercendo o Cargo 
em Comissão símbolo DAS-5, no qual possuía Estabilidade Econômica, em 
razão do que o percentual da sua gratificação adicional vinha sendo calculado 
sobre o valor daquele símbolo, em harmonia com a orientação gizada na 
alínea "b" do Parecer Normativo n. 01/79, que valida a norma contida no 
artigo 9:, do Decreto n. 20.617/68. 

Ao passar à inatividade, tendo em vista o caráter de vantagem pessoal 
que a lei atribuiu à Estabilidade Econômica, a mais aceitável exegesSe conduz 
à conclusão de que, em caso de o funcionário ter exercitado a opção pelos 
vencimentos do Cargo em Comissão, aquela vantagem passa a equivaler á 
diferença entre esse valor e o vencimento do cargo efetivo. 

. Contudo, o cálculo efetuado por essa forma não poderá afastar a incidên-
cia do percentual da gratificação adicional dos vencimentos do símbolo do 
Cargo em Comissão, não porque nele tivesse o funcionário Estabilidade Econô-
mica, mas porque, também vinha exercendo à data da aposentadoria. Mesmo 
porque, nem uma situação, nem outra, isoladamente, podem conferir ao seu 
titular o direito que se defende. Se, pela segunda, fazia jus o funcionário 
a ter calculada a gratificação adicional sobre o vencimento do Cargo em 
Comissão na atividade, pela primeira, é-lhe assegurado o direito de transpor 
para a inatividade, como parcela básica, tais vencimentos, pouco importando 
a forma como se proceda para dar-se guarida aos dispositivos legais discipli-
nadores da vantagem da Estabilidade Econômica. 

Do contrário, não haveria outra maneira de dar-se cumprimento à norma 
inserida no Art. 10 do citado Decreto n. 20.617/1968 que determina, in verbis: 

"Na aposentadoria ou disponibilidade. o funcionário terá direito à gradil-
cação adicional. em cujo gozo se encontre". 
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Em que pese o entendimento contrário da Procuradoria Geral do Estado, 
a jurisprudência deste Tribunal, sedimentada ao longo dos anos e firmada 
em decisões em processos do género, sempre se orientou no sentido de calcular 
a gratificação adicional sobre o vencimento do Cargo em Comissão, na hipótese 
de o funcionário, estando no exercício desse cargo à data da aposentadoria, 
incorporá-lo aos proventos em decorrência de Estabilidade Econômica.Assim, 
dentro dessa orientação, é necessário que ó funcionário reúna, concomitan-
temente, as duas condições já asinaladas: possuir Estabilidade Econômica 
em Cargo em Comissão e vir exercendo-o à data da aposentadoria. Mesmo 
porque a simples Estabilidade Econômica, sem o exercício do cargo, não 
confere ao seu titular o direito de ter calculada, na atividade, a sua gratificação 
adicional sobre o vencimento do símbolo em que foiltleferida a vantagem. 

Nessas condições, entendo que o simples desmembramento dos venci-
mentos do Cargo em Comissão em duas parcelas distintas: vencimento do 
cargo efetivo e diferença entre o valor desse e o total daquele cargo, não 
poderá contrariar a jurisprudência deste Tribunal e a racional interpretação 
dos dispositivos legais pertinentes. Não seria justo, nem logico,•que o funcio-
nário, ao inativar-se viesse a ter reduzida uma vantagem acessória de um 
principal que não sofreu qualquer decréscimo. 

A situação em exame é análoga ao cálculo das Gratificações por CET 
ou RTI sobre o valor dos símbolos dos Cargos em Comissão, que se transfere, 
com essa mesma base de cálculo, para a inatividade, quando percebidas por 
mais de cinco anos consecutivos ou dez intercalados, procedimento que encon-
tra guarida no item IV do referido Parecer Normativo 01/79. Efetivamente, 
naquele pronunciamento assegura-se ao funcionário o direito ao cálculo das 
Gratificações por CET ou RTI, na inatividade, sobre a base em que as mesmas 
vinham sendo pagas na atividade, ou seja, sobre os vencimentos do cargo 
efetiyo ou sobre os valores dos símbolos dos Cargos em Comissão ou Funções 
Gratificadas. 

Inexiste, pois, qualquer fundamento de ordem legal para que se dispense 
tratamento diferenciado a dois tipos de gratificações, que são incorporáveis 
aos proventos e que têm, na atividade, a mesma base de cálculo, a primeira 
por força do disposto no Art. 3?, da Lei 3627, de 28.12.77 e a segunda por 
força do artigo 10 do Decreto n. 20617/68. 

Por tudo exposto, e considerando que cabe a este Tribunal competência 
para fixação dos proventos da aposentadoria, ex vi do Art. 46. inciso IV, 
da Constituição Estadual, voto no sentido de que se julge conforme a Lei 
a Portaria n. 33/83, do Procurador Geral do Estado, datada de 28.4.83, que 
aposentou MARIA MARGARIDA SEIXAS DOURADO, Agente Adminis-
trativo, Nível 3, Classe C. com  Estabilidade Econômica no Símbolo DAS-5, 
fixando-se-lhe, a partir de 30.4.83, os proventos mensais integrais na impor- 
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tância de C4247.860,00 (duzentos e quarenta e sete mil e oitocentos e sessenta 
cruzeiros), correspondendo a: 

Vencimentos do nível do seu cargo Cr$37.620,00. 
Estabilidade Econômica DAS-5 (vantagem pessoal) 59.580,00 equivalente 

à diferença entre o valor do símbolo DAS-5 e o vencimento do cargo efetivo; 
Gratificação adicional Cr$29.160,00 equivalente a 30% sobre o valor 

do símbolo DAS-5, e Gratificação por Regime de Tempo Integral 
Cr$121.500,00 equivalente a 125% sobre o valor do símbolo DAS-5,cabendo 
à Administração processar as melhorias posteriores, independentemente de 
nova decisão deste Tribunal, em obséquio ao disposto no dispositivo da Consti-
tuição Estadual supracitado. 

É o voto. 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia, em 23 de novembro de 1983. 

Cons. Adhemar Martins Bento Gomes 
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PROCESSO PGE — 348/83 
APOSENTADORIA — MARIA MARGARIDA SEIXAS DOURADO 
RELATOR — CONS. JOSÉ MEDRADO 
Cons. ADHEMAR BENTO GOMES — designado para lavrar a resolução 

Vistos, etc...Resolução n. 1162/83 

RESOLVEU a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia, por maioria de votos, julgar conforme a lei a Portaria n. 33/83, do 
Procurador Geral do Estado, datada de 28.04.83, que aposentou MARIA 
MARGARIDA SEIXAS DOURADO, Agente Administrativo, Nível 3, Clas-
se C, com Estabilidade Econômica no Símbolo DAS-5, fixando-se-lhe, a partir 
de 30.04.83, os proventos mensais e integrais na importância de Cr$247.860,00 
correspondentes a: vencimentos do nível do seu cargo Cr$37.620,00; Estabi-
lidade Econômici DAS-5 (vantagem pessoal) Cr$59.580,00 equivalente à dife-
rença entre o valor, do símbolo DAS-5 e o vencimento do cargo efetivo; 
gratificação adicional Cr$29.160,00 equivalente a 30% sobre o valor do símbolo 
DAS-5 e gratificação por Regime de Tempo Integral, Cr$121.500,00 equiva-
lente a 125% sobre o valor do símbolo DAS-5 cabendo à Administração 
processar as melhorias posteriores, independentemente de nova decisão deste 
Tribunal, em obséquio ao disposto no artigo 46, IV da Constituição Estadual. 

Vencido o Cons. Relator do processo na composição dos proventos quanto 
a parcela de gratificação adicional, por entender, assim como a Procuradoria 
que deva ser a mesma calculada sobre o vencimento do cargo efetivo. 

Sala das Sessões, em 30 de novembro de 1983 

Cons. José Medrado — Presidente e Relator 

Cons. Adhemar Martins Bento Gomes — Designado para lavrar a Reso-
lução. 
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PROCESSO N. TC — 656/85 
RECURSO N. 970 
APELANTE: DAGMAR MARIA LOPES 
APELADO: O ESTADO DA BAHIA 
RELATOR: CONS. HORÁCIO DE MATOS JÚNIOR 
REVISOR: CONS. JOSÉ MEDRADO 

RELATÓRIO 

À funcionária Dagmar Maria Lopes foi concedido, em novembro de 
1982, pelo Departamento de Ensino Supletivo — SEC, um adiantamento 
no valor de Cr$18.000,00, através da RA n. 66/82. A consequente comprovação 
deste mencionado adiantamento foi apreciada pela 2l Câmara desta Corte, 
em data de 28.11.84, através Resolução n. 2.201/84, que decidiu pela desapro-
vação da mesma, condenando sua responsável ao pagamento da multa mínima 
de Cr$68.846,00, prevista no art. 56, da Lei n. 4.137/83, pelo seu não atendi-
mento à notificação expedida por este Tribunal. 

Às fls. 01 do presente processo, encontra-se uma petição firmada pela 
Sra. Dagmar Maria Lopes, onde a mencionada funcionária apresenta suas 
desculpas pelo "ato irreverente, cometido involuntariamente", ou seja, o seu 
não atendimento à notificação desta Corte, uma vez que, como prova através 
de cópia de um cartão de inspeção, estava, à época, afastada de suas funções 
por motivo de saúde e assim, da mesma não tomou sequer, conhecimento. 
Nada mais alegando ou requerendo em sua petição de fls. 01. 

Às fls. 03, o SECOD encaminha o referido expediente à superior delibe-
ração da Presidência deste Tribunal, afirmando que, pelo seu teor, a interes-
sada estava, em sua petição, "pretendendo, ao que se presume, o cancelamento 
da multa". 

Determina a Presidência deste Tribunal o processamento do referido 
pedido como Recurso de Apelação, na forma do art. 49, item 1, da Lei 
n. 4.137/83, vez que tempestivo. 

Procedido o sorteio regimental do feito, fui eu sorteado seu Relator 
e o Exnrl Sr. Cons. José Medrado, seu Revisor. 

Encaminhada a matéria à Assessoria Jurídica, a mesma se pronunciou, 
através parecer n. 25/85, constante das fls. 05 a 17, concluindo pelo conheci-
mento do presente Recurso, a fim de se modificar a decisão recorrida da 
21 Câmara, aprovando-se a comprovação de adiantamento em apreço e, conde-
nando-se a sua responsável ao recolhimento de Cr$54,00, relativos a juros 
moratórios pelo seu atraso em 09 dias na apresentação da prestação de contas. 

Às fls. 18 e 19, a Apelante encaminha a este Tribunal, Guia, devidamente 
quitada, do recolhimento da importância de Cr$54,00, referente aos juros 
moratórios devidos pelo seu referido atraso. 
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Pronunciando-se mais uma vez, a AJUR opina, face o recolhimento, 
no sentido de que, recebido o recurso, seja a Apelante julgada quite por 
este Tribunal Pleno. 

Este também é o entendimento da Procuradoria, expresso em parecer 

de fls. 22/23. 

É o Relatório. 

Em 2 de junho de 1986. 

Devolvidos os autos pelo Exm? Sr. 
Cons. Revisor, solicitei dia para julga-
mento, sendo designada a Sessão de 
hoje. 
O SECOD publicou o aviso às panes 
e fez o devido preparo do processo. 

O processo foi encaminhado ao Exna1 Sr. Cons. Revisor, que o de-
volveu com o necessário visto. Devido à aposentadoria do Exm1 Sr. Cons. 
Horácio de Matos Júnior, foi realizado novo sorteio, pelo qual coube-me 
relatar o presente. 

VOTO 

A Apelante comprovou, através documento juntado ao processo, que 
deixou de atender ao chamamento do Tribunal, por estar em licença para 
tratamento de saúde que a impedia inclusive de tomar conhecimento da notifi- 
cação desta Corte. 

Durante o curso da instrução do presente, foram pagos os juros moratórios 
decorrentes do atraáo de 09 dias para a apresentação da prestação de contas. 
Tendo em vista que nenhuma outra irregularidade foi constatada na aplicação 
do adiantamento em pauta, a Recorrente nada mais ficou devendo aos cofres 
públicos, e deve ser julgada quite para com o Estado. 

Voto pois, pelo provimento do presenle1  Recurso para, modificando a 
decisão recorrida, aprovar a comprovação de adiantamento referente à RA 
n. 66/82, do Departamento de Ensino Supletivo da Secretaria da Educação 
e Cultura, encaminhar à 21 Câmara para dar quitação legal, de acordo com 
o item IV, do art. 29, do Regimento Interno desta Corte. 

É o Voto 
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EMENDA 

Comprovado motivo de força maior no 
desatendimento à notificação deste Tri-
bunal,. fica descaracterizado qualquer 
penalidade. 
Comprovado o recolhimento dos juros 
mora tórios, é de julgar-se quite o res-
ponsável. 

PROCESSO N. TC — 656/85 — RECURSO DE APELAÇÃO N. DE ORDEM 
970 
APELANTE — SRA. DAGMAR MARIA LOPES 
APELADO — O ESTADO DA BAHIA 
RELATOR DESIGNADO PARA LAVRAR O ACÓRDÃO — CONS. RENAN 
BALEEIRO 

ACORDA() 

EMENTA — É de se relevar a multa 
imposta pelo não atendimento à notifi-
cação quando ficar comprovado motivo 
de força maior, tal como doença. 

Vistos, etc., 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

reunidos em sessão plenária, por unanimidade, conhecer e por maioria, dar 
provimento ao recurso de apelação interposto pela Sr Dagmar Maria Lopes, 
tendo em vista o recolhimento dos juros de mora e a prova de doença constante 
dos autos; ademais homologou-se o recolhimento dos juros de mora, relevando 
a multa, assim aprovando as contas e julgando quite a responsável. 

Vencida a Turma Relatora, em parte, pois dava provimento ao recurso, 
mas não homologava o recolhimento dos juros de mora. 

Sala das Sessões, em 07 de agosto de 1986 

CONS. MENANDRO MINAHIM — Presidente 
CONS. RENAN BALEEIRO —Relator Designado 
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RECURSO N. 8273 
PROCESSO N. DR-316.183/77 
RECORRENTE: EX-OFFICIO O CONSELHO DE FAZENDA 
RECORRIDA: SEARA — SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE CEREAIS 
LTDA. 
RELATOR: SUBST. DE CONS. JOSÉ BORBA PEDREIRA LAPA 
REVISOR: CONS. JOSÉ MEDRADO 

RELATÓRIO 

Contra a firma SEARA — Sociedade Distribuidora de Cereais Ltda., 
foi lavrado, em 24.11,77, o Auto de Infração n. 019898, decorrente da verifi-
cação de omissões de saída relativas ao exercício de 1975; falta de lançamento 
de diversas notas fiscais no registro de entradas, diferença esta constatada 
pelo levantamento físico do estoque; diferença no lançamento de mercadorias 
no Registro de Inventário; e, por falta de recolhimento do ImpOsio, no prazo 
regular, perfazendo um débito fiscal da ordem de Cr$39.998,89. 

Em sua defesa, a Autuada confessou e recolheu- o débito de Cr$3.992,40, 
correspondente ao seu atraso no recolhimento do imposto, insurgindo-se quan-
to aos demais itens contidos na autuação, alegando que: de referência às 
notas fiscais tidas não lançadas, referem-se a mercadorias devolvidas; quanto 
à diferença constatada pelos Autuantes no Registro de Inventário se deveu 
à atribuição errada das peças por parte destes; no que se refere à diferença 
verificada no seu estoque, apurada através levantamento físico do mesmo. 
os Autuantes incidiram, também, em erro ao deixarem de considerar uma 
autuação anteriormente realizada e a perda de diversas sacas, em conseqüência 
de um acidente com o caminhão transportador da firmá, e que: tudo quanto 
alegado, poderá ela provar. 

Os Fiscais Autuantes, ouvidos, pronunciaram-se às fls. 57 e 58, ratificando 
a autuação realizada. 

O Julgador Singular converteu o processo em diligência, para que fiscais 
estranhos ao feito procedessem ao exame dos livros e documentos da autuada 
e responda aos quesitos por eles apresentados. 

Em resposta à diligência determinada, informou o fiscal designado que, 
deixou de realizá-la por não haver a firma autuada apresentado a documen-
tação necessária, alegando encontrar-se a mesma sob a guarda do seu Conta-
dor, o qual, naquela ocasião, encontrava-se afastado da cidade. 

Em face da informação, decidiu o Julgador Singular considerar procedente 
o Auto de Infração lavrado, condenando a autuada a pagar, no piazo de 
20 dias, o ICM devido, acrescido da multa prevista no art. 14. II, da Lei 
n. 2.425/66, combinado com o Art. 1'. da Lei 2.923/71, e demais cominações 
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legais, homologando, naquele momento, o recolhimento já efetuado pela 
Autuada. 

Inconformada, a Autuada, em tempo hábil, apresentou recurso de fls. 
76, reiterando as alegações da defesa, além de, solicitar um confronto dos 
Autos 015169 e 0199898 contra si lavrados, instruindo a duplicidade de autua-
ção pelo mesmo fato gerador. 

A PROFI opinou pela procedência do Auto na sua inteireza. 
No CONSEF, o Relator sorteado converteu o processo em diligência 

para que fossem respondidos os quesitos formulados pelo Julgador Singular, 
bem assim, para que se efetuasse aquele confronto, a fim de dirimir a hipótese 
da "bis in idem". 

Cumprida a diligência, informou o fiscal que, de referência às 120 sacas 
de açúcar, foram as mesmas, realmente, objeto do sinistro alegado, e que, 
os Srs. Autuantes não levaram em consideração, ficando, então, reduzido 

débito constante da autuação para Cr$3.150,00. Não obstante, permaneceu 
a dúvida quanto à diferença verificada no estoque, em face da dificuldade 
na localização de AI-015169, de 15.02.77, sendo determinada a revisão do 
processo pelo Assessor Técnico, concluindo, este, que, o total a ser recolhido 
pela Autuada é da ordem tle Cr$31.206,51. 

A douta PROFI confirmou seu parecer anteriormente exarado de fls. 
78/80. O Relator votou no sentido de que fosse julgado procedente, em parte, 

AI "sub judice", insurgindo-se contra a manutenção do item 3?, caracterizado 
como diferença apurada no custo consignado no Registro de Inventário, por 
entender que: "as diferenças localizadas como extra-lançamentos, isto é, por 
média aritmética, exorbitam, se transformando em arbitramento, princípio 
não aceito por este egrégio CONSEF, salvo quando legalmente autorizado 
por Autoridade competente". Excluindo, portanto, o Relator, este item, que 
deve ser abatido do valor remanescente do Auto, ficou a Autuada na obrigação 
de recolher a importância de Cr$24.929,00, acrescidos da multa capitulada 
no Art. 47, inciso I, letra "a", do CTB. 

O CONSEF rejeitou o voto do Relator, decidindo no sentido de que 
não se excluisse o item 3? da Autuação, entendendo que, "o critério utilizado 
pelos autuantes, para levantamento do débito, atende às normas regulamen- 
tares de apuração do imposto (Art. 466 do RICM/BA), sendo desnecessário 
a autorização para arbitramento previsto no RICM/BA, como reclamou o 
Sr. Relator". Considerando a Autuada em débito do valor de Cr$31.206,51, 
atualizado, acrescido da multa de 60%, prevista no Art. 47, IV, "a", do 
CTB e demais acréscimos, com homologação do recolhimento efetuado, no 
valor de Cr$3.992,48. 

Neste Tribunal, em Sessão Plenária do dia 14.03.86, foi efetuado o sorteio 
dos autos, sendo designado Relator o Cons. Horácio Matos Júnior e Revisor 

Cons. José Medrado. 
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Encaminhado o processo à Douta Procuradoria, a mesma se manifesta 
pela procedência parcial do Auto, e, pela manutenção da decisão recorrida 
do CONSEF. 

Às fls. 110/111, pronunciou-se a AJUR, através do parecer da Auditora 
Jurídica Elza Maria Lima Santa Isabel, no sentido de "que o acerto está 
com o voto vencido". Assim porque é "exuberánte a sua fundamentação, 
enquanto o voto vencedor se esteia apenas, pelo modo de ver a problemática, 
segundo uma ótica personalista e, como tal confessada, sem suporte em alicerce 
sólido". Opinando no sentido de que se conheça do recurso ex officio, para, 
dando-lhe provimento, reformar-se a Resolução recorrida exclusivamente na 
parte em que colide com o voto vencido, o qual deverá Prevalecer. 

O Chefe da AJUR, não acolheu o referido parecer ao fundamento de 
que, "em nenhum momento, foi argüida essa nulidade pela Autuada". Ajun-
tando que, "a discussão toda girou em torno do valor do preço atribuído 
pelo Autuante, sem que se tivesse descaracterizado a suficiência do levanta- 
mento por ele efetuado. Assim, não tendo sido argüida essa nulidade pela 
Autuada em fase própria, entendemos que, não poderia o CONSEF, sponte 
sua, suscitá-la no julgamento como pretendeu o voto vencido. É sabido, conti-
nua o emintente Chefe da AJUR, "que a nulidade dos atos a teor do Art. 
245 do CPC, de aplicação subsidiária, deve ser alegada pela parte na primeira 
oportunidade que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão, salvo 

a
quando deva ser decretada de ofício pelo Juiz ou quando provar a parte 
legítimo impedimento, que não é o caso. 

Além do mais, a Autuada já recolheu o valor da condenação que lhe 
foi imposta pela Resolução do CONSEF, na forma do voto vencedor, con-
soante se comprova com a cópia do DAE grampeado ao Auto de Infração. 
Entretanto, arremata o Chefe da AJUR: "A mencionada Resolução não 
se ostenta correta por ter homologado o recolhimento da parcela correspon-
dente ao item 4, reconhecida pela Autuada, conforme documento de fls. 
02, merecendo ser reformada neste aspecto". 

Em face da aposentadoria do Cons. Horácio Matos Júnior, procedeu-se 
novo sorteio de Relator, cabendo-me o encargo. 

É o Relatório. 
Em 19 de agosto de 1986. 

Subst. Cons. José Borba Pedreira Lapa 
Relator 
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Encaminhei o processo ao Sr. Cons. Revisor, que o devolveu com o 
necessário Visto. Solicitei dia para julgamento, sendo designada a Sessão 
de hoje. 

O SECOD publicou o Aviso às partes. 

VOTO 

Pelo exposto, resulta inquestionável, apenas, a procedência em parte 
da Resolução recorrida no que entende com a obrigatoriedade da homologação 
da parcela recolhida pela Autuada, antes da decisão, aspecto este deixado 
"in albes" na mencionada Resolução. 

Também, pelo voto vencido, como na promoção do Chefe da AJUR, 
dúvida não existe quanto ao 'item 3! da autuação — comissão de vendas 
caracterizada pela diferença apurada no custo consignando no RI, de 604 
caixas de comestíveis, no valor de Cr$48.150,00, gerando ICM de Cr$6.277,50 
— ter sido uma conseqüência de arbitramento, cuja autorização era obrigatória 
para ter eficácia, "ex vi" do art. 76, do RICM. 

Como visto, segundo a ótica do Eminente Chefe da AJUR, apenas não 
é de ser considerada a nulidade, nessa parte, pela falta do obrigatório arbitra-
mento, tão somente porque essa nulidade não fora argüida pela autuada, 
não podendo, ao seu ver, ser considerada, ex-ofício, como foi na Resolução 
do CONSEF com os votos vencedores. 

Ocorre, entretanto, que mesmo não questionando a aplicação subsidiária 
do CPC, como determinada no art. 115, do Dec. n. 28.596/81 — RPAF 
— o art. 245, do CPC, diz respeito, tão somente, as nulidades relativas, 
ou sejam, aquelas que dependem da iniciativa dos interessados, sob Pena 
de preclusão. 

"Far-se-á o arbitramento da base do ICM, por determinação expressa 
do Inspetor Fiscal ou do Diretor do Departamento de Inspeção, Controle 
e Orientação, da Secretaria da Fazenda, conforme o caso, quando o 
contribuinte incorrer na prática de sonegação do imposto, ou quando 
não foi possível apurar o montante real da base de cálculo, desde que 
se comprove qualquer dos casos seguintes:" (grifos nossos). 

Com efeito, sabe-se que o ato administrativo é nulo quando nasce afetado 
de vicio insanável por ausência ou defeito substancial em seus elementos 
constitutivos, ou no procedimento formativo, como ocorre no caso em exame. 
Nulidade que pode ser EXPLICITA ou VIRTUAL. É EXPLICITA quando 
a lei culmina expressamente, indicando os vícios que lhe dão origem; é VIR-
TUAL quando a invalidade decorre de infringência de princípios específicos 
do Direito Público, reconhecidos por interpretação das normas concernentes 
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ao ato. Em qualquer desses casos, porém, o ato é ilegítimo ou ilegal, e não 
produz qualquer efeito válido pela evidente razão de que não se pode adquirir 
direitos contra a lei (STS, in RDA 33/ 259,51/774, RT 227/602, 258/591 e 
TASP RT 299/518). 

Ora, isso ainda nos afigura por demais evidente quando todos sabemos 
que o ato administrativo para ter validade e eficácia deve ser praticado confor-
me a lei e para que também possa ser considerada constitucional (art. 153, 
§ 2`.' da Constituição Federal). O ato administrativo da autuação não o foi. 

Assim, em obséquio também ao chamado PRINCÍPIO DA LEGALI-
DADE que significa, como todos também sabemos, como princípio de admi-
nistração, que o dministrador público está, em toda sua atividade funcional, 
sujeito aos mandamentos da lei e as exigências do bem comum, e deles não 
se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido, expondo-sé 
às suas conseqüências. Logo, está sujeito o ato em questão ao controle de 
legalidade ou legitimidade deste Tribunal "exvi" do disposto no art. 46, V, 
da Constituição Baiana, e que mais não objetiva senão verificar, unicamente, 
a conformação do ato ou do procedimento administrativo em questão com 
as normas legais que o regem. 

VOTO, nestes termos, pelo conhecimento do recurso de ofício para dar-
lhe provimento parcial, reformando a Resolução recorrida, para excluir da 
'autuação, como está no voto vencido, o sai item 3?, homologando o recolhi-
mento efetuado pela autuada, sem prejuízo da renovação do Auto, porque 
não prescrita a ação fiscal e no resguardo dos interesses da Fazenda Pública, 
nesse passo, relativamente, à parte anulada, que não contamina as demais, 
pelo princípio universal e de ampla e unânime aceitação no Direito Adminis2  
trativo, de que o útil não se vicia pelo inútil (convalidação). 

Ora, no caso em exame, a nulidade com que nos defrontamos é absoluta, 
isto é, de pleno direito, pela sua natureza de ordem pública. 

Mais claramente, porque se trata de ato praticado contra literal disposição 
de lei de ordem pública, o art. 76 do RICM, a respeito do que, como já 
vimos, não há nenhuma dúvida, c, nestes casos, dispõe expressamente o 
art. 145, V, do Código Civil Brasileiro, que é nulo o ato jurídico quando 
a lei taxativamente o declarar nulo ou lhe negar efeito (verbis). E a teor 
do parágrafo único do art. 146, do mesmo Código Civil, essas nulidades 
do art. 145 citado "devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do 
ato ou dos seus efeitos c as encontrar provadas, não lhe sendo permitido 
supri-las ainda a requerimento das partes" (verbis). Equivale dizer devam 
ser pronunciadas, sem outra alternativa, mesmo ex-offício, como acertada-
mente pretendeu o voto vencido. 
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Mandamento esse do Código Civil, que se adequa à primeira parte do 
parágrafo único do art. 245 do Código de Processo Civil, o qual dispõe da 
mesma forma, verbis: 

"não se aplica esta disposição às nulidades que o juiz deva decretar 
de ofício, nem prevalece a preclusão, provando a parte legítimo impedi-
mento". 

A outra alternativa no citado parágrafo único do art. 245 do CPC, quanto 
a não prevalecer a preclusão, provando a parte legítimo impedimento, é a 
que diz respeito às hipóteses de nulidades relativas, enquanto a primeira 
parte deste parágrafo único, é respeitante às nulidades absolutas ou de ordem 
pública, ou seja as únicas que o juiz pode decretar de ofício, como esclarecem 
todos os comentaristas o e monografista clássico Tito Prates, em seu livro 
"As nulidades em face do Código de Processo Civil", o mesmo está na Jurispru-
dência, a exemplo do Acórdão, verbis: 

"Em se tratando de nulidade de ordem pública — como é o caso de 
sentença prolatada por juiz transferido que perde a competência — 
o seu reconhecimento pode ser lastreado em arguição extemporânea, 
mesmo porque tal circunstância pode ocorrer até "a-officio" (AC. da 
Segunda Câm, do TJMG, de 1.11.74, na ap. 39.208, rel. design. Des. 
Edésio Fernandes)". 

A mesma problemática, se enfrentada sob a disciplina do Direito Adminis-
trativo não conduzirá a outra conclusão, que também não seja a da decretação 
da mesma nulidade, pela autoridade administrativa, quando encontrar prova-
do, como é o caso, que o ato administrativo da autuação contraria expressa 
disposiç.ão do art. 76 do RICM, verbis: 

A significar como observa Tito Prates, (op cit. pág. 58) que tanto a 
inexistência como a nulidade absoluta, são estados de fato, que nenhum efeito 
jurídico produzem. 

Com a renovação do Auto, para que se proceda o arbitramento autori-
zado, o Erário está se premunindo contra eventual ação da Autuada de restitui-
Vão do pagamento em dobro (art. 1.532, do Código Civil), com ônus de 
sucumbência, uma vez que também não se entende como espontâneo o paga-
mento que fez submetida a uma ação fiscal, maxime em época de desenfreada 
inflação. 

Certo é que o ato nulo só pruduz efeito nulo não se convalidando sequer 
pelo pagamento da obrigação ou prescrição. 

É o voto. 

V-ds- 
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ÁCORDÁO 

EMENTA: Arbitramento de base de cálculo do ICM — Neces-
sidade de determinação expressa de autoridade 
competente — Exclusão da autuação de diferenças 
obtidas por disfarçado arbitramento. Exorbitincia 
de extralançamentos obtidos por média aritmética 
— Recurso conhecido e provido. 

Vistos, etc. 

ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia, em Sessão Plenária e à unanimidade, em conhecer e dar provimento 
parcial a estesecurso de ofício reformando a Resolução recorrida do CONSEF 
que julgou em débito de ICM no valor de Cr$31.206,51 atualizado e acrescido 
da multa de 60% prevista no art. 47, IV "a", do CTB e demais acréscimos, 
a firma SEARA — Sociedade Distribuidora de Cereais Ltda., a fim de excluir 
da autuação o seu item 3?, ficando homologado os recolhimentos efetuado 
pela autuada, sem prejuízo da ação fiscal. 

Cons. Menandro Minahim — Presidente 
Sub. Cons. José Borba P. Lapa — Relator 

Cons. José Medrado — Rev. 
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DOUTRINA 





1 

EVIDÊNCIA — FATOR ESSENCIAL NA AUDITORIA 

Thereza Lima de Jesus (*) 

"Caráter de objeto de conhecimento que não comporta nenhuma dúvida 
quanto à sua verdade ou falsidade". Este é o conceito de evidência, segundo 
Aurélio. E mais, "certeza manifesta, comprovar, mostrar com clareza". A 
evidência, na auditoria, é o suporte em que se sustenta o auditor para emitir 
seu parecer. 

Mesmo assim, acontecendo persistirem dúvidas sobre se as demonstrações 
financeiras estão corretas ou se elas traduzem a principal apresentação fidedig-
na, põe-se a campo em busca de mais evidência. 

É que só poderá confiar no sistema após avaliação do controle interno 
existente. Se esse não tiver um mínimo de qualidade, nenhuma auditoria 
por mais ampla e profunda terá condições de compensar-lhe as deficiências. 

.Não poucas vezes, detém-se o auditor perplexo frente às invectivas que 
lhe são desfechadas por administradores inconscientes, ante as ressalvas ou 
mesmo impugnações registradas em relatórios de auditoria. 

Sentindo-se ofendidos, deblateram, altissonantes, sobre os dotes morais 
de que são portadores, elevando-os à condição de suporte fático, arautos 
da honorabilidade de seus assentamentos contábeis. 

Por mais probo, honesto e conceituado que seja o dirigente de um órgão, 
não pode nem deve se prevaldcer desses atributos morais para exigir que 
se lhe dê crédito quando da apresentação de demonstrativos financeiros de 
sua azienda, sob a alegação de que seus dados são confiáveis porque ele, 
o administrador, pessoa de caráter impoluto, assim o disse. 

Esses corolários, tão só se esvaem no desenvolvimento da auditoria, 
seja ela orçamentária, financeira, ou. mesmo. operacional. Fatores outros 
são considerados pelo auditor no desenvolvimento de sua tarefa. 

John W. Cook e Gary M. Winkle,da Universidade do Estado da Georgia, 
Estados Unidos, autores da obra "Auditoria: Filosofia e Técnica", asseguram: 
"quando se pergunta qual a quantidade de evidências necessárias para o audi-
tor, a resposta é: a quantidade que ele julgar suficiente. Os riscos, a materia-
lidade e o custo são fatores a serem considerados pelo auditor, ao formar 
juízo próprio. Além disso, a fidedignidade e a qualidade das provas são de 
grande importância". 

Com o advento da "Auditoria Operacional". sinônimo de "Auditoria 
Gerencial, Administativa, Operativa, de Gestão", que se caracteriza como 
uma atividade avaliativa do processo administrativo, cuidando, mediante infor-
mes, que o auditor opine indicando a forma como os administradores vêm 
cumprindo as funções sob sua respbnsabilidade, clamores se eleyam contrários 
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a essas incursões em terreno alheio, comprometidas por recomendações ditas 
descabidas. 

Descabidas, asseveramsem razão de que o auditor não teria competência 
para determinar se uma administração é idônea para alcançar os seus fins, 
ou seja, se a administração, sob o ponto de vista econômico ou financeiro, 
vem adequando seus custos, a ponto dos resultados alcançados serem propor-
cionais a esses custos. 

Tudo isso a que estamos nos reportando, em termos de reações a atuação 
do auditor se caracteriza, primordialmente, no setor público, área onde são 
agilizadas as atividades fins do Tribunal de Contas do Estado. 

Preocupada em promover todos os meios para fortalecer os controles 
internos dos seus jurisdicionados, vem esta Corte de Contas, através normas 
regimentais, aplicando' medidas repressivas objetivando diminuir, ou mesmo 
anular, os riscos de distorções na apresentação das demonstrações financeiras. 

Introduzindo, nas suas atividades fins, a elaboração da auditoria de Ges-
tão, mergulha a Corte de Contas numa nova era de labor intensivo, ampliando 
os horizontes de sua trajetória em prol da boa aplicação dos dinheiros públicos. 

Nessa perseguição gloriosa à manutenção da eficácia nos controles inter-
nos da azienda pública, desenvolve, o Tribunal de Contas, trabalho de fôlego 
visualizando as formas básicas de evidência, passando das evidências gerais 
a evidências de sistemas. 

Tudo isso é realizado de permeio com as reciclagens aprimoradoras do 
cabedal humano de que dispõe para tarefa sublime de bem servir à coletividade, 
cujos recursos merecem dos ilustres Conselheiros os cuidados especiais dispen-
sados às coisas sagradas. 

(*) Auditora de Controle Externo e Chefe da Assessoria Técnica do TC do Estado da Bahia 
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