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Coar. enodor da EDIÇÃO 

EDIÇÃO ESPECIAL 

Quando o Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
celebra o primeiro ano de vigência da Carta Baiana, 
coincidindo com o segundo aniversário da Carta Magna, 
esta EDIÇÃO se insere entre os eventos destinados a 
homenagear o fortalecimento do sistema de contas, na 
data que aniversariam as duas Cartas. O Tribunal de 
Contas do Estado, a partir do novo sistema constitucional, 
instrumento expressivo para a defesa da moralidade ad-
ministrativa e do patrimônio público, alargou o seu campo 
de atuação, principalmente no tocante à suas relações 
com a sociedade, como órgão especial e especializado 
do controle externo, em auxílio ao Poder Legislativo. 

O primeiro período da história do Tribunal de Con-
tas da Bahia começa em 1915 e termina em 1942, com 
a sua extinção pelo interventor Renato Onofre Pinto Alei-
xo. Em 1949 teve início o segundo período, com a sua 
reabertura pelo Governador Otávio Mangabeira. Com  
a Constituição do Estado da Bahia, promulgada em 5 
de outubro de 1989, e as atribuições conferidas pela 

Constituição da República Federativa do Brasil, promul-
gada em 5 de outubro de 1988, entra praticamente 
o Tribunal de Contas em um novo e importante período, 
com a sua autonomia administrativa e independência fun-
cional, ampliando o seu nível de competência, para o 
efetivo controle da administração financeira e orçamen-
tária do serviço público. 

Esta EDIÇÃO ESPECIAL homenageia também o Dia 
Nacional dos Tribunais de Contas — 7 de Novembro 
— no centenário da criação da instituição, pelo Decreto 
n. 966 — A acolhendo, dentro do tema Constituição 
e 'Tribunal de Contas, rica e diversificada matéria de 
doutrina, depoimento, noticiário e legislação. 

Prédio do Tribunal de Contas 
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As novas ações do Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia 

Cons. FAUSTINO DIAS LIMA 
PRESIDENTE 

As Constituições republicanas sempre trataram do 
Tribunal de Contas no seu conteúdo. A vigente também 

assim o fez, quando o inseriu na Seção relativa a Fiscali-
zação Contábil, Financeira e Orçamentária, já que se 

trata de órgão que auxilia o Poder Legislativo no controle 
externo. 

A Constituição Baiana, promulgada a 5 de outubro 
de 1989, dá um tratamento destacado ao Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia. Inicialmente, vê-se que, 
diferentemente da Constituição Estadual anterior, o Tri-

bunal não vai se encontrar inserido na Fiscalização Contá- 
bil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimo- 

nial. Para esse é reservada uma seção própria, que é 
a Seção VIII, do Capítulo I, do Título IV, denominada 

Dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios. 
Tal tratamento não se dá por acaso. Seu objetivo 

maior é fortalecer a atuação do Tribunal de Contas no 
auxílio à Assembléia Legislativa no exercício do controle 
externo, através da garantia expressa da autonomia ad-
ministrativa e da independência funcional. Concomitan- 

temente, elenco um maior número de competências consti-
tucionais, configurando assim, uma amplitude de áreas 

onde o Tribunal pode desempenhar sua atividade fiscali-
zadora. 

Visando adequar o Tribunal de Contas do Estado 
à nova realidade constitucional, esta Presidência estabe- 

leceu metas a serem cumpridas na administração do biê-
nio 90-91, a fim de aparelhá-lo para o desempenho 
de tais tarefas. 

Fornecendo o alicerce, se encontra em fase de ela-
boração a nova Lei Orgânica, com o objetivo de compati-
bilizar a estrutura e o funcionamento do Tribunal de 
Contas com.  as Cartas Constitucionais federal e estadual, 
visando viabilizar e instrumentar as suas unidades, a 
fim de permiti-lo cumprir precisamente os novos encargos. 

Legislação suplementar também foi expedida, a 

exemplo do Regulamento de Progressão e Ascensão Fun-
cional, consubstanciado na Resolução Regimental n. 
32/90, que visa, não só a adequação dos critérios e 
métodos para progressão e ascensão funcional à Consti- 

tuição Baiana, tomo também à Lei n. 4.1323/89, que 
dispõe sobre o Plano de Carreira dos Funcionários -do 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 

Os servidores desta Casa também são objeto de 

interesse e preocupação da atual administração, que 
está sempre em busca de lhes fornecer condições para 
que possam desempenhar melhor suas atividades. Emba-
sada neste pensamento, expediu-se a Resolução Regi-
mental n. 31/90, que trata das especificações das classes 
funcionais, reformulando as novas atribuiçõs de cada 
uma, para que as atividades a desempenhar sejam com-
patíveis com o cargo e a classe ocupada. 

Havia no Tribunal de Contas do Estado um grupo 
de servidores de administração pública, cujos órgãos 

e entidades cíque pertenciam se extinguiram, e que foram 
relatados no Tribunal anteriormente à promulgação da 

Constituição Estadual, que no seu art. 44 passou a vedar 
a transferência ou colocação à disposição de servidores 

de um Poder para outro. Tais servidores se encontravam 
em situação indefinida, já que seus órgãos e entidades 
de origem já não mais existiam, e no Tribunal, onde 
se encontravam servindo, não estavam inseridos no qua-
dro funcional. A solução encontrada foi a criação de 
um quadro suplementar estanque, composto apenas des-

ses servidores, sem qualquer forma de ingresso no quadro 
do funcionalismo do Tribunal, que tem por objetivo ape-
nas lhes fornecer uma segurança funcional. 

Fez-se também concurso público piora preenchimen-

to de vagas surgidas nos cargos de Auditor de Controle 
Externo, Técnico de Controle Externo e Agente de Con-

trole Externo, num total de 167 vagas a serem ocupadas. 
Para a realização desse concurso contratou-se a Funda-

ção Carlos Chagas, estabelecida em São Paulo, que 
possui reconhecimento nacional pela forma competente 

e zelosa de realizar concursos, principalmente os de vesti-
bular, cujo convênio estabeleceu que caberia à Fundação 

todo o processo de elaboração e correção das provas, 
bem como a divulgação do resultado, através da publica-
ção da lista dos aprovados no Diário Oficial do Estado. 

É preocupação do Tribunal a questão social baiana, 

principalmente com as crianças, que necessitam de uma 
maior atenção por parte do Poder Público. Para a reali-
zação de tarefas de pequeno porte, esta Casa assinou 
Convênid com a FAMEB, a fim de que menores carentes 

possam desempenhar atividades compatíveis coma capa-
cidade produtiva, e pelas quais recebam um salário, 

adquirindo assim, uma formação profissional que lhes 
garanta um emprego futuro. 

É encontrado ainda no Tribunal processos anteriores 
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ao ano de W89. Com  o intuito de lhes dar a solução 

devida, para que não haja mais sacrifícios aos interes-
sados, que esperam por um resultado, têm-se como obje-
tivo dessa administração até o mês de dezembro vindou-
ro, fazer com que todos os processos que ingressaram 
até 1989, e que ainda aqui se encontram, sejam julgados. 
Foram instalados terminais e microcomputadores por va-

ras setores do Tribunal, totalizando 37 unidades, sendo 
um instalado na Saia do Plenário para agilizar o sorteio 

dos processos a serem apreciados pelo Pleno e pelas 
Câmaras, numa medida inovadora em nível de Tribunais 

de Contas. Como atitude saneadora, oficiou-se a todos 
os órgãos e entidades da administração pública, que 
se encontravam em seu poder processos em diligência, 
para que respondessem a esta e os enviasse de volta 

do Tribunal. Com  essa medida obteve-se resultado em 
torno de 60% dos processos que se encontravam fora 

desta casa, e que para aqui retornaram. Determinou-se 
às Coordenadorias de Controle Externo que procedessem 
às tomadas de contas "ex officio" daqueles órgãos e 
entidades que não prestaram as suas contas no prazo 
devido, a exemplo do SUDS, cujos resultados estão sendo 

alvissareiros, tendo os processos os seus curso e julga-
mento devidos. 

O Tribunal em convênio com o CEDASC tem estabe-
lecido o estímulo no campo da inforrriática, visando mo-

dernizar e agilizar a atuação desta Corte. Inicialmente, 
ocorreu a aprovação pelo Plenário do Plano Diretor de 

Informática do CEDASC, elaborado na gestão anterior, 
e cuja execução já se iniciou nesta nova administração. 

É nesse Plano que se encontram estabelecidas as diretrizes 
e as estratégias, bem como os projetos para informa-
tização do Tribunal de Conta nos próximos 5 anos, a 
fim de dotá-lo de um modelo administrativo a ser seguido 

por toda a administração pública. 

Também celebrou-se convênios entre o Tribunal de 

Contas do Estado da Bahia, o CEDASC e os Tribunais 
de Contas de Santa Catarina e o do Distrito Federal, 

visando o intercâmbio de informações, know-how, hard-
ware, soft-ware, sistemas, programas, etc. Visam tam-
bém a atuação em conjunto para o aperfeiçoamento 
de pessoal, através de palestras, cursos, seminários, etc. 

Celebrou-se um outro convênio com a Assembléia 
Legislativa do Estado da Bahia, com fins mais específicos, 

no qual se prevê a hipótese de definição e compra em 
conjunto de máquinas de grande porte para as entidades  

convenentes, acesso privativo entre as entidades através 
do intercâmbio de informações, bem como a realizacão 

de estudos para viabilização do acesso comum ao Sistema 
PRODASEN. 

Como atestado do trabalho que esta Casa vem 
desenvolvendo ao longo desses anos, o Tribunal de Con-
tas do Estado da Bahia foi convidado pela Controladoria 
Geral da República da Venezuela para que, represen-

tando o Brasil, participasse do Seminário Adminis-
tração e Auditoria de Operações de Financiamento 

Internacional: Enfoque do Banco Mundial, que reali-
zou-se no período de 17 a 23 de outubro do corrente 

ano, na cidade de Caracas. Tendo acedido a esta convo-
cação, coube tratar nesse evento sobre o tema proposto, 

qual seja "O Papel dos Organismos de Controle Regionais 
na Auditoria de Operações Internacionais: Experiência 

do Tribunal de Contas da Bahia em Auditorias de Projetos 
Financiados pelo Banco Mundial", por possuir esta Corte 
de Contas larga experiência nesta matéria, confirmada 
internacionalmente. 

Sendo o dia 7 de novembro a data dedicada às 

comemorações dos Tribunais de Contas, é nosso ensejo 
marcá-la, especialmente neste ano de 1990, quando se 

completa um ano de promulgação da Constituição do 
Estado da Bahia, a qual tão grande e merecido destaque 

deu a esta Corte Baiana de Contas, ampliando sobrema-
neira sua competência constitucional. Paro tal, aceitamos 

irrestritivamente a brilhante e oportuna sugestão do emi-
nente Vice-Presidente Conselheiro José Borba Pedreira 

Lapa, para a celebração desta data com a presença 
de tão grandiosos juristas que aqui se encontram; figuras 

de renome nacional que comparecem a esta Casa o 
fim de compartilhar conosco de seus enriquecedores co-

nhecimentos, através de palestras para nós proferidas. 
Para marcar ainda mais esta data, lança-se esta 

Revista, em numero especial, na qual se encontram estu-
dos que tratam da relação entre o Tribunal de Contas 

e a Constituição Estadual, elaborados por todos aqueles 
que atuam para o desenvolvimento desta nobre Corte 
de Contas. 

Embasados nesses propósitos e que haveremos de 

manter na sociedade baiana, a confiança inabalável que 
sempre possuiu na sua Corte de Contas, e visando o 
engrandecimento desta terra, é que haveremos de cumprir 
todas as nossas metas;  metas estas que o mundo ;moderno 

exige e anseia dos seus governantes. 
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O CONTROLE EXTERNO NO BRASIL 
APÓS A ENTRADA EM VIGOR 

DA NOVA CONSTITUIÇÃO 

Autor: Cons. Adhostar tonto Gomos 

A constituição de 1988 veio reiterar, reafirmar e 
reforçara eficiência do estado democrático que se baseia 
na dignidade da pessoa humana e tem o seu fundamento 
nos princípios da liberdade individual, da liberdade polí-
tica e do primado do direito. 

A República, pedra angular de toda a construção 
institucional brasileira, que a 15 de novembro último 
completou 100 anos, nestes tempos modernos. É sinônimo 
de democracia, extrapolando sua acepção técnico-ju-
rídica de regime de governo e, como tal, é regime consti-
tucional em que o exercício das funções políticas, essen-
cialmente as legislativas e de chefia do poder executivo, 
cabem a agentes políticos eleitos pelo povo e, portanto, 
bons ou ruins, seus lídimos e legítimos representantes. 

Eleições periódicas para período certo, ninguém 
possuindo investidura vitalícia ou mesmo irrevogável, em 
nenhuma função política, pois sujeitos aos remédios cons-
titucionais da cassação do mandato e perda de cargo 
e, mais, o exercício destas funções desempenhadas com 
plena responsabilidade, seja no campo político, adminis-
trativo, financeiro, contábil, penal ou civil, caracterizam 
os princípios do governo democrático que podem ser 
resumidos nas expressões: eletividade, periodicidade e 
responsabilidade. 

Os tribunais de Contas se inserem nesse contexto 
institucional democrático, como o instrumento de acom-
panhamento e fiscalização da gestão administrativa e 
de apuração, configuração e promoção da responsa-
bilidade dos agentes públicos, numa ação ensejadora 
e motivadora da eficácia da fixação desta responsa-
bilidade no trato dos dinheiros, bens e valores públicos. 

Mostra a experiência de quase 100 anos de sua 
criação, com evidência flagrante, que os tribunais de 
Contas não tiveram a eficácia desejada republicanamente 
pelo povo. Esse desígnio popular traduziu-se nas institui-
ções constitucionais pretéritas, os tribunais de Contas 
não conseguiram ter a eficácia que as sucessivas consti-
tuições postularam. Ironicamente, os únicos momentos  

de eficácia foram os que correspondem à sua castração, 
nos regimes arbitrários, que baniram a responsabilidade 
no trato com os dinheiros públicos. Não é preciso fazer 
esforço para identificar os motivos e razões disso. Os 
estudiosos e especialistas no assunto, sabem, com segu-
rança e rigor, os motivos e razões disso. É o fato que 
bem traduz a aguda crise política que desgraçadamente 
vivemos, nos últimos anos. Vejam que a revolução de 
1964, instalou-se sob a égide do combate à subversão 
e à corrupção. Restaurada a democracia plena, com 
o exercício das liberdades públicas e com as eleições 
diretas para todos os níveis da agentes políticos na chefia 
do Executivo, seja na esfera do governo federal, estadual 
ou municipal, vemos, ainda, agora e então, após tantos 
anos, em plena campanha para presidente da República, 
os candidatos apresentarem como programa destacado 
de governo o combate à corrupção e à impunidade. 

Isto reflete a sintomatologia da malversação de re-
cursos, incompetência e omissões que grassam na adminis-
tração pública, percebida e repudiada pelo povo sofrido 
e ansioso de reformas e que a sensibilidade dos políticos 
transforma em plataforma de governo. 

O Tribunal de Contas nessa patologia administra-
tiva é o instrumento terapêutico que contribui, no exer-

cício do seu poder e competência, para oferecer decisões 
efetivas e com conseqüência na esfera patrimonial, admi-
nistrativa, penal e política. 

Importa, realmente, que a decisão do tribunal seja 
efetiva, eficaz, atual, concreta, certa, fatal à aplicação 
cicis sanções e conseqüente ao inexorável desdobramento 
que enseje a manifestação do poder legislativo, do minis-
tério público e do poder judiciário. 

O novo texto constitucional amplia a possibilidade 
de fiscalização do gasto público, mediante a ação do 
comissão mista e de outras comissões setoriais do congres-
so e ao fortalecimento dos Tribunias de Contas que auxi-
liam tecnicamente o poder Legislativo na missão fiscali-
zadora. 

Para começar, os Tribunais de Contas tiveram sua 
composição alterada: ao invés de o Executivo indicar 
todos os seus membros, como previa o texto da antiga 
Constituição, prevê a Constituição atual dois terços que 
serão escolhidos diretamente pelo Legislativo. 

15 



O outro terço será indicado pelo Executivo, sendo 
dois, entre auditores e membros do ministério público, 

indiccidos em lista tríplice pelo próprio tribunal, mantidas 

a vitaliciedade e demais garantias e prerrogativas da 
magistratura. 

O novo texto igualmente inova em relação ao ante-
rior ao estabelecer que a fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial abrangerá as-
pectos de "legalidade, legitimidade, economicidade, as-

sim como a aplicação de subvenções e renúncias de recei-
tas". Ou seja, abre caminho para que os Tribunais de 

Contas se manifestem, também, sobre o mérito e quali-
dade da execução das despesas. 

Ao mesmo tempo, não limita a ação dos tribunais 
de Contas ao sistema de controle "a posteriori", à fiscali-

zação dos fatos consumados. Abriram-se maiores alter-
nativas de controles prévios e concomitantes, além dos 

posteriores, para estes últimos impondo sanções mais 
efetivas. 

Observa-se de logo, que o tribunal julgará as contas 
de todo o universo de órgãos da administração direta 

e das entidades da administração indireta, controlará, 
em suma, de forma irrestrita, todos os gastos oriundos 

de recursos públicos, todas as contas em seus aspectos 
contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patri-
monial. 

A inclusão, pela primeira vez, do controle opera-
'danai — permitirá a avaliação do desempenho da gestão 
pública, não somente da legalidade, legitimidade e probi-

dade de seus atos, como também da economicidade dos 
valores aplicados, comparando dispêndios efetivados e 

resultados colhidos. 

Deferiu-se ao tribunal, agora em dispositivo consti-

tucionalmente expresso, o julgamento das demonstrações 
contábeis das empresas de cujo capital o poder público 

participe, mesmo ein caráter minoritário ou igualitário. 
Ao contrário do regime anterior que, em nível de legisla-

ção ordinária (leis 6.223/75 e 6.525/78), restringia a 

fiscalização aos casos em que á união fosse detentora 
da maioria das ações com dereito a voto. 

Lei Ordimária ou Ato próprio do Tribunal disporá 

quanto à forma de controle dessa participação estatal 
não majoritária no patrimônio das sociedades. 

A prerrogativa de julgamento de contas está pois 
claramente definida no inciso II do Artigo 71. Deve pres-

tá-las quem quer que "utilize, arrecade, guarde, gerencie 
ou administre dinheiros, bens e valores públicos", confor-

me preceitua o Parágrafo Único do Artigo 70. 
O Tribunal é, em síntese, órgão público de controle 

externo, investido de poder jurisdicional, próprio e priva-
tivo, sobre matéria do seu rol de atribuições, detidamente 

explicitado, isto é contas dos responsáveis. 
Reinscreve-se, ainda, na Lei Magna, a iniciativa 

dos Tribunais de realizar inspeções, auditoriais e levanta-
mentos expeditos, sobre as várias modalidades de contro-

le, nas unidades administrativas dos poderes e demais 
entidades e organizações públicas. 

Trata-se de aço a ser o mais possível multiplicada, 
porquanto com ela exercita-se o controle concomitante 

ou preventivo dos gastos públicos, o que, de forma eficaz, 
evita, na origem, irregularidades ou desperdícios sempre 

condenáveis. Os Tribunais, pôr esse meio, desenvolvem 
intensa ação pedagógica, orientando, recomendando, 

ou exercitando o poder inibidor de práticas indevidas. 
Em outra elogiável medida, estendeu-se igualmente 

a fiscalização do TCU às contas nacionais das empresas 

supranacionais, até então desobrigadas de controle nesse 

nível. Assim, expressiva parcela de investimentos públicos 
em empreendimentos estratégicos, a exemplo da ITAI-
PU — BINACIONAL, da COLGRÁS (Petróleo Colom-
bo — Brasileiro S/A), ambas com 50% de capital na-
cional, e bancos internacionais, estará sob vigilante e 
atento acompanhamento do Tribunal. 

Mantém-se, na nova carta, tal qual existente na 
anterior, uma das atribuições mais relevantes da Corte 
de Contas que é oferecer parecer prévio às contas anuais 

do Presidente da República a serem julgadas pelo Con-
gresso Nacional e elaborar, como de praxe relatório 

sobre a gestão econômica, orçamentária, financeira e 
patrimonial da união, atribuições estas que os Tribunais 

de Contas dos Estados e Municípios têm em relação às 
contas de Governador e Prefeitos. 

Nessas contas sucessivas, o colegiada do Tribunal 
analisa o orçamento e sua execução, alinhando aspectos 

do desempenho das políticas programas e atividades do 
Poder Executivo. Isso possibilita ao Poder Legislativo 

exercer o mais alto estágio do sistema de controle — a 
avaliação política — ao examinar e propor medidas 

com vistas aos ajustes das estratégias e prioridades gover-
namentais;  ao investigar a fidelidade ou os desvios da 

execução de Planos e Projetos aprovados;  ao arguir as-
pectos capitais de utilidade e razoabilidade dos gastos 

efetuados;  ou, diversamente, ao questionar despesas ei-
vadas de prodigalidade, intencional ou não, divorciadas 

do interesse público. 
Quanto ao controle de pessoal, na faixa de controle 

prévio, cabe mencionar, aos Tribunais de Contas compete 
"Apreciar para efeito de registro a legalidade dos 
atos de admissão de pessoal, a qualquer titulo, 
na administração direta e indireta". Na Constituição 

anterior, essa competência restringe-se às concessões ini-
ciais de aposentadorias reforma e pensões. Na atual, 

amplia-se para atos de admissão de pessoal da adminis-
tração direta e indireta. Tal dispositivo, se bem utilizado, 
poderá constituir formidável instrumento de coibição dos 
abusos das contratações, na área de pessoal do setor 

público. 

Quando concluirem que determinadas despesas fei-

tas devem ser consideradas ilegais, os Tribunais de Contas 
poderão aplicar sanções legalmente previstas, dar prazo 

para que "órgão ou entidade adote providências neces-
sárias ao exato cumprimento da Lei, se verificada ilegali-

dade" e "sustar, se não atendido, o ato impugnado". 
Além disso, quando o Tribunal de Contas, por exemplo, 

solicitar ao Congresso a sustação de um contrato, não 
mais existirá o obstáculo criado pela Constituição ante-

rior, quando dispunha que: o Congresso deliberará sobre 
a solicitação no prazo de trinta dias, findo o qual, sem 

pronunciamento do Poder Legislativo era considerada 
insubsistente a impugnação ou seja, prevalecia um absur-
do decurso de prazo, para aprovação do contrato pelo 
silêncio do parlamento que o novo texto eliminou-se o 

Congresso Nacional e o Poder Executivo, no prazo de 
noventa dias, não efetivarem as medidas previstas... o 
Tribunal, decidirá a respeito". 

O novo texto fixa ainda que os Tribunais de Contas 

"estabelecerão montante das multas e que suas decisões 
de que resultam imputação de débito ou multa terão 

eficácia de título executivo". Por último, permite-se maior 
agilidade para a sustação de despesas, inclusive subsídios 

não previstos no orçamento, mediante uma ação integra-
da da Comissão Mista Permanente e do Tribunal de Con-
tas. 
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Outro ponto a enfatizar é o concernente "ao exame 

analítico e pericial" do endividamento externo brasileiro, 
a ser promovido por Comissão do Legislativo, com auxilio 
do Tribunal de Contos da União, em obediência a expres-
sa disposição constitucional transitória. 

Oportuna, sem dúvida, essa iniciativa, no momento 
em que o País, em todos os escalões governamentais, 
discute, aqui e no exterior o problema de sua dívida 
junto a instituições financeiras internacionais. 

Aliás, o entrosamento com o Congresso Nacional 

está definido com precisão na Carta Magna, em diversos 
de seus dispositivos. No artigo 72, § 1° 2t, por exemplo, 

é estabelecido estreito relacionamento com um dos órgãos 
de maior relevância do Congresso: A Comissão mista 

permanente de Senadores e Deputados. A ela se deferi-
ram prerrogativas da mais alta significação na análise 
de funções e metas governamentais. 

De igual modo, estão previstos nos incisos IV, VII, 
XI e § 4° do artigo 71, atividades que bem comprovam 
as afinidades de ação do Tribunal de Contas e do Poder 

Legislativo, co-partícipes que são na vigilância do tesou-
ro. 

Consolida-se, dessa forma, o pleno inter-relacio-
namento de duas instituições, que perseguem os mesmos 
ideais. 

São ainda confirmadas ou acrescidas, e definidas 

em nível constitucional, as finalidades dos sistemas de 
controle interno dos poderes executivo, legislativo e judi-
ciário. 

Impõe-se, dessa forma, um perfeito encadeamento 

por órgãos de controle interno, não importando sua natu-
reza, com o controle externo, a cargo do Tribunal de 
Contas. 

Isso porque, situam-se eles dentro e não fora do 

reduto das contas; por exigência constitucional (Art. 74 
§ lc.), estão eles agora obrigados, "sob pena de responsa-

bilidade solidária", a cientificar ao controle externo 
quaisquer irregularidades ou ilegalidades apuradas Des-

se modo, darão apoio ao tribunal para uma ação pronta 
na identificação de administradores inadimplentes, ou 

na correção tempestiva de atos ilegítimos ou lesivos ao 
patrimônio estatal e à poupança popular. 

Assim agindo, corretamente integrados, ambos os 
controles se complementam numa única relação opera-

cional. 

Criaram-se, com essa cadeia sistêmica de providên-

cias, condições indispensáveis ao controle maior, situado 
em plano próprio e soberano, que, em nome do povo, 

compete ao parlamento exercitar, sobre as receitas e 
despesas da nação. 

Nesse elenco, atentemos agora para o § 2°. do 
artigo 74, verbis: 

"Qualquer cidadão, partido político, associa-

ção ou sindicato é parte legitima para, na 
forma da lei denunciar irregularidades ou ile-
galidades perante o Tribunal de Contas da 
União". 

Esse preceito, inserido na constituição, tem inegável 

sentido democrático e configura inestimável conquista 
do cidadão a quem se defere ação presente e partici-

pativa no controle dos dinheiros públicos. Simboliza, 
em verdade, o espírito que norteou a elaboração da 
nova carta da República. 

Ressalte-se, nesse ponto, a inconstitucionalização, 

também em plano constitucional, do Ministério Público 
junto ao Tribunal de Contas. 

A Carta Estadual Baiana enriqueceu mais ainda, 
o tratamento dado ao tribunal, não se limitando a repro-

duzir os dispositivos do texto federal. O texto estadual, 
além de incorporar regras constantes na Carta Magna 

— como o fez nos seus artigos 89, e respectivos pará-
grafos único, 90 e 91 e incisos 1, IV, V, VI, IX,. XI, 
XII, XIII, XIV, XV e XVI e parágrafos 	2°, 92, 93, 
04, parágrafos 1°, 7: e 3'. inovou em vários pontos levan-

tados em, recente e ainda inédito, trabalho do Dr. Carlos 
Vasconcelos Domingues — auditor de controle externo 
desta casa, a seguir discriminados: 

I — AFIRMAÇÃO EXPLÍCITA DA AUTONOMIA ADMI-
NISTRATIVA E DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO 
ÓRGÃO (ART. 91) 

II — AMPLIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO 
EM: 

a — Promoção das tomadas de contas (Art. 91, 
III). 

b — Apreciação da legalidade, legitimidade, eco-
nomicidade e kazoabilidade dos procedimentos licitai& 
rios e de outros atos (Art. L, VI). 

c — Emissão de parecer sobre empréstimos ou 
operações de crédito (Art. 01 X). 

d — Inspeções e auditorias na própria obra (Art. 
91, parágrafo 4). 

e — Cálculo das cotas dos impostos repassados. 

III — PRAZO DE 365 DIAS, A PARTIR DO TÉRMINO 
DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE, PARA JULGAMENTO 
DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES (ART. 91, II), 

COM VIGÊNCIA PARA OS EXERCÍCIOS POSTERIORES 
À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO (ART. 35, DO 

ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS). 

IV — FÉRIAS COLETIVAS CONDICIONADAS Á EMIS-
SÃO DO PARECER PRÉVIO E AO JULGAMENTO DAS 

CONTAS DOS ADMINISTRADORES (ART. 98). 

V — ENCAMINHAMENTO, TRIMESTRAL PELOS PO-
DERES E RESPECTIVAS ENTIDADES, NO NÚMERO TO-

TAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS E EMPREGADOS NO-
MEADOS E CONTRATADOS, NO SEMESTRE, ASSIM 

COMO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL, CON-
FRONTANDO COM O VALOR DA RECEITA, E AINDA 
DESPESAS COM NOTICIÁRIO, PROPAGANDA E PRO-
MOÇÃO (ART. 96). 

VI — INVESTIDURA EM CARGO EM COMISSÃO ME-
DIANTE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULA-
RIDADE DE CONTAS EXPEDIDA PELO TRIBUNAL DE 
CONTAS (ART. 14, PARÁGRAFO 2). 

VII — REALIZAÇÃO DE AUDITORIA FINANCEIRA EM 

MUNICÍPIOS POR REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLI-
CO (ART. 138, X). 

VIII — INDICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE 

TODOS OS CONSELHEIROS ESCOLHIDOS PELO GO-
VERNADOR (ART. 94, I) 

IX — REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-

RES DO TRIBUNAL DE CONTAS, NA MESMA ÉPOCA 
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E NO MESMO PERCENTUAL DOS DA ASSEMBLEIA 
(ART. 94, PARAGRAFO 5). 

X 	SUSPENSAO DOS DIREITOS POLITICOS, PERDA 
DA FUNCAO PÚBLICA E INDISPONIBILIDADE DOS 
BENS EM CASO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINIS-
TRATIVA (ART. 97). 

Ao lado, porem, dessas normas integrantes das se-
çoes VII e VIII do Capitulo, do Titulo IV da Constituiçao, 
e que tratam de materia pertinente a fiscalizaçao finan-
ceira e ao Tribunal de Contas, outros dispositivos existem 
que se relacionam com o exercício do controle externo. 
Dai que cabe ao Tribunal de Contas velar, tombem, 
pela aplicação destas regras constitucionais: 

1 — Obediência aos criterios estabelecidos em 
lei complementar, disciplinando a criacao e estruturação 
de organismos publicas (Art. 17). 

2 — Proibição de custeio de residência oficial 
pelo poder publico, com exceçao do Governador do 
Estado (Art. 20). 

3 -- Proibiçao de utilização de nome ou cognome 
de pessoas vivas na denominação de cidades, logra-
douros, predios, ou outros equipamentos públicos (Art. 
21). 

4 — Publicação dos atos administrativos no órgão 
oficial (Art. 22, § 1.). 

5 — Observância dos principias de concessão ou 
permissão de serviços públicos (Art.•24 § 1.). 

6 — Reversão dos bens resultantes de contratos 
de permissão ou concessão ao património do órgão con-
cedente ao fim do contrato (Art. 24 § 2.). 

7 — Existência de quadros de custos referencias 
para processos de licitação (Art. 26 § 2.). 

8 — Existência de projeto básico precedendo a 
execução de obras públicas (Art. 26 § 3). 

9 — Caráter educativo, informativo ou de orienta-
ção social da publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas da administração publica (Art. 27). 

10 — Fiscalização adequada da execuçao de obra 
pública às expensas de empresas privadas e sua posterior 
exploração a fim de que o interesse público seja atendido 
(Art. 28). 

11 — Participação dos trabalhadores e empregados 
no colegiada dos órgãos públicos (Art. 29). 

12 — Eleição de representantes dos empregados 
de empresas com controle acionário do estado nos respec-
tivos órgãos diretivos (Art. 30). 

13 — Vedação de contrafação de serviços para 
o exercício de funções previstas nos respectivos planos 
de cargos e salários (Art. 35). 

14 — Existência de planos de cargos e salários 
nas entidades da administração indireta (Art. 38). 

15 — Respeito a direitos dos servidores públicos, 
nos termos do Art. 41. 

16 — Vedação de transferência ou colocação à 
disposição de servidores de um poder para outro (Art. 
44). 

17 	Custeio pela odministraçao do regime previ- 
denciário e assistencial, ao lado da contribuição do servi-
dor (Art. 51). 

18 - Existência de fonte de custeio para criação, 
majoração ou extensão de regime previdenciário ou assis-
tencial (Art. 51, parágrafo único). 

19 	Monopólio da administração financeira, inclu- 
sive arrecadação de tributos, pelos órgãos da adminis-
traça° direta do executivo (Art. 156). 

20 — Depósito em banco oficial dos recursos do. 
estado suas autarquias, fundações, empresas públicas 
e sociedade de economia mista (Art. 157). 

21 — Observáncia do plano plurianual, da lei de 
diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais, verifi-
cando sua compatibilização (Artigos 159 e respectivos 
Parágrafos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 161 e Parágrafos 1, 
2, 3, 4, 162 e respectivo parágrafo único e 163). 

22 — Estabelecimento no orçamento de recursos 
para atendimentos aos programas de política agrícola, 
fundiária e de reforma agrária. (Art, 193, Parágrafo Li   

23 — Proibição de destinação de recursos públicos 
para auxilio e subvenções a instituições privadas com 
fins lucrativos (Art. 238 § 2). 

24 — Destinação dos recursos públicos às escolas 
públicas e, excepcionalmente a outro instituições que 
atendam a determinados requisitos (Art. 257). 

25 — Aplicação dos recursos do salário educação. 
(Art. 259). 

26— Destinação de um e meio por cento da receita 
tributária à fundação de amparo à pesquisa (Art. 267, 
Parágrafo Único). 

27 — Destinação, por 10 anos, de 40 por cento 
dos recursos'vinculados a despesas de capital em obras 
de combate à seca (Art. 30 ADT). 

28 — Consignação no orçamento de recursos para 
a efetivação de compromissos assumidos em operações 
de crédito (Art. 31, ADT). 

29 — Destinação de dotação orçamentária à fede-
ração das escolas superiores de Ilhéus e Itabuna (Art. 
33, ADT). 

A atuação do Tribunal de Contas nessas áreas con-
tribuirá, para a eficiáéia da constituição do estado, cuja 
correta aplicação depende da fiscalização que o órgão 
de controle externo exerça sobre a administração pública. 
Sem a existência de um mecanismo de controle que zele 
pela aplicação dos dispositivos constitucionais a carta 
se pode tornar ineficaz:  

Por isso mesmo, é indispensável examinar como se 
do a atuação do Tribunal de Contas no novo quadro 
constitucional. Somente, assim, é possível obter-se uma 
visão critica da ação do órgão, promovendo inclusive, 
as condições reais do exercício de suas competências. 
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A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, 

O CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
E O TRIBUNAL DE CONTAS 
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CARLOS VASCONCELOS DOMINGUES 
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 

INTRODUÇÃO 

Este documento tem por objetivo situar a atividade 
de controle externo na Bahia face à Constituição Esta- 

dual, promulgado no dia cinco de outubro de 1989. 
Com  isso se pretende examinar as repercussões dos pre-

ceptivos constitucionais sobre o Tribunal de Contas, órgão 
de auxilio ao Legislativo. 

Contudo, o documento não ficará aprisionado nos 
limites de uma análise formal ou juridicista,. devendo 

buscar as relações tecidas entre o Tribunal e a sociedade. 
O pressuposto fundamental é de que a Constituição do 
Estado e o resultado de um compromisso de forças políti-
cas, representadas na Assembléia Constituinte, e que, 

nem sempre, expressa os anseios da sociedade. Justa-
mente, por isso, se pode avançar na interpretação de 

eus dispositivos, dentro de uma visão sistemática, e não 
literal. Nesse quadro, se recorreu, como marco referen-

cial da analise, a questão da cidadania, que não tem 
caráter expletivo. Na verdade, no Brasil, a história, 

em sua aparência, se vem fazendo "ao acaso" desde 
descobrimento, passando pela Proclamação da Inde-

pendência, e mesmo pela Lei Áurea, até a PROCLA-
MAÇÃO DA REPÚBLICA, e, mais recentemente, até, a 

posse do atual Presidente. Nessa mesma versão da histó-
ria, os movimentos sociais aparecem, sempre, como der-

rotas, a exemplo da Inconfidência Mineira, da Confede-
ração do Equador, da Revolução dos Alfaiates, os Qui-

lombos ou da Revolta dos Males. Dessa forma, observa-se 
uma tendência de que se logra o progresso com medidas 

impostas de cima para baixo, como ocorreu com a legisla-
ção trabalhista, um "pacote" que veio a se tornar um 

hábito, cada vez mais utilizado no país, sobretudo nos 
anos mais recentes, com os famosos Planos, desde o 

Cruzado até o Verão. A digressão tem o sentido de 
mostrar que essa situação, em que a participação dos 
segmentos sociais parece descartada, tem sua origem 
na debilidade da sociedade civil, entendida como o con-

junto de organismos sociais coletivos, voluntários e autô-
nomos que se distinguem da sociedade política. Assim, 

participam da sociedade civil os partidos, os sindicatos, 
a Igreja, as ordens profissionais, as associações de toda 
espécie, os Parlamentos, entre outros, enquanto a socie-
dade política compreende o aparelho administrativo — 
policial — militar — burocrático. 

Ocorre, porém, que se vem verificando, nos últimos 
anos, no Brasil, o,fortalecimento da sociedade civil, so-
bretudo como resultado do processo de redemocrati-

zação que culminou com a instalação da Assembléia 
Constituinte, e, posteriormente, com a promulgação do 

que se denominou de Constituição — Cidadã, em 1988. 
Afirma-se, desta maneira, a consciência e o exercício 
da cidadania, incorporados no texto da Carta Estadual, 
como reflexo da Lei Maior do país. Essa concepção conta-

minou, igualmente, os regras de controle externo, o que 
abriu caminho para práticas inovadoras. Por isso mesmo,  

exame do papel do Tribunal de Contas no novo cenário 
deve, fugindo ao trivial e à banalização de conceitos, 
fundamentar-se na ideia de cidadania, que toma como 
ponto de partida, embora superando-o, o entendimento 

do jurista Jose Afonso da Silva, que a caracteriza como 
"atributo político decorrente do direito de participação 

no governo e direito de ser ouvido pela representação 
política", o que remete ao principio da soberania popu-

lar, expressão maior da sociedade civil. Mas, para além 
desse vinculo aos direitos políticos, o exercício da cidada-

nia implica, no que interessa à atividade de controle 
externo, na fiscalização, pelo sociedade civil, da aplica-

ção dos seus recursos pelos governantes, com a conse-
qüente sanção daqueles cuja ação ou omissão trouxer 
prejuízo ao interesse público ou coletivo. 

Somente, desse prisma, é possível uma abordagem 

moderna da atividade do Tribunal de Contas, que passa 
a ser um instrumento de defesa do interesse coletivo, 

e não do particular ou, exclusivamente, do da Adminis-
tração. Nesse sentido, o Tribunal de Contas poderá con-

tribuir para o contínuo fortalecimento da sociedade civil, 
opondo-se ao arbítrio da Administração e aos interesses 

de grupos econômicos, corporativistas ou cartoriais. Para 
exercício dessa missão, o Tribunal de Contas ocupa, 

sob o ponto de vista institucional posição privilegiada 
porque integrante do Legislativo, que abriga a represen-
tação parlamentar não corporativa. 

Por essa razão, o órgão de controle externo está 
bem situado para exercer a função, ao mesmo tempo 
técnica e política, de mediação entre os vários interesses 
em jogo, na sua ampla área de competência, com vistas 
ao desenvolvimento da sociedade. 

Por outro lado, a tendência, que se delineia, de 
desregulomentação da vida social e econômica, com vis-

tas a amenizar a excessiva intervenção do Estado, que 
não cederá lugar a um liberalismo ultrapassado, realçará 

as responsabilidades da sociedade civil. Conseqüente-
mente, a função exercida pelo Tribunal de Contas será 

reforçado, na medida em que se torna o mecanismo 
privilegiado da sociedade civil no controle da aplicação 
dos recursos do contribuinte. Aliás, a exigência da libera-
ção das forças criativas e produtivas parece conduzir 

a sociedade a um sistema de auto-regulação, no momento 
uma utopia, mas, no qual os mecanismos de controle 

terão, coda vez mais, importância, podendo, inclusive, 
tomar outra feição, que não a atual. Assim, a atividade 

de controre terá um sentido social, porque mais perto 
da sociedade, e se aproximará do ideal, ou seja o auto-

controle. Esta•tr,ajetária, seguida pelo controle -- evo-
luindo de mecanismo de fiscalização da Administração 
a instrumento utilizado na fiscalização de sua própria 
ação pela sociedade — revela sua essência. 

Nessa perspectiva, este trabalho trata o controle 
externo, face ao novo ordenamento constitucional, de 
acordo com o seguinte plano: 

I — A primeira parte aborda o processo de evolu-

ção do Tribunal de Contas nas Constituições Estaduais, 
com o objetivo de demonstrar que há correspondência 

entre o controle externo e a sociedade. Assim, nesta 
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parte, o Tribunal de Contas é examinado à luz das compe-

tências que exerce, inclusive sob o ângulo comparativo 
entre as várias Cartas. 

II — Dando seqüência à análise comparativa, a 
segunda parte procederá à comparação entre a Consti-

tuição Estadual, recém promulgada, e a atual Lei Maior 
do país, mostrando, inclusive, os avanços da primeira 
em relação à última. 

III — Na terceira parte são analisadas as ações 
que, potencialmente, o Tribunal pode empreender, a 
partir do seu campo de atuação, direto ou indireto, 

discriminado no item anterior, tendo em vista, inclusive, 
suas possibilidades e limitações. 

Finalmente, a conclusão retoma as premissas desta 
introdução e projeta, ainda que idealmente,' o futuro 

do exercício do controle externo, a partir da observação 
de um processo de evolução de que a atual Carta é 

um marco significativo, embora incompleto, em sua for-
mulação. Por isso, evidencia tendências que, no momen-

to, apenas, despontam como possibilidades. 

I — O TRIBUNAL DE CONTAS NAS CONSTITUIÇÕES 
ESTADUAIS 

O fortalecimento do Tribunal de Contas do Estado 

na Constituição Estadual, promulgada em 5 de outubro 
de 1989, resulta de longo processo iniciado com a Carta 

de 1935 que, no Título V — Dos órgãos de cooperação 
das atividades governamentais —Capítulo I foi a primeira 
a dar sede constitucional ao órgão, cujos principais com-
petências se limitavam ao registro de contratos ou de 

atos da administração de que resultassem obrigação de 
pagamento para o Tesouro, ao julgamento das contas 

dos responsáveis para com a Fazenda, das aposenta-
dorias e pensões e de recursos de contribuintes da Fa-

zenda. 
As constituições, que se sucederam à lei 1935, am-

pliaram acampo de atuação e as prerrogativas do órgão 
de controle externo, como a de 1947 que, no Titulo 

III — Da Administração Pública — Capitulo III — Da 
Fazenda do Estado — Secção V — trata Da Fiscalização 

da Administração. Essa Carta, promulgada soba influên-
cia da redemocratização, dava competência ao Tribunal 
de Contas para fiscalizar a execução orçamentária e 
as entidades autárquicos, embora silenciasse sobre o jul-

gamento, em última instância administrativa, dos recursos 
dos contribuintes da Fazenda. Já a Constituição de 1967, 
ao disciplinar, no Capítulo III — Do Poder Legislativo 
— Secção VI —, a fiscalização financeira e orçamen-

tária, não só recuperou a competência da Corte de Con-
tas para julgar os recursos em matéria tributária, como 
também introduziu inovações, a exemplo do desempenho 
das funções de auditoria financeira e orçamentária — 
tendo, assim, pela primeira vez sede constitucional esse 
moderno conceito, que viria marcar o papel dos órgãos 

de controle externo, — emissão de parecer conclusivo 
sobre as contas do Governo e sustação da execução 
de ato no caso de não cumprimento das providências 
legais. A reforma constitucional, empreendida em 1969, 

manteve essas competências. 
Coube à Constituição de 1989, mais do que conso-

lidar, consagrar, enquanto mecanismo fundamental da 
democracia, inclusive no que diz respeito à defesa da 
cidadania, a função exercida pelo Tribunal de Contas. 
A Constituição, apenas, recuou, em relação à Carta 

de 1967 ao não mais incluir, dentre as competências  

do Tribunal, o julgamento de recursos em matéria tribu-

tária. 
No mais, a última Carta ampliou bastante a área 

de atuação do órgão de controle externo, embora man-
tendo dentro de uma concepção mais moderna, em seus 

artigos 91, incisos I, V, VI, VIII, Xl. XIV, e XV e respectivos 
parágrafos 2° e 3? e 93, inciso I, alínea b, previstas 

na Constituição anterior. 
Muitas das inovações, introduzidas pela Constitui-

ção de 1989, já tinham sido acolhidas por legislação 
infra-constitucional, a exemplo das Leis Federais n°s 

6223/75, 6525/78 e 6822/80. 
Os progressos alcançados pela atividade de controle 

externo na Carta Estadual resultaram do processo de 
democratização do país, com o resgate de competências 

do Congresso, e que culminou com a promulgação de 
Constituição da República. Justamente, essa Lei Funda-

mental, ao redimensionar as relações do Legislativo com 
Executivo, concorreu para o reforço da qtividade do 

Tribunal de Contas. Ocorreu o fenômeno detectado pelo 
jurista José Afonso da Silva, ao dizer que, em época 

de autoritarismo, o Tribunal de Contas é atingido em 
suas prerrogativas, já que segue as posições do Legisla-

tivo. Por isso mesmo, ainda segundo o aludido autor, 
princípio da prestação de contas, constante do artigo 

34, VII da Magna Carta, só é eficaz "enquanto as demais 
instituições de apuração dessas contas gozarem de auto-

nomia e prestígio para o cumprimento dessa elevada 
missão, do contrário tudo não passará de mero exercício 

de formalidades vazias de resultados práticos". 
Inobstante constituir a Carta Federal a matriz que 

deu origem ao fortalecimento dos Tribunais de Contas, 
mandando, inclusive, em seu artigo 75, que as normas 

nela estabelecidas se aplicassem às Cortes dos Estados, 
a Constituição do Estado da Bahia não foi mera adap-

tação da Constituição da República. Daí que o constituinte 
estadual teve a possibilidade de adequara Carta Estadual 

às condições e peculiaridades regionais. 
Em consequência, o Tribunal de Contas se pode 

beneficiar de inovações, em relação à Carta Federal. 
Assim, 54 anos depois de haver sido consagrado no 

texto constitucional do Estado da Bahia, o Tribunal encon: 
tra as maiores garantias para seu funcionamento, o que 

lhe dá, também, novas responsabilidades perante o cida-

dão. 

II — A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E A CONSTI-

TUIÇÃO DA REPÚBLICA 

A Carta Magna, reforçou o papel do sistema de 

contas, tendo constitucionalizado alguns dispositivos aco-

lhidos em normas infra- constitucionais. Entretanto, essa 
Carta consagrou outras conquistas, como a introdução 

de novos tipos de controle — da legitimidade e da econo-
micidade —, a fixação das finalidades do sistema de 

controle interno, a inclusão do controle operacional, entre 
as várias formas existentes — contábil, financeira, orça-

mentária e patrimonial —, o alargamento da área con-
trolada, com a inclusão da apreciação da legalidade 

dos atos de admissão de pessoal, da fiscalização das 
contas de empresas supra nacionais, a participação da 

sociedade na atividade fiscalizadora, denunciando irre-
gularidades e ilegalidades perante o Tribunal de Contas, 

bem como o oferecimento de maiores garantias e prerro-
gativas para o funcionamento do órgão, até no que 

diz respeito à investidura dos seus membros e mecanismos 

de substituição. 
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Não obstante, a Carta Estadual enriqueceu, mais 

ainda, o tratamento dado ao Tribunal de Contas, não 
se limitando a reproduzir os dispositivos do texto federal. 

O texto estadual, além de acolher regras constantes na 
Carta Magna — como o fez nos seus artigos 89, e 

respectivos parágrafo único, 90, 91 e incisos I, IV, V, 
VI, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV e XVI e parágrafos 1° e 

2°, 92, 93, 94, parágrafos 1°, 2° e 3°, inovou em vários 
pontos, a seguir discriminados: 

I — Afirmação explícita da autonomia administra-
tiva e da independência funcional do órgão (art. 91) 

II — Ampliação das competências do órgão erre 
a — promoção das tomadas de contas (art. 
91, III) 
b — apreciação da legalidade, legitimidade, 
economicidade e razoabilidade dos procedi-
mentos licitatários e de outros atos (art. 91, 
VI) 
c — emissão de parecer sobre empréstimos 
ou operações de crédito (art. 91, X) 
d — inspeções e auditorias na própria obra 

(art. 91, parágrafo 4°) 
e 	cálculo das cotas dos impostos repassados 

pelo Estado aos Municípios. 
III — prazo de 365 dias, O partir do término do 

exercício a que se referem, para julgamento das contas 
dos administradores (art. 91, II), com vigência para os 
exercícios posteriores à promulgação da Constituição 
(art. 35 do Ato das Disposições•Transitórias) 

IV — Férias coletivas condicionadas à emissão do 
parecer prévio e ao julgamento das contas dos adminis-

tradores (art. 98) 

V — Encaminhamento, trimestral, pelos Poderes 
e respectivas entidades, do número total dos servidores 
públicos e empregados nomeados e contratados, no se-

mestre, assim como da despesa total com pessoal, con-
frontada com o valor da receita, e com noticiário, propa-

ganda e promoção (art. 96) 

VI — Investidura em cargo em comissão, mediante 

apresentação de certidão de regularidade de contas ex-
pedida pelo Tribunal de Contas (art. 14 parágrafo 2?) 

VII — Realização de auditoria financeira em Municí-
pios por requisição do Ministério Público (art. 138, X) 

VIII — Indicação pelo Tribunal de Contas de todos 
os Conselheiros escolhidos pelo Governador. (art. 94, 

I) 
IX — Reajuste dos vencimentos dos servidores do 

Tribunal de Contas, na mesma época e no mesmo percen-
tual dos da Assembléia (art. 94, parágrafo 5°) 

X — Suspensão dos direitos políticos, perda da 
função pública e indisponibilidade dos bens em caso de 

atos de improbidade administrativa (art. 97) 

Vale observar que dois dispositivos da Constituição 

da República que reforçam o papel de controle externo, 
não foram incorporados pelo constituinte estadual: 

1 — O parágrafo 2° do artigo 71 que estabelece 
que, se o Congresso e o Poder Executivo, no prazo 

de 90 dias, não sustarem o contrato impugnado, o Tribu-
nal decidirá a respeito. O texto estadual, apenas, dispõe 

que, no caso de contrato, o ato de sustação será adotado 
diretamente pela Assembléia, que solicitará ao Executivo 
as medidas cabíveis (art. 91 parágrafo 2°) Portanto, 
é de se indagar o que ocorrerá se tais providências 

não forem adotadas? 

2 — O artigo 26, parágrafo 1?, estabelece que 
Tribunal de Contas da União prestará auxílio a uma 

Comissão Mista do Congresso Nacional com o objetivo 

de se proceder ao exame analítico e pericial dos atos 
fatos geradores do endividamento externo brasileiro. 

(ADT). 

III — A ação do TRIBUNAL DE CONTAS: faculdades 
limitações 

Reconhecendo o relevo das funções do Tribunal de 
Contas, a Constituição do Estado assegurou-lhe uma série 
de garantias e ampliou seu poder de intervenção, sem 
deixar de impor algumas restrições. A Carta Estadual, 
seguindo a Constituição da República, deu ao Tribunal 
posição assemelhada à do Poder Judiciário, sendo-lhe 

atribuída autonomia administrativa e independência fun-
cional. Ele está menos submetido a pressões, o que se 

expressa na forma de indicação de seus membros e sua 
substituição nos impedimentos, na equiparação dos Con-

selheiros aos Desembargadores, na extensão dos impedi-
mentos e garantias de Juiz aos auditores, na capacidade 

de iniciativa de leis, que não podem ser objeto de emen-
das de aumento de despesa quando se trate de projetos 

relativos a seus serviços administrativos, dentre outros 
mecanismos. Há suficientes garantias para que o Tribunal 

exerça, com altivez e rigor, suas funções. Justamente, 
esse conjunto de garantias corresponde ao enriqueci-

mento de seu poder de intervenção, traduzido na ampli-
tude de suas competências constitucionais. Desta forma, 

órgão dispõe de instrumentos eficazes — sabendo 
utilizá-los — de critica, correção, denúncia, sanção e 

aperfeiçoamento, em todos os níveis, compreendidos to-
dos os Poderes, da Administração Pública. 

Nesse quadro, uma das inovações mais importantes, 
inseridas no texto estadual, é a que dá ao Tribunal de 

Contas competência para apreciar a razoabilidade de 
processos licitatórios e de outros atos da Administração. 

O exame da economicidade e da razoabilidade reforçam 
aspecto político da função controladora. Ora, o exame 

da economicidade.  implica, sobretudo, na consideração 
da relação custo/benefício, inclusive o custo social, de 

difícil aferição. Porém, se o exame da legitimidade e 
da economicidade conduz a ação controladora para além 

dos limites do formalismo, embutido no conceito de legali-
dade, a apreciação da razoabilidade aprofunda essa 

moderna tendência, Desta forma, o Tribunal interfere, 
mais ainda, no processo de opções políticas da Adminis-
tração, pois que passo a considerar, no exercício de 
sua atividade, outros elementos de que se reveste ou 

que informa a ação da Administração. O exame da 
razoabilidade conduz à busca do fundamento político 
do ato, de sua teleologia, da conveniência da ação, 
do possível prejuízo ou privilégio para uma área geográ-

fica ou segmento social, da sua moralidade. Afinal, o 
razoável, segundo Aurélio, é o conforme à razão, o 

aceitável, o sensato, o legítimo, o justo, todos conceitos 
permeados de inegável conteúdo político. Seu parâmetro 
é o interesse público, que se confunde com o da sociedade 
civil e não com o da Administração. Aliás, esse conceito 

plasmou-se como principio político-constitucional, toma-
do no sentido, pelo Prof. José Afonso, de ordenação 

que se irradia e imanta o sistema de normas, ou melhor, 
segundo, ainda o mesmo autor, citando Celso Antonio 

Bandeira de Mello, como expressão da noção de "manda-
mento nuclear de um sistema". O princípio se encontra 

acolhido no artigo 13 da Carta Estadual, que reza que 
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a Administração Pública "destina-se a servir à sociedade 
que lhe custeia a manutenção e obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicida- 

A ação do controle externo deve considerar todos 
esses princípios como embosadores do conceito de razoa-
bilidade, desprovido, assim da grande ambiguidade e 
abstração de que se pode revestir na aparência. As no-
ções de legitimidade, economicidade e razoabilidade de-
vem ser encaradas integradamente, de forma que o ato 
da Administração seja examinado em seu mérito, no 
custo global que dele resulta, na sua repercussão sobre 

conjunto da economia pública ou privada, na sua com-
patibilização com outros atos da Administração, ou seja 
na totalidade de sua dimensão político-administrativa. 
Despe-se, pois, o órgão de controle externo de uma 
falsa neutralidade, que lhe quiseram imputar, para, des-
cendo desse pedestal, participar, ativamente, mas, com 
imparcialidade, como um dos fiadores daqueles princípios 
básicos que informam a ação administrativa. 

No exercício dessa atividade, enquanto instrumento 
de denúncia de "todos os atos que legitimaram a inconsti-
tucionalidade, o abuso de poder, ou o desvio de finali-
dade a serviço da corrupção, das mordomias, do patro-
nato, do favoritismo", conforme a lição do Conselheiro 
Pedreira Pedreira Lapa, em seu discurso de posse, sobre-
leva enfatizar a função política do Tribunal de defesa 
da cidadania, manifestada, também em' outros dispo-
sitivos constitucionais. Nessa perspectiva, destaca-se a 
emissão de parecer pelo Tribunal sobre empréstimos e 
operações de crédito, quando a problemática do endivi-
damento externo e interno adquire conotação dramática, 
constituindo mesmo ponto nuclear das plataformas políti-
cas- Tem ai o órgão de controle externo a possibilidade 
de alertar para os aspectos inoportunos ou gravosos 
da operação, prestando auxilio ao Legislativo. O exer-
cício dessa competência, articulada com a faculdade de 
examinara legitimidade economicidade e razoabilidade 
de contratos, convênios ou outros atos faz com que o 
Tribunal possa desempenhar um papel importante na 
questão do endividamento do Estado, sendo mesmo o 
fiscal do interesse público. Seu poder de intervenção 
na matéria se traduz, outrossim, na sua competência 
para fiscalizar a aplicação dos recursos resultante dessas 
operações. Com  isso o Órgão esta capacitado, e obriga-
do, a participar de todo o processo que conduza ao 
endividamento do Estado. 

A legitimação da cidadania, mediante o processo 
de controle externo se traduz, igualmente, na faculdade 
dada, pelo artigo 92 da Constituição, para qualquer 
cidadão, partido político, associação ou sindicato de 
denunciar, na forma da lei, ao Tribunal de Contas, irregu-
laridades ou ilegalidades cometidas pelo administrador 
da coisa publica. Muito embora, a norma faça referência 
a uma lei que regulamente a materia, nada impede que 

dispositivo seja auto executável, devendo o Tribunal 
adotar as medidas necessárias. Exerce, assim, o órgão 

papel de "ombudsman", verificando a legalidade dos 
atos, mas sobretudo, aspectos que, aparentemente reves-
tidos das formalidades legais, podem não se adequar 
aos padrões, inclusive éticos, que regem a boa adminis-
tração, 

O Conselheiro Renan Baleeiro, na saudação que 
proferiu, por ocasião da posse do Conselheiro Pedreira 
Lapa, enfatizou que o exercício da função de Ouvidor 
Geral encontra nos Tribunais de Contas o suporte neces- 

sério na defesa da coisa pública "e ate alargando sua 
vigilância para abranger os direitos individuais do cida-
dão em face dos maus administradores o que confirma, 
mais uma vez, sua função política de defesa da cidadania. 

A auditoria de amplo escopo, voltada para os as-
pectos operacionais da Administração, se realiza, da 
mesma maneira, pela fiscalização do cumprimento do 
cronograma fisico-financeiro, da estimativa dos quanti-
tativos e custos da obra, exatidão dos serviços medidos 
pagos, a pagar, dos cálculos dos reajustamentos, garan-
tias e finanças e outras cláusulas. Por ai se vê que o 
campo de ação e controle externo se enriquece com 
a possibilidade de intervenção da Corte de Contas na 
estrutura de custos da obra pública. 

Mais expressiva se torna a ampliação da intervenção 
do Tribunal em novos áreas, ao se constatar que esta 
submetido ao seu controle o respeito aos direitos dos 
servidores públicos pela Administração Pública, expres-
são da defesa da cidadania. Assim, o Tribunal de Contas, 
ao atuar em um novo cenário, até o momento inédito 
para ele, cumpre uma função política. 

O Tribunal exerce, segundo a natureza do orga-
nismo controlador, conforme a classificação do jurista 
José Afonso da Silva, um controle político — em contra-
posição aos controles administrativo e juridicional, a car-
go, respectivamente, dos administradores e do Poder 
Judiciário — porque é Órgão de auxílio do controle 
externo da Assembléia, como definido no artigo 91 da 
Carta Estadual. 

Não obstante, o controle externo conserva seu cará-
ter técnico cujo "fundamento repousa no fato principal 
de que corresponde à coletividade, como cidadania ou 
como contribuinte", de acordo com as palavras de Cardo-
na, reproduzidas por José Afonso, o que mostra que 
inexiste antinomia entre seus aspectos políticos e técnicos, 
ambos fundados no mesmo conceito de defesa da cidada-
nia. A convivência equilibrada desses componentes carac-
teriza o exercício da auditoria operacional de amplo 
escopo, consagrada no texto constitucional, e cuja reali-
zação se impõe aos Tribunais de Contas, sob pena de 
se questionar, ao anseio das revisões constitucionais, pre-
vistas para 1993 e 1994, a utilidade, inclusive do ponto 
de vista da relação custo/benefício, do sistema de contas 
tal como, atualmente, existe. 

Mas se o sistema constitucional vigente propiciou 
enriquecimento da atividade de controle externo, por 

outro lado, impôs-lhe as seguintes restrições. 
1 — Destinação de cinco por cento da receita esta-

dual arrecadada, proveniente dos impostos de compe-
tência do Estado — ICMS, transmissão "causa morris" 
e doação, propriedade de veículos e adicional de Imposto 
de Renda — ao Poder Legislativo, compreendidos os 
Tribunais de Contas, segundo o artigo 69 da Lei Funda-
mental do Estado. Na verdade, sob a máscara de uma 
garantia, e até mesmo de uma regalia, de que não 
se beneficiou o Executivo, se esconde uma limitação e 
uma subordinaçaõ. De acordo com essa regra, a expan-
são e modernização das atividades do Tribunal passam 
a depender, mais do que nunca, da eficácia do aparato 
fiscal, agravada com a crise econômica e, também, se 
subordinam a uma decisão da Assembléia, no que diz 
respeito à fatia que lhe cabe dentro do percentual estabe-
lecido. 

Ocorre, porém, que essa norma é inconstitucional 
porque contraria o inciso IV do artigo 167 da Constituição 
Federal, que veda a vinculação, da receita de impostos 
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a órgão, fundo ou despesa. Outrossim,não procede o 
argumento sibilino de que a vinculação prevista no artigo 

69 se refere a Poder, e não a órgão. Ora, não há 

Poder sem órgão — como o são a Assembléia e os 

Tribunais — e o orçamento é alocado a cada órgão, 
dotado de autonomia para geri-lo. 

2 — Prazo de 365 dias, a partir do término do 
exercício a que se referem, para julgamento das contas 

dos administradores, o que, não ocorrendo, impede o 
gozo das férias coletivas no Tribunal. O preceito, válido 

para os exercícios financeiros posteriores à promulgação 
da Constituição, ou seja aplicável às contas de 1989 

em diante, encontra seu consectário lógico na exigência 

constitucional da apresentação de certidão de regula-

ridade de contas, como condição essencial da investidura 
em cargo em comissão, sob pena de invalidade do ato. 
A exigência só se justifica, e deixo de ser simples formali-
dade burocrática, para se transformar em instrumento 

de controle de moralidade pública, se o julgamento das 
contas dos administradores estiver atualizado. Do contrá-

rio, a expedição da certidão estaria prejudicada, por 
carência mesmo de suporte fálico. Ademais, a regra 

do artigo 91, II, também se destina, com maior rigor, 
talvez, aos administradores que deverão ter mais zelo 

e ser mais céleres na prestação de suas contas. Pode, 
assim, a norma ter efeito salutar sobre a Administração, 

já que se sabe, de um lado, da disciplicência de inúmeros 
administradores que deixam de apresentar toda a docu-

mentação exigida legalmente, e, de outro, do desrespeito 
aos prazos estabelecidos. — É de se esperar a redução 

de diligências, bem corno o cumprimento dos prazos. Para 
tanto, cabe ao Tribunal estabelecer as sanções a fim 

de dar maior eficácia ao mandamento constitucional. 
3 — Acompanhamento permanente das atividades 

do Tribunal de Contas por comissão da Assembléia, que 
pode indicar um de seus membros para participar de 

reuniões no órgão. Além do dever de prestar contas 
ao Legislativo do Estado, o Tribunal tem suas atividades 

acompanhadas por comissão da Assembléia, segundo 
artigo 83, parágrafo 2°, inciso VI da mesma Carta. 

A competência do Legislativo pode ser considerada como 
um desdobramento daquela inscrita no artigo 71, XI, 

delegando-se a uma comissão tal missão. No entanto, 
a presença de um membro da comissão nas reuniões 

do Tribunal está sujeita às normas regimentais deste ór-
gão, que permite, aliás, que qualquer cidadão assisto 

as suas sessões. Igualmente, é deferido às partes o direito 
de defender seus interesses. Assim, cabe ao Tribunal 

disciplinar a forma de participação do representante da 
Assembléia em suas reuniões, o qual não terá direito 

a voto, prerrogativa exclusiva dos Conselheiros ou even-
tuais substitutos. 

4 — Atuação do Ministério Público junto ao Tribu-

nal de Contas, conforme determina o artigo 138, XIV, 
da Constituição Estadual, o qual convive, contudo, com 

a regra do parágrafo único do artigo 136 que, por 
sua vez reproduz o artigo 130 da Constituição da Repú-
blica. Este último dispositivo disciplina o "status" dos 
membros do Ministério Público junto ao Tribunal, sem 

definir, com clareza, a questão organizacional da repre-
sentação, o que deixou margem a interpretação. Porém, 
a regra do artigo 138, XIV, encerra qualquer polêmica 

em torno da matéria. Mas, se o problema se situa no 
campo de decisão do Ministério Público, isto não quer 

dizer que está excluída qualquer interferência do Tribu-

nal, mesmo porque, respeitada a autonomia de ambas 

as instituições, as normas que editam sobre a matéria 

devem ser compatibilizodas. A questão que preocupa 
órgão de controle externo reside na necessidade da 

especialização, em matéria de fiscalização financeira, 
contábil, operacional e patrimonial, dentro de uma con-

cepção moderna de auditoria de resultados, dos repre-
sentantes do Ministério Público. Nesse sentido, tem-se 
conhecimento que essa instituição já vem procedendo 
aos estudos correspondentes, sendo examinada a possibi-
lidade de criação, dentro da carreira, do cargo de Procu-

rador de Contas, sendo seus integrantes escolhidos, inter-
namente, através de concurso, que poderia, posterior-

mente, ser transformado em concurso público. Evidente-

mente, a organização e os requisitos do concurso devem 
afeiçoar-se à natureza das atribuições a serem exercidas 

pelos membros do Ministério junto ao Tribunal, sobretudo 
quando se considera que, dentre eles, se fará a escolha, 

de forma alternada, de Conselheiros O quadro de car-
reira de PROCURADOR DE CONTAS deve ser perma-

nente, sem o rodízio, atualmente, possível entre os repre-
sentantes da Procuradoria Geral do Estado, que poderá 

manter sua representação, não mais com o mesmo "sta-
tus", incumbido que é de defender os interesses do Estado. 
Mas, o lugar que ocupa, na organização do Tribunal, 
caberá ao Ministério Público, encarregado da defesa 

da ordem Jurídica, do regime democrático e dos inte-
resses sociais e individuais indisponíveis, nem sempre coin-
cidentes com os interesses do Estado. 

Essas são as principais limitações dirigidas, especifi-
camente, ao Tribunal de Contas, pois outra i dizem res-
peito a todos os Poderes, a exemplo da obrigação de 

pagamento da remuneração aos servidores até o décimo 
dia do mês seguinte, sob pena de se proceder à atuali-

zação monetária, nos termos do artigo 24, parágrafo 
1, ou da realização de concurso público, após convo-

cação de todos os aprovados em concurso anterior, res-
peitado o prazo de validade, de acordo com o artigo 

14, parágrafo 1`.. Contudo, vale registrar que a exigên-

cia, talvez mais do que limitação, contida no artigo 
94, que submete a escolha dos sete Conselheiros à argüi-

ção pública da Assembléia não se compatibiliza com 
inciso XVI do artigo 71 dessa mesma Constituição. 

Por esta norma, são submetidos à argüição pública da. 
ASSEMBLÉIA os cinco membros por ela indicados, sendo 

os demais nomes, ou sejam os outros dois, escolhidos 
pelo Governador, dentro da lista tríplice encaminhada 

pelo Tribunal, apreciados, apenas, em votação secreta, 
segundo a inciso XVII do artigo 71. Singularmente, a 

Constituição da República prevê, no artigo 52, inciso 
III, alínea .1a, que se submetem à argüição pública os 

nomes indicados pelo Presidente da República, enquanto 
que para os dois terços escolhidos pelo Congresso Nacio-

nal não se exige a argüição pública, como deflui do 
inciso XIII do artigo 49. Portanto, o critério adotado 

pelo constituinte estadual foi o inverso, o que não contri-
bui para o desate da contradição. 

De qualquer forma, as restrições impostas à ativida-
de controladora exercida pelo Tribunal — naõ são de 

ordem macular, ou mesma a reduzir, o tratamento privile-
giado que lhe deu o texto constitucional. 

Ao contrário, as limitações nele contidas, segundo 
uma interpretação sistemática, se compatibilizam com 
os mecanismos que fortalecem, não os contradizendo, 

processo de controle externo. O fato encontra confir-

mação não só na faculdade que possui o Tribunal de 

sustar execução do ato inpugnado, na suspensão dos 
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direitos políticos, perda da função pública e indisponi-
bilidade de bens para os que praticam atos de improbi-
dade administrativa, bem como na natureza de suas deci-
sões, de que resultem imputação de débito ou multa, 
que tem eficácia de título executivo. Nessa perspectiva, 

Tribunal, mais do que guardião da moralidade, legali-
dade e eficácia da Administração Pública, garante o 
exercício dos valores supremos da cidadania "constituin-
do-se antes que um feitor, numa peça de sustentação 
e de coexistência do Governo da República — um instru-
mento útil, essencial à função democrática dos sistemas 
de contas", como afirmou o Conselheiro Pedreira Lapa, 

que remete, de imediato, para o papel político do 
órgão. 

Contudo, o realização de todo o potencial que 
se encerra na Constituição depende de uma prática volta-
da para uma mudança real e não retórica, por parte 
do conjunto que compõe o sistema de contas do Brasil. 
Nessa direção, o Tribunal da Bahia pode oferecer o 
exemplo, acelerando seu processo de modernização, de 
forma a tornar operacionais os princípios e as normas 
constitucionais, construindo, sua imagem de marca. 

CONCLUSÃO 

O Tribunal de Contas como visto, em que pese 
exercício de atividades eminentemente de caráter técni-

co, também, possui funções políticas, em seu sentido 
mais nobre, afastada qualquer conotação de cunho parti-
dário. 

Aliás, essa marca política decorre mesmo da posição 
institucional do órgão, integrante do Poder Legislativo, 
de natureza política. Porém, o desempenho de suas ativi-
dades técnicas no controle externo da Administração Pú-
blica, se dá, sempre, em um marco político, cujo desenho 
depende das relações entre sociedade política e socie-
dade civil, como abordado anteriormente. Nesse sentido, 
a atuação do órgão se vincula, dentro de uma concepção 
moderna, e autorizada pelos textos constitucionais vigen-
tes, à questão da defesa da cidadania. Daí que as ações 
de adaptação do Tribunal de Contas aos preceptivos 
constitucionais devem considerar essa referência corno 
um de seus elementos constitutivos. 

Deduz-se dos comentários contidos neste documento 
que, para alérri dos direitos fundamentais, dos princípios 
de participação popular na gestão da coisa pública e 
do acesso de todos aos serviços públicos, garantidos 
constitucionalmente, a expressão maior da cidadania, 
no que diz respeito à atividade de controle externo, 
reside na obrigação que tem o Estado de prestar serviços 
públicos eficazes. Ora, essa questão está diretamente 
vinculada às políticas públicas, a exemplo das de educa-
ção, saúde, habitação, transportes e meio ambiente, 
entre outras, que podem garantir a qualidade de vida 
para todos, em torno do que se desenvolve a luta pela 
cidadania. Justamente a avaliação dessas políticas públi-
cas passa a entrar na área de competência do órgão 
de controle externo, em decorrência de preceitos constitu-
cionais. 

Nessa perspectiva, a Constituição do Estado da 
Bahia inclui nas competências do Tribunal a apreciação 
da legitimidade da economicidade e da razoabilidade 
dos atos da Administração. Assim, enquanto o critério 
da legalidade, de caráter formal, se cinge ao exame 
dos aspectos jurídicos do ato, a legitimidade, a economi-
cidade e a razoabilidade remetem a considerações de  

ordem política, diretamente relacionadas à execução de 
políticas públicas. Pode-se, em resumo, dizer que se 
a legalidade se vincula à lei, a legitimidade tem conteúdo 
ético, a economicidade traz insita a problemático do 
desperdício e o razoobilidade encerra o significado de 
conveniência. 

Dessa forma, para bem exercitar as competências 
que lhe são deferidas constitucionalmente, é imprescin-
dível a avaliação das políticos públicas pelo Tribunal. 
Não basta controlar os aspectos formais das ações da 
Administração, sendo necessário avaliar-se a educação 
corresponde aos padrões aceitáveis, se as estradas usam 
material adequado, se o déficit habitacional está sendo 
reduzido pela política em vigor, se os hospitais são bem 
equipados, se os menores são amparados e, assim, por 
diante. Portanto, para ser fiel ao texto constitucional, 
não há como o controle externo deixar de ser exercido 
sobre as políticas públicas. 

Na verdade, o controle dos resultados só se torna 
possível através da avaliação das políticas públicas. Ao 
fim e ao cabo, o êxito ou fracasso dessa política se 
traduz nos resultados das ações governamentais. Como 
tais ações obedecem, em geral, a um planejamento, 
a atividade de controle consiste na apreciação quanto-
qualitativa da realização das políticas públicas em rela-
ção aos planos de Governo. Dai o duplo caráter de 
planejamento das atividades do Tribunal de Contas: de 
um lado, a existência de um plano integrado das audito-
rias que realiza, e, de outro, a incorporação, em seu 
processo de planejamento, dos planos de Governo que 
fiscaliza. 

Por essas razões, não deve haver defasagem entre 
ato da Administração e seu controle, para que este 

não seja inócuo. O controle, para que não venha a 
reboque do ato controlado, deve ser contemporâneo 
em dois sentidos: exercer-se ao tempo da realização 
do ato controlado ou não muito depois e, muitas vezes, 
antecipando-se, e estar em sintonia com o nosso tempo, 
sendo moderno e ágil, embora sem perder a precisão. 
Esse caráter de modernidade, de que é dotado o controle, 
fá-lo uma atividade essencial para a sociedade que, atra-
vés dele, avalia criticamente a aplicação dos recursos 
que gera. Apenas, segundo um processo de moderni-
zação da sociedade, com reflexos sobre a Administração 
Pública, a atividade de"controle vem perdendo seu caráter 
formalista, tradicional, burocrático, obstacplizador das 
ações administrativas, elitista, porque sem vínculos com 
a cidadania, passando a ter uma dimensão política e 
social. Inclusive, o Conselheiro Adhemar Bento Gomes, 
percebendo a evolução da atividade controladora, neste 
final do século, não teme predizer que, com fundamento 
em recentes estudos de autores estrangeiros, o sistema 
de divisão de Poderes de Montesquieu será substituído 
pelo exercício das funções de Execução, Planejamento 
e de Controle. 

Cabe, pois, ao sistema de contas promover sua 
adaptação às novos condições impostas pelas transfor-
mações da sociedade. Nesse sentido, o novo texto consti-
tucional da Bahia aponta em algumas direções, que per-
mitem ao Tribunal de Contas agir como mandatário do 
interesse coletivo, em defesa da cidadania. Aliás, esse 
órgão pode assumir, de imediato, o exercício de algumas 
atividades de controle exigidas pela Constituição, sob 
pena de perder terreno e se defrontar com sérios obstá-
culos, principalmente, diante da revisão constitucional. 
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REFLEXOS DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO 
DIREITO 

DAS OBRIGAÇÕES E CONTROLE DAS 
SOCIEDADES 

DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS 
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4 

.0 

Walter Rodrigues Filho 

Pedro Henrique Lino de Souza 

Auditores Jurídicos 

A constitucionalização do direito das obriga-
ções e o controle das sociedades de economia 
mista e empresas públicas. 

Fenômeno ligado à idéia de estado social (1), a 
"Constitucionalização do Direito das Obrigações" carac-
teriza-se, primeiramente, pela intervenção do Estado na 
ordem econômico-social.(la 

Para intervir, vale-se este mesmo Estado seja de 
mecanismos indiretos — normatização e planificação, 
v.gr. — seja da participação imediata através criação 
de empresas públicas — aqui incluídas as sociedades 
de economia mista. 

Sim, mas nada disso é novo. Novo é o controle 

que se impõe a tais empresas. Melhor: novo é a disposição 
enfática de toda uma Nação — titular do Poder Consti-

tuinte — em cantrolar-lhes a atividade. 
"Instrumentos interventivos controlados", pois. In-

coerência? Intervenção e controle. Incompatibilidade? 
Não e não. Desde, claro, que tal controle não 

iniba ou inviabilize a efetiva, competente e dinâmica 
atuação destas empresas na ordem econômico-social. 

Se, portanto, sua atuação externa há de ser isonõ-
mica (foce as empresas privadas) sob pena de infringência 

a norma constitucional específica (Art. 173, § 1°, CF), 
sua atividade interna há de ser controlada na medida 

e extensão em que garantido lhes estiver o exercício 
da função interventiva. Nem mais, nem menos. Quer 

dizer: nem ausência de controle, nem controle excessivo. 
Numa palavra: controle equilibrado, racional, instrumen-
tal — constitucional, enfim. 

Exceder no controle a ponto de inviabilizar (ou 
inibir) a atuação da empresa é, em última instância, 
"inviabilizar" a intervenção, enquanto_ fenômeno jurai-
co(2), próprio ao capitalismcg. Sim porque se o "instru-
mento" torna-se um empreendimento insolvente“)  ou des-
caracterizado de sua função, não há — definitivamente 

não — cogitar de ser ele su,scetível de adaptar-se à 
ordem econômico-social adotada a nível constitucional. 

Não há, aliás, parque considerar-se incompatível 
a atividade lucrativa com a constituição de sociedade 
de economia mista (empresas públicas em geral)m. Fazer 
prevalecer o "instrumento" à função, tornando-o distan-

ciado desta, desqualificando-a, tal, sim, que é inadmis-
sível. A intervenção — fenômeno jurídica, insista-se — 
há de moldar-se à noção de estado de direito, e este 
ao sistema econômico constitucionalmente adotado, em 

(') a — Orlando Gomes, Novos Temas de artíto Cvl — A Constituição 

e seus Reflexos no Direito das Obrigações, Forense, 1983, pág. 63 

e seguintes. 

especial o Art. 173, § 1, CF, cujo sentido maior está 
na vedação de concorrência desleal. E, a propósito: 
como evitá-la — a concorrência desleal — se uma empre-
sa pública tal, insiste em transferir a responsabilidade 

de seu destino e existência a entidade que se presume 
onipotente? 

Se a constituição impõe o entendimento supra, a 

legislação ordinária a repete'''. Prever-se a criação de 
sociedade de economia mista sob a forma de companhia 

é, com efeito, exigir daquela, visão lucrativa, consoante 
o dizer do sempre preciso Fran Martins: 

"... o objeto da companhia é "qualquer em-
presa de fim lucrativo", donde empresas sem 
fim lucrativos, ainda mesmo que os atos prati-

cados pelas mesmas sejam de caráter econô-
mico, não poderem ser objeto das sociedades 
anônimas brasileiras". 

(Comentários à Lei das S.A. 2: edição, vol. 
I, pag. 25). 

Nem seria lógico supor-se diferente, posto ser inad-

missível cogitar da participação de capital privado em 
. empreendimento que, de antemão, se proclamava avesso 
ao lucrar')  

Nada disso, entretanto, fosse verdade, e a filosofia 
de Norberto Bobbiom, a respeito da dicotomia sociedade 
civil — Estado, decidiria a matéria. Com  efeito, não 
se deseja a deterioração do Estado — dai a necessidade 
de intervenção. Mas, também não se quer a extinção 

da sociedade civil — daí a necessidade de prática inter-
ventiva racional, inscrita sob princípios. Em suma: nem 

"função sem instrumento" (por quê? para quê?); nem 
"instrumento Sem função" — prenúncio do Estado tota-
litário. 

A lição que se extrai de Bobbio vai muito além 
da questão "lucratividadem. Essencial, portanto, é definir 
que o "controle", seja qual for ele, jamais poderá negar 

a empresa, enquanto tal — negar-lhe dinamicidade, nu-
ma palavra; nem muito menos — e por outro lado — 

servir de causa a situação que importe, potencial ou 
efetivamente, concorrência desleal. 

O "instrumento" há de estar adaptado à "função" 

— donde ser vedada a sua descaracterização. E o "ins-
trumento" há de estar adaptado ao "sistema", donde 
ser mister garantir-se ao "setor preferencial" (privado) 
tratamento equânime, isonâmico. 

5. Esta, enfim, a diretriz básica deste trabalho, 
cuja demonstração face a casos específicos merecedores 
de maior destaque far-se-á a seguir: 

I — O inciso XXI do art. 37 da CF. Há de ser 
ele interpretado com visão teleológico-sistemática. 

(*)b — Certo, o argumento dirige-se exclusivamente ao conceito de sociedade 

de economia misto. 
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O fazer uso da expressão "Processo Licitatário", 
indistintamente, para a administração pública direta e 

indireta, não é prescrever que o "procedimento formal" 
da licitação haverá de ser o mesmo num e noutro caso. 

Supor-se tal, seria contrariar o caráter necessaria-

mente dinâmico que há de instruir toda empresa, cujo 
objeto demande exercício de atividade econômica(9) 

Adotar-se-á, pois, face às empresas públicas (lato 

sensu) a licitação enquanto princípio, quer dizer, o "prin-

cípio da licitação-ao) e pari passu, princípios adminis-
trativos outros, "instrumentais" à efetividade — controle 
— daquele, quais sejam: a) o principio da publicidade"; 
b) o princípio relativo à forma escrita dos atos adminis- 
trativos. 

Poder-se-á — é certo — concordar ser possível 

que a legislação ordinária adote — como vem adotando 
—o procedimento licitatário específico da administração 
centralizada à falta de "normas próprias". Mas assim 
porque uma tal estipulação antes de encerrar obl igatio, 

encerra ônus, que na conceituação de consagrado autor 
corresponde a um "sacrifício em proveito próprio", à 
afirmação de um direito, em suma — nunca "dever". 
Se obrigação houvesse (por que não há?) seria para 
exigir que as empresas públicas (L.S.) adotassem dentro 
num prazo certo procedimentos seletivos simplificados 

com "observância dos princípios básicos da 

licitação"(' 2) . Mesmo por isso não há o TC aplaudir even-
tual inércia da empresa pública (L.S.) quanto à inexis-
tência de "regulamentos próprios". A auditoria opera-
cional, numa palavra, não haverá de buscar "o máximo 

de controle", mas "um controle", que signifique "compati-

bilizaçãc entre dinamicidade empresarial e princípios lici- 

tatórios". 
II — Outro ponto a fixar-se é o competir à União 

legislar sobre "normas gerais de (licitação e) contrata-
ção... para a administração pública, direta e indireto, 
incluídas as Fundações instituídas e mantidos pelo Poder 

Público, nas diversas esferas de Governo, e empresas 

sob seu controle". (Art. 22, XXVII, CF; grifou-se). 
É claro que tais normas gerais serão umas para 

a administração centralizada e autárquica e outras para 
as empresas públicas (L.S.). Aquelas de natureza adminis-
trativa; estas vinculadas ao direito obrigacional, ex-vi 
do multicitado art. 73, § 1°, da Constituição Federal. 

Nem todas as cláusulas — tal é intuitivo — contidas 
na legislação administrativa, serão apropriadas às em-
presas públicas (L.S.). 

Mas, mesmo aquelas eventualmente compatíveis com 

direito obrigacional são aqui insuscetíveis de aplicação 
imediata. 

Primeiro porque refere-se aquela legislação (admi- 
nistrativa) à administração centralizada e autárquica. 

Assim, com efeito, foi ela discutida, votada, aprovada. 
Segundo — e fundamentalmente — porque a norma 

constante do art. 22, XXVIII, dirige-se aos legisladores. 
A estes competem, a partir da edição da CF/88, optar, 
dentre as cláusulas "possíveis", par aquelas "convenien-
tes", é dizer, compatíveis agora não só com o direito 

obrigacional, mas antes — e respeitado o caráter dinâ-
mico próprio a toda empresa — com a realidade econô-
mico-social presente (afinal, são as empresas públicas 
instrumentos de intervenção na ordem econômica). 

Impõe-se, assim, que a matéria seja oportuna e 
especificamente normatizada, ou, quando menos, que 
deliberaçtio legislativa faça remissão a "cláusulas" deter-
minadas constantes de texto administrativo-legal perti-

nente. 

III — Por último, cumpre seja destacada norma 

constante do inciso II, art. 37, CF, cujo teor exige aprova-
ção prévia em concurso (público) para a investidura em 

cargo ou emprego público, trate-se de administração 

direta, trate-se de administração indiretá'31. 

O que há de mais importante a ressaltar é o caráter 

excepcional de norma, face a regra do art. 173, § 1°, 
CF, posto que nela se contém, implicitamente embora, 

vedação à contratação tácita. 
Nada a estranhar, entretanto. A exceção é constitu-

cional. E sobre ser constitucional, a exceção é corolário 
de princípio maior alusivo à moralidade pública. Visa, 

com efeito, prevenir abusos; tantos foram os havidos 
sob o regime da Carta Magna de 67. 

Dever-se-à, nada obstante, propugnar por que a 
lei da qual Cata o inciso IX atente, de forma especial, 

às necessidades das empresas públicas (L.S.) — pensan-
do-as criativamente em face das peculiaridades do coti-

diano. 
A missão do legislador no esboçara legislação supra 

é tão mais séria, aliás, quanto mais se sabe ser insuscetível 
de convalidação qualquer investidura que desatenda à 

regra do art. 37, II, CF; inaplicáveis aqui, v. gr., mesmo 
diante daquele inciso IX, os art. 451 e 452 da CIT. 
Provimento que tal será, com efeito, nulo (art. 37, § 

2°);  competindo ao TC tão somente representar ao Poder 

competente, ex-vi do art. 71, XI, propugnando ademais 

pela punição da autoridade responsável. 

CONCLUSÃO 

Fundamental à realização do estado social, urge 
— é certo— seja a empresa pública (L.S.) controlada. 

Máxime num regime de planificação mista'")  e de adoção 

do orçamento-programans). "Plano" e "Orçamento", 

aliás, que sem sugerir, claro, se degenerem os primados 
da ordem sócio-económico-constitucional," impõem, 
com efeito, a supervisão e coordenação da atuação do 

Estado, inclusive a nível empresarial. 
Portanto, controle — mas não tutela paternalista, 

imprópria que é tanto á individuação da empresa públi-

ca(18) quanto à garantia da estabilidade do meio econô-
mico — preferencialmente destinado à iniciativa privada 

(particular). 
Sequer a regra do art. 167, VIII,o9) autoriza o 

"paternalismo". Tanto que impõe controle político (não 

merante administrativo) à prática ali definida. Tanto mais 
que não se entende possível a autorização legislativa 

em qualquer hipótese. Esta, numa palavra, somente po-
derá dar-se se corresponder a empresa pública (L.S.) 

a um "empreendimento recuperável". Ante a insolvência 
absoluta será imperativa — sempre e sempre — a decre-

tação da falência"'. É que sob certa medida, o dispo-
sitivo em comento aconselha para a empresa pública 

que, de resto, é aconselhável para toda atividade 
econômica: a mudança da concepção processual da falên-

cia para uma teoria econâmico-social." 
Seja como for, impõe-se pensar a empresa pública 

(L.S.) como instrumento do Estado — Sociedade — Na-
ção (cujos regras do modelo econômico previamente tra-

çou); e não como meio ou forma do manipulação parcial 
do Estado, enquanto administração. Numa abordagem 

mais simples, parece suficiente lembrar a condição de 

acionista controladon2i) atribuída ao Estado, o que Mi- 

rre 	V Wanderiev Pinto ck Madeiros. o Insolvência dos Empresas Brosilewas 

e o Papel dos Bancos de Desenvolvimento. ROM. 72 48 e seguintes. 
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porta, em suma, dizer que deve ele "usar o poder com 
o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e 
cumprir sua função social, e tem deveres e responsa-
bilidades para com os demais acionistas da empresa, 
os que nela trabalham e para com a comunidade em 
que atua, cujos direitos e interesses deve realmente respei-
tar e atender"'"}. 

Neste ponto, enfim, realça o importância da atua-
ção do TC junto às empresas públicas (L.S.)'" A ele 

TC —, também a ele compete, com efeito, assegu-
rar-lhes igualdade ("dinamismo")'"', e impor-lhes igual-
dade ("direitos e eficiência")''. E, se diferençai")  ainda 
persistir — desde a constituição;  porque da "essência" 

então, vive la differénce. 

WALTER RODRIGUES DA SILVA FILHO 

PEDRO HENRIQUE LINO DE SOUZA 

Notas 

(1) a propósito é digna de nota, a seguinte lição 
do preclaro José Afonso da Silva: "Mas "o Estado liberal 
permaneceu indiferente ao uso que seria feito das liberda-
des e aos resultados que daí se seguiam: efeito da crença 
otimista na harmonia dos interesses" como nota Duclos. 
E "a experiência histórica" — conforme acentua Pelavo 

"acabou demonstrando que o Estado não é o único 
que oprime o desenvolvimento da personalidade: que 
não é a única entidade que impõe relações coativas de 
convivência, e que as mesmas liberdades liberais estão 
condicionadas, em sua realização, a situações e poderes 
extra-estatais", como os raciais, eclesiásticos e, especial-
mente, os poderes econômicos, de cujas pressões interessa 
libertar-se. O Estado evolui, e apresenta-se justamente 
como meio apropriado para realizar a libertação dessas 
pressões, o que, naturalmente, supõe a ampliação de 
sua atividade e a intervenção na vida econômico-social 
que permanceia à sua margem". (in Aplicabilidade das 
Normas Constitucionais, RT, 2a. edição, pág. 127). 

"Tanto numa coma na outra, o modo de interven-
ção é jurídico. As medidas interventivas, com efeito, em 
limitações legais à autonomia privada, na primeira forma, 
enquanto, na segunda, se efetivam com a criação e a 
titularidade de empresas organizadas e disciplinadas con-
forme o modelo jurídico das empresas privadas". (V. 
Orlando Gomes, Ensaios de Direito Civil e de Direito 
do Trabalho, AIDE, 1986, pág. 15 e nota 3, infra). 

"Nos regimes socialistas, uma vez que os meios 
de produção se acham nas mãos do Estado, a idéia 
de intervenção não tem sentido. Dado que a tendência 
dirigista não significa o fim do capitalismo, as medidas 
interventivas têm caráter excepcional, significação singu-
lar e fonte jurídica na Constituição". (Ibid, pág. 14). 

V. "Conclusão" deste trabalho. 
V. Eros Roberto Grau, "Lucratividade e Função 

Social nas Empresas sob Controle do Estado", RDM, 
55/35 e seguintes. V. ainda do autor, Atividade Comer-
cial das Empresas Estatais e Noção de Efeitos Comerciais, 
RDM, 72/41 e seguintes. 

V. Art. 235, Lei 6404/76 e Legislação Administ. 
Pertinente. 

(*) 	— Sem prejuízo dos textos, cumpre ainda notar a portáncia de assegu- 
rar-se liberdade gerencial, 

in Estado, Governo, Sociedade, Ed. Paz e Terra. 
2a. edição, pág. 49 e seguintes. 

Lucratividade tem, claro, haver com economi-
cidade e, pois, com "Auditoria dos 3E". Como ilustração 
consultar citação constante da nota 5, acima. 

Quanto as empresas concessionárias de serviço 
público, a político tarifária e, pois, a regulamentação 
do lucro, é considerada, hoje, no art. 175, § único, 
III, CF, que remete a matéria aos cuidados da legislação 
ordinária. 

Aqui a abordagem é mais soba aspecto "con-
trole", no qual a licitação representa uma "limitação 
à vontade de contratar". A matéria, entretanto, toca 
também a questão da racionalidade administrativa sendo 
ai o "principio da licitação" próprio à atividade econô-
mica em geral. 

O princípio da publicidade não é avesso às 
sociedades anônimas — v. Lei 6404/76. Quanto às em-
presas públicas, em particular, notar ainda o Art. 37, 
CF. 

V. Art. 86, Dec. Lei 2300/86. 

V. a respeito declaração do mestre Afonso 
Arinos em Edição de Julho/89 da "Folha de São Paulo". 

"... doías planos mistos que vinculam o Estado 
e as administrações e empresas públicas e são indica-
tivos para o setor Privado" (Edvaldo Brito, Reflexos Jurí-
dicos da Atuação do Estado no Domínio Econômico, 
Saraiva, 1982, pág. 101; que esclarece teor do Art. 
174 CF). 

Urge o TC propugne por verdadeiro Orçamen-
to-Programa, que em nada se confunde com os ditos 
"Orçamentos por Programas". 

Certo, a idéia de Orçamento-Programa pressu-
põe a existência de plano. 

Bom lembrar o caráter jurídico da intervenção 
— v. nota 2 supra. 

Importante que a empresa pública atue de acor-
do com sua natureza empresarial. Outrossim, "não bas-
ta.., que a Lei dê nomen juris de empresa pública, 
ou de sociedade de economia mista, a esta ou àquela 
entidade da administração indireta, para que só isto 
lhes imprima os caracteres da entidade mencionada..." 
(José Frederico Marques, em Parecer sobre Fiscalização 
Exercida pela TC- apud Lúcia Valle Figueiredo, Empresas 
Públicas e Sociedades de Economia Mista, RT, 1978, 

P69. 55). 

O dispositivo preceitua, verbis: "são veda-
dos... VIII — a utilização, sem autorização legislativa 
especifica, de recursos de orçamento fiscal e da seguri-
dade social para suprir necessidade ou cobrir deficit de 
Empresas, Fundações e Fundos, inclusive dos mencionados 
no Art. 165, § 

Não se olvida o Art. 242, Lei 6404/76. Apenas 
quer-se, reafirmá-lo, junto à melhor doutrina, inconsti-
tucional. 

V. Art. 238, Lei 6404/76. 
V. Art. 116, § único, Lei 6404/76. Outros 

dispositivos desta legislação ainda cabem ser destacados. 
Notar-se-á aqui, entretanto, tão somente às alíneas (a), 
(c) e (f) do Art. 117, § 1°. 

"... normas que se aplicam à ordenação da 
atividade da entidade, em suas relações com o Estado: 
ai o "regime jurídico funcional interno". Neste é que 
estão definidos os controles a que está sujeita a empresa 
estatal: controle pelo Tribunal de Contas, pelo Poder 
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de exigir-se, numa palavra, eficiência das empresas públi-
cas (daí, aliás, a idéia de "Auditoria dos 3E"). 

(25) Refere-se aqui a certas limitações que tocam 
as empresas públicas, dentre elas a matéria referente 
a inacumulatividade de cargos e empregos públicos. 

Legislativo etc..." (Eros Roberto Grau, Atividade... RDM 

72/43). 

(24) Quer-se referir ao tratamento isonômico que 
deve ser prestado às empresas privadas; e à necessidade 

O ORÇAMENTO E A FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

PERSPECTIVAS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 

CONS. ADHEMAR BENTO GOMES 

2 —O ORÇAMENTO NA NOVA CARTA MAGNA 

Caracterizou-se a elaboração constitucional, desde 
a como-cação da Assembléia Nacional Constituinte, por 
procedimento eminentemente democrático, abrindo-se 
ensejo à participação efetiva de todas as correntes de 
pensamento, de todos os segmentos da sociedade. 

Indubitavelmente, é a constituição mais participativa 

de quantas já tivemos. 
Documento inovador, contemplando a média dos 

anseios de uma sociedade moderna e modernizadora, 
é natural que provoque polêmicas e controvérsiais, inevi-
táveis em textos dessa magnitude e abrangência. 

Objetivaram os representantes do povo brasileiro, 
reunidos em Assembléia Nacional Constituinte — confor-
me bem se define no preâmbulo da carta magna — 
"instituir um estado democrático, destinado a assegurar 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 
a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igual-
dade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na har-
monia social"... 

O capítulo sobre orçamento representa avanço no 
texto constitucional, fixando regras adequadas e neces-
sárias para a transparência e o planejamento do gasto 
público no Brasil. 

Uma das inovações fundamentais refere-se à abran-
gência dos orçamentos que deverão ser encaminhados 
pelo Executivo ao Legislativo. Com  efeito, além do orça-
mento fiscal, o Congresso deverá apreciar os orçamentos 
da seguridade social — que inclui previdência, saúde 
e assistência social — e o de investimentos das empresas 
estatais — entidades onde a união detém o capital social 
com direito a voto. Corrigiu-se portanto, uma clara insufi-
ciência da antiga constituição federal que previa a inclu-
são no orçamento dos recursos da administração indireta 

que abrangia a previdência e as empresas estatais 
porém, apenas de forma global, não submetendo 

ao exame do legislativo os recursos de investimentos das 
estatais que não provinham .de dotações do orçamento 
fiscal. 

Não é preciso maiores digressões para mostrar a 
importância da inovação citada. Basta lembrar que as 
receitas próprias da previdência equivalem a cerca de 
60% das receitas tributárias previstas no orçamento fiscal 
da união e que os investimentos das estatais federais 
correspondem a quase nove décimos dos investimentos 
públicos federais, além de representarem um instrumento 
decisivo na definição dos rumos — ou da falta de rumos, 
como hoje — do desenvolvimento do pais. 

Assim, na prática, a partir da nova constituição 
legislativo deverá apreciar o mérito e as condições 

de funcionamento de todos os gastos públicos, salvo as 
despesas de custeio das empresas estatais. Esta exceção 
justifica-se, pois, do contrário, se estabeleceria um fator 
de rigidez excessiva para o operação dessas empresas. 
De todo modo o novo texto constitucional veda, durante 
a execução orçamentária, a destinação adicional de re-
cursos para suprir necessidade e cobrir —deficits" das 
empresas públicas sem prévia e específica autorização 
legislativa. 

Paralelamente, a constituição cidadã obriga a que 
orçamento fiscal seja acompanhado de um demons-

trativo dos efeitos, sobre receitas e despesas, das isen-
ções, anistias, subsídios e subsídios tributários e credití-
cios. São itens que representam "gastos" cujo conheci-
mento, hoje, só é menos obscuro do que a forma como 
são decididos. 

Com vistas ao planejamento dos investimentos públi-
cos que, pela sua dimensão, no mais das vezes ultra-
passam folgadamente um exercício orçamentário, o novo 
texto constitucional prevê a existência de um plano pluria-
nual, contendo diretrizes, objetivos e metas físicas de 
investimentos e despesas delas decorrentes. A duração 
deste plano corresponde ao período de mandato de go-
verno, tendo vigência a partir do segundo ano da adminis, 
tração que elabora, até o final do primeiro ano do 
governo subseqüente, podendo ser corrigido por lei, em 
pontos específicos, durante a referida vigência. 

É manifesta a superioridade do plano plurianual 
da nova constituição sobre o orçamento plurianual de 
investimentos do antigo texto constitucional: 

Este•último estabelece apenas dotações financeiras, 
que se desatualizam em razão do processo inflacionário, 
inviabilizando a compatibilização do orçamento anual 
com o plurianual. Além disso, face a regulamentação 
existente, o orçamento plurianual dura três anos, mas 
é elaborado anualmente. Desse modo, pouca ou nenhuma 
atenção é dada aos dois últimos anos do seu período 
de vigência (na área federal onde era elaborado), pois 
nessa fase o orçamento plurianual era reformulado duas 
vezes, com a elaboração do plurianual do ano seguinte. 
Por isso tudo, na prática, valia a rima "O orçamento 
plurianual é rigorosamente ornamental". 

Outra inovação, talvez a principal, é a previsão 
de uma lei de diretrizes orçamentárias, a ser encaminhada 
pelo executivo ao legislativo quatro meses e meio do 
envio do projeto de orçamento. Tal lei: a) definirá as 
metas e prioridades do plano pfurianual para o exercício 
subseqüente; b) orientará a elaboração orçamentária, 
fixando seus principais parâmetros; c) disporá sobre alte-
rações da legislação tributária;  d) estabelecerá a política 
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de aplicação das agências oficiais e de fomento — por 
exemplo, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social — BNDES e Caixa Econômica; e) autorizará 
a criação de cargos e carreiras, concessão de vantagens 
ao funcionalismo e contratação de pessoal;  nenhuma alte-
ração poderá ser feita nessa área sem que a lei de 
diretrizes orçamentárias preveja. 

De fato, a lei de diretrizes orçamentárias será o 
principal instrumento de integração entre os poderes exe-
cutivo e legislativo em matéria de política fiscal, amplian-
do e ordenando o exame e a discussão dos gastos e 
financiamentos públicos pelo legislativo. Nesse sentido, 
abriu um caminho que permite rejeitar o autoritarismo 
do texto da revogado constituição no que se refere às 
emendas orçamentárias dos parlamentares, sem o regres-
so, por outro lado, à anarquia ensejado pela Constituição 
de 1946. 

Dispositivos do texto Constitucional de 1967, manti-
dos na Constituição de 1969, limitavam, de fato, o poder 
legislativo à tarefa de simplesmente autenticar o Projeto 
de Lei Orçamentária, ao estabelecer que "Não é objeto 
de deliberação a emenda de que decorra aumento 
de despesa global ou de cada órgão, fundo, projeto 
ou programa, ou que vise modificar-lhe o montante, 
natureza ou objetivo". 

Já a Constituição de 1946 abria de tal maneira 
a possibilidade de emendas, que transformava o orça-
mento de nenhuma política coerente, pulverizando em 
função de pequenos objetivos corporativistas ou cliente-
lísticos, paradoxalmente, enfraquecia o legislativo, pois 
a arma que o executivo passava a dispor para restabe-
lecer alguma coerência e enquadrar as despesas dentro 
do limite possível — o montante aprovado era sempre 
muito maior — era a não liberação de verbas, circuns-
tância que ampliava suas possibilidades de manipulação 
sobre os parlamentares. A propósito, conta o deputado 
Ulisses Guimarães, o tipo de resposta que o então Ministro 
da Fazenda Santiago Dantas, em 1963, costumava dar 
a deputados que o procuravam para pedir a liberação 
de uma determinada verba contida no orçamento: "Exis-
te a verba senhor deputado, mas não há dinheiro". 

Fugindo a ambos os extremos, o novo texto constitu-
cional devolve as prerrogativas ao Congresso para aná-
lise e alterações dos projetos de leis orçamentárias ao 
permitir a rejeição de parte do projeto, ao restringir 
as emendas a investimentos — e despesa deles decor-
rentes — , obrigando a indicação dos recursos neces-
sários — anulação de despesas ou operação de crédito 
— e impondo que sejam compatíveis com o plano pluria-
nual e as diretrizes orçamentárias, ambos, também apro-
vados pelo Congresso. Nesse sentido, os emendas que 
foram apresentadas têm que se ajustar às prioridades 
que o próprio Legislativo consagrou- 

Abriu-se, portanto, o caminho para uma partici-
pação responsável do Legislativo no processo orçamen-
tário, sendo esse caminho bem mais abrangente. E, ao 
mesmo tempo, procurou-se fortalecer o Congresso para 
que tenha a capacidade de desempenhar suas novas tare-
fas, mediante uma comissão mista permanente (Câ-
mara e Senado) que deverá equipar-se para apreciar 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias, analisar e preparar 
os pareceres sobre os projetos de leis orçamentárias e 
as emendas apresentadas. 

Afora restringir o Banco Central às funções clássicas 
de autoridade monetária, impedindo-o de financiar direta  

ou indiretamente o tesouro, o novo texto constitucional 
inclui dois dispositivos considerados "fortes" com vista 
a limitar constitucionalmente o déficit público. O primeiro 
veda que o conjunto das operações de crédito exceda 
as despesas de capital, ou seja, endividamento para 
financiar custeio — como pagamentos de salários, o 
segundo limita as despesas de pessoal, segundo lei com-
plementar, mas, nas "disposições transitórias", fixa este 
limite em 65% da receitas até que a lei venha a dispor 
sobre o assunto. Em ambos os casos o prazo para adap-
tação gradual é de 5 anos. 

Por Ultimo, proibe-se a vinculação de receita de 
impostos a órgãos, fundos ou despesas, com ressalva 
para os fundos de participação, as prestações de garan-
tia, às operações de crédito por antecipação de receita 
e a educação. A vinculação constitucional sempre foi 
uma tentação e saída para o Legislativo, quando castrado 
nas suas iniciativas sobre despesas e fixação de priorida-
des. Com  o novo texto constitucional, especialmente gra-
ças à instituição da Lei de Diretrizes Orçamentárias, essa 
preocupação não mais se justifica. Subsistiu no entanto 
— tendo sido ampliado o percentual — a vinculação 
rígida para a educação — extensiva também a estados 
e municípios — face à extraordinária força e penetração 
do setor que representou essa área na Constituinte. Deve 
ter pesado também o fato de que na anterior constituição 
tal vinculação já existia e a idéia, para muitos persuasivo 
de que a não inclusão no texto da nova Constituição 
seria um "retrocesso". 

3 — A FISCALIZAÇÃO DO GASTO PÚBLICO 
NA NOVA CONSTITUIÇÃO 

O novp texto constitucional também amplia a possi-
bilidade de fiscalização do gasto público mediante a 
ação da comissão misto e de outras comissões setoriais 
do congresso - saúde, educação, ciência e tecnologia 
etc — e graças ao fortalecimento dos tribunais de contas 
que auxiliam tecnicamente o poder legislativo na missão 
fisco I i zadora. 

Para começar, os tribunais de contas tiveram sua 
composição alterada: ao invés de o executivo indicar 
todos os seus membros, como previa o texto da antiga 
constituição, prevê a constituição atual dois terços que 
serão escolhidos diretamente pelo legislativo. 

O outro terço Será indicado pelo executivo, sendo 
dois, entre auditores e membros do ministério público, 
indicados em lista tríplice pelo próprio tribunal mantida 
a vitaliciedade e demais garantias e prerrogativas da 
magistratura. 

As atividades da assembléia nacional constituinte 
desenvolveram-se, assim, de modo a consagrar conceito 
do sistema tribunais de contas junto ao poder legisla-
tivo e perante a nação. 

Nesta área de controle do gasto público, o novo 
texto também inova em relação ao anterior ao estabe-
lecer que a fiscalização contábil, financeira, orçamen-
tária, operacional e patrimonial abrangerá aspectos de 
"legalidade, legitimidade economicidade, assim como a 
aplicação de subvenções e renúncias de receitas. Ou 
seja, abre caminho para que os tribunais de contas se 
manifestem também sobre o mérito e qualidade da execu-
ção das despesas. 

Ao mesmo tempo, não limita a ação dos tribunais 
de contas ao sistema de controle"a posteriorrà fiscali-
zação dos fatos consumados. Abriram-se maiores alter- 
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nativas de controles prévios e concomitantes, além das 
posteriores, estes últimos impondo sanções mais afetivas. 

Observa-se de logo, que o tribunal julgará, sem 
ressalvas, as contas de todo o universo de órgãos da 

administração direta e das entidades da administração 
indireta, controlará, em suma, de forma irrestrita, todos 

os gastos oriundos de recursos públicos, todas as contas 
em seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, 

operacional e patrimonial. 
A inclusão, pela primeira vez, do controle opera-

cional — medida altamente louvável — permitirá a ava-

liação do desempenho da gestão pública, não somente 
da legalidade, legitimidade e probidades de seus atos, 

como também da economicidade dos valores aplicados, 
comparando dispêndios efetivados e resultados colhidos. 

Deferiu-se ao tribunal, agora em dispositivo consti-
tucionalmente expresso, o julgamento das demonstra-

ções contábeis das empresas de cujo capital o poder 
público participe, mesmo em caráter minoritário ou iguali-

tário. Ao contrário do regime anterior que, em nível 
de legislação ordinária (leis 6.223/75 e 6.525/78),res-
tringia a fiscalização aos casos em que a união fosse 
detentora da maioria das ações com direito a voto. 

Lei ordinária ou ato próprio do tribunal disporá 
quanto à forma de controle dessa participação estatal 

não majoritária no patrimônio das sociedades. 
A prerrogativa de julgamento de contas está pois 

claramente definida no inciso II do artigo 71. Deve pres-
tá-las quem quer que"utilize, arrecade, guarde, gerencie 

ou administre dinheiros, bens e valores públicos", confor-
me preceitua o parágrafo único do artigo 70. 

O tribunal é, em síntese, órgão público de controle 

externo, investido de poder jurisdicional, próprio e priva-
tivo, sobre matérias do Seu rol de atribuições, detida-
mente explicativos. 

Reinscreve-se, ainda, na lei magna, a iniciativa dos 

tribunais de realizar inspeções, auditorias e levanta-
mentos.  expeditos, sobre as várias modalidades de con-
trole, nas unidades administrativas do poderes e demais 
entidades e organizações públicas. 

Trata-se de ação a ser o mais possível multiplicada, 
porquanto com ela exercita-se o controle concomitante 

ou preventivo dos gastos públicos, o que, de forma eficaz, 
evita, na origem, irregularidades ou desperdícios sempre 
condenáveis. Os tribunais, por esse meio, desenvolvem 
intensa ação pedagógica, orientando e recomendando, 
ou exercitando o poder inibidor de práticas indevidas. 

Em outra elogiável medida, estendeu-se igualmente 

a fiscalização do TCU às contas nacionais das empresas 
supranacionais, até então desobrigadas de controle nesse 
nível. Assim, expressiva parcela de investimentos públicos 
em empreendimentos estratégicos, a exemplo da Raiou.-

Binacional, da Colbrás (Petróleos Colombo - Brasileiros 
S/A), ambas com 50% de capital nacional, e Bancos 

Internacionais, estará sob vigilante e atento acompa-
nhamento do tribunal. 

Mantém-se na nova carta, tal qual existente na ante-
rior, uma das atribuições mais relevantes da corte de 

contas oferecer parecer prévio às contos anuais do Presi-
dente da República, a serem julgadas pelo Congresso 

Nacional, e elaborar, como de praxe, relatório sobre 
a gestão econômica, orçamentária, financeira e patrimo-

nial da união, atribuições estas que os tribunais de contas 
dos estados e municípios têm em relação às contas de 

governador e prefeitos. 

Nessas contas sucessivas, o colegiada do tribunal 

analisa o orçamento e sua execução, alinhando aspectos 
do desempenho das políticas do poder executivo. Isso 

possibilita ao poder legislativo exercera mais alto estágio 
do sistema de controle — a avaliação política — 'ao 
examinar e propor medidas com vistas ao ajuste das 

estratégias e prioridades governamentais;  ao investigar 

a fidelidade ou os desvios da execução de planos e 
projetos aprovados;  ao argüir aspectos capitais de utili-

dade e razoabilidade dos gastos efetuados; ou, diversa-
mente, ao questionar despesas eivadas de prodigalidade, 
intencional ou não, divorciadas do interesse público. 

Quanto ao controle de pessoal, na faixa de controle 

prévio, cabe mencionar, aos tribunais de contas compete 
"apreciar para efeito de registro à legalidade dos atos 
de admissão de pessoal, a qualquer titulo, na adminis-
tração direta e indireta". Na constituição anterior, essa 
competência restringia-se às concessões iniciais de apo-
sentadorias reforma e pensões. Na atual, amplia-se para 
atos de admissão de pessoal da administração direta 
e indireta. Tal dispositivo, se bem utilizado, poderá cons-
tituir um formidável instrumento de coibição dos abusos 
das contratações na área de pessoal do setor público. 

Quando concluirem que determinadas despesas fei-
tas devem ser consideradas ilegais, os tribunais de contas 

poderão aplicar sanções legalmente previstas, dar prazo 
para que "órgão ou entidade adote providências neces-

sárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegali-
dade" e "sustar, se não atendido, o ato impugnado". 
Além disso, quando o Tribunal de Contas da União, 
por exemplo, solicitar ao congresso a sustação de um 

contrato, não mais existirá o obstáculo criado pela consti-
tuição anterior, quando dispunha que: o congresso delibe-
rará sobre a solicitação no prazo de trinta dias, findo 
o qual, sem pronunciamento do poder legislativo será 

considerada insubsistente a impugnação". Ou seja, pre-
valecia um absurdo decurso de prazo, que o novo texto 
eliminou: "Se o Congresso Nacional e o poder executivo, 
no prazo de noventa dias, não efetivarem as medidas 

previstas.. .0 tribunal decidirá a respeito." 
O novo texto fixa ainda que os tribunais de contas 

"estabelecerão montante das multas e que suas decisões 
de que resultam imputação de débito ou multa terão 

eficácia de título executivo". Por último, Permite-se maior 
agilidade para a sustação de despesas, inclusive subsídios 

não previstos no orçamento, mediante uma ação integra-
da da comissão mista permanente e do Tribunal de Con-
tas. 

Outro ponto a enfatizar é o concernente "ao exame 

analítico e pericial" do endividamento externo brasileiro, 
a ser promovido por comissão do legislativo, com auxilio 

do Tribunal de Contas da União, em obediência a expres-
sa disposição constitucional transitória. 

Oportuna, sem dúvida, essa iniciativa, no momento 
em que o país, em todos os escalões governamentais, 

discute, aqui e no exterior, o problema de sua dívida 
junto a instituições financeiras internacionais. 

Aliás, o entrosamento com o Congresso Nacional 
está definido com precisão na carta magno, em diversos 

de seus dispositivos. No artigo 72, §§ Is e 22, por exem-
plo, é estabelecido estreito relacionamento com um dos 

órgãos de maior relevância do congresso: A comissão 
mista permanente de senadores e deputados. A ela se 

deferiram prerrogativas da mais alta significação na aná-
lise de funções e metas gorvenamentais. 

De igual modo, estão previstos nos incisos IV, VII, 
XI e § 4 do artigo 71, atividades que bem comprovam 
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as afinidades de ação do Tribunal de Contas e do poder 
legislativo, co-participes que são na vigilância do tesouro. 

Consolida-se, dessa forma, o pleno inter-relacio-

namento de duas instituições, que perseguem os mesmos 
ideais. 

São ainda confirmadas ou acrescidas, e definidas 
em nível constitucional, as finalidades dos Sistemas de 
Controle Interno dos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário. 

Impõe-se, dessa forma, um perfeito encadeamento 

dos órgãos de controle interno, não importando sua natu-

reza, com o controle externo, a cargo do Tribunal de 
Contas. 

Isso porque, situam-se eles dentro, e não fora 
do reduto das Contas; por exigência constitucional (Art. 
74§1?), estão eles agora obrigados, "sob pena de respon-
sabilidade solidária", a cientificar ao controle externo 
quaisquer irregularidades ou ilegalidades apuradas. Des-
se modo, darão apoio ao Tribunal para uma ação pronta 

na identificação de administradores inadimplentes, ou 
na correção tempestiva de, atos ilegítimos ou lesivos ao 
patringnio'estatal e á poupança popular. 

Assim agindo, corretamente integrados, ambos os 
controles se complementam numa única relação opera-
cional. 

Criam-se, com essa cadeia sistêmica, condições in-
dispensáveis ao controle maior, situado em plano pró-
prio e soberano, que, em nome do povo, compete ao 
parlamento exercitar, sobre as receitas e despesas da 
nação. 

Nesse elenco, atentemos agora apara o § 2° do 
artigo 74, Verbis: "Qualquer cidadão, partido político, 
associação ou sindicato é parte legítima para, na forma 

da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante 
Tribunal de Contas da União." 

Esse preceito, agora inserido na constituição, tem 
inegável sentido democrático e configura inestimável con-

quista do cidadão a quem se defere ação presente e 
participativa no controle dos dinheiros públicos. Simbo-

liza, em verdade, o espírito que norteou a elaboração 
da nova Carta da República. 

Ressalte-se, neste ponto, a institucionalização, tam-
bém em plano constitucional, do Ministério Público jun-
to ao Tribunal de Contas. Resultou ela de sucessivos 

prolongados contatos com parlamentares; relatores 

lideres partidários, no sentido de bem posicionar e 
discernir peculiaridades e singularidades do Ministério 

Público que atua junto ao Tribunal, como integrante da 
Corte de Contas e não uma ramificação do órgão federal 
que funciona junto ao Poder Judiciário. É o que ratifica 

artigo 130 da lei magna, confirmando uma longa;  

quase centenária, prática do direito brasileiro. 

4 — A auto organização dos Estados membros e 
suas limitações 

Não é demais nesta palestra recordar 'e registrar 
que o federalismo é, ainda em nossos dias, um princípio 

vector que encontra grande receptividade e ressonância 
na vida de muitos países. Ele não se desatualizou porque 

soube encontrar novos fundamentos em substituição àque-
les que lhe deram origem. Com  efeito, quando se criou 
a primeira federação conhecida, a americana, o que 
se tratou de resolver na época, era o problema resultante 

da convivência entre si das treze colonias inglesas torna-
das estados independentes e desejosas de adotarem uma  

forma de poder político unificado. De outra parte não 
queriam perder a independência, a individualidade, a 

liberdade e a soberania que tinham acabado de con-
quistar. 

Com tais pressupostos surgiu, então, a federação 
como associação de estados pactuada por meio da consti-
tuição. 

Em síntese, foi a forma mais imaginosa já inventada 
pelo homem para permitir a Conjugação das vantagens 
da autonomia política com aquelas outras defluentes da 

existência de um poder central. O problema fundamental 
a ser resolvido então era o da unificação política de 

comunidades que não haviam se integrado num todo 
'nacional. 

Ora, entendida sob este fundamerito a federação 
perdeu o razão de ser. 

No Brasil poder-se-ia mesmo dizer nunca teria tido 
razão de existir porque a nossa unidade.  nacional prece- 
deu à própria implantação do federalismo. Faz-se então 
necessário que busquemos os princípios da federação 

noutros propósitos, metas, idéias e valores. dentre esses 
há um que sobreleva a todos os demais e serve, inclusive, 
para explicar a federação americana moderna. 

É que a federação tornou-se, por excelência, a 
forma de organização do estado democrático. Hoje, 
nos Estados Unidos, há uma firme convicção de que 
a descentralização do poder é um instrumento fun-
damental para o exercício da democracia. Quer di- 
zer, quanto mais perto estiver a seda do poder 
decisório daqueles que a ele estão sujeitos, mais 
probalidade existe de o poder ser democrático. Este 
é o ponto fundamental. 

Um outro importante ponto a frisar é que a federa-
ção não é um esquema judiciário que possa ser transfor- 

mado em realidade, tão só pela sua enunciação no texto 
constitucional. A federação como a democracia é um 

processo que necessita constante aperfeiçoamento e 
adaptação ,o novas realidades. 

Ela não se cumpre de um jato só, mas pressupõe 
um trabalho denodado e pertinaz voltado a exaurir ao 
máximo as potencialidades de transferência de atividades 
do centro para a periferia. 

A referência à autonomia das entidades estrutu-
ralmente internas do estado federal que já se tornou 

clássica, tem por escopo diferençar a liberdade de aten-
ção dessas entidades da soberania, que é atributo exclu-

sivo do estado federal, em seu todo: "Autonomia não 
se confunde com soberania. Esta é um poder supremo. 

Aquela um poder subordinado" (Sampaio Dárea, princí-
pios constitucionais, São Paulo, São Paulo Editora, 1926, 
p. 59). 

Essa autonomia consubstancia, no dizer de José 

Afonso da Silva, a capacidade de auto-organização, 
auto-governo e auto-administração (curso de direito cons-
titucional positivo, Sôo Paulo, Ed. Rt, 1976 — vol I) 
muito embora, usualmente, se coloque em destaque um 

dos aspectos pelos quais se manifesta o auto-governo 
que é a auto-legislação. 

Aliás, pode-se afirmar com segurança que o traço 

verdadeiramente caracterizador da autonomia das unida-
des federadas é o poder, que todas elas necessariamente 

desfrutam, de estabelecer normas jurídicas eficazes den-
tro de seus limites territoriais. 

Mouskheli, citado por Pinto Ferreira, define a auto-
nomia, precisamente, como a "faculdade que tem uma 

comunidade de regular seus próprios assuntos por meio 
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de normas jurídicas" (curso de direito constitucional, 4: 
ed. São Paulo, Saraiva, 1978, vol. I, 95). 

Via de regra, essa capacidade de auto-regulação 
juridica abrange a capacidade de elaboração de diplo-
mas fundamentais, dotados da supremacia e rigidez que 

qualificam a constituição federal, sendo essas constitui-
ções locais responsáveis pela estruturação básicas das 
unidades federadas que as adotam. Trata-seda chamada 
auto-organização, traço marcante da autonomia dos es-

tados membros. 
Na federação brasileira, no que pertine aos estados 

membros, é indispensável, em face do disposto no art. 
25, caput, da Carta Magna, que contém eles corit a 

possibilidade de se auto organizarem; isto é, de se darem 
constituições próprias. 

Muito se discutiu acerca da natureza desse poder 
constituinte estadual, posto que se afasta, excessivamen-
te, do poder constituinte de que goza o estado federal; 
esse poder constituinte como decorrência direta da sobe-

rania é inicial, porque não se funda em outro; autônomo, 
porque não se subordina a outro;  e incondicionado, por-
que não está sujeito a formas ou condições (Manoel Gon-
çalves Ferreira Filho. Comentários à constituição brasi-
leira, 3.: ed. São Paulo; Saraiva, 1983, pág, 22). 

Com efeito; ao contrário do poder constituinte do 
estado federal, o denominado poder constituinte do esta-
do membro é um poder derivado, na medida em que 
é criado por um outro poder, subordinado, posto que 
deve guardar observância à obra constitucional do poder 

que o instituiu, e condicionado, já que o seu exercício 
está sujeito às condições formais postas pelo constituinte 
federal. 

As diferenças marcantes, entre o poder constituinte 

do estado federal em seu todo e o poder constituinte 
dos estados membros levou, inclusive, os doutrinadores 
á engendrarem rótulos distintos para ambos, sendo aque-
le chamado de poder constituinte originário e este, o 
dos estados membros, de poder constituinte decorrente 
ou derivado. 

Todavia, ainda assim, não se pode colocar em dúvi-
da a natureza constituinte do poder institurionalizador 
das unidades federadas. 

"Embora o poder constituinte dos estados membros 

seja um poder de direito posto pela constituição federal, 
a sua função é.de caráter nitidamente constituinte, partí-

cipe que é da obra do poder constituinte originário que, 

sem a sua cooperação, não cumpriria o desígnio de 
instituir um estado do tipo federal. Em outras palavras, 
a substância do poder que elabora a constituição primeira 

de um estado federal é a mesma do que elabora a 
constituição de um estado membro: (Anna Candida da 

Cunha Ferraz — poder constituinte do estado membro 
ed. rt. 1977). 

A capacidade de institucionalização constitucional 
de que gozam os estados membros, traço característico 

de sua autonomia, está, portanto submetida a um conjun-
to de limitações e determinantes jurídicos extrínsecos, 
inseridos na constituição do estado federal. 

Essas limitações ao poder constituinte decorrente 

dos estados membros sofrem grandes variações, no tempo 
(ao longo da história da federação) e no espaço (de 

um estado federal para outro) o que dificulta, sobrema-
neira, seu agrupamento sistemático; fala-se, destarte, 

em limitações de fundo e de forma, positivas e negativas, 
genéricas e específicas, explícitas e implícitas. 

Em termos gerais, valendo-nos do magistério de 
Ferreira Filho; as sobreditos limitações podem consistir  

apenas na imposição de certos (e poucos) princípios à 
sobrevivência do estado federal, ou podem estender-se, 

importando na fixação minuciosa de regras que são de 
observância rigorosa pelos estados membros. José Afonso 

da Silva, em página de notável felicidade, discrimina 
as limitações à auto organização dos estados membros, 

no modelo constitucional vigente entre nós, em três gru-
pos: 

I — Princípios constitucionais sensíveis 
II — Princípios federais extensíveis 

III — Princípios constitucionais estabelecidos. 
Os dois primeiros grupos, no dizer do citado autor 

são princípios constitucionais enumerados, enquanto 
a identificação dos princípios estabelecidos reclama 
pesquisa no texto da constituição. 

Os princípios constitucionais sensíveis, ainda segun-

do o emérito doutrinador constituem o fulcro da organi-
zação constitucional do país e seu desrespeito pode dar 

azo à intervenção federal. Já os princípios federais exten-
síveis consubstanciam regras de organização da união; 

cuja aplicação a constituição federal estendeu aos estados 
(curso de direito constitucional positivo, São Paulo, ed. 
ri., 1976, vol. I, págs. 1490 154). 

5— CONCLUSÃO 

A perspectiva da constituição estadual, que ora está 
sendo elaborada pela Assembléia Legislativa no que se 
refere aos capítulos do sistema tributário, orçamento 
e fiscalização contóbil financeira e orçamentária, é da 

inserção dos princípios constitucionais federais, limitativos 
da autonomia estadual, sem prejuízo da reserva legal 

decorrente do poder remanescente dos estados de com-
plementar as normas da constituição federal, no interesse 

do estado, desde que esta cOmplementação não colida 
nem contrarie os dispositivos da Carta Magna. 

Por isso que, no que se refre à fiscalização finan-
ceira, poderá o constituinte estadual manter em acréscimo 
as normas federais, as competências atribuídas pela atual 
constituição estadual relativas ao conhecimento e exame 

de recursos ex-offício de decisões da última instância 
fazendória contrárias ao erário público; dos recursos 

das decisões do 'Aná denegatárias de pensão e dos 
recursos de contas de prefeitos desaprovadas pelas câma-

ras municipais, esta última competência, polemizado na 
doutrina, coro a pecha de inconstitucionalidade, nunca 
arguida pelas pessoas-ou órgãos interessados, mas que, 
no contexto sócio-político-cultural da Bahia, essa compe-

tência, tem permitido, pelo tribunal, reformá de decisões 
meramente políticas, que, em muitos casos, colidem com 

conteúdo de mérito das próprias contas. 

Por todo o exposto e considerado, evidencia-seque 

novo texto constitucional inova em matéria orçamen-
tária e de fiscalização do gasto público. 

Cabe aqui, lembrar a questão evocada por alguns: 

terão o legislativo e os tribunais de contas que o auxiliam, 
qualidade e capacidade técnica para desincumbirem-se 
de tantas e tão responsáveis atribuições? de fato, estamos 

diante de um grande desafio. A constituição fixa apenas 
a moldura institucional, as regras do jogo. 

Na realidade, a resposta à dúvida ou à indagação, 
que é pertinente, depende dos brasileiros, homens públi-
cos, investidos de mandato eletivo ou em cargos públicos 
dos órgãos técnicos, desempenhando as suas atribuições 

com seriedade, elevada competência, espírito público, 
honestidade e patriotismo na reconstituição do serviço 

público e do bem estar social, na democracia que todos 
desejamos. 
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O CONTROLE DA MORALIDADE 
NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA E AS GARANTIAS DE SEU EXERCÍCIO 

4 

Cons. José Borba Pedreira Lapa 

O Tribunal de Contas no Brasil se caracterizou, 
desde suas origens, como um instrumento de controle 
da moralidade administrativa dos responsáveis pela guar-

da dos bens, valores e dinheiro públicos. Nessa Carta, 
Tribunal de Contas foi como órgão especial de índole 

administrativa para liquidar as contas de receita e despe-
sa como se fora, apenas, um órgão de controle contábil. 

Mesmo, posteriormente, quando o Tribunal de Con-
tas, por interesses políticos, adquiriu certa feição de 

contencioso, sendo-lhe, inclusive, atribuída competência 
para "julgamento" das contas dos administradores públi-
cos, ele não se caracterizou como órgão de adiantamento 
da prestação jurisdicional, como ocorre com os Tribunais 

de Justiça. Na Constituição de 1967, a criação, por 
iniciativa de Seabra Fagundes, de mecanismo mais eficaz 

e precursor do sistema de auditoria — o poclbr de inspe-
ção — não retirou (antes alentou) do Tribunal de Contas 

esse caráter de controle da moralidade administrativa. 
Cabe observar que a moralidade distingue-se — sob 

a influência, também do Direito Administrativo para quem 
vicio maior é o que atinge essa moralidade — da 

moral comum, como percebeu Hauriou. 

Consoante o tratadista francês, a figura da moral 
jurídica deve ser entendida como "o conjunto de regras 
de conduta tirada da disciplina interior da Administra- 

ção". Por isso mesmo, o ato administrativo, como aclara 
Lopes Meirelles, "não tera que obedecer somente à lei 

jurídica, mas também à lei ética da própria instituição". 
Dai que, conforme, ainda, Hauriou, "a moral comum 

é imposta ao homem para sua conduta externa; a moral 
administrativa é imposta ao agente público para sua 
conduta interna, segundo as exigências' da instituição 
a que serve, e a finalidade de sua ação: o bem comum". 

Ou seja, o interesse público que se concretiza, também, 
no bom funcionamento dos serviços públicos, que, por 
seu turno, se inscreve como uma das exigências da cida-
dania. 

Modernamente, a introdução do sistema de audito-
ria — atividade técnica implícita na subjacência da fis-
calização orçamentária — não alterou esse conceito de 

controle da moralidade, que se não se exerceu plena-
mente o foi pela falta de condições necessárias, devido 
às interferências políticas. De qualquer forma, a audito-
ria, enquanto instrumento de verificação dos resultados 

dos programas governamentais, encontra confluência no 
controle da moralidade, sendo dele inseparável. Advir-
ta-se, ainda, que o controle da nioralidade adminis-
trativa, inerente à própria substância da atividade do 

Tribunal de Contas, não tem natureza repressiva, conta-
minada por conteúdo moralista. Por isso, esse controle, 

como ademais o Tribunal de Contas, não atua como 
censor e sim como sensor: ao invés de repressivo é pros-

pectivo pois pressente os fatos que podem ocorrer, com 
sentido de antecipação. 

É verdade que essa concepção do controle externo 
é recente, porque resultado de uma evolução que só 

se tornou possível após a superação de padrões rígidos. 
Assim, antes, a existência de padrões ou parâmetros 

represavam a atuação do controle externo, e porisso 
da moralidade administrativa que lhe é consectário, 

em limites indesejados. 

A própria evolução do exercício do controle externo 
demonstra seu condicionamento a fatores diversos de 
acordo com as épocas históricas. Na vigência da Consti-

tuição de 1891, e durante toda a primeira República, 
havia um modelo de controle externo a partir do nível 
federal que se impunha. 

Após o regime autoritário de 1937, cujo modelo 

centralizador não deixou margem a qualquer iniciativa 
inovadora, a redemocratização não propiciou mudanças 

fundamentais no sistema de controle externo, que conti-
nuou submetido, devido à fragilidade das instituições, 

a um padrão rígido, que se acentuou mais ainda durante 
novo período autoritário — 19640 1985. 

Liquidado esse regime autoritário, onde a centrali-
zação era a sua pedra de toque, a sociedade, ao influxo 
dos movimentos sociais exige transformações que resultam 
no progressivo enfraquecimento de padrões centraliza-
dores. 

A nova situação se reflete na promulgação da Cons-
tituição Federal de 1988, que incorpora, embora parcial-
mente, algumas conquistas da cidadania. Em conseqüên-

cia da dissolução de padrões, parâmetros e modelos 
impostos de cima para baixo, fortalece-se a sociedade 

civil, avança a descentralização e retomam os Estados-
membros o sua autonomia. Por outro lado, p princípio 
da moralidade é inscrito, ao lado de outros, no art. 
37 da Constituição Federal, que estabelece também, no 

capítulo relativo à fiscalização orçamentária e financeira, 
que "as Constituições Estaduais disporão sobre os Tribu-

nais de Contas respectivos". Assim, cada órgão de con-
trole externo deve buscar seu caminho livre das imposições 

centralizadoras do Estado autoritário, ainda que perma-
neçam os princípios extensíveis de compulsória obediência 

pelas unidades federadas. Essa idéia da cidadania, tam-
bém, foi acolhida pela Constituição do Estado da Bahia 
ao determinar, em seu art. 13, que a Administração 
Pública, em todos os níveis, "destina-se a servir à socie-

dade que lhe custeia a manutenção", com reflexos pois 
sobre o controle da moralidade administrativa. 

Ora, esse controle da moralidade administrativa, 
fundamental, como se vê no atual sistema constitucional, 
só seria efetivo se fossem dadas garantias para o seu 

exercicio, a exemplo do Poder Judiciário. Consoante 
esse pensamento, deu-se aos Conselheiros do Tribunal 
de Contas, para que eles tenham absoluta tranqüilidade 
e segurança ao decidir contra ou a favor de qualquer 
pessoa, inclusive, as mais altas autoridades, as mesmas 
prerrogativas, direitos e vantagens dos Desembargado-

res. Presumia-se, assim, que poderia o Tribunal de Contas 
bem cumprir, a salvo de suspeitas, sua função constitu-

cional, que compreende, também, o controle da morali-
dade administrativa. 

Seria, porem, ilusão quimérica supor que a equipa-
ração de Conselheiro a Desembargador, quanto às ga- 
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rantias, bastaria para resguardá-lo de injunções subal-
ternas, no exercício de sua função. Na verdade, o auto-
governo da Magistratura não reside na existência de 
tais garantias que, por vezes, servem de armadura à 

prática de atos que atingem a instituição do Judiciário, 
desviando-o de sua finalidade. 

Historicamente, as garantias dadas aos Membros 
do Judiciário encontram sua razão de ser na necessidade 

da sobrevivência do Estado de Direito. Em conseqüência, 
se procurou eliminar condições que submetam os Magis-

trados ao peso das pressões de todo tipo e das investidas 
dos menos preparados e mal intencionados. Com  isso, 

estima-se, estariam tais autoridades em condições de 
assumir uma posição "super et inter partes", de forma 

que, em qualquer circunstância não pudessem eximir-se 
da prestação jurisdicional, não lhe sendo permitido pro-
nunciar "o non liquet". 

Ademais, é lição cediça que o Tribunal de Contas 

não exerce função judicial, sendo órgão da jurisdição 
administrativa, ainda quando desempenhe atividade de 
julgamento da regularidade de contas. Por isso não se 
aplica o principio da "res judicata" ao Tribunal de Contas, 
cujos decisões têm efeitos análogos aos das preclusães. 

Igualmente, as garantias dadas ao Judiciário não 

servem de modelo ao Tribunal de Contas pelo simples 
fato de que essas duas prestigiosas Instituições não têm 
seus mais altos membros escolhidos pelo voto popular, 
ao contrário do que ocorre com o Executivo e o Legisla-
tivo. Assim, a má conduta dos representantes do povo 
no exercício de suas funções executivas e legislativas pode 

ser sancionada, nas eleições subseqüentes, pela sua não 

recondução pelo voto popular. 

Essa sanção se tornaria mais drástica, ainda, se 
adotado o voto destituinte, segundo o qual a maioria 

dos eleitores poderia pedir à Justiça Eleitoral uma eleição 
extraordinária para retirar o mandato do político que 

decaisse da confiança popular, de acordo com emenda 
não acolhida de autoria de constituinte baiano. 

Entretanto, as garantias tradicionalmente ofereci-
das aos Magistrados e membros do Tribunal de Contas 

não afastam as Instituições do perigo corporativista que 
é contrário ao seu funcionaMento independente e autô-

nomo. 
A independência e autonomia do Tribunal de Contas 

residem, justamente, na consciência da cidadania e tem 
respaldo na vontade popular. Decorre, assim, que o 

controle da moralidade administrativa, como expressão 
da cidadania, se entende coma boa prestação dos servi-
ços públicos, aferidas, sempre, pela verificação de seus 
resultados, cuja competência cabe, em última instância, 

ao Tribunal de Contas, tendo como parãmetro o interesse 
público, fundado no princípio da cidadania. 

Nesse sentido, a excelência da auditoria não se 
inibe à mingua de uma infraestrutura moderna. Se por 

isso pode parecer ilusório o alcance da auditoria no 
redimensionamento dos programas de Governo, o Tribu-

nal de Contas servirá para levar à coletividade a informa-
ção sobre a conduta dos governantes e a eficácia, a 

economicidade e a razoabilidade da ação governamen-
tal. 

Nesse contexto é que o órgão de controle externo 
se credenciará para ieivindicar os meios de que necessita 

nora o cumprimento da sua função constitucional. 

O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE 
E A NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL 

AUTOR: CONS. RENAN BALEEIRO 

1 — Incluir-se a razoabilidade como principio que 

deve nortear a prática dos atos administrativos é signifi-
cativo avanço no sentido de restringir o Poder Discricio-
nário dos administradores. 

Esse comando — que chegou a ser explicitado no 

segundo substitutivo do Relatar Bernardo Cabral, art. 
43 — embora não apareça com todas as letras no texto 
promulgado da Carta Federal, surge em pelo menos 
quatro das atuais Constituições Estaduais: Bahia, Minas 
Gerais, Sergipe e São Paulo. 

No exemplo da Bahia — resultante, ao que tudo 

indica, de inspiração da Carta Mineira — já o primeiro 
projeto do Relator Geral incorporou proposta da Comis-

são Temática e o requisito da razoobilidade está presente 
na redação do inciso VI do art. 91 que abre a seção 
VIII, atinente aos Tribunais de Contas do-Estado e dos 
Municípios. 

A teor, pois, da Constituição Bahiana têm os nossos 
dois Tribunais expressa competência para apreciar a ra-

zoabilidade, vale dizer, "a fundamentação razoável dos 
atos administrativos" que há de ser "suficientemente trans-
lúcida para legitimar a atuação do Poder Público", segun-
do a lição de Nagib Slaibi Filho em artigo publicado 
na R.D.P., Rio Jan/Março, 1988. 

2— A regra comporta alguns questionamentos que, 

neste trabalho, se deseja apenas esboçar, sem a preocu-
pação de propor respostas terminantes. Assim, de plano 
se levantaria a dúvida sobre se o exame do conteúdo 
dos atos discricionários pelas Cortes de Contas excluiria 

apreciação semelhante por parte do Judiciário, ou, ao 
contrário, uma não afastaria a outra. Um posicionamento 

mais radical poderia abraçar a tese de que a ingerência 
de um dos poderes da divisão montesquiana sobre qual-

quer dos dois outros conduziria à ruptura do princípio 
da harmonia entre os três, abrindo a porta ao perigo 

de se substituir uma arbitrariedade por outra. 

Esse enfoque estaria defasado no atual momento 
histórico quando já se proclama a superação da tripar-
tição clássica para sustentar o surgimento de um quarto 

poder, o Controlador. Essa tese foi brilhantemente susten-
tada por Celso Bandeira de Mello no último Congresso 

dos Tribunais de Contas, reunido em S. Paulo, tal como 
se registra na Revista editada por aquela Corte (n. 60, 

Agosto/Setembro/89). 

Assim, parece cabível a hipótese de o Judiciário 

continuar a perquirir da "competência, finalidade e for-
ma", porquanto, no que a essas concerne, "o ato discri-

cionário está tão sujeito aos textos legais como qualquer 
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outro" * — tudo sem prejuízo da atuação das Cortes 
de Contas, de sorte que o Judiciário e o Sistema dos 
Tribunais de Contas possam atuar, cada qual a seu modo, 
na contenção do uso do Poder Discricionário, o primeiro 
se detendo, por exemplo, nos aspectos de competência, 
finalidade e forma, enquanto o segundo se voltaria, tam-
bém, para o questionamento da motivação dos atos admi-
nistrativos, vale dizer, sua razoabilidade. 

Assim, na lição de Temistocles Cavalcanti, "as zonas 
de ação incontrastável e irrestrita vão-se reduzindo e 
limitando pelo controle político dos outros poderes e 
pelos controles jurisdicionais". 

3 -- Entre as hesitações que a introdução do princí-
pio da razoabilidade nas Cartas Estaduais pode suscitar 
está ainda a dúvida sobre se, em face de uma alegável 
omissão da Constituição Federal, subsiste essa compe-
tência das Cortes de Contas dos Estados. 

Antes mesmo que o problema pudesse ser colocado 
com todas as suas letras, parece-me que a Profa. Lúcia 
Valle Figueiredo a ele já deu solução, quando dissertou 
sobre Controle Substancial ou de Mérito, no dia 26 de 
Agosto de 89, em Painel realizado durante o 15° Con-
gresso de Tribunais de Contas. São dela as palavras 
que a seguir transcrevemos: "no art. 37 foram enume-
rados os princípios referentes à Administração Pública, 
sendo eles: princípio da legalidade, da moralidade admi-
nistrativa, da publicidade e da impessoabilidade. Isso 
como princípios expressos. Eu não deixaria de enumerar 
como princípio, ainda que não expresso nesse Capítulo, 
mas como expresso na Própria Constituição, o princípio 

— E o que se le na ementa do famoso acanto do TI. do Rio Grande 
do Norte ao julgar a op. ave! 1422 coei base no voto de Secara Fagundes 

Ver R. D.A. Out Dez 1948. 

da motivação, uma vez que no art. 93, IX, quando a 
Constituição se refere ao Poder Judiciário, ela expressa-
mente afirma que "as decisões administrativas do Poder 
Judiciário devem ser motivadas". 

"Se isso é verdade para o Poder Judiciário, claro 
está que as decisões administrativas, de um modo geral, 
devem ser motivadas. Doutra porte, o controle judicial 
nesta Constituição é bastante mais amplo, quando o 
art. 5°, XXXV, se refere também não só mais à lesão 
de direito, porém à ameaça. Desde que o controle judicial 
é amplo, claro está que é necessário, para que esse 
controle se realize, que o administrador justifique seus 
atos e, ademais disso, é claro que os atos devem corres-
ponder à razoabilidade. Isso veremos que o problema 
da razoabilidade está bastante delineado na linha do 
controle dos Tribunais de Contas". Mais adiante a reno-
moda Profa. da PUC de São Paulo ressalta a distinção 
entre o controle do legalidade e o da legitimidade para 
observar que este é mais abrangente por significar, antes 
de mais nada, uma subordinação à racionalidade que 
há de estar presente em todos os atos da Administração 
e arremata: "não podemos pensar em legitimidade se 
não dando-lhe uma conotação da racionaliclade, portan-
to de despesas aceitas pela coletividade, as prioridades 
aceitas pela coletividade e as prioridades em nítida corre-
lação com os vetores constitucionais". (Ver Revista do 
Trib. de Contas de S. Paulo, n. 60, pags. 53 e seguintes). 

4 — Em síntese — é só para propor di consideração 
dos doutos algumas conclusões — entendo que a aprecia-
ção da razoabilidade dos atos administrativos pelas Cor-
tes de Contas não exclui o controle judicial do Poder 
Discricionário e, mesmo à falta de norma expressa na 
Constituição Federal, o dispositivo da Carta Bahiana 
encontra guarida nos princípios adotados pela Lei Maior, 
a começar pelos que estão enunciados no seu cin. 37. 

REVOGAÇÃO E AB-ROGAÇÃO DE LEI 
ORDINÁRIA POR NORMA CONSTITUCIONAL 

.• • 

AUTOR: CONS. PEDREIRA LAPA 

O questionamento da vigência de norma insculpida 
em Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia, posta em cotejo com disposição da Carta Magna 
Baiana está a merecer aprofundamento. Silenciando sim-
plesmente a respeito de recurso "ex officio", que a Carta 
pretérita por ela revogado consagrara, tanto rendeu 
ensejo a sustentação de pontos de vista antagônicos. 
De um lado sustenta-se a revogação do diploma editado 
como lei infra-constitucional, na categoria das leis ordiná-
rias, se quer intercalar da Constituição, para usar a 
terminologia de Pontes de Miranda; ou ordinária para 
constitucional na preferência do magistério de Miguel 
Reale, ao discorrer sobre as leis complementares no Ato 
Adicional 1961. 

Nesse direcionamento, não nos passou. desaperce-
bido o magistériá de José Afonso da Silvo, que bem 
consideramos, sobre a eficácia construtiva das normas 
constitucionais: 

"Uma constituição, quando entra em vigor, não 
sendo a primeira, encontro normas jurídicas vigendo vali-
damente, por forço do regime constitucional precedente. 

Aparece, então, a questão da continuidade do legis-
lação anterior, que muitas constituições, como já verifica-
mos, resolvem expressamente, determinando ou confir-
mando-lhes a eficácia, quando não as contrariem explí-
cita ou implicitamente. E o chamado princípio da continui-
dade da ordem jurídica precedente naquilo em que atende 
ao princípio da compatibilidade com a nova ordem consti-
tucional". (Aplicabilidade das Normas Constitucionais, 
in Revista dos Tribunais, 1982, pág. 204). 

Derivado, entende ser essa vedação exigido pelo 
interesse comum, e, portanto, aplicável de imediato, sal-
vo disposição expresso em contrário. Por liso, os efeitos 
futuros de fatos passados são atingidos pelo novo preceito 
constitucional, respeitados apenas — exceto se a Consti-
tuição expressamente declarar o contrário — os efeitos 
que ocorreram antes da vigência do novo texto constitu-

Woncrl". 

Em conjugação Carlos Maximiliand (Direitoénter-
temporal ou Teoria da Retroatividade das Leis, pág. 
325, Freitas Bastos, (1946): 

"As leis constitucionais" (...) regem o presente e 
o futuro;  se não ressalvam, de modo explícito, as situações 
jurídicas definitivamente estabelecidos, não estancam nem 

35 



recuam diante das mesmas. A sua aplicação é imediata: 
tudo o que se lhes contraponha, fico eliminado. O poder 
constituinte é absoluto". 

Também, afirmação do Ministro Moreira Alves, no 

Plenário do Supremo Tribunal Federal (RE 94.414, in 
Lex-Jurisprudência do S.T.F., vol. 80, pág. 172-181): 

"As normas constitucionais se aplicam de imediato, 
sem que se posa invocar contra elas a figura do direito 
adquirido. Mesmo nas Constituições que vedam ao legis-
lador ordinário a edição de leis retroativas, declarando 
que a lei nova não prejudicará o direito adquirido, o 
ato jurídico perfeito e a coisa julgada, esse preceito 
se dirige apenas ao legislador ordinário, e não, ao consti-
tuinte, seja ele originário, seja ele derivado". 

Por igual em cumprimento o mesmo Ministro. 
"Se se elabora uma norma constitucional que veda 

situação anteriormente admitida, quer isso dizer que o 
Poder Constituinte, originário ou de outro parte susten-
ta-se, sobremodo "in casu", a inocorrência se quer de 
oh-rogação da norma infra-constitucional, se quer de 
ab-rogação da lei infra-constitucional, de natureza juri-
dica processual, assim indicada pelo seu próprio conteúdo 
em peculiar posicionamento hierárquico, dentro do siste-
ma de gradação da ordem jurídica, insubmissa à superio-
ridade da Constituição, a que não escapam as leis com-
plementares que nesse sistema se alçam, conforme a mais 
recente doutrina brasileira com José Afonso do Silva 
(Aplicabilidade das Normas Constitucionais, 1968, pági-
nas 235/6 SP) e Geraldo Ataliba (Lei Complementar 
na Constituição, SP, 1971, página 37). 

Desapercebida, por certo, deste detalhe e de tantos 

outros a serem aqui esquadrinhados, no mesmo passo 

negando apreço ao indispensável conceito de lei comple-

mentar, seja na acepção ampliativa (todas aquelas que 

completam uma norma constitucional não auto executá-
vel); ou no sentido estrito (aquelas que completam normas 

constitucionais ou disposições da Constituição a que se 
dirige), principais ou secundárias, para tornar eficaz e 

desenvolver seus principias e conteúdo, argumenta a Dra. 
Procuradora que "a nova Carta Magna Baiana, ao regu-

lar a mesma matéria — competência do Tribunal de 
Contas — procedeu de maneira diversa: ao elencar as 
suas atribuições, disciplinando e delimitando a sua com-
petência, não lhe deferiu a atribuição de julgar, em 

última instância, recurso de ofício contra decisão admi-

nistrativa contrária à Fazenda Pública". 

Em seguida, arremata: 

"Da analise desses dispositivos e à luz dos princípios 
que norteiam a ciência jurídica, há, pois, que se concluir, 
pensamos, que a nova Carta Política Baiana revogou 
a anterior, neste aspecto, e, em conseqüência, também 
a lei infra-constitucional, cuja eficácia naquela se respal-
dava". 

O tema, como se vê', sobre se ostentar palpitante, 
estaria a merecer exame até mais aprofundado do que 
ora aqui se lhe dispensa. Com  efeito: — A emenda 
Constitucional n. 02, de 29.11.69, ou seja a Constituição 

do Estado da Bahia, entrou em vigor em 06.12 daquele 
ano, para adequar-se Ci Carta Federal — Emenda n. 

169, vigendo até quando foi substituída pela nova Carta 
em 05.10.89. 

A Carta atual cumpre insistir, simplesmente deixou 
de reproduzir o inciso V do artigo 46 da anterior, a 
qual por sua vez, em boa interpretação, antes apenas 
explicitara parcela mínima de abrangente competência 
não exaurida do Tribunal de Contas — a exemplo, de  

"julgar recursos em matéria tributária quando a decisão 

de última instância administrativa, for contrária à Fazen-
da Pública". Nada mais além disso. Justo, ao longo 

dos demais artigos, resulta intocada a abordagem do 
esgrimido tema recurso', seja direta, indireta ou obliqua-

mente. 
Clareando, de mais a mais, a competência do Tribu-

nal de Contas não se esgota ainda, em a nova Carta 
Baiana, a qual, outrossim, não abriga disposição outra, 

primacial ou mesmo secundária, que se incompatibilize 
com o vazio que a nossa Lei Orgânica recepcionada 

passou a preencher. 
Na Carta Baiana, nada, absolutamente nada, emol-

dure a uma revogação tácita, sempre emergente de ex-
pressa normatividade constitucional. 

Temos em consideração inafastável, a propósito e 
muito ao revés, relevantes considerações a colacionar 

daqui por diante, alentando as já deduzidas, tais càmo, 
inexistência de incompatibilidade constitucional e 
ausência de afronta ao espírito da Carta Baiana. 
Fundamentos que persuadem da permanência, em vigor, 

da disciplina, em aplicação, da Lei Orgânica deste Tribu-
nal. 

Antes porém, como a refutar de antemão, possível 
contradita, não nos alheiamos ao fato de que, em rigor, 

perante a Constituição, todas as normas restantes consti-
tuem o segundo grau de hierarquia;  e entre estas, novos 

graus se assinalam, na ordem decrescente e no pressu-
posto as de grau inferior. Entretanto, sem invadirem 

a matéria de competência das de grau mais elevados, 
nem consequentemente, infirmando as suas disposições, 

v.g. em leis federais, constituições estaduais e leis esta-
duais e municipais. 

A assertiva precitada, em tese, é correta e dela, 
em termos, não discordamos. Até a reforçamos com argu-

mento de superior autoridade: 
"O principio da constitucionalidade exige a confor-

midade de todos as normas e atos inferiores, Ws, decre-
tos, regulamentos, atos administrativos e atos judiciais, 
às disposições substanciais ou formais do Constituição;  

princípio da legalidade reclama a subordinação dos 
atos executivos e judiciais ás leis e, tombem, a subordi-
nação, nos termos acima indicados, das leis estaduais 
às federais e das municipais a umas e outras". (Confiro-se 
Loureiro Júnior: Da Constitucionctlidade das Leis, pág. 
18). 

Aí, logo se apreende, o principio nuclear da confor-

midade, seria impositivo, de obrigatório reverenciamen-
to, in casu, se a Lei Orgânica do TCE, estivesse em 

cotejo com uma DISPOSIÇÃO SUBSTANCIAL OU FOR-
MAL da nova Carta Baiana, quiçá secundária, como 
lei ordinária infra-constitucional que é. Porém, a todas 
as luzes não está pois entre as hipóteses ressalvadas 

que repugnam a revogação da Lei Orgânica do TCE, 
é uma delas. 

Em adequação, o magistério de Kelsem 
"o direito regula o suo propria criação, de tal arte 

que uma norma juriclica disciplina o processo segundo 
qual outib norma é produzida, bem como o conteúdo, 

em grou diverso, da norma a produzir-se. E como, devido 
ao caráter dinâmico do direito, a norma vale pela razão 
e pelo modo de sua produção em determinada forma, 
isto é, na forma determinada por outra norma, conclui-se 
que esta representa para aquela o fundamento de sua 
validade. A relação entre a norma determinante da pro-

dução de outra e a norma produzida pela forma determi- 
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• 
nada, pode representar-se pela imagem espacial da or-

dem superior e do ordem inferior. A norma que determino 
a produção é a mais alta e a produzida pela forma 

determinada é a mais baixa. A ordem jurídica não é, 
pois, um sistema de normas de igual hierarquia, situadas, 

por assim dizer, umas ao lado dos outras, mas uma 
ordem graduada de diferentes categorias de ordens. Sua 
unidade é restaurado pela conexão que resulta da circuns-
tância da produção e, pois, da validade de cada norma, 

remontar a outra, cuja validade, por sua vez, também 
foi determinada por outra norma; e esta corrente se 

fecho, por fim, com a regra hipotética fundamental, ou 
fundamento supremo da validade, que cria a unidade 

de toda a série de atos criadores". (Hans Kelsen: La 
Teoria Pura del Derecho, trad. J. G. Tejerina, pág. 108). 

Retomamos a demonstração interrompida, às fls. 

retro, quando versávamos a inocorrência de incompati-
Bilidade constitucional e inocorrência de afronta ao espí-
rito ou essência da nova Carta Baiana. 

Dai, em plano geral, há de ter-se em consideração 
que a mesma Carta Baiana, na Seção VII, da fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patri-
monial — presilhada ao Título IV — da organização 
dos Poderes, Capítulo I — do Poder Legislativo, a ser 
exercida pela Assembléia Legislativa, no desempenho do 

Controle Externo, com auxilio dos Tribunais de Contas 
do Estado e Municípios, artigos 89 e 91, articulados 

com os artigos 70 e 71 da CF, sem dúvida manteve 
a Lei nt 4137, de 02.09.83, Orgânica do Tribunal de 

Contas do Estado da Bahia, a fim de o Tribunal: 

prestar auxilio à Assembléia Legislativa no Con-
trole Externo da Administração Financeira e Orçamen-
tária (art. 1?); 

exercer a sua jurisdição estendendo-a aos ór-
gãos, unidades, serviços ou pessoas do Estado que, fora 

do respectivo território, complementam o seu aparelho 
administrativo (parágrafo único do artigo 1°);  

exercer a competência para julgar recurso em 
matéria tributária quando a decisão de última instância 

administrativa for contrária à Fazenda Estadual. 
Fê-lo, quanto a última das finalidades acima desta- 

cadas, acredito, como ato de controle de procedimento 
administrativo, cuja tutela se entende como de possível 
exercício quando concerne ao poder de decisão, nos 
procedimentos de execução. 

Ao afirmarmos que a competência foi estabelecido 
na Lei Orgânica, para controle ou tutela do ato estamos 
a querer significar a sua compossibilidade, ali, indepen-
dentemente de preexistência de disposição constitu-
cional especifica.Justo, porque a Resolução do CON-
SEF sobre finalizar o procedimento administrativo, com 

poder decisório, se põe em função do procedimento exe-
cutário da ação fiscal: 

"Ainsi la tutelle s'exercerait bien initialement sur 

rocie décisionnel, mais elle s'exercerait aussi dans "toutes 
'es procédures d'exécution": ou niveau des agentes d'exé-
cution, des ressources des personnes décentralisées, des 
différentes procédures "administrative, contractuelle, ju-
diciaire", ou niveau enfim de la "procédure de Ia dépen-
se". (Serge Regourd, L'Acte de Tutelle en Droit Admi- 
nistratif Françaá, 1982, p. 105). 	• 

Esse não é um entendimento exclusivo do Direito 

Francês, a positivar, antes da conclusão deste Estudo. 
Inobstante, "ad argumentandi", relevados que pu-

dessem ser esses pressupostos, a nova Carta Baiana teria 
revogado implícita ou explicitamente no particular, a 

Lei Orgânica do TCE, em não repetindo o disposto no 
inciso V do artigo 46 da Carta pretérita? 

Teria, sequer, abrogado a mesma Lei Orgânica, 
no particular? 

Estas indagações estariam a exigir adentramento 
mais profundo, se já não bastantes os argumentos "supra 

et retro" colacionados? Seja como for, não se nos afigu-
raria despiciendo, relembrar que: 

a Lei Orgânica de um Tribunal, não é, a rigor, 
uma inovação nacional;  

a inclusão dessa categoria de ato legislativo 
na sistemática do regime político brasileiro, já se tornara 
cediça ao tempo da edição da Lei Orgânica do TCE. 

Perseguindo o propósito de aprofundar o estudo, 

tanto possível, não nos perdoaríamos deixar "in albis", 
os subsídios tendentes a desfazer o equivoco da nobre 

Procuradora, a começar pela enfática afirmativa de que 
a nova Carta, ao disciplinar a matéria, não deferiu ao 

Tribunal de Contas a atribuição de julgar, como antes 
procedia, aquelas reportadas decisões do CONSEF, de 
última instância administrativa. 

Por evidente, insistimos, a nova Carta Baiana, não 

poderia ter deixado de recepcionar, não somente a Lei 
Orgânica do Tribunal, em obséquio à manutenção e segu-

rança da ordem jurídica existente, como toda a legislação 
específica que o órgão se estadeia para bem cumprir 

a Constituição, outorgando-lhe outras competências, na 
reserva legal. 

Soa temerária senão audaciosa, por conseguinte, 
afirmativa tão inexorável, qual seja, a de haver a nova 

Carta indeferido a atribuição do julgamento multicitado. 
Para que isso houvesse ocorrido era necessário, 

pelo menos, no texto da nova Carta Baiana: 
existência de disposição expressa, incompatível 

com a sua correspondente na Lei Orgânica do TCE; 

criação de novo mecanismo disciplinando o recur-
so de oficio, por igual incompatibilizado com o pree-
xistente; 

houvesse a nova Carta, de modo expresso ou 
não, proibido o recurso necessário, na legislação do 
Estado. 

Em qualquer dessas hipóteses meramente exemplifi-

cativas, de modo a não deixar dúvidas sobre não ter 
sido propósito do legislador constituinte, expungir da 
nova o recurso necessário, não o teria albergado para 
as decisões providenciárias a que se dirige. 

Ora, a Orgânica do Tribunal, não é, está visto, 
lei complementar formal do Direito Constitucional Brasi-
leiro, integrativa da Constituição, como um "tertium ge-
nus", intercalar ou intermediário, por não expressamente 
prevista no Código Magno, nem concebida a sua elabo-
ração por um processo específico e qualificado: 

"As leis complementares somente serão aprovadas 

se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros 
das duas Casas do Congresso Nacional, observados os 

demais termos da votação das leis ordinárias" e pela 
Assembléia Legislativa do Estado, como dispuser a perti-
nente legislação". 

Esse o regramento constitucional, que remanesce 
incontendível. 

É induvidoso, pois, que a nossa Lei Orgânica não 
se concluiu e não foi elaborada, segundo o processo 
por tal modo recomendado na coetânea Carta Federal, 

Emenda 1/69, a que se afeiçoara a anterior Carta Baia-
na, revogado pela atual. Porisso igualmente, é que a 

Lei Orgânica deste Tribunal, -como ordinária infra-cons- 
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titucional, permanece vigente, na sua inteireza, corno 

tal recepcionado pelo novo sistema constitucional. 
Muito clara e intuitivamente, portanto, a Lei Orgâ-

nica deste Tribunal, não há de ser considerada revogado 
ou ab-rogada em decorrência do vigência da nova carta 

Baiana, por forcejada interpretação, em divórcio com 
a exegese do direito público constitucional. 

Certo, no rigor técnico-jurídica mais absoluto, não 
se questiona, a posssibilidade de leis estaduais comple-

mentares, tanto que não as impede, antes autoriza a 
nova Carta Baiana (art, 72, II CE). Quando a Carta 

Federal anterior à atual veio a lume, as pessoas político-
constitucionais da federação já eram organizadas como 

estado-membros e se regiam pelas respectivas Consti-
tuições (art. 13, Emenda 1/69). 

Nem há dúvida quanto aos estados-membros já 
àquela época poderem inserir, nas Constituições Esta-

duais, o sistema de leis complementares estaduais. 
Não é só. Fácil é perceber, sempre em função da 

coetaneidade das Cartas Federal e Estadual, que se a 
nossa Lei Orgânica estivesse na indigitada moldura das 

complementares, em sentido estrito, ou mesmo, em 
sendo restrito e versasse, a propósito, matéria cuja disci-
plina exigisse, a seu tempo, lei complementar formal, 
ai sim, que se poderia concluir, com fundadas razões, 

pela revogação ou abrogação. 
Sem dúvida, segundo a teoria das leis comple-

mentares a problemática da revogação ou ab-rogação 
não pode desconsiderar o dualismo, que perdura em 

nosso sistema constitucional, desde 1967, lei comple-
mentar, no sentido ontológico de leis que completam 
a Constituição no sentido formal do atual Direito Constitu-
cional Brasileiro vigente, alusivo àquelas leis expressa-

mente previstas no texto da Carta Constitucional elabo-
radas mediante aquele processo especial e qualificado. 

Insistimos, pois, em afirmar que, na hipótese em 
exame, não houve revogação alguma. 

Nesses casos, quanto a não ter ocorrido revogação 
ou ab-rogação alguma, o atendimento vem de longe: 

"Ouso dizer que, em boa técnica, uma Constituição 
não revoga leis. 

Constituição e leis, pelo menos no sistema das cha-
madas Constituições rígidas, são preceituações de nível 

ou hierarquia diferente. O problema da inconstitucio-
nalidade é um problema de hieraquia de normas, a ser 
resolvido pela. prevalência da lei de graduação superior, 
que é a Constituição. 

A teoria da ab-rogação das leis supõe normas da 
mesma autoridade ou hierarquia. Quando se diz, com 

assento no Código Civil, que a lei posterior revoga, 
ainda que tacitamente, a lei anterior, supõem-se, no 
cotejo, leis do mesmo nível. 

Mas se o confronto situa-se em face da Constituição, 

intteprete está diante de um desnível, que é precisa-
mente o que caracteriza a dedaração da inconstitucio-
nalidade, problema de direito público, de técnica pecu-
liar, desconhecido ou inadmitido em muitos países, como 

era entre nós até a Constituição de 91. 

A Constituição, no art. 183, mandando que conti-

Ruem em vigor "enquanto não revogadas", as leis que, 

explicita ou implicitamente, não forem contrárias a ela, 
supõe que tais leis, como quaisquer outras, possam ser 
revogadas, mas evidentemente por outras leis, emanadas 

dos órgãos legislativos. A revogabilidade está admitida, 
no plano da competência dos órgãos constitucionalmente 

aptos para legiferar — o que mostra que não ficaram  

revogadas pela Constituição posterior, ainda que se de-

monstre que contrariam, explicita ou implicitamente, dis-
posições constitucionais, mérito da incompossibilidade ar-

guida. (Soluções de Direito Aplicado, edição 1953, Livra-
ria Freitas Bastos, pgs. 76/77. Castro Nunes). 

Resumida a problemática a termos constitucionais 
mais singulares, a Lei Orgânica do TCE, não é inconci-
liável com a Carta Baiana, nem com lei posterior a ela. 
É sim, compatível com a C.E., onde o recurso de ofício 
do CONSEF não deixou de virtualmente se conter, na 
exata medida em que o TCE há de continuar exercendo, 

também, o controle por receitas públicas, como parte 
de procedimento orçamentário. 

Aclarando o que significa seu conteúdo virtual, é 

como se estivéssemos dizendo, a sua linguagem semiótica 
ou sintomática. A linguagem de uma Constituição é essa. 

Cumpre buscar a tradução ou o entendimento do que 
ela diz mais na sua subjacência do que na sua I iteralidade. 

Aliás Osvaldo Bandeira de Melo, no seu Curso de Direito 
Administrativo, põe essa situação em relevo quando des-

perta o intérprete no sentido de não desprezar o espirito 
ou a essência da norma, porque ele diz sempre mais 
do que a sua literalidade. 

Voltamos a insistir, por se nos afigurar demais valio-

so, no argumento de que a atual Constituição Baiana, 
ao suprimir o inciso V, do art. 46 da anterior, não 

criou disciplina cOnstitucional alguma, no seu texto, que 
pudesse ser entendida, por força da mais elástica inter-

pretação, como vedatoria da reapreciação daquelas suas 
decisões de última instância adminsitrativa, ou por contrá-
ria ao seu espírito. 

Outrossim, o campo especifico de incidência das 
leis complementares, de impossível invasão por outras 
normas jurídicas, exceto uma Emenda à Constituição, 

foi preservado na Lei Orgânica do Tribunal 

Nessa linha de raciocínio, decomposto em elementos 
básicos, sabendo-se que a Constituição cria a nova ordem 
jurídica, a qua' se hão de ajustar tantos os efeitos dos 

atos ou fatos nascidos no passado, quantos atos ou fatos 
futuros, tanto as demais normas jurídicas obrigatórias 

quanto os atos administrativos e judiciais, dessa particular 
natureza político-estatutária, ou orgânica decorre entre 
outras, assinala Vicente Rijo, no DIREITO E A VIDA DOS 
DIREITOS, edição 1952, Mim Limonad, pág. 388, as 
conseqüências jurídicas civis: 

a — o direito hormativo anterior a nova Consti-

tuição, prevalece, não sendo por ela exprêssa ou tacita-
mente admitido quando as normas antigas forem compa-
tíveis com as normas constitucionais novas; 

b — ainda que o conteúdo de alguma disposição 
constitucional nova seja igual ao consagrado pela Consti-
tuição anterior, esta igualdade não suprime, juridica-

mente falando, o caráter de direito novo da prescrição 
vigente. 

Tudo isso conduz, em resumo, dos resumos, à convic-
ção de que não houve revogação expressa nem revogação 
tácita, por quanto: 

a — uma norma (disposição isolada ou lei, ou cor-
pos de leis, ou código, ou outro qualquer ato obriga-

'46rio), pede ser revogado, é certo, por outra norma. 
Expressamente, quando o poder competente, por meio 
de declaração formal, faz cessar a obrigatoriedade de 
um preceito até então vigente, circunstância não ocorrida 
neste caso em exame. 

Tacitamente, ou por via indireta, quando a nova 
norma dispõe sobre a mesma relação contemplada pela 
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g norma anterior, ou por modo incompatível com a dispo-
sição antiga, ou criando uma disciplina nova e total, 
a revelar, inequivocamente, a intenção de susbstituir uma 
disciplina por outra. 

Nesse sentido dispõem os Códigos em suas generali-

dades, adverte Vicente Ráci: 

"A lei posterior revoga a anterior quando expressamente 
declare, quando seja com elo incompatível, ou quando 

regule inteiramente a matéria de que tratava a lei ante-
rior" (Cód. Civ. Bras., Lei de Introd., art. 2s, 

A Lei só pode ser ah-rogada ou derrogado por outra 
lei posterior que assim o declare expressamente, ou que 
contenha disposições total ou parcialmente incompatíveis 
com a lei anterior (Cód. Civil Mexicano, art. 5?); 

As leis não são ah-rogadas senão mediante leis poste-
riores, por declaração expressa do legislador, por incom-
patibilidade entre a nova disposição e as anteriores, 
ou porque a nova lei regule matéria já regulada pela 

lei anterior (Cód. Civ: ital. art. 15). 

Importante, transcendental mesmo, em tema de na-
tureza de uma Constituição é fixar os lindes do seu perfil 

superior como recolhemos de lapidar sentença do juiz 
Marshall da Suprema Corte Americana: 

"A natureza de uma constituição, portanto -exige que 

apenas os seus grandes traços sejam demarcados, que 
só se designem os seus assuntos mais importantes e que 

os elementos secundários em que possam se exigir esses 
assuntos sejam deduzidos da própria natureza de cada 

um deles" (Extraído de Poderes Implícitos na Constituição 
de Eliana Goulart Leão de Faria in RBP 65). 

Esse é o ponto de partida inclusive e sobremodo 

para que se possa interpretar a Constituição, com urna 
linguagem específica que assim requer, seja considerado 
em função de planos articulados e transfundidos. 

É necessária aguda percepção no diagnóstico da 

revogação ou da inconciliabilidade pela contradição de 
normas, conforme encontramos no Magistério de Lourival 

Vilanova, Catedrático da Faculdade de Direito da Univer-
sidade Federal, sob o subtítulo MESCLA DE PLANOS; 

em artigo de doutrina intitulado NORMA JURÍDICA — 
PROPOSIÇÃO JURÍDICA (Significação semiótica, publi-

cada na Revista de Direito Público, janeiro/março, n. 
61, 1962, calcado em KEISEN, quando afirma ele que 

as duas normas jurídicas se contradizem e porisso não 
podem ser simultaneamente válidas quando as PROPO-

SIÇÕES JURÍDICAS que as descrevem se contradizem: 

"É um foto que os sistemas jurídicos contêm contradições 
internas e que não satisfazem suficientemente a exigência 

de coerência ou consistência intra-sistemática. Mais. O 
só fato da contradição não anula ambas as normas. 

Nem a lei de não-contradição, que é lei lógica e não 
norma jurídica, não indicará qual das duas normas con-
tradizentes prevalece. É necessário norma que indique 
como resolver a antinomia: anulando ambas, ou manten-

do uma delas. Em nosso sistema o órgão jurisdicional 
aplica uma, mas não anula o outra, que continua a 

pertencer ao sistema (até que a ação dedaratória de 
inconstitucionaliclade ou de ilegalidade elimine a regra 

conflitante)" 

Se não há revogação ou contradição, ou qualquer 
outra determinação constitucional que iniba o controle 
do Parlamento e por conseqüência do órgão que auxilia, 
perdura, na atividade estatal, como válido e eficaz todo 

disciplinamento constitucional de fiscalização financei-
ra, operacional e patrimonial. 

Dessarte não há atividade estatal, no âmbito da 

realização orçamentária que não se submeta ao controle 
parlamentar e por conseguinte não sensibilize os Tribunais 

de Contas, no exercício do controle externo. 
Trazendo ao plano fâtico, se ao Tribunal de Contas 

é dado fiscalizar, inclusive sustar atos da administração, 
por expressos e cogentes mandamentos da nova Carta 
Baiana, em sintonia perfeita com a Carta Federal, onde 
estaria o impedimento para rever as decisões do CON-

SEF, contrárias aos interesses do erário? 
O que é um Auto de Infração, senão um lançamento 

no sentido técnico-jurídico do Direito Tributário? 
Quando o CONSEF julga improcedente o Auto de 

Infração, gerador de receita pública, não estaria ope-
rando uma renúncia abdicativa dessa receita, submetida 

ao controle externo que o Tribunal exerce no auxílio 
ao Poder Legislativo e a um só tempo contrariando o 
principio da cidadania que repousa na igualdade? 

Ora, se a Assembléia Legislativa é a representação 

maior do cidadão-contribuinte na medida em que, via 
sonegação, se configura o enriquecimento ilícito, está-se 
promovendo: 

de um lado, a desigualdade entre cidadão-con-

tribuinte honesto e o sonegador, violando, assim, o princí-
pio de que todos são iguais perante a lei; 

de outro, gravando a sociedade que deverá 
pagar pelo sonegador ou terá serviços menos eficazes 
à sua disposição. 

Não exercendo a Assembléia, por intermédio do 
controle externo, essa função, estar-se-á cometendo uma 
inconstitucionalidade, que fere não apenas dispositivos da 
Constituição, como seu espírito e sentido do ordenamento 
jurídico. 

Ao fim e ao cabo, conclusivamente, não se pode 
imputar ao constituinte estadual, ao deixar de acolher 
na Carta norma contemplada em Constituição anterior, 
a vontade, o objetivo, ou a intenção de expurgar do 

ordenamento jurídico essa norma, pelas seguintes razões: 
a - não há nexo jurídico de coordenação ou subordi-

nação entre Constituições, de modo a se aceitar a revoga-
ção de uma Constituição ou de seus dispositivos por 
outra. Se tal ocorresse significaria que superior à Consti-
tuição seria outra Constituição. Na verdade o pressuposto 

da Constituição, seu prius jurídico, é a norma funda-
mental. Daí que não se pode dizer, sem cometer terato-
logia jurídica interpretativa, que uma Constituição, ao 
não incorporar dispositivos contemplados em uma que 

a precede, os tenha expungido do ordenamento jurídico. 

b - pelo princípio da recepção, e se considerando 
argumento antes referido, a norma integrante de uma 

lei ordinária, que não contraria o texto constitucional, 

permanece válida e eficaz. Deve ser interpretada a vali-
dade e eficácia da norma a partir do conjunto do ordena-
mento jurídico que não é constituído, apenas, da Consti-
tuição. Esta é uma norma produtiva da mesma forma 

que a Lei Orgânica do Tribunal de Contas que, por 
sua vez, é também executiva, conforme conceito de Nor-
berto Bobbio. 

c - A constituição deve sintonizar-se com seu tempo, 
refletindo o estágio da sociedade e do Estado, e sobre 
eles influenciando. Dessa perpesctiva é que se deve consi-

derar a classificação das Constituições em sintéticas e 
analíticas. Assim, antes, como a sociedade requeria, em 

menor complexidade, a intervenção, e consequente con-
trole, da potestade pública, de que o Tribunal de Contas 

é emanação, um texto constitucional poderia ser conside- 
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rodo sintético, não obstante haver acolhido normas típicas 

de legislação infra-constitucional. Com  a ampliação da 
intervenção do Estado, e a necessidade de normas consti-
tucionais reguladoras de novos aspectos da vida social, 
a Constituição se tornaria um verdadeiro código se, con-

templando novos dispositivos, mantivesse todos aqueles 
constantes de Cartas anteriores, com vigência reclamada 
pela sociedade. 

Porisso, a Constituição, para se manter de bom 

tamanho, é levada a banir de seu texto normas, como 
as de caráter procedimental. É do natureza da Consti-

tuição acolher normas de direitos substantivo e não adje-
tivo ou procedimental, como é o caso do recurso do 
CONSEF. O direito substantivscorrespondente a tal re-
curso e se encontra agasalhado na competência' constitu-

cional do controle da renúncia de receita. Não há contra-
dição entre esse recurso e o denegatório de pensão do 

IAPSEB, tipicamente substantivo e que não encontra na 

Constituição norma substantiva outra. 

d - Na mesma ordem de idéias é de se admitir 
que o constituinte estadual, ao ampliar qualitativa e quan-

titativamente, o tratamento dado ao Tribunal de Contas, 
não poderia jamais ter a intenção de retirar do ordena-

mento jurídico norma incorporada à legislação ordinária 
e que deriva diretamente de dispositivo constitucional, 

relativo ao controle da renúncia de receita. E se a teve, 
a intenção passa a ser dislate. 

e - As normas constitucionais não comportam herme-
- nêutica meramente empírica e contraditória, apanágio 

da visão positivista do direito, que, por sua vez, engloba 
a ciência jurídica. Dessarte, a interpretação global do 
ordenbmento jurídico requer que todas as suas normas 
sejam cqnsideradas em uma relação lógica, com vistas 
a evitar as lacunas, as antinomias e as anomias. 

A AÇÃO CORREICIONAL NO TRIBUNAL DE CONTAS: 

LIMITES E PERSPECTIVAS 

CONS: PEDREIRA LAPA 

A correição (do latim correctione, mesma raiz da 

palavra correção) constitui mecanismo essencial no pro-
cesso de aperfeiçoamento das instituições e dos homens, 

pois seu objetivo é o de corrigir os desvios, porventura 
ocorridos, e sancionar as faltas, contribuindo, assim, 
para a consecução daquilo que para muitos é um ideal 
inatingível ("A perfeição é uma meta defendida pelo 
goleiro", na expressão poética do compositor Gilberto 

Gil). 
A ação correicional, surgida como instrumento de 

vigilância para garantira satisfatória prestação dos servi-

ços judiciários, e até mesmo dos administrativos, adquiriu 
contornos diferenciados em seu processo evolutivo. As 

-Ordenações Filipinas já contemplavam esse mecanismo 
de controle, traçando para seu titular - Corregedor da 

Casa da Suplicação — o seguinte perfil: 
, "Fidalgo de limpo sangue, de sã consciência, pru-

dente e de muita autoridade e letrado, se possível. E, 
sobretudo, tão inteiro que, sem respeito de amor, ódio, 
perturbação outra do ânimo, possa a todos guardar 

igualmente". 
Segundo esse conceito, evoluiu a atividade de cor-

reição e o papel de seu titular, no Poder Judiciário, 

responsável maior pelo estabelecimento de seus dogmas, 
muitos, ainda, vigentes. 

Dentro dessa concepção tradicional e caracterizada 
pela rigidez de suas regras, a correição se configurou, 

formalmente, como um mecanismo de fiscalização dos 
serviços da justiça, com o objetivo de zelar pelo seu 

bom e regular funcionamento, com a aplicação, inclusive, 

de penas disciplinares aos transgressores. 
Ora, essa concepção está fundada na burocracia, 

na repressão e no moralismo, entronizando, assim, um 

caráter pretensamente neutro doação correicional, atual-
mente inaceitável, pois conflito com o conceito de partici-

pação. Por isso mesmo, é indispensável relativizar-se  

significado arqueológico que recobre esse conceito me-
dievo, situando-o no fluxo da história. No momento em 
que a expressão modernidade se torna autêntico "passe 

partout" devido à extrema banalização de seu uso, nem 
por isso se vai recuperar noções anacrônicas, sem sintonia 

com a nossa época, denominada, pernosticamente por 
alguns, de pós-moderna, e que seria caracterizada, como 

nota criticamente Sérgio Paulo Rouanet (As razões do 
Iluminismo), como "um cotidiano em que a máquina foi 
substituída pela informação, a fábrica pelo 'shopping 

center', o contato pessoa a pessoa pela relação com 

vídeo". 
Manifesta-se, desse modo, a inadequação de anti-

gos conceitos ao contexto atual, cujas mudanças tendem 
a ser, cada vez mais, aceleradas. Por essas razões, 

novo sentido da correição deve buscar seus fundamentos 
na contemporaneidade, o que impere o exame de elemen-

tos que desempenham papel importante no atual cenário. 

Nessa perspectativa, o ato correicional defronta-se 

com interesses de ordem geral e específica, como primei-
ro cedendo primazia aos particularismos que ganham 

força cada vez maior na sociedade contemporânea. Esses 
particularismos, geralmente vinculados a interesses corto-

riais de grupos profissionais ou de setores sociais, se 
opõem à universalidade da cidadania, ou seja à vontade 

geral, para usar uma expressão de José Guilherme Mer-
quior (Rousseau e Weber Dois Estudos Sobre a Teoria 
da Legitimidade). Para Merquior os interesses particulares 

deitam suas raízes na tradição patrimonialista-protecio-

nista do Estado, a qual, no Brasil, é bastante arraigada, 
sendo mesmo herança de Portugal, segundo Raymundo 
Faoro (Os Donos do Poder). Esse autor enfatizo que 

no patrimonialismo "o Estado torna-se uma empresa do 

príncipe, que intervém em tudo, empresário audacioso, 
exposto a muitos riscos por amor à riqueza e à glória: 

empresa de paz e empresa de guerra". Em conseqüência, 
conforme, ainda Faoro, "o sistema patrimonial, ao con-

trário dos direitos, privilégios e obrigações fixamente 
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determinados do feudalismo, prende os servidores numa 

rede patriarcal, na qual eles representam a extensão' 
da casa do soberano". 

A prevalência desses particularismos resultou, no 
Brasil, na formação de verdadeiros guetos corporativistas 

que se encastelam, freqüentemente, nos mecanismos do 
Estado, visando à defesa de seus privilégios. Assim, a 

associação de interesses específicos com o caráter patri-
monialista do Estado brasileiro, de um lado, e a recepção 
inevitável pela influência dos sistemas de informação, 

de novas idéias, procedimentos, métodos e tecnologias, 

de outro, compõem um quadro de dualidade aparente-
mente contraditória, com repercussões sobre a Adminis-

tração Pública brasileiro, e, portanto, sobre a ação cor-
reicional. Justamente, em um contexto no qual a convi-

vência entre o antigo e o moderno é típica, como na 
Bahia, as conseqüências desse fenômeno são mais agu-
das. 

Naturalmente, esse cenário dificulta a ação correi-
cional na busca da conexão da vontade geral com os 

interesses específicos, que não podem ser desconside-
rados, para fazer, afinal, prevalecer a universalidade 
da cidadania. 

A superação dessas dificuldades ocorre na medida 

em que a ação correicional considera que, a formação 
da vontade geral, em vez de produto do consenso ou 

de uma consciência coletiva, repousa no debate de todos 
sobre o interesse comum, tão bem formulado por Mer-

quior (Rousseau e Weber, Dois Estudos Sobre a Teoria 
da Legitimidade: 

"O que consagra a vontade geral não é a unidade 

ab initio, mas a unidade alcançado através da livre 
manifestação de pontos de vista divergentes". 

Contudo, a noção tanto de interesse comum como 
de interesse especifico se altera no curso da história, 

que repercute sobre a ação correicional. 

Portanto, a atividade correicional é revestida de 

um caráter histórico, adaptado a situações concretas. 
Dai, que ela é inelutável no sentido atribuído a essa 

palavra por Clement Rosset (O Princípio de Crueldade), 

ou seja, "não designa o que seria necessário para toda 
a eternidade, mas a isto a que é impossível furtar-se 
no instante mesmo". Configura-se, pois, o caráter prag-

mático da correição que não constitui, como ocorria 
tradicionalmente, um simples discurso, ou mero sistema 
conceituai, e nem mesmo uma teoria, a não ser que 

se tome esta última como "o resultado de um olhar sobre 
as coisas: olhar ao mesmo tempo criativo e interpretativo, 
que pretende, à sua maneira, e segundo seus próprios 

meios, dar conta de um objeto ou de um conjunto de 

objetos, conforme assinala Rosset, ainda. Pode-se, assim, 
comparar a correição a um olhar, simultaneamente, criti-

co, criativo e corretivo sobre os atos e fatos da Adminis-

tração Pública submetidos ao seu âmbito de atuação. 
Dentro dessa moldura contemporânea, a ação cor-

reicional tem outro sentido, despontando como uma nova 
prática, que exige do titular que exerce uma postura 
inédita, que, nada tendo a ver com a imagem estabe-
lecido pelas Ordenações Filipinas, pode ser sintetizada 
nas seguintes palavras de Roland Barthes [Durante muito 

tempo fui dormir cedo, in o Rumor da Língua. 

"Coloco-me realmente na posição de quem faz algu-
ma coisa, e não mais de quem fala sobre alguma coisa: 
não estudo um produto, endosso uma produção;  elimino 

discurso sobre o discurso". 

Nessa perspectiva, a correição é marcado por vários 

elementos, dentre os quais a associação da criatividade 

com a simplificação, da colaboração e da participação 
com a ética, em lugar da burocracia, da repressão e 

do moralismo de ordem meramente formal. Assim, se 

abrem perspectivas inéditas para o exercício da correição 
no Tribunal de Contas, o que se coaduna com as responsa-
bilidades que lhe foram atribuídos pelo ordenamento 

constitucional na defesa da cidadania. Essas questões 
estão diretamente relacionadas com a prevalência do 

interesse público sobre o das corporaçães, e da sociedade 
civil sobre o Estado Patrimonialista. 

Por conseguinte, a especificidade do sistema de con-
tas bem como a renovação de procedimentos e métodos 
adotados pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

conduzem a que não se transponha para esse Órgão 

conceitos e mecanismos utilizados pelo Poder Judiciário. 
Mormente quando a ação correicional do sistema de 

contas, integrando o universo do controle externo da 
Administração Pública, está mais suscetível às influências 
de fatores de toda ordem que permeiam e condicionam 
as atividades do aparelho administrativo. 

Por isso mesmo, fatores relacionados com as ori-
gens, tradição e contingências da Administração Pública 

devem ser considerados na análise do exercício da correi-

ção. Como o confrole externo se exerce sobre a conduta 
dos agentes públicos, entre os fatores anunciados e que 

repercutem sobre a eficácia da correição, se destaca 
aquele derivado da concepção patrimonialista que conta-

mina o próprio comportamente do servidor. 
Segundo a atilada observação do pensador Sérgio 

Buarque de Holanda (Raízes do Brasil), para o servidor 
público "a própria gestão política apresenta-se cheio 

assunto de seu interesse particular; as funções, os empre-
gos e os benefícios que deles aufere relacionam-se a 
direitos pessoais do funcionário e não a interesses objeti-
vos, como sucede no verdadeiro Estado burocrático em 

que prevalecem a especialização das funções e o esforço 
para se assegurarem garantias jurídicas aos cidadãos". 

Nesse mesmo tom, o autor ao opor o Estado patrimonial 
ao Estado burocrático', — este, de qualquer forma, re-

presentando um avanço sobre o primeiro, — resume 
grande problema do Estado patrimonial — e que consti-

tui, talvez, o fundamento básico da vigilância do órgão 
de controle externo, .com repercussões de imediato no 

respectivo sistema de correição, — da seguinte forma: 

"Falta a tudo a ordenação impessoal que carac-

teriza o Estado burocrático. Na Brasil pode-se dizer 
que só, excepcionalmente, tivemos um sistema adminis-
trativo e um corpo de funcionários, puramente dedicados 
a interesses objetivos e fundados nesses interesses. Ao 

contrário, é possível acompanhar, ao longo de nossa 
história, o predomínio constante das vontades particu-

lares que encontram seu ambiente propício em circuitos 
fechados e pouco acessíveis a uma ordenação impessoal". 

Nada mais atual do que essa observação, que se 
aplica, como uma luva, a servidores de todos os Poderes, 

em todos os níveis de Governo e de toda condição... 

Na verdade, inobstante a adoção dos métodos mais 

modernos de gestão pela Administração Pública, mesmo 
coma sua informatização e com o esforço de profissiona-

lização dos seus agentes, tal situação longe está de ser 
superada. Daí que é neste contexto que se desenvolve 
.3 ação correicional do Tribunal de Contas. 
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Assim, a atividade de correição no Tribunal se re-

veste de um sentido peculiar, ainda quando recorre a 
instrumentos semelhantes aos usados pelo Judiciário. Por 

exemplo, muito embora a correição parcial — aquela 
que ocorre em virtude de um fato específico trazido ao 

conhecimento do corregedor, por oposição à correição 
geral, segundo as rotinas estabelecidos — tenha o mesmo 

pressuposto, ela adquire outra conotação no sistema de 

contas. 
Nesse sentido, foram propostos sistemas de correi-

ção afeiçoados às peculiaridades dos Tribunais de Con-

tas, extrapolando, inclusive, o âmbito do próprio órgão. 
Nessa linha, João Lyra Filho sugeriu que 0 Legislativo 

elegesse, dentre os membros do Tribunal de Contas, 
corregedor porque sua atuação extravasaria os limites 

do órgão. Igualmente, Caio Tácito propôs a criação 
de um "ombudsman", como corregedor das empresas 

estatais, o que o aproximaria do papel do corregedor 
do Tribunal. Registre-se, ainda, a proposta de Celso 

de Barros, de criação de um corregedor administrativo. 

Todas essas propostas mostram que não é de hoje 

a preocupação com um modelo de correição que atenda 
às especificações do sistema de contas. Por isso, o exer-

cício da correição no âmbito do Tribunal de Contas apre-
senta aspectos peculiares. A atividade correcional não 

se dá, apenas, nos limites do próprio Tribunal, esten-
dendo sua atuação ao conjunto da Administração Pública 

e o corregedor não é um mero feitor, encarregado de 
disciplinar os serviços do órgão. Na verdade, a correição 

no sistema de contas está diretamente vinculada ao exer-
cício da cidadania como, de resto, deveria estar a do 
aparelho judiciário. Por conseqüência, a ação correcional 
contribui para que o Tribunal de Contas assuma, por 
sua posição crítica, o papel de garantidor da eficácia 
e da moralidade administrativa. Ora, como a atividade 

de controle externo, por sua naiureza, é substancialmente 
correicional, há que se distinguir, na matéria, os quatro 
níveis de correição imanentes à ação do Tribunal de 
Contas do Estado: 

1 — o inerente à própria finalidade do órgão, 
enquanto mecanismo de controle externo, e exercido, 

fundamentalmente, pelo Plenário, Câmaras e unidades 
final ísticas —as Coordenadorias — e de assessoramento 

— as Assessorias. 
2 — o resultante-do exercício de supervisão pelos 

Conselheiros em relação às Coordenadorias. 
3 — o indissoluvelmente vinculado ao exercício da 

Presidência, enquanto comando maior do órgão. 
4 — o atribuído ao desempenho da Vice-Presi-

dência, em decorrência de norma regimental. 
O primeiro nível se entende com a vocação mesma 

do Tribunal, como órgão de controle externo da Adminis-
tração Pública, que encontra respaldo, principalmente, 

nos novos caminhos trilhados pela Corte, após a promul-
gação da Constituição Estadual de 1989. Nesse sentido, 

Tribunal, através da realização de auditorias e inspe-
ção, vem mudando sua forma de atuar. Justamente, em 
vez de predominância do controle formal, contábil, poste-
rior, de ordem repressiva, com fulcro no exame das 

prestações de contas, o Tribunal busca a contempora-
neidade da ação controladora com o ato sob controle, 

exame da relação custo/benefício, o desvendamento 
da eficácia da gestão e a prevenção. 

Ora, tudo isso reforça a ação correicional, cujo 
objetivo primordial não é apenas ode avaliar o funciona-
mento do serviço, soba ótica formal, mas sim, a verifica- 

ção de seus resultados operacionais, ou seja, os produtos 

que dele decorrem. Por isso auditoria e correição se 
correspondem, mormente quando se considera que ambas 

visam ao aperfeiçoamento dotserviço prestado, o que 
implica na existência de um processo de transformação. 
Isto porque os procedimentos de auditoria e de correição 
procuram reunir, sob uma visão de conjunto, os diversos 

elementos que compõem uma gestão, com vista's a avaliar 
seus resultados. Essa idéia também encontra seu corres-
pondente na necessidade que tem tanto a auditoria como 
a correição de considerara fato é a conduta controlados, 

ou seja o acontecimento, como dados irredutíveis, toman-
do de empréstimo a imagem usada por Claude Levi-S-

trauss (De perto e de Longe, entrevista a Didier Eribon) 

Nessa perspectiva, as ações do Tribunal de Contas 

ganham dimensão inusitada, como o Conselheiro Pedrei-
ra Lapa, com clareza, mostrou em seu voto em separado, 

por ocasião da apreciação das contas do Governador 
do exercício de 1989. Nesse pronunciamento, mais do 

que anunciar novas trilhas, aliás preconizadas por outros 
ilustres Conselheiros, a exemplo do Dr. Adhemar Martins 

Bento Gomes e do Dr. Filemon Mattos, o Dr. Pedreira 
Lapa apontou para os fundamentos que embasam a ativi-

dade correicional, sobretudo quando afirmou que o exa-
me das contas do Governador só tem sentido se vinculadas 

aos relatórios de auditorias realizadas no exercício cor-
respondente, o que se estende, igualmente, à apreciação 

das contas dos administradores. Portanto, os suportes 
e pressupostos da correição encontram-se nas operações 

de auditoria. 
Já o segundo nível da ação correicional reside na 

atribuição dada aos Conselheiros pela Resolução Regi-
mental n. 27/89, para exercerem, salvo o Presidente 

e o Vice, a supervisão das Coordenadorias. Esse sistema 
possui duplo alcance: 

acompanhamento dos trabalhos técnicos de cada 
Coordenadoria, velando por sua qualidade, mediante 

orientação adequada. 
acompanhamento das ações dessas unidades em 

relação aos jurisdicionados, segundo um programa de 
auditoria previamente estabelecido. 

No primeiro caso se exerce um correição tipicamente 
interna sobre a equipe da Coordenadoria, visando a 

garantir um nível técnico satisfatório dos trabalhos, en-
quanto a segunda hipótese configura, embora limitada, 

uma ação de correição direta sobre os jurisdicionados. 
Essa correição, que se exerce como uma supervisão 

das equipes, de caráter eminentemente técnico, tem duas 
limitações: ocorre no âmbito de cada Coordenadoria 
e obedece ao programa de auditoria. Na verdade, essa 
atividade é uma descentralização das competências que 

poderiam originariamente ser exercidas pelas instâncias 
colegiadas do órgão. Tal sistema encontra sua razão 

de ser na necessidade de se agilizar mecanismos de super-
viião do órgão. 

Já a correição a cargo do Presidente, o mais alto 
dirigente do colegiado, deriva das atribuições que lhe 

são deferidas, sobretudo aquelas de natureza gerencial, 
ao comandar os destinos da Instituição no período para 

qual foi eleito por seus pares. Tais atribuições se mani-
festam no exercício de funções executivas, de represen-

tação, de coordenação e de orientação. Assim, ele encar-
na, simbolicamente, o poder de correição do Tribunal. 

Aliás, em virtude do seu "status", a figura do Presidente 
deve ser resguardada do exercício direto de ações de 
correição que poderiam prejudicar o nível satisfatório 
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de relação que deve manter com os jurisdicionados. Mas, 

da mesma forma que se configurou, com a criação das 
supervisões a cargo dos Conselheiros, uma descentra-

lização de função, também, o exercício da correição 
pelo Presidente é delegada ao seu colaborador mais 

imediato, ou seja o Vice-Presidente. A condição essencial 
para o êxito da atividade correicional reside na vincula-

ção da eleição, em uma mesma chapa, do Presidente 
e seu Vice. A harmonia, e mais do que isso, a identidade 
de propósitos, no exercício dessas funções é fundamental 
para a eficácia da correição que, do contrário, se veria 

esvaziada no seu conteúdo. Essa harmonia vai propiciar 
ao corregedor a autonomia para desempenhar essa fun-
ção crítica, ancilar em relação ao exercício da Presi-
dência. Por outro lado, devido à natureza colegiada 
do Tribunal, a ação correicional se submete às decisões 
do Plenário. 

Cabe, nesse quadro, distinguir, ainda, as relações 

entre o corregedor e a supervisão a cargo dos Conse-
lheiros. O corregedor não deve interferir na orientação 
fornecida por cada Conselheiro à respectiva Coordena-
dono. Apenas, em caso de orientações divergentes ou 

conflitantes, com repercussão sobre a ação de controle 
externo, ele deve se articular com os demais Conselheiros, 

com vistas a promover uma compatibilização entre as 
várias orientações, para assegurar coerência às ativida-

des do Tribunal. Até mesmo contribuindo para superar 
conflItos surgidos da interferência de um supervisor em 
área submetida a outro Conselheiro. 

Do mesmo modo, porque o exercício da correição 
dá-lhe uma visão mais de conjunto, o corregedor deve, 
periodicamente, assim como faz com o Presidente, repas-

sar informações aos Conselheiros, de forma a prestar 
colaboração no exercício da supervisão. Assim, o conhe-

cimento de certos fatos pelo corregedor, no desempenho 
de sua missão, pode ser de interesse para o exercício 

da supervisão. 
Outrossim, nas hipóteses de denúncias, previstas 

constitucionalmente, cabe ao corregedor tomar conheci-
mento de todas, com o objetivo de compatibilizá-las, 
se for o caso, e proceder, de acordo com os respectivos 

Conselheiros, à verificação de seu fundamento, para evi-
tar denúncias temerárias, infundadas ou abusivas bem 

como supervisionar seu cadastramento. 
Ao corregedor cabe, também, auxiliar o Presidente 

no acompanhamento da tramitação de matérias do inte-
resse do Tribunal no Legislativo, a exemplo do processo 

de elaboração de leis complementares que dizem respeito 
ao órgão. Inclusive, a elaboração da Lei Orgânica do 

Tribunal se encontra sob a coordenação da Vice-Presi-
dência. Ainda, internamente, integra a atividade de cor-
reição a fiscalização da execução dos serviços do Tribu-
nal em todos os níveis, de forma que o órgão desempenhe 

com eficácia seu papel. 
Ocorre, porém, que a ação do corregedor não 

se esgota no âmbito interno do Tribunal de Contas, como 
pode parecer à primeira vista. Ao contrário, como o 

controle interno deve criar as condições para o exercício 
do controle externo, cabe ao corregedor verificar se 

as falhas ou omissões do primeiro repercutem sobre o 
segundo. O corregedor não está, assim, interferindo na 

economia interna do jurisdicionado, mas prevenindo as 
condições de exercício do controle externo, pois as duas 

coisas não podem ser desvinculadas. 
Nessa perspectiva, a própria Constituição Estadual, 

além de prever na seção relativa à fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, as  

normas de controle interno, também contém uma série 
de dispositivos que reclamam intervenção do Tribunal 

de Contas, e cujo cumprimento, merece atenção do corre-
gedor. Dentre essas normas de conduta da Administração 

que exigem a atenção prioritária do Tribunal, e, por 
conseguinte do seu corregedor destacam-se as seguintes: 

, 1 — A investidura em cargo comissionado, mediante 
a apresentação de certidão de regularidade das contas, 

fornecidas pelo Tribunal (art. 14 § 2). 

2 — Exigências para alienação de bens imóveis 
do Estado e de suas entidades (art. 28). 

3 — Condições de aquisição e alienação de bens 
móveis (art. 19).. 

4— Proibição de custeio de residência oficial pelo 
Poder Público (art. 20). 

5 — Proibição de utilização de nome, sobrenome 
ou cognome de pessoas vivas (art. 21). 

6 — Condições para publicidade dos atos adminis-
trativos e de divulgação de planos, programas e projetos 
de Administração Pública. (art. 22 §§§ I° 2? e 3°). 

7 — A prestação de serviços públicos mediante 
concessão e permissão (art. 22, 24, §§ 1? e 2°, art. 
25, §§ 1°, 2° e 3?). 

8 — A realização de licitação (art. 26, §§ 1°, 
2° e 3°). 

9 —Caráter educativo, informativo e de orientação 
social das campanhas publicitárias (art. 27). 

10 — A construção de obra pública às expensas 
de empresa privada (art. 28) 

11 — A contratação de serviços temporários ou 
de intermediação de mão-de-obra (art. 53). 

12 — A adoção pelas entidades da administração 
indireta de planos de cargos e vencimentos próprios (art. 

38). 
13 — A transferência ou colocação à disposição 

de servidores de um Poder para outro (art. 44) 

14 — O custeio do regime previdenciário e assisten-
cial pelo Estado (art. 51, parágrafo único). 

15 — O exercício da administração financeira e 
o depósito de fundos públicos em banco oficial (arts. 

156 e 157). 
16 — A execução física e financeira do orçamento, 

inclusive a aplicação de recursos específicos, próprios 
ou transferidos, bem como a compatibilização com o 

plano plurianual e com as diretrizes orçamentárias (art. 
159, §§ I°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7?; art. 161, §§ 1°, 

2°, 3° e 21?; art. 162 e seu parágrago único; art. 163, 
art. 183 e respectivo parágrafo único; art. 204,. art. 
217, art. 237, art. 238, art. 257; art. 258; art. 259; 
art. 260; art. 267 e seu parágrafo único; art. 273 e 

mais os artigos 30, 31 e 32 das Disposições Transitórias. 
Portanto, se inscreve no universo da correição, a 

cargo do Vice-Presidente, a verificação de cumprimento 

dessas normas,•além de outras que poderiam ser elenco-

das, e que integram o texto constitucional — tais como 
a submissão do Poder Público aos critérios legais para 

criação e estruturação de organismos públicos (art. 17), 
ou ainda, o respeito aos direitos dos servidores públicos 

(art. 41). 

Igualmente, pertence à ação correicional o acompa-

nhamento, pelo corregedor, junto ao Ministério Público, 
das providências a serem adotadas em decorrência do 

encaminhamento a esses órgãos de processos sob exame 
do Tribunal, para as providências legais. Nessa ordem 

de idéias, cabe ao corregedor, sempre em nome do 
Tribunal, e com o respaldo da Presidência e do Plenário, 
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acompanhar, no Judiciário, os processos de interesse 
do órgão. 

De outro lado, se poderia atribuir ao corregedor, 

em casos de grande urgência e de grave e iminente 

risco para a moralidade e o patrimônio públicos, quando 
fosse difícil a atuação do Tribunal, através de seu Presi-

dente ou do Plenário, a possibilidade de fazer cessar 
"Ad referendum" do colegiada, a ação danosa, de forma 

a evitar a consumação do ato gravoso, no que aproxi-
maria a correição da proposta de João Lyra Filho. 

A ação correicional deve ser exercida, também, 
com vista ao cumprimento de legislação específica, a 

exemplo da Lei Complementar ri? 64, de 18.05.90, que 

estabelece os casos de inelegibilidades. Assim, cabe ao 

corregedor velar para que não sejam registradas candi-
daturas daqueles que nos termos do Art. 1°, I, g desse 

diploma: 

"Tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos 

ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insaná-
vel e por decisão irreconível do órgão competente, salvo 

se a -questão houver sido submetida à apreciação do 
Poder Judiciário, para as eleições que se realizam nos 

5 (cinco) anos seguintes, contados a partir da data da 

decisão". 
Resulta que constitui ação correicional o levanta-

mento, por ofício ou por provocação, no Tribunal, dos 

nomes daqueles incursos no dispositivo legal, cuja relação 

seria encaminhada pelo Presidente ao Juiz Eleitoral com-

petente. 
Como visto, o corregedor é um agente de moderni-

zação de controle externo, detendo uma visão do conjun-
to dessa atividade, e contribuindo para seu apeifeiçoa-
mento. Ele é dotado, assim, de uma visão prospectiva, 

não só colaborando na solução de problemas que se 
colocam sob sua apreciação mas também, prevenindo 

surgimento de questões que, porventura, possam afetar 

as atividades do controle externo. Inobstante essa visão 
voltada para o futuro, o exercício da correição exige 

agudo senso de realismo, de modo que se lhe pode 
aplicar a indagação feita por Nehru e relatada por André 

Malraux: (Les Chênes qu'on Abat): 
"N'est-il pas à la fois nécessaire que nous ayons 

les pieds sur la terre, et que nos têtes ne restente pas 

au niveau du sol? 

(Não é necessário que ao mesmo tempo em que 
tenhamos os pés na terra, nossas cabeças não estejam 
ao nível do solo?) 

Isso mostra que se a ação correicional deve ser 

prática, dotada de senso de realismo e com conteúdo 
operacional, nem por isso ela deve ser maculado pela 
rotina, pela repetição, fazendo do precedente o parâ-
metro de sua atuação. Por isso, é da essência da correi-

ção estar voltada para o futuro. Essa reação contra 
a rotina e a repetição que deve caracterizar a correição, 

é indispensável para evitar que essa atividade resista 
à inovação e caia em uma situação tão bem explicitado 

por Roland Barthes, no texto já antes citado: 
"E depois também chega um tempo (o mesmo) em 

que tudo o que fizemos, trabalhamos, escrevemos, parece 
como que votado à repetição. Esse sentimento é cruel;  
porque me remete à exclusão de todo Novo, ou ainda 

da Aventura... Não, Sisifo não é feliz: fica alienado, 

não pelo esforço do trabalho nem por sua vaidade, mas 

por sua repetição" 
Porque o corregedor não pode ser um Sisifo, a correi- 

ção há de ser entendida como um permanente exercício 

na busca da perfeição, com criatividade e harmonia. 
Desta forma, ela se despe dos rituais formalistas e sacrali-
zados, que a caracterizaram no passado, para, em vez 
disso, orientar seus sensores para o universo do informal, 
do contingente e mesmo do inesperado, escapando à 
rigidez dos cânones estabelecidos. Por isso, tal como 

a auditoria, a correição deve alcançar o fato sob crítica 
no momento de sua formação, durante seu desenvol-
vimento e em seus efeitos, de forma a ter caráter preven-
tivo e não repressivo. 

Mas, ao lado da criatividade e da inovação, um 
dos escopos da correição é ode promover a simplificação 
dos procedimentos, sem banalizá-los, combatendo a bu-
rocracia, em sua vertente mais autoritária que atinge 

exercício da cidadania. 

Contudo, a ação correicional enfrenta, além dos 

riscos inerentes ao seu exercício — afinal, não há correi-
ção sem risco — outros obstáculos a merecerem atenção. 

Cabe destacar, por seu significado e recorrência, 

que poderia denominar de sistema de recusa de percep-
ção, ou seja, o jurisdicionado pode cometer um erro, 
mas, de boa fé, recusa-se a percebê-lo, em virtude de 
um mecanismo de defesa. Daí que o corregedor deve 

possuir habilidade suficiente para, de maneira pedagó-
gica, mudar a situação, ou prevenir as conseqüências 
do ato impugnado, procedendo à correição com a cola-
boração do agente criticado. Não se deve confundir 

essa orientação coma cumplicidade com o agente critica-
do. Inclusive, tal como nos procedimentos de auditoria, 

aos quais de certa forma se identifica, não pode haver 
correição concomitante com a auditoria ou controle inter-

nos. A correição, como a auditoria externa, ocorre após 
exercício dos mecanismos de controle interno. De qual-

quer forma, está superada a época em que o exercício 
da correição conduzia ao confronto com o responsável 

pelo ato criticado, sempre tendo por escopo a aplicação 
de punição ao transgressor. A melhor correição é a pre-

ventiva, a que se impõe pelo exemplo, pelo conven-
cimento e não pela repressão. O ideal da correição 

não é nem mesmo a retificação do ato impugnado, mas 
sim prevenir o advento da situação de modo tal que 

erro não mais se repita devido ao convencimento do 
jurisdicionado. O escopo da atividade correicional não 

é substituir o agerite, nem tampouco exercer a ação 
de fazer, e sim fazer com que o agente faça o legítimo, 

legal, o econômico, o razoável. Pela sua abrangência 
a correição constitui um mecanismo que penetra todo 

tecido administrativo, sem, contudo violentá-lo. 

Nessas condições, a equipe encarregada da correi-

ção deve possuir, de forma equilibrada, conhecimento 
técnico e sensibilidade política. 

Conseqüentemente, não há especialistas em correi-
ção, cujo prática envolve o conhecimento integrado de 

direito, ciência política, econômica e ética. Aliás, não 
é sem propósito que se pode recordar o ensinamento 
de Hegel ao afirmar que o direito público é o momento 
formal da política (A filosofica do Direito). Por isso, 

exercício da correição, que se inscreve no universo 
do direito público, exige uma sensibilidade particular 
para com o Estado, longe de veleidades tecnocráticas. 
Em suma, a correição procura tornar cloro o que é obscu-

ro, desenovelar o que está enovelado, dar consistência 
ao que é ambíguo e, enfim, desenlaçar o que está compli-

cado. Ela nada tem de inquisitorial. 
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Pelo contrário, a correição será sempre mais eficaz 

na medida em que conte com a colaboração de todos 
os Conselheiros, do corpo funcional, dos próprios jurisdi-

cionados e dos cidadãos em geral. 
É imprescindível disciplinar o exercício da atividade 

correicional, no Tribunal de Contas, de modo que sua 
legislação regulamente claramente a matéria, o que não 

ocorre atualmente. Apenas, o Regimento do Tribunal, 
no seu artigo 11, IV, faz superficial referência ao assunto 
— sem, contudo, estabelecer normas procedimentais — 
ao incluir dentre as atribuições do Vice-Presidente. 

— proceder, com a colaboração da Presidência, 

à correição dos serviços do Tribunal, cabendo-lhe: 
observar e investigar as condições de funciona-

mento de quaisquer serviços, visando à verificação de 

sua regularidade ou a causa das folhas encontradas; 
apresentar ao Presidente o resultado do seu exa-

me e propor-lhe medidas que se afigurem indicadas. 
Evidencio-se, assim, de um lado a insuficiência da 

formulação dessa norma, que não considera os aspectos 
mais relevantes da correição, e, de outro, a vinculação 

de tal concepção a um entendimento ultrapassado, em 

tudo diferente da proposta desse documento. 
A nova legislação do Tribunal deve oferecer à maté-

ria um tratamento até agora inédito, de forma que a 
Lei Orgânica estabeleça os fundamentos da atividade 

de correição, cabendo ao Regimento disciplinar seu exer-

cício. Ademais, a corregedoria deve possuir uma equipe 

capacitada a implementar suas ações, dentro de uma 
estrutura simplificada. No Tribunal inexiste urna organi-

zação dos serviços de correição, a exemplo do que acon-
tece no Poder Judiciário e no Ministério Público. Inclusive, 

Tribunal de Justiça, para reforçar suas atividades de 

correição, criou, através do Ato n? 157, de 8 de março 
de 1990, a Coordenadoria de Fiscalização dos Serviços 

Notariais e de Registro, com o objetivo de "acompanhar 
fiscalizar os serviços notariais e de registro, inclusive 

pagamento e recolhimento de taxas e o cumprimento 

dos prazos legais". 

No desempenho de sua atividade, a Coordenadoria 

deve representar e encaminhar representações à Presi-
dência do Tribunal. Embora essa Coordenadoria não 

integre a Corregedoria, como deveria ser, devido à natu-

reza de seus serviços, sobressai a preocupação de se 
instituir um mecanismo que responda às necessidades da 

correição. Impõe-se, assim a implantação no Tribunal, 

de uma organização, mínima que seja, de apoio à ativi-
dade correicional, sem acarretar elevação de custos. 

O exercício da correição, entretanto, não exige, 
tão somente a existência de procedimentos, de uma 
organização e de um corpo funcional. É necessario, 

sobretudo, a formulação de um programa de trabalho, 
cuja implementação deve considerar os seguintes pres-

supostos: 
1 — Ambiência — O programa de trabalho deve 

considerar que seu desenvolvimento se dá em um ambiente 

caracterizado pela fluidez e velocidade das informações. 
Disso resulta que se torna necessária a concomitância 

da ação correicional com os fatos e atos, de forma 

a se evitar a política do fato consumado. 

2 — Natureza — A correição se reveste de um 
caráter dialético e não teológico, pois segue um processo 

evolutivo, sem se submeter a dogmas. A falta de rigidez, 

que não se confunde com a firmeza da ação, torna 
a correição maleável e adaptada às circunstâncias. 

3 — Operacionalidade — A atividade correicional, 
embora tenha um conceito, não fica aprisionada em um 

simples discurso inócuo. Por isso ela é uma prática dotada 
de uma percepção criativa e dinâmica. Seu olhar não 

é o da Medusa que petrifica. Ao contrário, sua percep(a) 
ção é transformadora e vivificadora. 

A partir desses pressupostos, a correição visa alcan-
çar os seguintes objetivos: 

EXERCÍCIO DA CIDADANIA 

A universalidade da cidadania se traduz, também, 

na eficácia dos serviços públicos e na possibilidade de 
seu acesso por todos. Assim, a burocracia, a insuficiência 

dos serviços, os privilégios e o desperdício são óbices 
ao exercício da cidadania. O fortalecimento da sociedade 

civil, consectário lógico da atividade correicional, se cons-
titui em um mecanismo contra a feudalização do serviço 

publico, seu corporativismo e cartorialismo, agravados 
pela sociedade brasileira. 

EQUILÍBRIO ENTRE INTERESSE PÚBLICO E INTE-
RESSE PARTICULAR 

O efetivo exercício da cidadania não implica, po-

rém, a retirada do Poder Público do cenário, de forma 

a evitar que os particularismos privados se sobreponham 

à vontade geral. Na verdade, observa-se, na atualidade, 

a ocorrência de um fenômeno que se traduz na própria 
deformação do conceito de cidadania, que conduz, por 

vezes, à instrumentalização do Estado na defesa de inte-
resses corporativistas. 

Nesse quadro, o Poder Público poderá contribuir 
para que os interesses particulares se subordinem à vonta-

de geral. Por isso mesmo, a ação correicional do controle 
externo está em condições de promover o equilíbrio no 
interior do aparelho estatal, entre interesse público — 

único móvel da atuação do Poder Público — e os inte-

resses específicos. Daí que o corregedor não é um instru-
mento da vontade do Estado, nem advogado dos inte-

resses particulares. Mas, nem por isso sua atuação se 
confunde com a do Ministério Público, ao qual deve 

recorrer para garantir efetividade às suas ações. 
Esse conceito de correição pode ser ilustrado pelo 

atual debate sobre estatização X privatização. Solvo 
posição maniqueísta, o deslinde da matéria passa pela 

identificação do interesse da sociedade, da formação 
da vontade geral, capaz de legitimar a ação do Poder 

Público. 

A questão é complexa porque não é suficiente consi-

derar-se, como fez Hegel, a absoluta prevalência do 

público sobre o privado, ao ponto do filósofo alemão 

entender, segundo a citação de Norberto Bobbio, (Estudo 
Sobre Hegel — Direito, Sociedade Civil, Estado) que 
"O privado corresponde ao movimento negativo, e o 

que é público ao positivo". 
Essa concepão não pode mais ser acolhida, diante, 

inclusive, da noção ampliada de sociedade civil, formu-
lada por Gramsci, para quem aquela compreende o siste-

ma escolar, a Igreja, os partidos, os sindicatos, as organi-

zações profissionais e culturais (meios de comunicação 

de massa, etc.), todos de caráter privado. 
Destarte, o fortalecimento da sociedade civil, com 

a limitação do Poder Público, contribui pâra a afirmação 

do que se denominou "aparelhos privados da hegemo-
nia". À luz dessas idéias não é de se admitir, maniqueisti- 

45 



comente, a oposição intervencionismo estatal X fortaleci-

mento da sociedade civil. Justamente, esse fortalecimento 
da sociedade civil, enquanto portadora da vontade geral 

e não representante de interesse corporativista, pode 
demandar tanto a redução do intervencionismo do Esta-

do, como a ampliação de sua ação regulamentadora, 
ou, ainda, pode ocorrer ç fortalecimento do Estado pela 
privatização de suas instituições ou também pela amplia-

ção de organizações sob seu controle. 
No período autoritário, na recente história do Bra-

sil, a estatização constitui autêntico subsídio ao setor 

privado, em detrimento dos interesses da sociedade civil. 

Tal sistema de atendimento "hospitalar" não pode, contu-
do, encontrar sua contrapartida no processo descon-

trolado de privatização que, a depender das condições, 
é capaz de reproduzir o mesmo sentido de subsidio ao 

setor privado. Inclusive, a privatização pode configurar, 
em alguns casos, um mecanismo de "queima da arquivo", 
com vistas o ocultar as mazelas, a incompetência e a 
malversação do patrimônio público. 

Portanto, a ação correicional do Tribunal de Contas 
ao promover o equilíbrio entre interesses púltlicos e priva-

dos, contribui para que se evitem a confusão entre negó-
cios públicos e privados, o autoritarismo estatal e os 

privilégios corporativistas ou cartoriais, sempre conside-

rando o respeito à vontade geral: 

OUVIDOR 

As denúncias públicas previstas no artigo 92 da 
Constituição do Estado, embora possam ser encaminha-
das a qualquer Conselheiro, carecem de sistematização. 

Nesse sentido, seria conveniente adotar-sé um meca-
nismo, sob a supervisão do corregedor, com a colabo-

ração dos Conselheiros, que propiciasse, sistematicamen-
te, o acolhimento das denúncias, a exemplo do sistema 

de "Ornbudsman". 

INTEGRAÇÃO DOS ASPECTOS INTERNOS E EX-
TERNOS 

Como assinalado anteriormente, a correição não 
se esgota no interior dos Tribunais de Contas. Assim, 

a correição, além de se exercer sobre os serviços e servi- 

dores do órgão, se projeta, externamente, sobre o con-

junto do aparelho administrativo. Portanto, a articulação 
entre suas faces interna e externa é indispensável à eficá-

cia da sua ação. 

A execução do programa de correição, cujo êxito 

depende da colaboração de todos os interessados, e 
considerando ainda os pressupostos e objetivos antes 

estabelecidos, se dará nos seguintes níveis de ação. 

Exercício do controle externo sobre o aparelho 
estatal visando à eficiência e à eficácia da prestação 

dos serviços públicos. 

Exercício do controle interno sobre a organi-
zação do Tribunal, com vistas à eficiência e eficácia 
da ação do órgão. 

Sistema de acolhimento de denúncias de cida-

dãos ou organizações com o objetivo de estimular a 
participação e o controle da sociedade sobre o Estado. 

Zelo pela efetiva aplicação da legislação, objeti-
vando a salvaguarda do patrimônio público, evitando-se 

a burla da Lei. Ora, o exercício do controle externo, 
por intermédio de sua ação correicionol, deverá fazer 

com que o ordenamento jurídico seja respeitado pela 
Administração Pública, sobretudo quando se sabe que, 

pela formação da sociedade e do Estado brasileiros, 
e em virtude dos costumes dos agentes públicos, parece 

prevalecer o principio da sonegação, seja do imposto, 

da informação, da prestação dos serviços e da norma 
jurídica. 

Conclusivamente, o moderno conceito de correição 
supera as antigos noções de origem burocrática, para 
alcançar significado político, ampliando seu raio de ação 

em conformidade com o fortalecimento do controle exter-
no. Por isso, suas perspectivas dependem do avanço 

do Tribunal de Contos nas relações que estabeleça com 
o Poder Público e com o sociedade civil. Suas limitações 

são aquelas inerentes à de um órgão Colegiado, do 
qual o Corregedor é, apenas, um mecanismo para reali-

zação dos objetivos do Tribunal, para o que necessito 
contar com a colaboração dos seus Pares, em iguais 

condições, e de seu corpo funcional. 

PARECER PRÉVIO. "TEMPUS OPPORTUNUM". 
RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 91, 

INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO 

Autor Cons. Pedreira Lapa 

É ineludivel que a Constituição da República de 
1988 fortaleceu, sobremodo, os Tribunais de Contas ao 
criar as condições jurídicas necessárias à realização de 

auditoria. Assim, cabe ao Tribunal de Contas, no exer-
cício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial, apreciar, também, o economi-
cidade dos atos do administração pública. Ao Tribunal 

de Contas do Estado da Bailia foi atribuicia pela Carta 

Estadual competência, inclusive, para apreciar a razoobi-
lido& dos procedimentos licitatórios, contratos, convê-
nios, ajustes ou outros termos, o que reforça, natural-

mente, os processos de auditoria. 

Não obstante, o artigo 91, I, da Constituição Esta-

dual estabelece que a Corte de Contas Estadual deve 
emitir Parecer Prévio sobre as Contas do Governo no 
prazo de 60 dias. Oro, haverá antinomia entre o prazo 
para emissão do Parecer Prévio e o exercício da audito-
ria? Pode parecer aos menos avisados que a emissão 

do Parecer Prévio, antes do julgamento das contas dos 

administradores, objeto do artigo 91, II da Corta Esta-
dual, condeno-o ao formalismo. Em assim sendo, o Rela-

tório e o Parecer Prévio se limitariam, de forma genérica 

e perfunctória, a uma apreciação dos aspectos contábeis 
das contas do exercício findo. 

Contudo, a interpretação é uma exgência perma-
nente do ordenamento j'indico, jamais cessando inesmo 
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diante do norma mais clara. Porisso mesmo, a mais presti-
giada das interpretações no Direito é a sistemática e 

integrativa, sobretudo quando se trata de texto consti-

tucional. 

Nessa ordem de idéias, seria absurdo que a mesma 

Constituição que fortalece os procedimentos de auditoria, 

contraditoriamente impusesse para o Parecer Prévio pro-
cesso anacrônico de elaboração. Realmente, há perfeita 

integração entre os procedimento a serem adotados na 
elaboração do Parecer Prévio e a exigência da realização 

das auditorias. Mais do que isso, a emissão do Parecer 
Prévio no prazo de 60 dias impõe, para sua elaboração, 

exercício permanente e compulsório da auditoria. Tra-

ta-se de se verificar o "tempus opportunum" do Parecer 
Prévio, cujo processo de elaboração, em prazo exigilo, 
pode enganar os mais desavisados sobre sua natureza. 

Essa situação encontra sua raiz, e sua própria solu-
ção, no exame da natureza do Parecer Prévio, que não 

deve ser, apenas, um documento formal, absoluto em 
seus termos, iniciando e se esgotando em si mesmo, sem 

outros fundamentos. Tampouco encontra ele seus alicer-

ces, exclusivamente, nas prestações de contas, nem as 

contas governamentais poderão esgotar-se nas demons-
trações contábeis e elementos comprobatórios de des-

pesas. 
A elaboração do Parecer Prévio, portanto, requer 

a adoção de uma sistemática mais moderna, compatível 
com os preceitos constitucionais, para que se alce ao 

nível do novo estilo de atuação do Tribunal de Contas. 
Nessa perspectiva, o Parecer Prévio deve louvar 

suas conclusões — favorável ou desfavorável — nos acha-
dos de Auditoria, segundo os procedimentos adotados 

pelo Tribunal de Contos. Em assim sendo, o próprio 
Relatório que acompanha e precede o Parecer Prévio, 
se identifica, por todas as razões, com o Relatório de 

Auditoria, em conformidade, pois, com o artigo 91, 
VII da Carta Estadual. Isso traz profundas repercussões 

sobre a atual sistemática, ainda cativa de procedimentos 
tradicionais que conduzem a que o Relatório se embase 

na análise das Contas Gerais, compreendendo o exame 

formal das prestações de contas, da lei orçamentária, 

da receita, da despesa e dos resultados de balanços. 

Conseqüentemente, o processo de elaboração do 

Relatório e do Parecer Prévio sobre as Contas do Gover-
nador deve começar ao longo do próprio exercício a 

que se referem, por intermédio dos inspeções e auditorias. 
Contudo, para que as auditorias e seus achados sejam 

efetivos, e deixem de ser exercícios meramente rifa:dís-
ticos, muitas vezes contaminados pela antiga retórico 

contabilista, como sói acontecer, e tenham condições 
de fundamentar o Parecer Prévio, eles não podem perdu-

rar como documentos coonestadores de situações, como 
ocorre com as prestações de contas. O desgaste que 

vem maculando essas últimas não deve contaminar as 

auditorias. 

Inclusive, a desmoralização dos procedimentos de 
inspeções e de auditorias que constituem a maior con-

quista dos Tribunais de Contas, repercutirá, irreversi-

velmente, sobre a nova imagem que o Tribunal de Contas 
vem construindo. Ao contrario, a aplicação correta e 

rigorosa desses procedimentos é condição essencial para 
a consolidação da política de controle externo, em sua 

versão mais moderna. 
Assim, o que parece, hoje, procedimento excep-

cional, às vezes até ganhando foro de escândalo, não  

tendo mesmo sido assimilado por administradores, deve 
ser o padrão. 

A tendência, com a nova sistemática, é a de mu-

dança radical no processo de elaboração do Relatório 
e do Parecer. Com  o Parecer Prévio — análise técnica 

e não julgamento — a se alicerçar nos relatórios de 
auditoria, pode-se extrair, desde já, algumas conseqüên-
cias: 

1 —O Parecer Prévio não pode contrariar os acha-
dos de auditoria. Ao final do exercício, a análise dos 

resultados, das inspeções e auditorias já prenunciam as 

conclusões do Relatório e do Parecer Prévio. Não haverá 

Parecer Prévio que subsista contra os achados de audito- 
ria. A contradição conduziria mesmo à sua invalidade, 

da mesma forma que não pode prosperar, no juizo crimi-
nal, a sentença contra a evidente prova dos autos. 

2 — Passa a ser secundária a escolha do Relator 
das Contos do Governador. Cessam, a partir da novo 

sistemática, as expectativas sobre as conclusões &Pare- 

cer Prévio, bem como possíveis, apressadas e injustas 
ilações sobre os vínculos do Relatar com este ou aquele 

grupo político, lançando suspeitas levianas sobre sua 

integridade. Não haverá surpresas e suspeitas, cujo ocor-
rência só seria de admitir-se no caso de o Relatório 

e o Parecer Prévio contrariarem os achados de auditoria. 

3 — Como corolário, o Relatório, que acompanha 
Parecer Prévio, há de refletir, sumariamente, os princi- 

pais resultados dos relatórios de auditoria, com eles guar- 

dando homologia, em sua estrutura e sistemática. Não 

por outra razão, os documentos que informam a realiza- 

ção, os conceitos, as normas, os procedimentos e os 
tipos de parecer relativos à auditoria servem de referen-
cial para o Relatório e o Parecer sobre as Contos do 

Governador. Justamente, à falta dessa nova sistemática, 
relatório não vem expressando todo o universo da 

gestão governamental. PO41550 procedimentos fundamen- 
tais de auditoria nele não se acham contidos, mesmo 
porque a documentação encaminhada peio Executivo não 
fornece, para tanto, as informações necessárias. 

4 — A nova sistemática contribuirá, também, para 

a superação de um dos problemas mais sérios com que 
se defronta o Tribunal de Contas, qual seja a dificuldade 

de apreciar as Contas do Governador antes do julgo-
rnento das contas dos administradores e responsáveis 

pelos valores, bens e dinheiros públicos, nos termos do 
artigo 91, II da Constituição Estadual. 

Ora, além da impossibilidade constitucional, tendo 
em vista o prazo de -60 dias estabelecido no artigo 91, 
I, da Carta Estadual para emissão do Parecer Prévio 
após o julgamento das contas dos administradores, forço- 
so é de se considerar, ainda, que mesmo as prestações 
de contas não são elementos suficientes para fundamentar 
a apreciação das Contas do Governo. A solução reside 

em se conceber o Relatório e 6 Parecer Prévio como 

um processo natural, derivado das inspeções e auditorias 
realizadas no exercício correspondente. Por conseguinte, 
ao elaborar o Relatório e o Parecer Prévio, o Relator, 
assim como todos os Conselheiros, já teriam uma visão 

circunstanciada da gestão da coisa pública, a partir dos 
achados de auditoria. 

Dentro do principio de que o relatório sobre as 
contas refletiriam as auditorias; não haveria maiores ris-

cos no sentido de que o Parecer Prévio não considerasse 
as contas dos administradores. Ao contrário, essa siste-

mática, além de se coadunar com os preceitos constitu-
cionais, tem a nítida e indisputável vantagem, em relação 

47 



à emissão do Parecer Prévio após o exame das contas 

dos administradores, de se antecipar no tempo, e, assim, 
ao início do novo exercício, ter-se-ia conhecimento do 

que ocorreu no anterior. Ademais, essa sistemática se 
articula com outra sugestão: incluir, entre as competências 

do Tribunal de Contas, a exemplo da Cour de Comptes 
da França, a de elaborar relatório periódico sobre o 
desempenho dos órgãos e entidades da administração 

direta e indireta. A produção desse documento, após 
cada exercício, consolidaria os resultados das inspeções 

auditorias, o julgamento das prestações de contas e 
as conclusões do Relatório e do Parecer Prévio sobre 

as Contas do Governo, formando, assim, uni vasto painel 
crítico da administração pública. A esse desideratum se 
impõe uma programação de auditoria, modular, profun-

da e abrangente. 

5 — Outra questão que encontra sua solução na 
nova sistemática se entende com a exigüidade do prazo 
deferido ao Relator para emissão do Parecer Prévio, 
impedindo-o, assim, de proceder a um exame mais acura-

do de tão complexo assunto. Mas o acompanhamento 
permanente das inspeções e auditorias, com a identifi-
cação de seus achados, aliado aos sistemas de supervisão 
e de correição, propiciará ao Relator, e a todo o Colegia-

do, o conhecimento prévio, porque haurido ao longo 
do exercício, dos fatos e atos relativos a gestões dos 

organismos e responsabilidades dos respectivos titulares, 

com repercussões sobre as Contas do Governador. Com  

isso, a elaboração do Relatório e do Parecer Prévio 
sobre as Contas será grandemente facilitada, podendo-se 

conciliar o cumprimento do prazo constitucional com a 
qualidade do trabalho, que refletirá, com minúcias, e 

em seus aspectos mais essenciais, a análise do orçamento 
do plano plurianual, a avaliação da realização de 

suas metas, dentro dos critérios de legalidade, legitimi-
dade e economicidade, exigência constitucional até agora 

relegada ao oblívio, porque perduram os procedimentos 
pré-constitucionais. 

6 — O Relatório e o Parecer Prévio, na atual siste-
mática, não discriminam as gestões dos Governadores 

que ocupem o cargo no mesmo exercício, de forma que 
as restrições feitas às contas de um, parecem repercutir 

na do outro. A distinção das contas por gestão, como 
aliás prescreve a Lei rt: 2322/66, será possível, e só 

desta forma terá sentido, com a sistemática que impõe 
a realização de auditorias como pressuposto do Relatório 

do Parecer Prévio. Ora, se através deles, no curso 
do exercício, os Conselheiros e o corpo funcional incum- 

bidos do controle externo formam seu ente de razão, 

os achados de auditoria e seus resultados devem ser 
extremados, no Relatório e Parecer Prévio, de modo 
a que não se indistingam as contas das respectivas ges-

tões, como ocorreu recentemente. 

Na esteira da nova sistemática é que poderão os 

Tribunais de Contas chegar à auditoria de amplo escopo 
ou de resultado e eficiência dos programas governa-

mentais. 
De mais a mais, afigura-se intuitivo que deixando 

eles, nas esferas de suas respectivas atribuições, de opinar 
apenas formalmente nas contas globais dos seus gover-

nantes, 'chefes do Poder Executivo e mesas de Assem-

bléias, passam a exercer., melhor e bem menos pressio-

nados, a fiscalização orçamentária, financeira e opera-
cional, por esse modo utilizando, está visto, novas formas 

de orientação fiscalizadora, no exercício do controle 

externo, em auxílio ao Poder Legislativo. 

Portanto, o "tempus opportunum" da emissão do 
Parecer Prévio não há de se encerrar, como ainda vem 

acontecendo, na estreiteza do prazo de 60 dias. Esse 
Parecer, na sistemática constitucional deve ser elaborado 

ao longo do exercício, mediante a realização das audito-
rias. Daí que o Tribunal de Contas estará em mora, 

a partir do momento em que, durante o próprio exercício, 
não realize as auditorias indispensáveis à emissão do 

Parecer Prévio, e segundo sua programação. A mora, 
então, se há de ter por configurada, independente do 

transcurso do prazo de 60 dias, frente ad texto constitu-
cional, expressando a exigência da sociedade, assim 

constituída por ocasião do descumprimento da progra-
mação da auditoria a demandar periódicos ajustamentos. 

Desde que o Tribunal de Contas não cumpra, durante 
toda a largueza do exercício, a obrigação que a Consti-
tuição impõe, ele deixa de agir oportunamente, podendo, 
até, ser compelido a fazê-lo. 

Enfim, em respeito aos princípios constitucionais da 
moralidade administrativa e aqueloutros que se entendem 

com os próprios fundamentos do regime democrático, 
há que se dar conseqüência efetiva aos postulados da 

legalidade, da legitimidade e da economicidade que in-

formam os procedimentos de auditoria. Essa preocupa-

ção do constituinte objetivou, nada mais nada menos, 
a abolição da aparência, de que se reveste a apreciação 

das Contas Governamentais, para julgamento da Assem-
bléia Legislativa do Estado, evitando, outrossim, da parte 
desta, manipulações políticas que se ostentariam como 
tal em cotejo com os achados de auditoria. 

A AUDITORIA E A EMISSÃO DE PARECERES PRÉVIOS PELOS 
TRIBUNAIS DE CONTAS NA NOVA ORDEM CONSTITUCUONAL 

inaldo da Paixão Santos Araújo, 
Jorge Luiz Santos da Costa e 

Pedro Humberto Teixeira Barreto * 

A potestade — poder/dever — dos Tribunais de 
Contas, no Brasil, de emitirem parecer prévio sobre as 

contas presentadas, anualmente, pelos Chefes do Poder 
Executivo — a União, dos Estados, do Distrito Federal 

dos Municípios — decorre de norma constitucional 

Aiddores de Courrole Eder,o do Idddnol de Contas do Estado do Bahro 

insculpida na Carta Magna Federal e necessária e impres-
cindivelmente repetida nas Constituições dos Estados. 

Na Bahia, em sua Constituição, essa competência 

dos Tribunais de Contas — do Estado e dos Municípios 
— tem dicção no inciso I do artigo 91. 

Também obedecendo a mandamento constitucional, 
compete aos Tribunais julgar as contas dos administra-

dores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores 
públicos da administração direta e indireta. 

Necessário salientar a diferença entre as duas ativi-
dades, constitucionalmente previstas, exercidas pelos Tri-

bunais de Contas; assim é que ao julgar, o Tribunal 
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encerra o ciclo do controle técnico. Já quando da emis-
são de Parecer Prévio, as Cortes limitam-se a meros 
órgãos opinativos, uma vez que não receberam delega-
ção do Legislativo — que permanece, pois, coma compe-
tência — para esta judicatura de contas. 

A compreensão da natureza técnica do Parecer Pré-
vio — e sua elaboração — implica no reconhecimento 

de fatores, dentre outros, a destacar: os avanços cientí-
ficos e tecnológicos;  a mudança dos cenários onde atuam 
os organismos governamentais; a ampliação dos espaços 
— cada vez maiores — à participação popular no acom-

panhamento e controle da gestão pública. Mas, também, 
e fundamentalmente nesta hora, impõe-se o conhecimento 
dos conceitos, normas e procedimentos de auditoria go-
vernamental (conteúdo e processo) de aceitação geral 

do Brasil, os quais estão compatíveis com os recomen-
dados pelo Instituto Latino-Americano e do Caribe de 
Ciências Fiscalizadoras — ILACIF. 

A auditoria é definida como conjunto de procedi-

mentos adotados, consoante normas e padrões reconhe-
cidos com vistas à formulação de uma opinião. 

O ILACIF conceitua a auditoria governamental como 
exame objetivo, sistemático, profissional e indepen-

dente das operações financeiras, administrativas e de 
gestão de uma entidade pública, realizado antes, durante 

após sua execução para verificá-las e avaliá-las com 
vistas à apresentação de relatórios que contenham comen-
tários explicativos dos "achados", junto com conclusões 
e recomendações para decisões futuras. Em caso de exa-

me de demonstrações financeiras, os relatórios devem 
expressar uma apropriada opinião profissional sobre a 
razoabilidade de sua apresentação, isto é, se as peças 
contáveis representam, adequadamente, a situação patri-

monial e financeira de uma entidade em determinado 
momento. 

O processo de auditoria tem estrutura piramidal, 
desdobrando-se em planejamento — atividade prévia 

básica — execução — que consiste na avaliação 
do controle interno (através dos testes de conformidade) 

dos exames substantivos — e relatório que, como 
ápice, materializa, no Parecer, a opinião do(s) audi-
tor(es) suportada na execução dos trabalhos. • 

Por seu turno, o controle interno vem a 
ser o conjunto de normas e procedimentos adotados pelas 

organizações — públicas ou privadas, formais ou infor-
mais — que objetivam salvaguardar seus bens e direitos, 
manter a veracidade das obrigações e registrar correta-
mente todos os principais fatos e transações. 

"O conceito de sistemas fechados, próprio da Física, 
tem o seu correspondente nos sistemas abertos das ciên-

cias biológicas e sociais. Todo organismo vivo é essencial-
mente um sistetna aberto porque mantém um fluxo contí-

nuo de entradas e saídas com o ambiente externo e 
mantém dentro um estado firme que é semelhante, 
em certo sentido, ao equilíbrio termo-dinâmico". (in Ber-
talanffy, Ludwig von, General System Theory, Braziller, 

New York, 1968, pags. 200 e 201, grifamos). 
O "estado firme" de que fala Bertalanffy é o próprio 

controle interno. Ele é a essência da natureza viva dos 
reinos animal e vegetal, influenciando, desde o funciona-
mento do sistema celular à reprodução da espécie. No 
homem, esse "controle" interfere até em seu comporta-
mento social (exterior). Também as organizações quando 
nascem, crescem, e — até mesmo — quando morrem 
(cumprindo o inexorável ciclo do vida) submetem-se ao 
princípio do controle interno. 

O escopo de auditoria necessário para fundamen-
tação de uma opinião técnica é que define o volume 
de testes de conformidade para avaliação do controle 
interno e dos exames ou testes substantivos. 

A auditoria governamental requer normas como re-
quisitos básicos a serem observados no desempenho desse 

trabalho. Elas determinam a natureza e o alcance da 
informação a ser obtida por meio da aplicação de proce-

dimentos específicos e se constitui em critério para medir 
a qualidade dos trabalhos do(s) auditor(es). 

As normas de auditoria mais comuns, que têm sido 
promulgadas e adotadas por organismos públicos de 
auditoria, se classificam em três tipos principais: 

Normas Gerais: Descrevem o alcance da audi-
toria, os requisitos que devem reunir os Auditores — 
capacidade técnica e independência — e o cuidado e 

zelo profissional que devem ser aplicados na execução 
dos trabalhos; 

Normas de Trabalho de Campo: Também de-
nominadas "normas de exame e avaliação", compreen-

dem a execução da auditoria, incluindo os critérios de 
planejamento e supervisão, revisão de dispositivos legais, 
requisitos administrativos e de controle interno. Estas nor-
mas descrevem o tipo e a qualidade das evidências o 
serem obtidas e 

Normas do Relatório/Parecer: Descrevem a 
responsabilidade do(s)auditor(es) sobre o conteúdo e as 
características do Relatório/Parecer de Auditoria. 

Estas normas, também recomendadas pelo ILACIF, 
são compatíveis com aquelas adotadas no Brasil, inclusive 
quanto às de auditoria financeira, aprovadas pelo Conse-

lho Federal de Contabilidade, reconhecidas e subscritas 
pelo Instituto Brasileiro de Contadores— IBRACON. 

As investigações técnicas que permitem ao auditor 
formar opinião sobre o objeto auditado são chamadas 
de Procedimentos de Auditoria. 

Os principais procedimentos, normalmente utiliza-
dos, são os seguintes: 

a) somas e cálculos; b) confronto com registros; 
exame documental; d) indagação e observação; e) 

verificação e contagem física; f) confirmação; g) revisão 
analítica. 

O relatório de auditoria, decorrente da aplicação 
desses procedimentos é o instrumento que expõe, resumi-

damente, de forma independente, clara e objetiva: 
As atividades realizadas durante a auditoria; 

As razões pelas quais se efetuou a auditoria, 
alcance, os procedimentos e os critérios utilizados; 

A situação encontrada, em comparação com a 
situação esperada, (condição e critérios); 

O significado dos "achados" (causa e efeito); 
As recomendações e sugestões e 

As conclusões que exprimem a opinião do(s) audi-
tor(es) 

Os tipos de parecer de auditoria são definidos pelo 

conteúdo das opiniões expressadas pelo(s) auditor(es) 
nesses documentos e se classificam da seguinte forma: 

Limpo ou sem Ressalva: quando o(s) auditor(es) 
considera(m) que as contas representam, fidedignamente, 
a situação reportada. 

Qualificado ou com Ressalva: quando, diante 
de restrições quanto à adequada apresentação das contas 

consideradas em conjunto, o(s) auditor(es) não pode(m) 
emitir uma opinião limpa, em face de uma das seguintes 
razões: 
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I — Afastamento dos Princípios de Contabilidade 

Geralmente Aceitos PCGA; 
II — Inconsistência na aplicação destes princípios;  

III — Limitação ao escopo de exame e 
IV — Incerteza. 
Geralmente, qualquer das razões enumeradas nos 

itens I a III leva a ressalvas do tipo... exceto quanto..." 
e a de número IV a ressalvas do tipo... sujeito a..." 

Adverso: quando o(s) auditor(es) considera(m) 

que as contas não representam, adequadamente, a posi-

ção patrimonial, o resultado do exercício e as modifi-
cações ocorridas na situação financeira, de acordo com 

os PCGA. 
Negativa de Opinião: quando o(s) auditor(es) 

não possui(em) evidências suficientes para formar uma 

opinião acerca da fidedignidade das contas, em face 

de uma das seguintes razões: 

I — Limitação de escopo; 
II — Incerteza ou contingência relevante; 

III — Sistema de controle interno deficiente e 

IV — Demonstrações contábeis não auditadas. 
O crescimento da qualidade das auditorias realiza-

das pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia — 
já reconhecido até internacionalmente — evidencia, cada 

vez mais, as contradições internas da organização e 
a necessidade de serem modificados os procedimentos 
tradicionais de elaboração dos pareceres prévios sobre 

as contas anuais prestadas pelos Governadores do Estado 

à Assembléia Legislativa. 
Enquanto as Inspeções e Exames de Contas avançam 

na utilização de procedimentos de auditoria consagrados, 

os trabalhos na elaboração do "Parecer Prévio" perma-

necem restringindo-se à conferência formal das peças  

que compõem as Contas Governamentais e à parcial 

revisão analítica dos valores e saldos apresentados. 

E tal aspecto merece ressalto, mormente neste ins-

tante em que o nosso Egrégio Tribunal de Contas elabora 

anteprojeto de Lei Orgânica a incorporar suas recentes 
como fruto da nova ordem constitucional — atribui-

ções. Deve assim — e esse parece o melhor entendimento 

através de sua lei de organização básica, instrumen-

talizar suas ações sempre com a visão macro, telescópica 

mesmo, contrária, pois, à vetusta postura microscópica 
que nada via, senão meros cortes na textura do aparelho 

de Estado. 
O controle político das decisões do Executivo deve 

ser exercício pela sociedade baiana através de sua Assem-

bléia Legislativa. A missão constitucional do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia de oferecer Parecer Prévio 
sobre as contas prestadas, anualmente, pelo Governador 

do Estado, é — grandiosa — tarefa, eminentemente 
técnica, do órgão de auditoria governamental, cuja ativi-

dade basilar, sua existência mesmo, somente pode ser 
havida em regimes democráticos... 

Neste passo, é de concluir-se, pois, os pareceres 
prévios, frutos de decisões técnicas e soberanas dos Plená-

rios dos Tribunais de Contas, devem estar consubstan-

ciados em Relatórios de Auditoria — decorrentes da 
ação sistemática de controle — que exponham de forma 
independente, resumida, clara e objetiva, opiniões resul-

tantes da aplicação de normas e procedimentos especí-

ficos do controle técnico, a respeito da fidedignidade 
e adequação das Contas prestadas pelos Chefes do Poder 

Executivo, consoante os princípios, dentre outros, de le-

galidade, legitimidade e economicidade dos gastos pú-
blicos. 

OS TRIBUNAIS DE CONTAS 
IMPERIOSA NECESSIDADE DE NORMAS PROCEDIMENTAIS. 

CONS. ADHUAAR DENTO GOMES 

1. INTRODUÇÃO 

A manifestação de vontade do Tribunal de Contas, 
exercitando o seu poder dever, é a vontade da lei concre-

tizada. 
Mas ocorre que entre a lei e o ato administrativo 

manifesto na decisão do Tribunal existe um longo percur-
so. Aquela não se transforma automaticamente neste. 
Há um trâmite lógico e real que se interpõe' e é justamente 
este caminho de concretização das decisões administra-

tivas, na perspectiva das atividades das Cortes de Contas, 
que precisamos conhecer, normatizar e controlar. 

Costumam os estudiosos distinguir as diversas fases 
do processo — a inicial ou de introdução, a de instrução, 

a de decisão e a de controle — e nelas distribuem os 
atos que o constituem — o requerimento da parte interes-

sada, a requisição, a proposta, a autorização, a admis-
são, o parecer, a inspeção, o achado de auditoria, a 

notificação, o edital, a ordem de serviço, a constatação, 

a certidão, o atestado, o visto de autenticidade, o ato 
decisório, a aprovação, o registro. Uns são atos de 

vontade, outros consultivos; uns têm caráter de negócio  

jurídico, outros são meros atos destituídos deste caráter, 
outros de certeza legal, outros decisórios, outros de con-
trole, cada qual de uma espécie à parte, coordenados 

para a emissão do provimento final: Na sucessão desses 

atos, a omissão ou o defeito de um deles pode acarretar 
a invalidade do ato final, quando entre este e aquele 
existe um condicionamento estabelecido pela lei, 

ou um nexo lógico de causa e efeito. Embora possa 

ato final, ele próprio, ser inoportuno ou viciado no 
mérito, o vício de um ato do processo é um vício de 

ilegalidade. (Gianini, M. S.). 

Acresça-se que no Estado de Direito se quer os 

procedimentos da Administração Pública exercidos — 

quando eles podem atingir os direitos dos administrados 
com características de jurisdicionalidade. Em razão 

disso, nos países mais ciosos de respeito de tais direitos, 
passou-se a disciplinar a ação administrativa pela edição 
de normas de Processo Administrativo, mais ordinaria-

mente denominados Procedimento Administrativo. 

Os Tribunais de Contas no quadro institucional do 
Pais nesta conjuntura sócio-político-econômica adversa 
de inflação, corrupção, impunidade e incompetência ad-

ministrativa, buscam a eficiência no exercício das suas 
atividades e a eficácia dos resultados das suas decisões. 

Para tonto, a agilidade, presteza e mesmo celeridade 
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dos procedimentos a cargo do Tribunal se impõem, alia-
dos à coerência e segurança das suas decisões. 

As prestações administrativas nas Inspeções, Audito-
rias, Registros e Julgamentos de Contas têm que ser 
realizadas de modo eficaz e dentro do equilíbrio entre 
Autoridade e Direito dos Administrados. 

2. O TRIBUNAL DE CONTAS E A IDÉIA DE PROCEDI-
MENTO NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ESTATAIS 

As funções estatais — a legislativa, a jurisdicional 
e a administrativa — são exercidas mercê da realização 
de certos procedimentos, dos quais resultam três dife-
rentes tipos de processos e, conseqüentemente, três nú-
cleos de direito processual: o Legislativo, p Jurisdicional 
e o Administrativo. 

primeiro, tal como o próprio Direito Legislativo, 
não se tornou autônomo em relação ao Direito Constitu-
cional; o segundo tem o processo como objetivo próprio 
e exclusivo, sendo ciência e ramo jurídico autônomo; 
e, o terceiro é parte integrante do Direito Administrativo, 
parte importante, porque este é essencialmente dinâmico 
e executivo. 

fenômeno processual, pois, não é exclusivo da 
jurisdição, antes é característica das várias funções do 
Estado e do tipo de vontade que elas expressam. 

No Direito Privado, a formação da vontade dos 
indivíduos não é juridicamente regulada, isto é, inexiste 
uma disciplina processual. Coda um, ao tomar suas deci-
sões, segue o percurso que julgar adequado. A lei só 
interfere nesse caminho para defender o sujeito, garan-
tindo a livre formação de sua vontade. 

Já os agentes estatais, sejam eles quais forem, 
exercitam poderes em nome de uma finalidade que lhes 
é estranha — desempenham função, isto é, o exercício 
de um poder que se dispõe exclusivamente para os efeitos 
de cumprir o dever de atender determinada finalidade 
legalmente estabelecido. Função não se confunde mera-
mente com direito ou poder, porque nestes alguém desfru-
ta de uma situação subjetiva ativa que lhe permite mobi-
lizar uma potencialidade jurídica em vista de seu próprio 
interesse, ao passo que, na função, o exercício desta 
potencialidade se efetiva no interesse alheio e como instru-
mento necessário ao cumprimento de um dever. 

indivíduo não pode interferir na formação da 
vontade de seu semelhante, mas, também, não pode 
ser atingido por ato unilateral deste. De modo que a 
compatibilização das liberdades tem um instrumento: o 
acordo de vontades. 

Ninguém interfere no processo de formação da von-
tade alheia, mas tem a garantia de participação toda 
vez que o ato atingir sua esfera jurídica. 

Já no exercício da função, esta técnica não vigora. 
A lei, a sentença, o ato administrativo são unilaterais, 
não estão condicionados à concordância dos particulares. 

Essas características das atividades estatais que se 
constituem em função pelo exercício do Poder-Dever 

para atingimento de uma finalidade — o interesse públi-
co, e que resultam em atos unilaterais que invadem a 
esfera jurídica dos individuos, provocam a necessidade 

de uma regulação do processo formativo da vontade 

estatal. 
Podemos dizer, então, que o processo é a contra-

partida que se assegura à liberdade pelo fato de o ato 
da autoridade ser unilateral, dentro da proposta de res-
guardar o equilíbrio entre a liberdade e a autoridade. 

Sob esse ângulo, o processo cumpre um papel eminente-
mente ligado à tutela dos direitos individuais. 

Em outro enfoque, a atividade estatal é função sub-
metida a fins exteriores ao agente. Portanto, o modo 
de formação da vontade funcional não pode, por isso, 
ser indêntico ao da vontade individual. Uma vontade 

submetida a fins — o interesse público — e outra livre, 
são instrumentadas de modo diverso. 

A vontade livre do indivíduo, que significa exercício 
da liberdade, tem um canal de expressão básico: o indiví-
duo. A, vontade funcional, poder‘dever, é canalizada 
em um processo no qual o agente é apenas um dos 
elementos. Não houvesse processo para a formação da 
vontade funcional e ela seria idêntica à da vontade livre, 
isto é, centrada no agente. 

O processo garante que a vontade funcional, que 
se expressa no ato, não seja empolgado pela vontade 
do agente, mas signifique uma vontade eqüilibrada, es-
clarecida, racional e imparcial. Em suma, assegura que 

agente não se transforme em fim, mas guarde seu 
papel de mero intermediário. 

Nessa perspectiva, o processo cumpre uma função 
mais ampla: a de assegurar a eficiência estatal contra 

próprio agente, o que deve ser o modo normal de 
agir do Estado, sendo conseqüência direta da idéia de 
função. 

É o que na doutrina Alberto Xavier, por exemplo, 
reconhece: 

"O processo está, pois, intimamente ligado ao pro-
blema da vontade e do sua formação. É certo 
que nos simples particulares a formação da vontade 
não é objeto de uma disciplina processual;  mas 
esta observação só revela que aí onde essa disci-
plina se impõe é quando se trata de adequar a 
vontade psicológica individual a fins legalmente 
determinados, ou seja, quando está em causa a 
manifestação de uma vontade funcional". 

Em face do que se disse, a teoria do processo estatal 
tem, obviamente, um núcleo comum, independente da 
função que se trate. 

Na função legislativa da elaboração das léis, 
sabe-se que o legislador está preso aos ditames constitu-
cionais, da maneira que os atos que produz devem — 
sob pena de inconstitucionalidade — adequar-se ao con-
teúdo dos direitos básicos, às metas econômicas e aos 
princípios sociais formulados pela Constituição da Repú-
blica. 

Embora essencial, não basta que os conteúdos sejam 
compatíveis. É relevante o processo legislativo, vale dizer, 

caminho percorrido para a produção da Lei. A própria 
Carta Maior se incumbiu de regulá-lo em minúcias, crian-
do um fluir porca a atividade legislativa que assegure 
ampla participação na formação da decisão. 

O inicio da atividade, a proposição de um projeto 
de lei é atribuído ora ao Chefe do Poder Executivo, 
ora aos Tribunais, ora a qualquer parlamentar, ora a 
certo número deles, ora apenas a uma autoridade, ora 
a todos indistintamente. Há uma tramitação obrigatória, 
ha prazos necessários, há números de votos mínimos. 

Prevê-se o veto, sua derrubada e por aí adiante, 
observando-se com isso que não importa apenas o resul-
tado final, isto é, o conteúdo da lei, mas, em muito, 
a atividade para se chegar a ele. 

A disciplina da atividade legislativa tem valor em 
si mesmo, de modo que, embora a lei, em seu conteúdo, 
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seja compatível com a Constituição, poderá estar viciada 

por seu processo não ter sido o estabelecido. 
A atividade jurisdicional, de outro lado, em suas 

especificidades, sujeita-se a uma eqüivalente disciplina. 
Visa ela à produção de sentenças que sejam aplicação 

da lei. O itinerário percorrido no ofício de juiz é funda-
mental e por isto regulado: quem e quando pode provocar 

jurisdição, quem participará, que tipo de provas e alega-
ções se pode produzir, quando fazê-lo, a oportunidade 

requisitos da decisão, etc. Aqui, também, garante-se 
que a decisão do magistrado não seja uma imposição 

autoritária, mas que signifique um exercício equilibrado 

de autoridade em vista da liberdade das partes. 

Já a atividade administrativa, dir-se-á que com-
por/a, em regra, uma atividade livre em seu itinerário 

regulada em seu resultado. O ato administrativo é 
regulado juridicamente quanto aos seus elementos, suas 
partes internas para ver se existe uma incompatibilidade 

delas com a previsão da lei. Mas o modo como se chegou 
ao ato administrativo, normalmente, pouco importa, é 
um indiferente jurídico. 

Ninguém pode negar que a emissão do ato é prece-
dida de uma atividade administrativa, mas o que se diz 

é que ela é neutra. 
Isto fica extremamente claro quando se examina 

a terminologia e o sentido que lhes é atribuído. À ativida-
de jurisdicional se aplico a noção de processo, uma 
sucessão encadeada de atos teologicamente dirigida a 
um resultado final, sucessão essa normatizoda, relevante, 

repleta de sentido. Já à atividade administrativa quadra 
melhor o conceito de procedimento, que surgiu no direi-

to processual como sinônimo de rito, de aspecto externo, 
meramente formal do processo, um conceito juridicamente 
neutro, mas ligado à Ciência da Administração,. que 
não evoca as idéias generosas de proteção do indivíduo 

contidas no processo, apenas acentua que todo adminis-
trador segue um itinerário para a tomada de decisões. 

Bem revelador, também, é o conceito de ato admi-

nistrativo, onde, na maioria da doutrina, o que importa 
é o ato externo. Os atos internos, categoria na qual 
se pode incluir o ato procedimental, são relegados a 

um discreto limbo. é um problema, quase sempre, exclu-
sivo da Administração, de escasso interesse jurídico; pro-

blema de "operatividade caseira", de economia interna 
da Administração. 

Não se tem conhecimento de que a doutrina tenha 

classificado qualquer ato jurisdicional ou legislativo de 

interno. Decerto que o despacho do juiz ou os cálculos 
do contador judicial e o parecer de uma comissão do 

Poder Legislativo, ou o primeiro turno de aprovação 
de um projeto são atos diversos da sentença e da lei, 

mas ninguém dirá que são atos internos. São relevantes, 
influem juridicamente na decisão final, são controláveis;  
em suma, não constitc-tm um problema de interesse exclu-
sivo do legislador ou julgador. 

Esconde-se nessa tendência de considerar pouco ou 

nada relevante a atividade administrativa que não se 
enquadre no conceito restrito do ato uma visão ainda 
autoritária, que impede a constatação de que qualquer 
função pública para ser desenvolvida depende de um 

procedimento juridicamente regulado e relevante. 
Assim sendo, também deveria ser regra no Direito 

Administrativo a exigência de um procedimento regulado 
relevante como condição de legitimidade do agir es-

tatal. 

Desta forma, pode-se dizer que o núcleo comum 

da teoria do procedimento estatal nas várias funções 
é o da sua obrigatoriedade. 

Haverá, para cada uma delas, uma diferente espécie 
de processo, com uma ordenação, uma estrutura, mesmo 
um objetivo imediato diverso, mas, em todas elas, a 
existência do processo, a observância de atos anteriores 
ao ato final, será condição de validade deste. 

Sem dúvida, existem, como se disse, diferenças, 

por vezes profundas diferenças. No processo de criação 
da lei, os indivíduos não participam diretamente, mas 
através de seus representantes, os parlamentares e os 
chefes do Executivo — trata-se de uma espécie de pro-

cesso adequado à produção de atos gerais e abstratos, 
que compõem uma imensa gama de interesse difusos. 
Não seria cabível uma participação individual neste pro-
cesso o qual tornaria impossível a produção da lei. 

Já na criação da sentença e do ato administrativo, 
põem-se semelhantes questões, eis que ambos são atos 

de aplicação da lei, de ordinário afetando diretamente 
interesses individuais. Este fator, naturalmente, produz 

algumas concomitâncias importantes entre o processo ju-
dicial e o procedimento administrativo, que se estrutu-
rarão, em conseqüência, soba manto de alguns princípios 
comuns, como o da legalidade objetiva, o da imparcia-
lidade, o da impulsão oficial, o da garantia de defesa, 
igualdade, publicidade, tipicidade e motivação, natural-

mente atuando de várias formas, adaptando-se a cada 
situação, a cada peculiar atividade, mas liberando os 
seus efeitos em ambas as espécies de processo. 

De outro lado, as diferenças básicas entre as funções 

jurisdicional e administrativa influem decisivamente na 
estruturação dos respectivos processos. 

Em princípio, apartam-se a Jurisdição e a Adminis-
tração por três fatores especiais. O primeiro deles é 

a eficácia da imutabilidade de que se revestem as decisões 
judiciais definitivas que se opõe à revisibilidade dos atos 

da Administração, seja por ela própria, seja pelo Poder 
Judiciário. Isto determina um formalismo maior no pro-

cesso judicial, contra um relativo informalismo no proce-
dimento. 

Em segundo lugar, caracteriza a atividade jurisdi-
cional a independência de seus membros, contra a hierar-
quia, essencial na organização da atividade adminis-
trativa, o que produz fundas conseqüências na sistema-
tização dos respectivos processos. Por força da hierar-
quia, o agente administrativo não dirige o procedimento 
com independência, mas está submetido pelos atos inter-

nos, como o decreto, a resolução, as portarias, etc., 
que tanto limitam o conteúdo das decisões como condicio- 

nam os atos de procedimento. De outro lado é freqüente 
que um agente apenas dirija o procedimento para que 
a decisão seja ditada por seu superior, o que não ocorre 
no processo;  por fim, no procedimento é comum uma 
técnica de revisão automática das decisões pela hierar-
quia das chefias, por meio das homologações, vistos, 

aprovações e exame de recursos de ofício, de aplicação 
muito restrita na Jurisdição. E o recurso hierárquico, 

por provocação do administrado, será sempre cabível, 
mesmo à mingua da lei. 

A terceira característica — esta de uma extraor-
dinária importância, está alojada na provocação da ativi- 

dade. No processo, vigora íntegro o princípio da ação: 
a Jurisdição é inerte, só atua sob provocação externa. 

Haverá, portanto, sempre um conflito, uma lide, a de- 
mandar uma solução necessária. Diferentemente, na Ad-

ministração, tanto a atividade pode se iniciar por provo- 
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cação do administrado, que é um direito constitucional 

seu — Art. 153, § 30 —, como de oficio. Isto determina 
uma riqueza de formas no procedimento, uma variedade 

de encadeamentos e de problemas de todo insuspeitada 
na Jurisdição. Muito raramente a aplicação da lei pela 
Administração se apresenta sob a roupagem de conflito; 
reveste múltiplas outras formas. Perde, portanto, sua 
força, a idéia de partes no processo. No processo é 
freqüente que não se vislumbre quaisquer partes, que 
só atuem agentes administrativos em busca da adequada 
aplicação da lei. Ademais, a função da autoridade se 
amplia, seja no busca das provas, seja na busca na 
revisão dos atos. 

Curioso, quanto a esta última característica, obser-
vara aplicação da linguagem na legislação e na doutrina. 
Fala-se de processo administrativo normalmente com 
referência aos procedimentos tributário, disciplinar e de 

prestação de contas de responsáveis, onde aparente-
mente há duas "partes": o Fisco que lançou o tributo 

e o contribuinte que quer anulá-lo;  a Administração que 
quer aplicar punição e o servidor que quer tentar evitá-la;  

Tribunal de Contas quer responsabilizar quem admi-

nistra mal os dinheiros públicos e o ordenador ou respon-
sável que quer ter a conta aprovada e evitar punição. 

Quando, contudo, não se assemelha o caso com 
processo judicial por aparente ausência de partes ou 

excesso delas, usa-se a expressão procedimento admi-
nistrativo. O lançamento tributário é procedido na termi-
nologia do Código Tributário Nacional de procedimento, 

que parece adequado, eis que não se vislumbra qual-
quer conflito. A licitação e o concurso público são proce-

dimentos: é que há "partes" demais para que se possa 
falar de processo. 

Afinal, quando se trata de trâmite para dispensa 
de licitação ou para assinatura de um contrato ou convê-
nio, embora muitas vezes um trâmite regulado em lei, 
parece que se está ante uma categoria neutra, distinta 
de processo e do procedimento. 

Estes preconceitos resultam de uma inadequada 
compreensão das semelhanças entre as atividades jurisdi-

cional e administrativa e de uma parcial desatenção à 
amplitude de fenômeno processual em todo Direito Pú-

blico. 
A doutrina prefere a expressão procedimento admi-

nistrativo paro significar a sucessão de atos que.  se  enca-
deiam e que condicionam a decisão final, consubstanciado 
num ato administrativo. Não utilizada como sinônimo 
de rito, isto é, de modo de realização do processo, 
utilização que é frequente nas obras de Direito Processual 
Civil, que se referem a procedimento ordinário, sumaris-

simo ou especial, como vários modos de desenvolvimento 
do processo. 

Procedimento administrativo tem função conceituai 
semelhante a processo judicial, isto é, visa designar a 

somatória de trâmites necessários ao desenvolvimento 
da atividade administrativa. 

Falar-se em procedimento administrativo invoca as 
generosas garantias consagradas no Direito Processual, 

sem contudo permitir transposições indevidas. 

3. A natureza das decisões do Tribunal de Contas 
e a necessidade de normatizar os respectivas 
procedimentos. 

Diante da imperiosa necessidade de exercer o con-

trole dos bens e dinheiro públicos, o Tribunal de Contas  

tem singular e decisiva participação no quadro institu-
cional brasileiro. 

A Carta Magna lhe define a competência, a posição 

entre os poderes, a sua estrutura e natureza das suas 

funções. 
Resumidamente, cabe ao Tribunal de Contas dar 

parecer prévio sobre os contas prestadas anualmente 
pelo Chefe do Executivo ao Poder Legislativo;  fiscalizar 

os atos da receita e despesa, verificando-lhes a legali-
dade;  realizar inspeções e auditorias de natureza contá-

bil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; 
apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos 

de admissão de pessoal, bem como a de concessões 
de aposentadorias, reformas e pensões e julgar as contas 

dos responsáveis por dinheiros ou bens públicos. 
As primeiras competências costumam englobar-se, 

consideradas como de controle e fiscalização. A última 
é generalizadamente aceita como de jurisdição. 

Divergências, porém, e não pequenas, separam os 

estudiosos a esse respeito. Principalmente entre nós, por 
efeito de expressões usadas nos textos legais. 

Na doutrina estrangeira, a distinção é feita pelos 

autores que separam as funções de controle do Tribunal, 
das de jurisdição, e as consideram, mesmo em pontos 
diferentes, nos estudos que delas fazem. Assim, Zanobini, 

por exemplo, trata das funções de controle ao estudar 
a organização administrativa e das funções de jurisdição 

do Tribunal, quando versa os jurisdições administrativas 

especiais, no curso sobre a justiça administrativa. 

Aliás, desde as primeiras leis sobre o Tribunal de 

Contas, a partir de 1890, passando pela primeira Lei 
Orgânica, n° 392, de 08 de outubro de 1896, já se 

bifurcavam com nitidez, os dois aspectos em que se distri-

buiam as funções desse órgão fiscal da administração 
financeira e de tribunal com jurisdição contenciosa e gra-
ciosa. 

Como ficou dito, entre nós, divergências acentuadas 
surgiram, no tocante a essa separação;  dúvidas que au-
mentaram com o emprego nos textos constitucionais, a 
partir de 1937, da expressão "julgar da legalidade", 

a propósito de certas funções havidas como de controle, 

e, pois, não jurisdicionais. 
Sem embargo de sobrevivência dos propugnadores 

de opostos entendimentos, o que parece certo é que 
jurisdição, propriamente, só tem o Tribunal nas presta-

ções e tomadas de contas. Nos outros casos, as funções 
são sempre administrativas de fiscalização ou controle, 

quando muito constituindo decisões com força de coisa 
julgada perante a Administração. Não jurisdição propria-

mente dita. 

O desentendimento que a respeito se observa é, 

sobretudo, fruto de confusão que se faz entre as diversas 
atribuições e competência do órgão. Falta de visão histó-
rica de sua evolução, pois sempre se entendeu que só 

nas prestações de contas funciona como Tribunal de Jus-
tiça e Tribunal de Contas, e só nessas hipóteses tem 
as suas decisões a eficácia de sentença. 

No sentido dessa distinção, é a lição de Rui Barbosa, 
no seu conhecimento parecer sobre o contrato da Compa-
nhia Port Pará. Dessa notável peça jurídica, o que ressalta 

é a nítida distinção entre as funções do Tribunal, de 

fiscal da administração financeira, orçamentária e patri-

monial, entre as quais incluídas as de verificação da 

legalidade dos contratos (estes não são de jurisdição, 

mas de recurso para o legislativa, aliás, situação mantida 
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pela atual Carta Magna com modificações) e as de juris-

dição. 
De forma suscinta, podemos concluir que as funções 

exercidas pelos Tribunais de Contas são de dupla nature- 
za: funções de fiscalização ou controle e de jurisdicão, 
esta no tocante, tão somente, ao concernente à regula-
ridade das contas dos responsáveis por bens e valores 
públicos. Nesta ordem de considerações, pode-se afirmar 
que o Tribunal de Contas é um órgão de fiscalização 
administrativa, com funções de jurisdição especial. 

As decisões do Tribunal de Contas têm caráter admi-
nistrativo e são precedidas de outros atos da própria 
Administração, ou de outro sujeito de direito, todos po- 
rém, articulados em um nexo comum, coordenados, con-
dicionando o exercício do poder jurídico atribuído à Corte 
de Contas, de tal modo que se elo atua este processo 
ou em termos de um procedimento nulo, sua ação é 

viciada de "incompetência". 
Não há um tipo único de procedimento adminis-

trativo, mas diversos, conforme o ato final a cuja emissão 
se destinam. Ai estão cogentes, por exemplo, as normas 
procedimentais da Administração Federal para organi-
zação da proposta orçamentária e sua execução (Leis 
4.320/64 e 6.223/75; Decreto-lei 199/67); controle inter-
no e auditoria financeira do serviço público (Decreto 
67.090/70); autorização e concessão de pesquisa de la-
vra (Código de Minas); licença para caça (Código de 
Caça); derivação de águas públicas, aproveitamento in-
dustrial de quedas d'água (Código de Águas); licença 

para construção urbana (Leis e Posturas Municipais); justi-
ficação e legitimação de terras públicas (Decreto-lei 
9.760/46); licitações para adjudicações de obras e servi-
ços (Decreto-lei 2.300/86); registro de comércio (Lei 
4.726/65); determinação e exigência do crédito tributário 
(Código Tributário Nacional); disciplina dos funcionários 
públicos (Estado dos Funcionários Públicos); isenção ou 
redução do imposto de importação (Decreto 74.960/74); 
participação dos Municípios na arrecadação do ICM (De-

creto-lei 834/69). 
Dentre os princípios fundamentais que regem a vida 

do Direito, um há que se tem mantido inconteste, o 
da predeterminação formal dos direitos jurídicos, a fim 
de serem preservados os valores da certeza e da segu-

rança. 
Em geral, são as leis que preestabelecem as formas 

e trâmites indispensáveis ao reconhecimento ou não de 
direitos e faculdades; outras vezes, é o próprio Executivo 
que, visando atender ao melhor interesse da Adminis-
tração, que só se realiza quando obedecidas normas 
iguais para situações iguais ou eqüivalentes, traça a si 
próprio limites, segundo os quais passa a ser exercido 

poder decisório, sem surpresa para os administrados. 
Num e noutro caso já se falou em "auto limitação" 

do poder administrativo por influência da conhecida teo-
ria de iellinek, sobre as limites da Soberania, mas, talvez, 
seja mais certo dizer que se trata de uma disciplina 
inerente à prestação do serviço público, incompatível, 
por sua natureza, tanto com o arbítrio como com intem-

pestivas inovações. 
Foram estes princípios gerais que determinaram a 

progressiva extensão à esfera administrativa de certas 
normas de processos e de procedimento anteriormente 
seguidas, normalmente na esfera judicial. 

Reconhecem os tratadistas que, mesmo nos países 
em que se não consagra o contencioso administrativo 
é imprescindível, talvez com maior razão, que tanto as  

autoridades públicas quanto os indivíduos saibam como 
cem que campo mover-se, atendendo-se a regras previa-
mente estabelecidos para plena e isenta tutela dos inte-
resses coletivos e privados. 

A ideia de processo administrativo já implica, de 
per si, a de uma seqüência ordenada de atos, discrimi-
nados como momentos ou termos essenciais à legitimação 
de um resultado. Quando se desrespeito a cogência do 

procedimento, a decisão nasce eivada de vício insanável 
de nulidade. 

Os tratadistas norte-americanos invocam a tal as-
sunto, o conhecido princípio do "due process of law", 
consagrado na espécie pelo pronunciamento oficial da 
"Second Hoover Comission/s Task on Legal Service and 
Procedure", no qual se declara que o respeito estrito 
às normas do processa administrativo e ao "due process 
of law" tanto mais se impõe quanto mais se alarga a 
interferência do Estado na vida social e econômica ou 
"in verbis". 

"If the functions of lhe executive branch are to 
be performecl economically, efficiently, and in lhe 

best interests of lhe Federal Government and lhe 
citzen, lhe agences and departments of lhe execu-

tive branch should VIII their responsabilities in ar-
cordance with sound procedural methods and with 

strict regard for due processo of law. 
In lhe Administration of Government there is a pra-
per role for adjective, as well as for substantive 
law. The supremacy of law in lhe administrative 
process depends in large measure upon strict and 

faithful compilance by departments and agencies 
with approved procedural principies. Today, when 
operations of lhe executive branch affect every busi-
ness and every individual in some degree, sound 

proceclure are indispensable to sound governme' nt." 

(of "Basic Issues in Public Administration", editada 
por Donald C. Ronat, Novo York, 1967, ,l'Edição, 

pág. 349). 
O vetusto princípio do "due process of law" encon-

tra, entre nós, sua Base constitucional no Art. 5°, inriso 
LV, da Carta Mnana. 

Acordes com essa diretriz, manifestam-se, "in uniso-
no", a doutrina e a jurisprudência, em consonância com 

claro ensinamento de Marcelo Cetano, que, após con-
ceituar o processo administrativo como a "sucessão orde-
nada de formalidades pré-estabelecidas com o objeto 
de disciplinar o funcionamento e a atuação dos órgãos 
de uma pessoa coletiva", adverte: 

"Assim, o resolução administrativa é precedida de 

formalidades e de atos preparatórios escalonados 
numa seqüência adequada ao fim em vista, de 
modo a garantir a ponderação dos interesses em 

causa e o legalidade das soluções." 
"Esta ordem processual é regra na atividade jurí-
dica da Administração, mesmo quando se trata 
apenas de aplicar ex-officio a leia um caso concre-
to, mas reveste valor especial quando através dela 

uma particular procura fazer valer um direito subje-

tivo, pois nesse caso, aproxima-se da função de 
garantia jurídica assinada ao processo judicial." 

4. CONCLUSÃO 

O fenômeno processual, característico de todas as 
funções do Estado e da espécie de vontades que elas 
expressam, apresenta-se, na atividade administrativa, 
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desempenhada pelo Tribunal de Contas, com aspectos 

especiais de relevância, considerando a natureza e finali-
dade do órgão e o fato de que as suas decisões são 
de última instância administrativa, algumas com força 

jurisdicional. 

Ainda que se admita em o Direito Brasileiro, certa 

natureza autoritária no Procedimento Administrativo, de-

le se exige, entretanto, uma irrestrita obediência às nor-

mas legais e uma disciplina indispensável à estabilidade 

dos atos administrativos, bem como ao respeito dos inte-

resses jurídicos dos administrados. 
Não atende ao bem comum, quer à Administração 

Pública, quer à coletividade ou a cada um dos seus 

membros, o insegurança jurídica dos atos administrativos. 
A visão democrática do Direito Administrativo, que 

se preocupa com o direito dos administrados, tem no 
processo administrativo, fundado no devido processo le-

gal, um importante instrumento de contenção do poder 
do Estado, possibilitando, por outro lado, a atuação 

esclarecida da Administração Pública, na formação de  

vontade dos agentes públicos, cuja ação deve estar jungi-
da à lei e ao interesse público. 

O procedimento administrativo e o processo judicial, 
na medida ern que constituem métodos para a aplicação 

da lei, possuem princípios comuns, como o da legalidade 

objetiva, da imparcialidade, da impulsão oficial, da ga-

rantia de defesa, igualdade, publicidade, tipicidade e 

motivação, diferenciando-se, essencialmente, na corres-

pondência respectiva das características essenciais das 

funções jurisdicional e administrativa. 

Os Tribunais de Contas tiveram fortalecidas e am-
pliadas as suas competências na Carta Magna e dirigem, 

no momento, seus estudos, esforços e preocupações para 
a elaboração de suas respectivas Leis Orgânicas, onde 
podem e devem estabelecer, sendo mesmo imperativo, 

de modo objetivo e concreto, para os multi-aspectos 
da atividade controladora, fiscalizadora, de registro e 
julgamento, normas disciplinadoras dos procedimentos 
administrativos do órgão. 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E TRAMITAÇÃO 
DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS: 

ALGUNS ASPECTOS 

Carlos Vasconcelos Domingues 

Auditor de Controle Externo 

O novo ordenamento constitucional, seja a nível 
federal ou estadual, trouxe mudanças profundas ao siste-
ma de contas. Assim, ao lado do fortalecimento do Tribu-
nal de Contas, como instituição encarregada de exercer 

controle externo da administração pública, novas exi-
gências devem ser atendidas por esse órgãô, entre os 

quais, nos termos da Carta Estadual, uma apreciação 
mais rápida das matérias submetidas ao seu exame, como 

oferecimento de parecer prévio sobre as contas do 
Chefe do Poder Executivo e o julgamento das contas 

dos administradores, sob pena da aplicação do Art. 
98 da lei fundamental do Estado da Bahia. 

Nesse contexto, um melhor fluxo não só das matérias 
aludidas no Art. 98, como também maior celeridade 

na execução de outras competências alocadas ao Tribunal 
de Contas — em nome mesmo do princípio da contempo-
raneidade da ação de controle com os atos e fatos que 
constituem seu objeto-merecem atenção. 

Ademais, há que se observar que o Art. 138, XIV, 
da Constituição Estadual dá competência ao Ministério 
Público para atuar junto ao Tribunal de Contas, substi-
tuindo, assim, a Procuradoria Especializada, cuja posição 

passa, em tese, a ser outrci, a depender da legislação 
que venha a ser editada. 

Em consequência, a rigor, desde a promulgação da cons-
tituição do Estado, que, no particular, seguiu o espírito 
do Art. 130 da Carta Federal, caberia ao Ministério 
Público atuar junto ao Tribunal, o que não ocorreu, 
ainda, por falta de regulamentação da matéria. 

Portanto, por questões que se entendem com a 
conveniência, além de uma interpretação do texto consti-
tucional, o Ministério Público só atuará junto ao Tribunal 
após a regulamentação da matéria. Essa questão está 
vinculada também à criação ou não de uni corpo funcional 
especializado no Ministério Público junto ao Tribunal. 

De outro lado, a Carta Estadual de 1989 dispõe, 
diversamente da Constituição que a antecedeu, a qual 
previa, no art. 66: 

A representação judicial do Estado, em matéria 

não fiscal, o assessoramento jurídico dos órgãos 
e entidades da administração direta, a defesa do 

seu patrimônio e a representação dos seus inte-
resses junto aos tribunais administrativos, compe-

tem à Procuradoria Geral do Estado. 
Ora, essa representação junto aos tribunais adminis-

trativos, entre os quais o Tribunal de Contas, não mais 
cabe àquele órgão, a partir da promulgação da Carta 

vigente, que, assim, estatui sobre a matéria, em seu 
artigo 140: 

A representação judicial e extra judicial, o consul-
torta e o assessoramento jurídico do Estado, em 

matéria não tributária, competem à Procuradoria 
Geral do Estado, órgão diretamente subordinado 
ao Governador. 

Assim, após a promulgação da Constituição Esta-

dual, a Procuradoria Geral do Estado possa a exercer 
a função de advogada do Estado, à semelhança do que 

ocorre, a nível federal, com a Advocacia Geral da União 
que, nos termos do art. 131 da Carta Magna, é a institui-

ção que representa a União, judicial e extra judicial, 
além de caber-lhe as atividades de consultoria e assesso-

ramento jurídico do Poder Executivo. 

E, independente das Cartas Estaduais, esse mesmo 
papel o Art. 132 da Lei Fundamental atribui aos procura-
dores dos Estados e do Distrito Federal, o que não pode 

deixar de ser seguido pelas unidades federativas, pela 
natureza mesmo do poder constituinte estadual que é 

decorrente e não originário, destituído, pois, da marca 
da incondicionabilidade. 

Por outro lado, embora em vigor, sendo o instru-
mento prático do exercício do controle externo pelo Tribu-
nal, a Resolução Regimental n? 7, de 03 de novembro 
de l989—estabelece e consolida normas para o controle 
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externo da Administração Pública — também deve ser 
interpretada à luz do novo ordenamento constitucional. 

Dentre as matérias que, na forma dessa Resolução, 
são submetidas à apreciação do Tribunal de Contas, 

um sem número delas passa pelo crivo da Procuradoria 
Especializada, muitas desnecessariamente. Assim, para 

oferecer maior fluxo na tramitação de processos, muitas 
dessas matérias poderiam ser subtraídas à apreciação 

da Procuradoria, a exemplo dos adiantamentos, das apo-
sentadorias, reformas e pensões; das subvenções, das 
contas dos agentes fiscais e dos contratos e convênios. 
Mas, para uma conclusão objetiva e fundamentada sobre 

assunto há que se estabelecer critérios. 

Nesse sentido é conveniente classificar as atividades 
deferidas ao Tribunal pela Constituição Estadual em subs-
tantivas e adjetivas, conforme sejam essenciais ou funda-
mentais à própria existência do controle externo, consti-
tuindo mesmo sua razão de ser, bu melhor sua substância, 

ou tenham caráter acessório, que sejam acrescentadas 
à substância, seja procedimentos, formas ou modos de 

agir. 
Nessa perspectiva; pode-se, para fins de raciona-

lidade, estabelecer-se o seguinte esquema: 

I — SUBSTANTIVAS 

1 — Julgamento 
a — prestação de contas 

b — tomada de contas 
c — legalidade, legitimidade, economicidade e 

razoabilidade dos procedimentos licitató-
rios, contratos, convênios e ajustes 

d — recursos 
2 — Registro e cálculo de imposto 
a — atos de admissão de pessoal 
b — concessões de aposentadorias, transferêti-

cias para a reserva, reformas e pensões 

c — recebimento da relação do número total dos 
servidores públicos 

d — cálculo das cotas de impostos 

3 — Auditoria 
a — inspeções e auditorias 
b — fiscalização das contas das empresas ou 

consórcios ou dos recursos repassados 

c — auditoria a requerimento do Ministério Pú-
blico 

4 — Pareceres e Consultas 
a — contas do Governo 

b — empréstimo ou operações de crédito 

c — indícios de despesas não autorizadas 

II — ADJETIVAS 

1 — em relação do Legislativo 

a — representação sobre irregularidades e abu-
sos 

b — prestação de informações 
c — proposição de criação, transformação e ex-

tinção de cargos e fixação de remuneração 

2 — em relação aos jurisdicionados 
a — aplicação de sanções 

b — fixação de prazo para • o cumprimento de 
lei ou correção de irregularidade 

c — sustação de ato impugnado 
d — recebimento de denuncia  

3 — em relação à sua organização 

a — eleição do seu órgão diretivo 
b — disciplinamento de seu funcionamento, in-

clusive de sua secretaria e serviços auxiliares 
c — indicação de auditores e membros do Minis- 

tério Público para Conselheiros 

A partir dessa sinópse das competências, deferidas 

constitucionalmente ao Tribunal de Contas, as quais cor-
respondem, a grosso modo, a muitas matérias constantes 

da Resolução 	07/83, é possível identificar o âmbito 
da ação da Procuradoria Especializada. 

Começando pelas exclusões, não se torna difícil 
detectar assuntos que não devem ser objeto de apreciação 

compulsória daquele órgão. Nesse sentido, pode-se, des-
de logo, excluir do exame da Procuradoria todas as 
matérias com caráter adjetivo ou procedimental. Por isso 
mesmo, não merecem maiores comentários as atividades 

do Tribunal que dizem respeito com suas relações com 
Legislativo, com os jurisdicionados ou com sua própria 

organização, todas dependendo de sua economia inter-
na. 

Igualmente, dentre as atividades substantivas, algu-
mas existem que não interessam fundamentalmente à Pro-

curadoria, entre as quais as relativas à emissão de parece-
res, respostas a consultas e realização de auditorias. 

Também, não há como submeter, compulsoriamen-

te, à Procuradoria Especializada os processos resultantes 
de auditorias que visam detectar, sob os aspectos contá-

beis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimo-
niais, a situação dos órgãos e entidades objeto do contro-

le externo. O escopo da auditoria, realizada, também, 
através de provas, com vistas a recolher evidências ade-

quadas sobre o funcionamento eficaz ou ineficaz das 
atividades chaves dos sistemas e dos controles — nos 

termos do Manual de Auditoria — para se melhor avaliar 
a gestão do organismo, não se compatibiliza com o 
perfil da Procuradoria. Da mesma forma, as atividades 
de registro, que constituem o reconhecimento de uma 

situação ou fato, em relação a,normas prescritivas pre-e-
xistentes, não devem, por sua própria natureza, ser exa-

minadas pela Procuradoria Especializada. São atos de 
simples anotações de situações já constituídas, sem mere-

cer interferência daquele órgão. Ocorre, porém, que 
se essa posiçaã não suscita polêmica acerca dos registros 

de atos de admissão de pessoal, ou ainda, no que diz 

respeito à relação do número de servidores nomeados 
e contratados, ou à despesa com pessoal, noticiário, 

propaganda ou promoção, pode-se questionar a nature-
za, para o fim desta análise, dos atos de concessão 

de aposentadoria, reformas e pensões e de cálculo das 
cotas de impostos. 

Não obstante a Carta Estadual, em seu art. 91, 
V, fazer menção ao julgamento da legalidade de aposen-

tadorias, transferências para a reserva, reformas e pen-
sões, na verdade não se trata, substancialmente, de um 
julgamento. Inclusive, a Constituição da República, no 
art. 71, III, ao discriminar as competências do Tribunal 

de Contas da União, não deixa dúvida sobre a natureza 
da atuação desse órgão em relação àqueles processos. 
O dispositivo antes citado dá ao Tribunal competência 
para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos 

atos de admissão de pessoal a qualquer título, na adminis-
tração direta e indireta, incluídas as fundações instituídos 

e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações 
para cargo de provimento em comissão, bem como as 
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concessões de aposentadorias, reformas e pensões, res-
salvadas as melhorias posteriores que não alterem o fun-
damento legal do ato concessório. 

Ora, diante de tão expressa norma, fica patente 

a natureza de registro dos atos acima citados. Obser-
ve-se, a propósito, que o constituinte fez equivaler, para 

fins de registro, incorporando-os no mesmo dispositivo 
legal, os atos de admissão de pessoal e de concessão 

de aposentadorias, reformas e pensões. 

No entanto, essa sistemática não foi acompanhada 

pelo constituinte estadual, que, discrepando da orienta-
ção da Carta Federal, tratou, em dispositivos diversos, 

as normas atinentes à apreciação das concessões de apo-
sentadorias, reformas e pensões e à legalidade dos atos 
de admissão de pessoal, este objeto do art. 91, III. 

Ocorre, contudo, que o constituinte estadual não 

deveria proceder dessa forma, pois as regras sobre orga-
nização, composição e fiscalização dos Tribunais se inse-

rem entre os princípios extensíveis, ou sejam aqueles que 
devem ser acatados pelas unidades federadas a teor 

do que dispõe o art. 75 da Constituição da República: 

As normas estabelecidos nesta seção aplicam-se, 

no que couber à organização, composição e fisca-
lização dos Tribunais de Contas dos Estados e 
do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e 
Conselhos de Contas dos Municípios. 

Aliás, as regras de competência dos órgãos de con-
trole externo, a nível estadual, são de caráter comple-

mentar, porque desdobram ou pormenorizam os dispo-
sitivos homólogos da Carta Federal. Inclusive, o assunto 

está a merecer especial atenção no processo de elabo-
ração da Lei Orgânica do Tribunal, que servirá de ensejo 

ao afeiçoamento da regra em comento às normas consti-
tucionais federais, sem desrespeito ao princípio federa-

tivo, mas em homenagem aos postulados, já examinados, 
da natureza decorrente do poder constituinte estadual, 

dos princípios extensíveis, de que participam as regras 
de competência dos Tribunais de Contas, — que envolvem 

acatamento das normas correspondentes federais — 
e do caráter complementar dessas regras a nível estadual. 

Consequentemente, sob a perspectiva que conduz 
este documento, não cabe submeter o registro das conces-
sões dos já multi citados processos ao exame da Procura-
doria Especializada, tal como não deve ocorrer com 
os atos de admissão de pessoal. 

Já o cálculo das cotas de impostos a serem repas-

sados aos Municípios enseja uma outra consideração. 
Na verdade, a proposta do Tribunal de Contas, não 

acolhida pelo constituinte, estabelecia que cabia ao ór-
gão homologar o cálculo realizado pelo Executivo, que 

tem experiência, estrutura e recursos humanos para fazer 
tal tarefa, o que vem ocorrendo há muito tempo. Cria-se 

realmente, um sério problema com a dicção do texto 
constitucional, sem correspondente na Carta Federal. A 
solução, ao que parece, se encaminha no sentido de 
que os cálculos já venham realizados pelo Executivo, 

que, inclusive, arrecada os recursos a serem repassados, 
cabendo ao Tribunal proceder à sua revisão. 

De qualquer modo, independente da prática a ser 
adotada, no que interessa a este documento, a ação  

do órgão de controle externo se aproxima de um registro, 
a não ser que ele realize o cálculo. Mas, mesmo assim, 

não cabe à Procuradoria Especializada participar desse 
processo. Por isso, por questões práticas 'essa atividade 
foi assimilada à do registro. 

Muito embora os processos submetidos a julgamento 

do Tribunal pareçam, em um primeiro relance, que devam 
ser examinados, sempre, pela Procuradoria, uma análise 

mais aturada, mostra que, aí também, há exclusões. 

Nessa ótica, a matéria pertinente-a contratos, con-

vênios, ajustes e outros termos não exige a interferência 
compulsória da Procuradoria, o mesmo ocorrendo com 
os procedimentos licitatórios. 

Contudo, os demais processos — prestação e toma-

da de contas, bem* como recursos — devem ser exami-
nados pela Procuradoria, com algumas restrições. Nesse 

sentido, nem todas as contas devem passar pelo crivo 
da Procuradoria. Nessa categoria cabe à Procuradoria 
examinar as tomadas de contas, por sua conexão com 
as prestações de contas, as quais envolvem também exce-

ções. Entre essas encontram-se a comprovação de adian-
tamento, as contas dos agentes fiscais e as subvenções, 
cujo exame pela Procuradoria não se coadunaria com 

papel a ela atribuído, constitucionalmente. 

Em consequência, caberia o exame, por aquele ór-

gão, das contas dos administradores, em todos os níveis 
compreendida a administração direta, indireta, fundos 
especiais, inclusive despesas de caráter secreto. 

Resta o exame dos recursos que englobam aqueles 
de decisão denegatória de pensão do órgão de previ-
dência e os relativos a decisões do próprio Tribunal, 
visando sua reforma, correção ou revisão. Por sinal, 
a matéria relacionada a recursos merece, na próxima 

Lei Orgânica, tratamento radicalmente diferente do 
atual, não só nos conceitos como nos prazos. Por isso, 

as sugestões aqui apresentadas não consideram, ainda, 
tais prováveis alterações, que constituem matéria de legis-

lação infra constitucional. De qualquer modo não se pode 
excluir do exame da Procuradoria os recursos, como 

denegatório de pensão, que poderão ter repercussão 
sobre o erário. 

Portanto, a tramitação obrigatória de processos 
na Procuradoria se daria em relação àqueles referentes 

às prestações de contas, tomadas de contas e recursos, 
com as execeções assinaladas. 

Não se entenda, porém, que é vedado àquele órgão 
exame de outras matérias. Assim, a Procuradoria pode-

ria, se lhe conviesse, solicitar o exame de qualquer proces-
so, mostrando que há interesse do Estado a exigir sua 

interferência, enquanto órgão de representação, de con-
sultoria e assessoramento. 

Desta forma, o novo texto constitucional permite, 
coma simplificação da tramitação de processos, a desbu-

rocratização dos procedimentos e um maior fluxo de 
processos a serem apreciados pelas CÂMARAS e pelo 

PLENÁRIO, tudo revertendo em benefício da Adminis-
tração Pública, inclusive no que diz respeito à redução 

de custos. O mais beneficiado seria, ao fim e ao cabo, 
cidadão contribuinte, e, por que não dizê-lo, o jurisdi-

cionado cumpridor de suas obrigações. 
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O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO 
E AMPLA DEFESA NOS PROCESSOS 

NOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

PEDRO HENRIQUE UNO DE SOUZA 
RAIMUNDO MENDES DE BRITO 

INTRODUÇÃO 

Com quase um século de existência, criado pelo 
decreto 966-A, de 07 de novembro de 1890 — ainda 
não se pode, com tranqüilidade, afirmar da maioridade 
dos Tribunais de Contas. Muitos ainda o desejam com 
peias ou controles, sem voz, como se a zelar por um 
menoril, num "juizado" inutilmente especializado. So-
mente após o rescaldo da nova Carta Magna, face a 
enorme quantidade de novas disposições que nos traz, 
sua necessária e cotidiana depuração, sua complemen-
tação através uma legislação ordinária compatível com 
seus princípios, poderemos — ao menos espera-se — 
ver lavrada, pelo reconhecimento e aceitação geral, a 
escritura pública de emancipação deste "menor" quase 
centenário. 

Entretanto, o outro lado desta mesma moeda nos 
mostra uma instituição jovem, em busca do seu cresci-
mento, da maturidade arena de vida, de perspectivas 
e metas, que quando alcançadas, darão o necessário 
suporte e altivez, ou mesmo a "auto-confiança" essencial 
ao desenvolvimento de todo o potencial jurídico que já 
porta. 

Consoante leciona Jarbas Maranhão (1) os Tribunais 
de Contas teriam nascido da "necessidade" de estabele-
cerem-se as bases novas para a fiscalização orçamen-
tária" ou ainda no próposito de "emprestar um caráter 
técnico ao aludido controle, seja preventivo como na 
Bélgica, seja repressivo ou ainda misto como é o caso 
brasileiro". Tal escopo portanto, e em termos de direito, 
é, em si, uma "novidade" gerada fora "classicismo jurídi-
co" desacostumado que estava até mesmo a um "orça-
mento", a uma lei de meios, a um processo de despesa 
Cortes ou contas só se viabilizam quando separa-se o 
Tesouro do Rei da "caixa" do povo. 

E isto justifica também a expansão legislativa de 
regras normatizando o oraanizaçõn e suas competências. 

Do singelo art. 89 da primeira Constituição Republicana 
de 1891, que apenas e tão somente instituía um "Tribunal 
de Contas para liquidar as contas da Receita e despesa 
e verificar sua legalidade, antes de serem prestadas ao 
Congresso" chegamos à Carta de agora onde toda uma 
Seção é dedicada à "Fiscalização Contábil, Financeira 
e Orçamentária". O "controle" da administração tem 
sofrido um processo de "Tecnização" — ou mesmo de 
"cientificação" — acompanhado pelo legislador. Por isso 
tudo, e no tema, impossível colocação e assertivas dog-
máticos, porquanto estamos no curso de processo evolu-
tivo da instituição. 

2. 	A NATUREZA DAS DECISÕES DOS T.C's. 

Dos pontos de maior cisão doutrinária — e entrave 
àquela maioridade de que inicialmente falamos — pode- 

se eleger, como mais polêmico aquele relativo à "natu-
reza jurisdicional" do Tribunal de Contas. Doutrinadores 
de cumeada têm-se apaixonado pelo tema, no mais das 
vezes verberando "contra" (vale dizer inadmitindo-o co-
rno "colegiado judicante") nomeadamente — e sempre 
citados pelos seguidores desta tese — J. Cretela Júnior 
e Oswaldo Aranha Bandeira de Mello (2). Não parece 
possível enfrentar-se o tema ora proposto, passando ao 
longo desta problemática, posto que apenas para bos-
quejá-la, sem evidentemente a pretensão de esgotar o 
assunto, até por impossível. 

Preliminarmente importante delimitar o ponto, espe-
cialmente porque, não há que se negar, dentre as potes-
tades todas atribuídas aos T.C's., algumas — ou a maio-
ria — têm evidentemente natureza de ATO ADMINIS-
TRATIVO (3). Importa analisar precipuamente o inciso 
II do art. 71 da Constituição Federal (cotejando-o ainda 
com outros, qual o inciso VIII, § 3t, todos, sempre, do 
mesmo artigo constitucional) que outorga o poder-dever 
do "julgamento de contas". 

Os adeptos da "corrente negativista" começam por 
interpretar que as expressões constitucionais "julgar e 
jurisdição" quando referindo-se aos T.C's., não têm cono-
tação própria do ato emanado do Poder Judiciário, por-
quanto estariam aí empregadas no sentido "vulgar ou 
popular", havendo portanto erro terminológico. E, de-
pois, concluem atribuindo aos opositores um dogmatismo 
que também, nestas mesmas assertivas portam — que 
uma série de fatos "epidérmicos" de aparência têm criado 
tal "confusão". 

Com efeito, tais teses não foram ainda objeto de 
uma reflexão mais aprofundado, porisso que seus contrá-
rios apenas afirmam da natureza judicante dos Tribunais 
de Contas. Parece-nos têm razão, porque, uma interpre-
tação tanto histórica quanto sistemática da expressão 
julgar, contida na Magna Carta, não pode conduzir a 
outro raciocínio lógico. 

Assim, de logo, e como premissa básica, uma ques-
tão se impõe. Não portando os T.C's, no seu decidir, 
"jurisdição" — no sentido de "dizer direito" — qual 
então a natureza do seu "decisum"? 

Meramente administrativa responderiam todos os 
negativistas, até por falta de alternativa. Mas pode-se 
demonstrar, com relativa facilidade, que administrativa 
— meramente — não é a natureza de tais funções nos 
sodalicios que tais. Vale dizer, o Tribunal de Contas 
não é mero órgão destinado à prática de atos e "pro-
cessos administrativos", expressão que utilizada tanto 
no sentido de ato completo — ou "procedimento" — 
quanto no sentido de bilateral, pluri-subjetivo, onde "há 
a co-participação de outros sujeitos da entidade adminis-
trativa" (4). 

Gizo-se, por oportuno, que a magnitude das funções 
de "julgar as contas e seus responsáveis" não se compor-
ta, nos estreitos limites de um processo — ou procedi-
mento — administrativo, entendido esse como — existin-
do — "todo o conjunto de atos ordenados a uma decisão 
administrativa" (5) ou ainda urna "controvérsia a ser 
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resolvida no âmbito administrativo" (6) sendo espécie 
os processos disciplinares e fiscal. 

Destacadamente, o "processo administrativo" — 
admitida que seja a "contradictio" — embasa-se no prin-

cípio da legalidade, que informando toda a adminis-
tração, faz possível a auto-revisão dos seus atos — 

sempre — para a completa subsunção desta, à lei, sendo 
sempre "procedido" internamente, ou seja o órgão julga-
dor é, ao mesmo tempo, parte interessada e juiz. Em 
verdade é mero exercício revisional de atos, ou procedi-
mento finalístico, tendente ao próprio ato. 

Aceito o exposto, temos, de logo, que o ato de 

"julgar as contas" — e principalmente seus responsáveis 
não é administrativo, no sentido "stricto". Primeiro 

porque, no exercício desta potestade — e tal é pacífico 
doutrinariamente — o Tribunal de Contas "é corporação 
administrativa autônoma"(7). Vale dizer não é parte e 
"Juiz" ao mesmo tempo; antes é exclusivamente órgão 
julgador. Depois temos que seu "acórdão" é imutável, 
fazendo preclusão frente ao "agente julgado" e a própria 
administração (e penso, mesmo ao Estado — lato sensu 

e ao "interesse público"). E mais, não pode ser enten-
dido como "auto-revisão" de ato administrativo, sendo 
precipuamente, "exercício de controle externo", no dizer 
do próprio legislador constituinte. 

Aliás, neste passo, é bem de ver-se que, embora 

e indiscutivelmente — órgão autônomo, destinado 
a um fim: julgar. Corporação administrativa — sempre 

no sentido estrito — não é o Tribunal de Contas. Embora 
não elevado— ainda, ao menos — a um "quarto poder", 

como se pretendeu, tais organismos são verdadeiramente 
independentes, desvinculados das outras esferas tripar-

tites de competência estatal, desligado mesmo, salvo 
da sua "localização geográfica" no Poder legislativo, 

Dessarte, mais parece que o "julgar das Contas", 
no âmbiio dos T.C's;  estaria mais com a natureza de 

um autêntico e verdadeiro "contencioso administrativo", 
vez que seriam estes, na definição do próprio Cretela: 

"... o sistema de jurisdição em que toda uma 
Justiça especializada, formada de Juizes e 
Tribunais, totalmente desvinculado do Execu-
tivo e do Judiciário, e encarregada de dizer 
direito, em determinados litígios, entre a ad-
ministração e o administrado".' 

Que são os Tribunais de Contas — mormente e 
face a inovadora constituição recentemente outorgada 

— senão o supra descrito, após principalmente a "consti-
tucionalização da responsabilidade contábil" (a ela volta-
remos) e a executabilidade dos seus julgados? 

Aqueles que quiseram negar tal evidência, por certo, 

oporão como óbices a tal assertiva, a sua inadequação 
ao princípio constitucional do "una lex, una jurisdictio", 
ou aqueloutro "ne procedat ex-officio" (ninguém pode 
ser juiz sem que haja autor, "nem index sine actore") 

ou ainda a não auto-coatividade do seus julgados, de-
mandando execução "judicial", enfatizando sua locali-
zação fora deste poder. 

Comecemos, pela ordem proposta, por demonstrar 

tentativamente ao menos — que numa interpretação his-
tórico-sistemática da ordem jurídica nacional, tal entendi-
mento, antes de afrontar, mais parece se integrar ao 
princípio da Jurisdição única, mais parecendo pretendeu 

legislador máximo criar um SISTEMA JUDICIAL INTE-
GRADO, com a especialização de variados órgãos judi- 

cantes, mediante a outorga de competências exclu-
sivas. E assim procedeu com o Tribunal de Contas, único 
competente para, por 'exemplo "aplicar multa" aos que 
causam danos ao erário, por força da "responsabilidade 

contábil" inovadora obrigação constitucionalizada. 

Diretamente não localizou as Cortes de Contas no 

"espaço" do Poder Judiciário; não o fez por absoluta 
impossibilidade lógica: afinal sendo o T.C. um órgão 

de controle deve controlar o próprio órgão judicante; 
sua postura no legislativo — meramente geográfica, gize-

se — decorre apenas do exercício do controle político 
que devido por esta casa. Mas, para bem enfatizar a 

natureza jurisdicional dos T.C's., estendeu-se aos agentes 
do órgão decisório "as garantias, prerrogativas, impedi-
mentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Supe-
rior Tribunal de Justiça". Nunca é demais lembrar que 

tais prerrogativas não são "benesses" dadas pelo legisla-
dor a alguns apaniguados;  não, absolutamente não; tais 
garantias decorrem do direito e garantia fundamental 
de todo cidadão — leia-se também: administrados — 

a julgamento justo e imparcialm e visam isto; apenas 
isto. 

E, mais que tudo, constitucionalizou a executibi-
lidade das decisões do Tribunal de Contas, força própria 

inerente à uma sentença judicial, decorrente apenas 
de um processo de conhecimento. Neste ponto, aliás, 

legislador não inovou — acompanhando apenas o 
que já havia em nível infra-constitucional. Apenas deu 

roupagem a norma, revestindo-a à rigidez constitucional. 
Mas, é bem de ver-se, tal característica sempre portou 

Tribunal e seus julgados. 
Observe-se que é o próprio Oswaldo Aranha Ban-

deira de Mello" — "negativista" como vimos — quem 
afirma que "leis ordinárias, que, na vigência da Consti-

tuição de 91, embora devendo ser havidas como inconsti-
tucionais, quiseram atribuir ao Tribunal de Contas com-
petência jurisdicional, o fizeram de forma expressa" 
dando "às suas decisões força de sentença". Como ilação 

lógica, leis neste sentido existiam previamente à Consti-
tuição de 1934, que inaugura o julgar dos T.C's. Vale 
dizer, a nova ordem de então não apenas recebe (pelo 
princípio da recepção) como constitucionaliza tal princí-
pio. Não há forma de entender-se — no plano jurídico 

de forma diferente, utilizando-se o método da correta 
hermenêutica. 

Todas as demais Cartas Magnas — até a atual 

repetem a expressão — julgar — e os princípios 
todos. Vale dizer, tal perceptivo foi institucionalizado, 

sendo bem mais que uma tradição ou costume. É a própria 
norma maior legislada. 

Tanto mais verdadeiro é tal entendimento, quando 
em plena vigência da Carta de 1946, a Lei 830 — 

que reorganiza o TCU — na seção III do Título II (DA 
COMPETÊNCIA, JURISDIÇÃO E ATRIBUIÇÕES) que dis-

pondo sobre a JURISDIÇÃO CONTENCIOSA (verbis) es-
tatui que, quando "funcionar como Tribunal de Justiça, 
as decisões definitivas do Tribunal de Contas têm força 
de sentença judicial". Por oportuno, saliente-se que tal 

norma foi também recebida pela Constituição de 1967 
outorgada em janeiro deste — posto que somente 

revogado, pelo Decreto-Lei 199, de 25 de fevereiro de 
1967. Não se pense, porém, que este último diploma 

inova, porisso que — no rastro do entendimento — 
mantém a executibilidade das decisões das Cortes — 
que se fala — mantendo pois, seus julgados, com força 
de sentença. 
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Deste modo, falando o legislador magno no Julgar 
dos Tribunais de Contas, sem distinguir do Julgar — 

expressão igual que usa — dos Tribunais ditos Judiciários, 
tendo em mira a legislação ordinária, como podem 

os intérpretes distinguir onde a própria lei — maior 
ou menor — não distingue (ou melhor antes afirma, 
iguala, equipara?) 

Por fim, o deferir-se da execução ao juiz :'comum" 
em nada desvirtua ou desnatura o título como sentenciai, 
porquanto é ele — o título — por si próprio, (oriundo 
de um colegiada julgador), quem porta esta qualidade, 
esta eficácia e efetividade. Apenas as medidas expropria-
tórias — de quitação da obrigação de ressarcir, vez 
que tais Características são exclusivas das imputações 
de débito ou multa — foram delegadas. O princípio 
constitucional, é, em verdade da unicidade da coerção, 
enfatizada a integração do Sistema. Já o grande Pontes 
de Miranda" lecionava, comentando a Constituição de 

1946: 

"Se o legislador ordinário preferiu deixar ao 
Juiz comum a execução das decisões do Tribu-
nal de Contas, entende-se que o Juiz comum, 
mero Juiz da execução não tem nenhuma 
competência para entrar no mérito". 

Neste passo, é bem de ver-se, o legislador consti-
tuinte poderia ter ido mais longe, dando competência 
ao próprio T.C. para execução do seu julgado na esteira, 
aliás, das chamadas decisões "quase judicial" previstas 
na doutrina e admitidas no direito Americano do Nor-
te.(12)  Seria a consagração do processo de especialização 
do Sistema Jurisdicional Integrado, que, parece, foi o 
adotado. (julga e outro rejulga — parece não haver 
risco) 

Mas somente o excesso de cautela poderia conduzir 
legislador neste caminho porisso que não parece factível 

que venha, o Juiz comum, "rejulgar" o julgado dos T.C's., 
fazendo, das normas constitucionais aplicáveis, mera tá-
bula rasa. Na verdade, comportamento ou entendimento 
que tal seria forma de negativa da Magna Carta;  dispon-
do esta, como dispõe que "as decisões terão eficácia 
de Título Executivo", oriundas de um processo "devido 

legal", a Revisão — fora dos casos permitidos pela 
lei processual para a Revisão da sentença judicial propria-
mente dita — implicaria na negativa mesmo da sua força 
cogente, e portanto do próprio preceptivo constitucional. 

E por fim, ainda neste tópico, não há que esquecer 
que o processo de julgamento nos Tribunais de Contas 
não é exercido sem autor, salvo se entendermos que 
a "jurisdição penal" também se exercita independen-
temente deste. Em ambos sabemos, o móvel processual 
é o próprio "interesse público", a sociedade mesmo. 
Tal aspecto, aliás, é ressaltado e enfatizado pelo próprio 
legislador magno, ao criar um Ministério Público "exclu-
sivo e específico" consoante se pode inferir, desengana-
damente do art. 130 da C.F., inserto, aliás, no capítulo 
IV DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS A JUSTIÇA do titilo IV 
(DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES). Ora, um tal ór-
gão, necessariamente, existe em sede constitucional, tam-
bém para, perante as Cortes de Contas promover a 
"defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis". 

Como se tal não bastasse, o próprio tesouro, o 
erário mesmo, detém o legítimo interesse para, no T.C.  

ali e somente ali, "exigir contas" dos administradores, 
que detêm também o mesmo interesse processual dos 
que têm "obrigação de prestá-las" ( art. 914 do C. P.C. ). 
O fato de tal (prestação) ser necessariamente anual e 
cogente (ou 'por exercício) e dar-se na Corte Específica 
acentua a especialização do Contencioso administrativo 
exercido nos T.C., a natureza das ações é a mesma, 
uma de direito privado, pública a outra, e pois como 
tal - anual e cogente. 

De tão clara a isonomia destas ações de "prestação 
de contas", que somente uma certa despreocupação ritua-
lista dos Tribunais, uma desídia eventual, pode justificar 

uso deste último argumento doutrinariamente: Algumas 
Cortes - a da Bahia, entre elas - descuraram-se, no 
organizar de seus serviços, ou no determinar de suas 
funções essenciais, historicamente esquecendo-se da ne-
cessidade de um órgão promotor do processo quando 
Judicialiforme, posto que tendo, em seus quadros, audito-
res, aos quais se deveria destinar esta missão. 

DA RESPONSABILIDADE CONTÁBIL 

Assentado que parece este ponto, de "julgar das 
contas" ser o correspondente, em direito público, à "pres-
tação de contas" do direito privado, deve-se adminicular, 
à Tese da Jurisdicionalidade dos T.C's, o exercício exclu-
sivo e próprio das novas atribuições previstas no Inciso 
VIII do art. 71 da Constituição Federal. 

De certa forma, temos ali a positivação, da chama-
da "responsabilidade contábil", em sede constitucional. 
Antes, conhecida no Brasil, ou doutrinariamente ou de 
forma muito tosca, esparsada na legislação ordinária, 
aqui ali, ganha agora não apenas a rigidez da norma 
maior, porém a promessa de sistematização completa, 
em Lei. 

Tal instituto, de origem externa, e de certa forma, 
como visto, pouco conhecido no Brasil, tem sido estudado 
pela doutrina Italiana, dali devendo ter-se originado, 
por obra do legislador maior até pela quase absoluta 
transposição para o nosso país, como se pode aliás obser-
var das lições de Enrico Guicciardi (13): 

"Della responsabilitá patriminiale dei f uncio-
nari ed agenti verso lo stato esistono due fir-
ma: Ia responsabilitá contabile e la responsa-
bilitá civile. La prima é própria di colore che, 
per aver maneggio di publico denaro o per 
essere consegnatari di cose e valore apparte-
nenti all'amministrazioni(...) la secando faca-
rico altre che ai funzionario contabili, nel caso 
che essi sottraggono o proprio vantaggio o 
consentano Ia sottrazione da parte di altre 
dei valore o delle caso loro affidate, anche 
ad agni altro funzionario in quanto sia incari-
cato di assumare impegni o de eseguire o 
riscuotere pagamenti per conto dello stato e 
nell' esplicazioni di tale attivitá, per azioni 
ocl omissioni imputabili anche a sola colpa 

negligenzia, cagioni un dommo all'ammi-
nistrazione da cui dipendé. 
Ia responsabilitá contabile se caratteriza per 
questo, che essa sorge dal semplice accerta-
mento dell' irregolarità dei rendiconto presen-
tato, Ia quale fa senz'altro presumere l'esis-
tenza dei danno per lo stato, cosicchè spetta 
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ai contabile, ai fine di ottenere una pronuncia 
di distarico, fornire Ia prova dell'inesistenza 
dei danno. Alie due forma di responsabilitá 
corrispondono due tipi di g iudizi ayanti Ia 
Corte." 

Deste modo, percebe-seu clara diferença entre a respon-
sabilidade civil e a contábil, aquela dependente ainda 
do dolo ou culpa (aqui e na Itália), esta objetiva, resul-
tante meramente de "culpa contra a legalidade", com 

dano daí presumido; e dirigida a todos os responsáveis, 
vale dizer independentemente de qualquer vinculação ou 
dependência hierárquica. É portanto uma responsabi-
lidade própria e típica do direito administrativo (14). 

Fixado este ponto, o aprofundamento do estudo 
da "fattispecie", desvirtuaria o escopo deste trabalho. 
Mas, o importante é que gize-se, a imputação de tal 
responsabilidade é da competência exclusiva dos Tribu-
nais de Contas, acentuando sua natureza jurisdicional. 
Ele - somente ele, o T.C. - pode imputar débito ou 
multa. E, enfim, ele somente porta o instrumental jurídico 
para julgar, ao menos, estas duas ações, como visto, 
especialíssimas do direito brasileiro: A de "prestação 
de contas públicas" e a de "responsabilidade contábil" 

4 A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO 

Do exposição até então feita, a conclusão lógica 
estaria em aceitar-se a natureza judicanie dos Tribunais 
de Contas, na qualidade mesmo de autêntico e verdadeiro 
"contencioso administrativo". Mas, para bem trilhar este 
caminho, impossível deslembrar a lição de Caio Tácito 
(15): "a necessidade pois para configurar-se um conten-
cioso é um sistema contraditório eficaz". 

Assim, nestes processos específicos, onde desengo-
nadamente exercern,tais Cortes, verdadeira e autêntica 
judicatura, o fundamento de validade de sua atuação, 
estará na perfeita aplicação do atual - e mesmo inovador 
no ponto - inciso IV do art. 5? da Constituição Federal. 

É certo que a "ampla defesa" sempre recebeu trata-
mento principiológico do legislador magno;  mas o "con-
traditório", já na Carta de 1946 era assegurado apenas 
na Jurisdição Penal, consoante texto expresso e pacífica 
orientação do Supremo Tribunal Federal. AgOra porém, 
os dois princípios estão assegurados - mesmo em proces-
sos meramente administrativos — "com os meios e recur-
sos a ele inerentes". 

Processo contraditório seria portanto aquele, na 
precisa lição de Lafayette Pondé (16) "em que é assegu-
rado às partes interessadas o direito de contestar a pre-
tensão que lhes for contrária, de modo que nenhum ele-
mento novo, pode nele ser introduzido sem prévio conhe-
cimento delas", afirmando mais, que esse "direito decorre 
da garantia 6rocessual de igualdade de tratamento". 
Neste ponto, aliás, acordam os doutrinadores, ao ver 

contraditório como corolário do "due process of law" 
informado sempre pelo princípio maior da isonomia. A 
própria lei adjetiva civil prevê expressamente o trata-
mento igualitário qúe merecem as partes. 

E tão logo colocado o problema se percebe as 
enormes dificuldades que se antepõem a tais sodalicios. 
Começa pela especialização e tecnicalidade dos seus 
procedimentos, razões aliás justificadoras — como já 
vimos — até da existência e expansão dos T.C's. Procedi-
mentos absolutamente técnicos como as "inspeções e audi-
torias", a forma do seu proceder, seu conteúdo, fim,  

etc., tem como imcomportável, o exercício de um amplo 
contraditório, sob pena de inviabilizá-lo. 

Senão vejamos: a auditoria governamental utiliza-se 
de técnica e métodos variados, escolhidos inclusive pelo 
próprio órgão auditor (na Bahia usa-se o chamado "mé- 
todo canadense"). Mas, acima de tudo, poder-se-ia defi-
ni-la como um processo especulativo que visa um achado;  
este é o produto principal, porisso que é mera linha 
de investigação e análise. E achado significa, quase sem-
pre, uma ilegalidade ou uma irregularidade. 

Outro aspecto importante é que o auditor, quando 
vai a campo, numa programação dada, não sabe o 
que encontrará, porque inexiste uma "culpa formada". 
Vale dizer, o organismo auditado não sabe do que, 
ao menos deve defender-se, ou contra o que se precatar. 
E mesmo na chamada "auditoria de fraude", já de si 
resultado de uma outra inspeção, não se deve dar conhe-
cimento prévio, sob pena de inviabilizá-la, como audi-
toria. 

Em suma, o órgão;  gestor da entidade está sempre 
sob investigação, uma questão ou "acusação genérica", 
sem meios para, no procedimento, exercitar — ampla 
defesa. 

Ora, poder-se-ia contrapor que tais procedimentos 
são exercidos contra o órgão, não contra 6 agente. 
Sendo verdadeiro — como é — o argumento, o resultado 
final entretanto, será a responsabilização — contábil 
ao menos — do agente. A linha divisória entre agente 
— responsável contábil — e o órgão — nos termos 
da chamada teoria orgânica — é muito tênue nesta 
matéria. E ele, exatamente ele (o agente) é quem não 
se pode "defender" no sentido lato. 

Neste ponto, é bem de esclarecer-se, de logo, que 
não se está contraditando a auditoria em si, como grande 
instrumento de controle;  apenas coloca-se o problema 
porque é este o procedimento básico, o suporte técnico-
contábil para o julgamento das contas e via de conse-
qüências, para a eventual imputação de responsabilidade 
contábil aos agentes públicos. 

O que se quer salientar, é a enorme dificuldade 
para que se consiga a necessária e essencial compatibi-
lização entre os procedimentos previstos — e como tal, 
verdadeiras potestades. Vale dizer o T.C. não apenas 
pode como deve — constitucionalmente. 

Frise-se que o órgão que audita é o mesmo que 

julga, em procedimentos diferentes. Às Cortes de Contas, 
perigosamente é certo (mas não de forma insolúvel) atri-
buiu-se um feixe de "potestades" que se não compati-
bilizados e harmonizados, em termos Jurídicos, terminará 
por inviabilizar sua função julgada. 

E este é o aspecto mais grave. Sustentamos a tese 
de que, em determinados precessos, os Tribunais de Con-
tas exercem função judicante, especialmente agora, de-
pois da constitucionalização da "responsabilidade contá-
bil. Mas ainda sofrerá o preconceito da doutrina "negati-
vista", por algum tempo, posto que em 1982, em confe-
rência pronunciada no Tribunal de Contas do Município, 

notável Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, já se 
houvesse pronunciado sobre tais julgados, dizendo-os 
sem força de sentença judicial, "a menos que lhe fosse 
atribuída a competência de julgar o próprio ilícito civil 
e penal, atribuído aos agentes ordenadores de despesa 
e seus pagadores, isto é, os agentes responsáveis pelas 
contas". 
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Mesmo admitindo-se — corno aliás admite-se — 
caráter judicante das Cortes de Contas, a força senten-

ciai de seus julgados, por via da executibilidade, ainda 
assim, as decisões do T.C. poderão ser impugnadas em 
Embargos, no juizo da execução sobre os aspectos for-
mais, e especialmente sobre o em- -cicio do amplo direito 
de defesa, e contraditório, no "processo de conheci-
mento" de sua competência originária, como aliás qual-
quer outra sentença Judicial. Vale gizar o risco, de que 
os julgados do tribunal serão controlados no exame de 
"lesão a direito individual" por Juiz não especializado 
e que não participou da formaçor -lo ato original; qual-
quer motivo será para ter-se como nulo o procedimento 
inicial, até pela desvinculação, pela "não identidade físi-
ca" do Juiz executivo com o prolator; mormente os moti-
vos todos até então apontados. 

Ora, como se vê, acentua-se em tudo a necessidade 
de enorme cautela que devem, neste instante, ter os 
Tribunais de contas, para conquistar "sua maioridade" 
no exercício da judicatura. 

Essencial pois que, desde já compreendida a proble-
mática, o legislador dê, às Cortes de Contas, o instru-
mental legal necessário para bem exercer seu mister, 
próprio. Antes de tudo, é de ver-se, à decisão do Tribunal 
é judicial sim, mas não pode ser — querer ou pretender-se 
que seja — obtida com a mesma lei de ritos que informa 

Processo Civil. 
Não e não; urge uma lei nova, específica, compa-

tível com as necessidaat. ',pontadas. Uma lei que harmo-
nize as exigências constitucionais do contraditório mor-
mente (já sendo de si, uma garantia mesmo do adminis-
trado) com o procedimento e o proceder dos Tribunais 
de Contas (17). Tal é, corno dito, possível, para o legisla-
dor mesmo porque já existe exemplo — privilégios pro-
cessuais da Fazenda Pública e Princípio da Isonomia (18) 
— onde juridicamente, e em nome do interesse público 
(móvel maior das Cortes de Contas) o exercício do contra-
ditório — como corolário do principio da isonomia — 
é bastante mitigado. 

Ademais, que consagre-se (e de logo assim poderão 
os T.C's proceder) mecanismos compensatórios. Nestes 
termos a exigência do profissional habilidado, do advo-
gado, num processo tão especifico, pode ser uma tutela 
para o administrado, garantido mais e sempre um órgão 
auditor-curador (que em processos "judiciais", necessa-
riamente pratique na defesa do órgão e do agente público 
os atos processuais necessários, salvo quando estes tive-
rem advogado no processo), quase uma "defensoria pú-
blica". Neste passo aliás, é bem de ver-se, que o artigo 
133 da nova Magna Carta, faz do advogado indispen-
sável à administração da Justiça. Ora, desde que acei-
te-se o T.C. como órgão judicante... 

5 — CONCLUSÕES 

Neste passo, à vista do exposto, permitimo-nos as 
seguites conclusões: 

Após a nova Constituição, é inegável que a ativi-
dade dos Tribunais de Contas, ao menos em 
alguns processos tem natureza judicante, exer-
cendo jurisdição verdadeira; 

Os Tribunais de Contas, devem ter lei processual 
próprio, porisso que, impossível aplicar somente 

Código de Processo Civil, salvo subsidiaria- 

mente (Súmula 104 do T.C.U.) porque incom-
patível com a totalidade de suas atividades; 

c) Em nome do interesse público, e buscando har-
monizar as diversas atividades dos Tribunais de 
Contas, em alguns procedimentos (especialmente 
de auditoria), o contraditório deve ser mitigado 
(inciso LV, do art. 5° da C. F. ), compensando-se 
as partes, normativamente, com o exercício da 
ampla defesa final; 

d Por força do disposto no art. 133 da Nova Consti-
tuição Federal, indispensável a presença do advo-
gado nos Processos judicialiformes da Compe-
tência dos Tribunais de Contas, como exercício 
inclusive do contraditório, devendo assegurar-se 
aos órgãos e seus agentes, uma curadoria, mor-
mente pela especialização jurídico-contábil destes 
procedimentos. 
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FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS MUNICIPAIS: 
CÂMARAS MUNICIPAIS E TRIBUNAIS DE CONTAS 

DO RITUAL AO REAL 

Cons. José Borba Pedreira Lapa 

Constituição da República, 1988. 

"An. 1° — A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 
I — a soberania; 
II — a cidadania; 
III — a dignidade da pessoa humana; 
IV — os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa; 
V — o pluralismo político 
Art. 18 — A organização político-adminis-
trativo da República Federativa do Brasil com-
preende a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, todos autônomos, nos termos 
desta Constituição" 

Com esses dois dispositivos constitucionais cessou, 
na prática, embora ainda permitida a discussão teórica, 
a polêmica, antiga no Direito Municipal Brasileiro, sobre 
a caracterização do Município como unidade da Fede-
ração. 

As Constituições anteriores — 1891, 1934, 1937, 
1946, 1967 e 1969— excluiram o Município da estrutura 
federativa brasileira, o que não ficou imune a questiona-
mentos de autoridades do direito brasileiro, a exemplo 
de Diogo Lordelo de Melo, Hely Lopes Meirelles e Themís-
tocles Cavalcanti, todos defendendo o postulado de que 
embora silentes as Constituições, o Município constituía 
uma unidade da Federação. 

Outros, contudo, se posicionavam contrariamente 
a esse ponto de vista, a exemplo de Castro Nunes que 
dizia: "O Município não é peça essencial da Federação". 
Ainda, hoje, em que pesem os dispositivos constitucionais 
acima citados, o Prof. José Afonso da Silva critica a 
decisão dos constituintes. Apontando o equívoco da Carta 
Magna, afirma José Afonso que a Federação é composta 
dos Estados e do Distrito Federal, faltando elementos 
que caracterizem o Município como unidade federada. 
Mas o texto constitucional tem repercussões de ordem 
prática no que se entende com a fiscalização financeira 
e orçamentária dos governos locais. 

Assim, se o Município, nos sistemas constitucionais 
anteriores, era dotado de autonomia política, adminis-
trativa e financeira, com o texto constitucional de 1988 
ele passa a ter capacidade de auto-organização, a exem-
plo dos Estados, Distrito Federal e da União, nos termos 
do art. 29 da Constituição Federal: 

"O Município reger-se-á por lei orgânica, vota-
da em dois turnos, com o interstício mínimo 
de dez dias, e aprovada por dois terços dos 
membros da Câmara Municipal, que a pro-
mulgará, atendidos os princípios estabeleci- 

dos nesta Constituição, na Constituição do res- 
pectivo Estado e os seguintes preceitos:" 

A auto-organização, manifestação maior da auto-
nomia, se expressa, pois, através da promulgação de 
sua Lei Orgânica. Até recentemente, apenás os Municípios 
da Capital tinham Lei Orgânica própria, — e nem por 
isso eram considerados unidades federadas — regen-
do-se os demais por Leis Orgânicas aprovadas pelas 
Assembléias Estaduais. 

A importância da Lei Orgânica para os Municípios 
é tão grande que se comparou o processo de sua elabo-
ração com o da Constituição Federal e da Constituição 
Estadual, tanto assim que se dominou esse processo de 
constituinte municipal. Na verdade, a exemplo das Cons-
tituintes Federal e Estadual, as Câmaras Municipais tive-
ram o poder-dever de promulgar a Lei Orgânica sem 
qualquer interferência do Executivo Municipal, cujo titular 
não tinha direito a veto ou sanção sobre o texto apro-
vado. 

Portanto, a Câmara Municipal adotou a mesma 
conduta dos seus congêneres nos níveis federal e estadual. 
Porisso mesmo, é de se indagar se em relação à fiscali-
zação financeira e orçamentária, pelo controle externo, 
também não se deve aplicar às relações entre Câmaras 
Municipais e Tribunais de Contas as normas estatuídas 
a nível federal e estadual. 

Igualmente, para uma ampla visão do assunto faz-se 
necessário o exame das conseqüências da autonomia fi-
nanceira, traduzida na competência tributária dos Municí-
pios, fonte mais importante, — pelo menos deveria sê-lo 
em respeito à Federação, — dos recursos gerados para 
o financiamento da administração pública municipal. 

A autonomia financeira constitui, aliada à capaci-
dade de auto-organização, ambas ampliadas pela Cons-
tituição Federal de 1988, um dos elementos básicos da 
Federação, porque retiram o Município da tutela do Po-
der Central. Já Lopes Meirelles frisava que "inexpressiva 
seria a autonomia política e autonomia administrativa 
sem recursos próprios que garantissem a realização de 
obras e manutenção dos serviços públicos locais. Seria 
uma quimera atribuir-se auto governo ao Município sem 
lhe dar renda adequada dos serviços necessários ao seu 
progresso". 

Concretamente, a autonomia financeira se expressa 
por intermédio dos mecanismos de discriminação das ren-
das, seja por fonte ou por produto. Aliás, diferentemente 
da Carta anterior, que dava ao Município competência 
para decretar e arrecadar tributos e aplicar as suas 
rendas, a Constituição de 1988 estabelece que compete 
ao Município "instituir e arrecadar tributos", muito embo-
ra, os impostos estejam especificamente previstos no art. 
156 da referida Carta. Além dessa discriminação por 
fonte, o Município tem receitas em virtude da sua partici-
pação em produtos da arrecadação de impostos e de 
fundos, conforme o disposto no art. 158 da Constituição, 
segundo o princípio do Federalismo Cooperativo. 

Portanto, sendo o Município unidade da Federação 
com autonomia financeira, é natural que o controle exter- 
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no tenha um estatuto correspondente, a exemplo do que 
ocorre com a União e os Estados. 

Assim, independente do controle interno, previsto 
no art. 74 da Carta Federal, deve haver, por mecanismo 
autorizado constitucionalmente, um sistema de fiscali-
zação contábil, financeiro, orçamentário, operacional 
e patrimonial que pode revestir-se de três formas: 

1 — exercício do controle externo por Tribunal 
de Contas do próprio Município, como ocorre no Rio 
de Janeiro e em São Paulo. Nésse caso se configura 
um equilíbrio entre a autonomia do Município, enquanto 
unidade federada, e o mecanismo de controle que se 
insere na própria estrutura organizacional do Município. 

Inclusive, o Art. 75 da Constituição Federal manda 
que se aplique, no que couber, à organização, compo-
sição e fiscalização desses Tribunais as normas que ela 
estabelece para a fiscalização contábil, financeira e orça-
mentária. 

Por outro lado, a Constituição da República no 
Art. 31, § 1°, determina que o controle externo da Câma-
ra Municipal seja exercido com auxílio dos Conselhos 
ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver, 
para adiante, no § 4° do mesmo artigo, vedar a criação 
de Tribunais, Conselhos ou Órgãos de Contas Municipais. 
Diante dessas normas, e de se indagar se prospera a 
interpretação segundo a qual estaria proibida a criação 
de Órgãos de Contas pelos Estados e Municípios, apenas 
sendo autorizados a existir os de São Nulo e Rio de 
Janeiro. Sem entrar em polêmica, deve-se assinalar que 

STF, em 18.04.90, apreciando ação direta de inconsti-
tucionalidade n? 154, do Rio de Janeiro, prolatou decisão 
que tem a seguinte Ementa: 

"A vedação contida no § 4° do art. 31 da 
Constituição Federal só impede a criação de 
órgãos, Tribunal ou Conselho de Contas, pelos 
Municípios, inserida na estrutura destes. 
Não proíbe a instituição de Órgãos, Tribunal 
ou Conselho, pelos Estados, com jurisdição so-
bre as contas municipais. 
Constitucionalidade dos parágrafos do Art. 
358 da Carta fluminense de 1989". 

Ao julgar improcedente a ação direta de ipconstitu-
cionalidade, o STF abre o caminho para a criação de 
Tribunais de Contas dos Municípios, integrando a estru-
tura da administração pública estadual, mas vedando 
ao Município a instituição desses Órgãos, o que configura 
uma restrição ao principio da federação, porque reduz 
a autonomia do poder local, limitando sua capacidade 
de auto-organização. 

A justificativa do texto constitucional e do deciso 
do STF é mais de base política e económica do que 
jurídica. Na verdade, quis o Constituinte evitar a prolife-
ração de Tribunais ou Conselhos de Contas Municipais, 
que poderiam, teoricamente, atingir à casa do milhar, 
em função da quantidade de Municípios do Brasil. Evi-
dente que isso acarretaria um custo inusitado para a 
sociedade, pelo que se procurou uma solução mais econô-
mica. 

2 — Exercício do controle externo das finanças 
municipais pelo Tribunal de Contas do Estado. Na hipóte-
se, é mais grave o desrespeito ao principio da Federação 
porque se trata do próprio Estado, através do órgão 
auxiliar da Assembléia Legislativa, desempenhando a fun-
ção de fiscalização contábil, orçamentária, financeira 
do Município. 

3 — Exercício do controle externo pelo Tribunal 
de Contas dos Municípios, como ocorre na Bahia, Mara-
nhão, Pará, Ceará, Amazonas e Goiás. Muito embora 
esse órgão seja uma solução intermediária, pois se atribui 
a função fiscalizadora a um órgão especializado no con-
trole dos Municípios, também não se pode negar que 
há uma restrição à autonomia municipal. No que pese 
a eficiência do Tribunal de Contas dos Municípios da 
Bahia, essa situação não inibe a crítica, sobretudo quando 
realizada ao nível do conceito da Federação Isto porque 

Tribunal de Contas do Município, embora não seja 
órgão auxiliar da Assembléia Legislativa, como é o Tribu-
nal de Contas do Estado, integra a estrutura da adminis-
tração pública estadual. Por sinal, a situação é "sui 
generis", porque esse órgão, sendo auxiliar das Câmaras 
Municipais, pertence ao aparelho do Estado. 

A matéria merece uma abordagem sob o ângulo 
das relações do Tribunal de Contas dos Municípios com 
as Câmaras Municipais. Retomando o que foi dito a 
propósito do Art. 75, verifica-se que seu parágrafo único 
manda que as Constituições Estaduais disponham sobre 
os respectivos Tribunais de Contas, inclusive o dos Municí-
pios, nada restando, pois, à legislação municipal. Dentro 
dessas restrições é que se deve analisar a competência 
das Câmaras Municipais, que não tem em relação ao 
órgão de controle externo os mesmos poderes que a 
Assembléia Legislativa relativamente ao Tribunal de Con-
tas. As Câmaras Municipais para recusara Parecer Prévio 
emitido pelo Tribunal de Contas dos Municípios necessitam 
do quorum qualificado de dois terços de seus membros, 
enquanto a Assembléia Legislativa não está jungida a 
essa limitação. Da mesma forma, é de se indagar se 
podem as leis orgânicas dar competência às Câmaras 
Municipais para proceder às tomadas de contas dos Pre-
feitos quando não apresentadas no prazo estabelecido. 
Ademais, enquanto a Assembléia Legislativa, na forma 
do Art. 83, § 2°, inciso VI da Constituição Estadual, 
tem competência para acompanhar permanentemente as 
atividades dos Tribunais de Contas, inclusive o dos Municí-
pios, participando até de suas reuniões, o mesmo não 
ocorre, evidentemente, com as Câmaras Municipais. É 
de se salientar, ainda, que a própria Constituição Esta-
dual estabelece normas que se aplicam ao controle exter-
no das Câmaras Municipais, como se observa nos seguin-
tes dispositivos: 

Art. 89— Estabelece que a fiscalização contá-
bil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial do Município será exercida pelas 
Câmaras Municipais. 
Art. 91 — Dispõe que o Tribunal de Contas 
dos Municípios é órgão de auxílio do controle 
externo a cargo das Câmaras Municipais. 
§ 2° — Autoriza, no caso de contrato, a susta-
ção do ato pela Câmara Municipal. 
Art. 95, II, C — Prevê a representação do 
Tribunal de Contas dos Municípios à Câmara 
Municipal para instauração do processo de 
responsabilidade administrativa do Prefeito 
ou de sua Mesa. 
Art. 95, II, D — Dá competência ao Tribunal 
de Contas dos Municípios para apreciar as 
contas prestadas pela Mesa da Câmara Muni-
cipal. 
Art. 95, § 1° — Rejeição do Parecer Prévio 
do Tribunal de Contas do Município. 
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Art. 95, § 2° — Trata da permanência das 
contas dos Municípios na Secretaria da Câma-
ra Municipal à disposição de qualquer contri-
buinte. 
Art. 63 — Dispõe sobre prazo de encaminha-
mento das contas pelo Poder Executivo à Câ-
mara Municipal. 
Art. 63, § 1 — Estabelece que, f indo,o prazo 
de disponibilidade pública, as contas serão 
enviadas ao Tribunal de Contas dos Muni-
cípios. 
Art. 63, § 2° — Dispõe que incorre em crime 
de responsabilidade o Presidente da Câmara 
Municipal que não cumprir o prazo estabe-
lecido na Constituição. 

Finalmente, merece registro especial o art. 61 da 
Constituição Estadual que prevê Lei Complementar que 
fixará os procedimentos técnicos e administrativos do 
controle interno sobre os atos contábeis, financeiros, ope-
racionais e patrimoniais dos Municípios. Como, conforme 

disposto no artigo 62 da multicitada Constituição, os 
Municípios devem observar, no que tange à fiscalização 
contábil, orçamentária, operacional e patrimonial, os, 
princípios das Constituições Federal e Estadual é de se 
indagar o campo de inovação que pode ter a referida 
Lei Complementar. Além do mais, como conciliar as re-
gras das Constituições, da Lei Complementar, das Leis 
Orgânicas dos Tribunais e das Leis Orgânicas dos Municí-
pios, preservando-se, em toda a sua inteireza, a autono-
mia do Município, enquanto unidade federada? 

Nesse quadro, as competências do Tribunal de Con-
tas dos Municípios são mais transparentes e menos sujeitas 
a dúvidas. De qualquer forma, há que se assinalar que 
existem recursos aplicados pelo Município cuja fiscali-
zação cabe ou ao Tribunal de Contas da União, conforme 

disposto no art. 71, inciso V, da Constituição da Repú-
blica ou ao Tribunal de Contas do Estado, em consonância 
com o art. 91, inciso XI, da Cada Estadual. Por aí 
se vê que os recursos aplicados pelos Municípios são 
apreciados, por três mecanismos de controle externo: 
Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do 
Estado e Tribunal de Contas dos Municípios. 

O Tribunal de Contas dos Municípios tem, em rela-
ção aos Municípios, as mesmas competências que o Tribu-
nal de Contas do Estado, conforme o disposto no art. 
91, da Carta Estadual. Dentre essas competências mere-
cem especial registro as que se entendem com a emissão 
do Parecer Prévio (art. 91, I), com o julgamento das 
contas dos administradores (art. 91, II), com apreciação 
da legalidade, legitimidade, economicidade e, sobre-
tudo, razoabilidade de procedimentos licitatórios, (art. 
91, VI), com a realização de inspeções e auditorias (art. 
91, VII), com a emissão de parecer sobre empréstimos 
e operações de créditos (art. 91, X). 

As relações entre o Tribunal de Contas dos Municí-
pios e as Câmaras Municipais, no sistema vigente, são 
problemáticas, sobretudo se comparadas com o que ocor-
re a nível de controle externo estadual. Nessa perspec-
tiva, enquanto a Assembléia Legislativa participa da esco-
lha dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado 

(art. 94, Constituição do Estado) o mesmo não ocorre, 
e o que é perfeitamente lógico, com as Câmaras Munici-
pais de referência aos Tribunais de Contas dos Municípios. 
Na verdade, cabe à Assembléia Legislativa a escolha 
dos Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios. 

Verifica-se, assim, que o equilíbrio existente entre 
Tribunal de Contas do Estado e a Assembléia Legislativa 

não se reproduz ao nível do controle externo dos Municí-
pios. Tudo isso sugere que o sistema de controle externo 
dos municípios não se coaduna, estritamente, com os 
princípios da Federação. 

Por outro lado, esse desequilíbrio é compensado 
pelo dever que tem o Tribunal de Contas dos Municípios, 
nos termos da Carta Estadual, de prestar informações 
solicitadas pelas Câmaras Municipais (art. 91, IX), de 
representar ao Poder Legislativo local (art. 91, VIII) e 
de oferecer parecer conclusivo a respeito de solicitação 
feita pela Comissão competente da Câmara de Verea-
dores (art. 91, XVI). 

Não obstante, não se pode negar a ambiguidade 
que envolve esse sistema de controle externo dos Municí-
pios. Contudo, tais problemas não podem ser conside-
rados insolúveis e estão a merecer um deslinde que, ao 
mesmo tempo em que se respéitem os textos constitu-
cionais, busque preservar a autonomia dos Municípios 
como unidade federada. 

Para tanto, o controle externo a cargo das Câmaras 
Municipais com o auxílio dos Tribunais de Contas dos 
Municípios deve repousar nos princípios básicos das Cons-
tituições Federal e Estadual: a cidadania, a autonomia 
municipal e a probidade. Tudo isso configura a preva-
lência da sociedade civil sobre o Estado, de forma que 

controle tenha a sua prática voltada não para o atendi-
mento apenas de interesses deste ou daquele Órgão e 
sim da sociedade organizada. Com  isso as possíveis con-
tradições entre textos legais e os obstáculos existentes 
são minimizados, prevalecendo o conteúdo em lugar da 
forma, o desempenho efetivo da função em vez do ritual 
e a participação popular ante o exercício de mecanismos 
burocráticos. 

Nesse quadro, o que interessa ao exercício do con-
trole externo não é o mero julgamento das prestações 
de contas, e sim o controle contemporâneo dos fatos 
e atos das autoridades municipais, com vistas a prevenir 
situações que firam os principias da cidadania, da autono-
mia municipal e da moralidade pública. 

Porisso, o Tribunal de Contas dos Municípios deve 
dar prioridade às auditorias, exercendo-as em todo o 
âmbito da administração municipal e segundo uma visão 
marcado pelos princípios da eficiência, da eficácia e 
da relação custo-benefício, colocando-se em segundo 
plano o enfoque contábil. 

Assim, até o Parecer Prévio do Tribunal de Contas 
dos Municípios deve ser baseado nos relatórios de audito-
ria, pois seus achados deverão informá-lo. Portanto, se 

Parecer Prévio está de acordo com os achados de 
auditoria, dificilmente interesses políticos poderão condu-
zir as Câmaras Municipais a rejeitá-lo. Igualmente, as 
Câmaras Municipais estarão na obrigação de rejeitar 

Parecer Prévio que contrarie os achados de auditoria. 
Ademais, durante o exercício, cada relatório de auditoria 
deve ser imediatamente encaminhado às Câmaras Munici-
pais, com base, inclusive no art. 91, VIII, da Constituição 
Estadual. Por seu turno, as Câmaras Municipais, diante 
disso, deverão agir com a instauração de processos de 
responsabilidade, conforme dispõe o art. 95, II, C, da 
Constituição Estadual. 

De acordo com esse sistema, há um fortalecimento 
das Câmaras Municipais que, em vez de se submeterem 
a mecanismos dos quais não detêm um conhecimento 
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apropriado, a exemplo das prestações de contas, passa-

rão a exercer seu controle político com base em um 
documento mais transparente e mais objetivo, como o 

relatório de auditoria. 

Em suma, a sistemática proposta tem o valor de 
reduzir as influências políticas locais, refletidas na compo-
sição das Câmaras Municipais, no exercício do controle  

externo, ao mesmo tempo em que se estabelece uma 
relação de equilíbrio entre as Casas Legislativas e os 
Tribunais de Contas dos Municípios. 

Desta forma, as aparentes violações dos princípios 

federativos são superadas por mecanismos institucionais 
que conciliam os aspectos jurídicos formais e econômicos 
do controle externo. 

UMA QUESTÃO DE CONTROLES... 

Telma Almeida de Oliveira 
Auditora Jurídica — TCE-Ba. 

Há algum tempo, atrás, tive a oportunidade de 

ler um trabalho publicado na Revista de Administração 
Pública da Fundação Vargas, em janeiro de 1989, de 

autoria do Proft Carlos Estevam Martins, intitulado "Go-
vernabilidade e Controles". A abordagem do autor, sob 

diferentes aspectos, da questão "controles", dando enfo-
que a sua importância para a sociedade e referindo-se 
aos mecanismos de controle sociais, conquanto não seja 
diretamente correlacionado aos órgãos fiscalizadores do 
Estado, tangencia, também, a questão dos Tribunais de 
Contas, como órgãos auxiliares do Poder Legislativo, 
no exercício de determinados controles. 

Desde que li, o texto tem-me feito, com frequência, 

refletir sobre o assunto;  e, inobstante a profundidade 
do tema, nesta ocasião em que se discute, mais uma 
vez, a temática "Constituição e Tribunais de Contas", 
pareceu-me próprio gizar algumas dessas reflexões, com 

fim de levantar questões outras que, em tempos moder-
nos, abram espaços para a modernidade administrativa 

no seu mais amplo conceito. 
Controle, sem dúvida, é uma questão complexa. 

E toca diretamente aos Tribunais de Contas, cuja compe-
tência, determinada pela Constituição, é justamente o 

exercício do controle externo, operacional e patrimonial 
da União (no caso do TCU) e dos Estados (no caso 
dos TCEs) e das entidades da administração direta e 
indireta. 

As formas pelas quais os Tribunais devem exercer 
essa competência controladora também estão constitucio-
nalmente elencadas. Assim é que os predicados "apreciar 
contas do Chefe do Executivo", "julgar contas dos res-

ponsáveis por bens e valores públicos", "apreciar 

a legalidade dos atos de admissão de pessoal e conces-

sores de aposentadorias", "realizar" inspeções e audito-

rias", "fiscalizar a aplicação dos recursos públicos re-

passados", "prestar informações solicitadas sobre o seu 

exercício", "aplicar sanções", "sustar a execução de 

ato impugnado", e, afinal, "representar ao Poder com-

petente sobre as irregularidades e abusos apurados" re-

presentam as formas de controle determinadas como com-
petências e atribuições dos Tribunais de Contas. E, porque 

existem essas competências e atribuições deferidas aos 
Tribunais pela Constituição, é que o papel das Cortes 

de Contas vai interferir, diretamente, na atividade e no 
processo governamental do Estado, processo este que 

envolve, basicamente, quatro componentes: dirigir, pla-
nejar, organizar e controlar. 

O que quero ressaltar, em outras palavras, é o 
fato de estarem os Tribunais de Contas profundamente  

imiscuídos na atividade governamental, na medida em 
que são os órgãos tecnicamente mais capazes de realizar 

controle da sociedade sobre o Estado e do Estado 
sobre si proprio: 

A esse propósito, afirma Carlos Estevam, no artigo 
que li, — e com o que concordo—, os controles internos 

ao aparelho estatal não são importantes apenas em si 
mesmos, mas, também, pelo papel que desempenham 

nas relações Estado-Sociedade. Dai, as razões de minhas 
reflexões. Se os Tribunais de Contas exercem determinado 

tipo de controle que, afinal, será o efetivo meio de contro-
le governamental, e se esse controle vai desempenhar 

destacado papel nas relações Estado-Sociedade, possuin-
do significado indireto de garantia da democracia, por 

que não ampliar a abrangência desses controles para 
as próprias políticas públicas, em suas formulações? 

Até então, têm os Tribunais buscado exercer suas 

atividades de forma eminentemente técnica e com a utili-
zação dos mais modernos padrões de auditoria, Entre-

tanto, este exercício tem sido restrito ao âmbito do con-
trole dos atos administrativos já eficazes, quando os 

seus efeitos, se inadequados, ilegais ou abusivos, quando 
muito, poderão apenas ser sustados. E, não ocorrendo 
esse tipo de controle — que é considerado prévio —, 
a atividade dos Tribunais de Contas passa a assumir 

um caráter fiscalizador, com controles a posteriori, 
nas mais das vezes. 

Cabe, aqui, ainda, analisar-se outro ângulo das 
políticas. E recorro ao Proft Luiz Pedone, que afirma 

que as políticas não acontecem num vácuo. Sob determi-
nado prisma, pode-se dizer que são formuladas a partir 

do encontro entre valores sociais e institucionais;  abordam 
uma série de questões, como, por exemplo liberdade, 
igualdade, distribuição de rendas e riquezas e controle 
democrático do Estado em sua ação. As decisões em 

políticas públicas estão sempre impregnadas de valores, 
cuja defesa é feita por diferentes grupos, de acordo 

com suas orientações ideológicas, especialmente na área 
social. É neste aspecto que a capacidade técnica dos 
Tribunais de Contas, como órgãos controladores e fiscali-
zadores dos resultados da aplicação dessas políticas, 
pode ser ampliada e enveredar por maiores caminhos, 

que abarquem, também, as questões sociais de aplicação 
e manuseio dos bens e valores públicos. 

O que estou a sugerir é uma nova perspectiva de 

auditoria, perfeitamente inserida no contexto constitu-
cional das atribuições e competências dos Tribunais de 
Contas. Não proponho — e isto é preciso ficar claro 
— que os Tribunais de Contas passem à condição de 

formuladores políticos; não. Até porque, a área que 
estou a me referir é a dos controles. Então, o que vislum-
bro é justamente o exercício destes controles quando 
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da formulação das políticas, quando do planejamento, 

de forma tal, não a interferir na atividade executiva, 
mos a auxiliá-la, para que, mais tarde, não tenha que 

podá-la ou, pior, a reconhecer, em consequência da 
ausência de um prévio controle técnico, a má aplicação 
dos recursos públicos. 

É preciso, afinal, que se desmistifique a palavra 

CONTROLE. O que aqui me referi, foi a um controle 

basicamente técnico, como uma atividade de vigilância, 

orientação e correção, exercitada em nome do interesse 
público;  referi-me a um controle não só da legalidade, 
mas da verificação da eficiência, utilidade, oportunidade  

e ate da conveniência e da relação custo/benefício dos 

atos governamentais no fito do interesse público. E o 
aparelhamento das Cortes de Contas, dentro de suas 

competências constitucionais, deverá — ao menos teori-
camente — estar mais que opto a exercer esse controle. 

Ficam, pois, registradas essas rápidas reflexões. 
E, junto a elas, a certeza de que essas idéias têm de 
muitos que, dentro dos próprios Tribunais, preocupam-se 
e vislumbram novos, modernos e mais eficazes caminhos 

para o exercício pleno de todas as competências que 
a Constituição defere aos Tribunais de Contas 

CONSIDERAÇÕES A PROPÓSITO 

E 
	 DE UM ESTUDO SOBRE CORREIÇÃO 

A gentileza do eminente CONSELHEIRO JOSÉ BOR-

BA PEDREIRA LAPA de enviar-nos, antes de divulgar 
publicar, o seu estudo sobre correição, elaborado, 

sob as luzes e a lente da sua sólida formação e cultura 
em ciências jurídicas e sociais e da sua vasta experiência 

de administração pública e da prestação do serviço juris-
dicional, quer como competente e operoso auditor jurí-

dico e conselheiro, quer como não menos competente 
conhecido advogado;  hoje, com a responsabilidade 

de ofício de exercer as funções de correição neste Tribu-
nal, na condição de seu vice-presidente, animou-nos, 

motivando paro a preparação destas considerações, so-
bre o assunto, principalmente, pela concepção e valora-

ção atribuída pelo autor para o procedimento de correi-
ção, procurando a contemporaneidade e os fundamentos 

que o novo sentido de correição deve buscar, para que 
seja "marcado por vários elementos, dentre os quais 
a associação da criatividade com a simplificação, da 
colaboração e da participação com a ética, em lugar 

da burocracia, da repressão e do moralismo de ordem 
meramente formal", abrindo-se, desta forma novas e 

inéditas perspectivas para o exercício da correição no 

Tribunal de Contas, defrontando-se nesta perspectiva o 

ato correicional "com interesse de ordem geral e especí-
fica, com o primeiro cedendo primazia aos particula-

rismos que ganham força, cada vez maior, na sociedade 
contemporânea", particularismos "que geralmente vincu-

ladas a interesses cartoriais de grupos profissionais ou 
de setores sociais, se opõem à universalidade da cidada-

nia ou seja a vontade geral...". 

A dinâmica da sociedade brasileira põe a nu o 
descompasso entre o desenvolvimento econômico, a diver-
sificação da estrutura social, a rápida urbanização e 
a incapacidade das instituições representativas e do pró-
prio estado responderem às sua demandas. 

O setor moderno e complexo do Brasil não poderá, 
realmente, funcionar adequadamente se prevalece o estilo 

arcaico de política e administração, porque ele envolve 
um elemento de arbítrio e incerteza na gestão da coisa 

pública. 

O patrimonialismo, abordado pelo autor, é contra-
ditório com o estabelecimento do estado de direito, com 

a necessidade de separação entre recursos públicos e 

privados, com a racionalidade administrativa e com um  

sistema de controle público sobre a ação governamental, 
que são condições básicas da dinâmica de uma demo-
cracia moderna. 

Releva no estudo o entendimento do autor de moder-
nidade como uma questão de adoção de tecnologia 
disponível, mais e também, como uma questão de valores, 
internalizados por parte de dirigentes e funcionários, 
valores estes associados à moderna administração, como 

predomínio do sistema de mérito, sustentado no recruta-
mento de pessoal, através do concurso público, pela 
formação, habilitação e avaliação de resultados, e os 
mecanismos de reciclagem, promoção, progressão e 
acesso aos cargos de carreira. 

A modernidade é assim um compromisso com as 
novas tecnologias, porém e sobretudo, com os valores 

associados à democracia, à cidadania, ao mérito e aos 
resultados dos programas administrativo-governamentais 

para a comunidade, em termos de bem estar para todos 
os cidadãos desfrutarem. 

Tribunal de Contas é órgão constitucional que 
exerce atividade técnica da sua competência, em auxílio 

apoio ao controle exterrIo da administração pública 
a cargo do poder legislativo. 

controle técnico do Tribunal, fundamentando o 
controle político do poder legislativo consubstancia o 
controle externo da administração pública. 

controle das finanças públicas ou da adminis-
tração pública, ao inverso do primitivo "contre rale" 
gaulês, não deve ser, senão por equívoco a ser desfeito, 

encarado como contra papel ou antimissão, no sentido 
de tomar-se a atividade das cortes de contas como o 

avêsso das aspirações do executivo ou como um contraste 
de suas intenções no fluxo executivo, aliás como entendem 
erradamente muitos administradores e outros responsá-
veis por dinheiros e bens públicos, enxergando no controle 

externo e no Tribunal uma antinomia de ação adminis-
trativa. 

É possível que, na fonte de que promanaram os 
sistemas de controle e fiscalização, quer se considere 

anglosaxão unitário de "controladorias" quer se fale 
do colegiado "Tribunal de Contas" tipo franco-belgo-
italiano, a idéia de controle ainda estivesse impregnada, 
de tão imprópria acepção, pelas resistências remotas 
de príncipes a qualquer restrição a seus poderes. 
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Mas desde que a soberania passou da pessoa dos 

príncipes para o povo, é em nome do povo que se fazem 
as duas coisas: administrar e, simultaneamente, subme-

ter-se a administração ao crivo da vigilância pública 
que pode inclusive ser exercida, entre nós, país democrá-

tico, até individualmente por qualquer cidadão, a cujo 

alcance se enripntra a ação popular e a denúncia de 

irregularidades ou ilegalidades da administração pública 
perante o Tribunal de Contas, faculdades asseguradas 

em sede constitucional, na qual passaram os juristas a 
ter, significativamente, um lastro positivo para a constru-

ção de uma teoria das nulidades do ato administrativo. 
Longe, portanto, da concepção da existência e da 

missão específica das cortes de contas como obstáculo 
à sua vontade os administradores de todos os níveis devem 

encará-las como complemento necessário de seus esfor-
ços, quando dirigidos para realizar o máximo, exigido 
pelo povo, com o mínimo de recursos disponíveis a apli-

car. 
A conjugação dos diferentes mecanismos, por meio 

dos quais se iniciou o processo de modernização dos 

hábitos de fazer manipular os orçamentos, induz natural-
mente a convicção de que controlar e fiscalizar não sugere 

a criação de obstáculos à realidade e eficiência adminis-
trativas, nem a insinuação ruidosa de transgressões éticas 

onde se identificam falhas formais a corrigir, assim como 
ser controlado e fiscalizado não deve conduzir os agentes 
da administração a pressupor hostilidade, onde há o 
puro dever constitucional e isento a cumprir. A missão 
das cortes de contas leva o timbre de uma dimensão 
pedagógica, que a torna, além de necessária, verdadei-

ramente fascinante para quem a exerce com o sentido 
de grandeza a que se confere a segura garantia da 

independência, não somente em face do executivo, mas 

de todos os poderes 

Têm-se definido administração como a orientação, 
a direção e o controle dos esforços de um grupo de 

indivíduos visando a um objetivo comum. 
Esta definição, embora aponte a finalidade ou a 

função da administração, pouco nos diz da natureza 
dos processos administrativos, ou seja da maneira como 

administrador alcança aqueles resultados. 

A técnica administrativa não sendo uma habilidade 

fugaz, adquirida instintivamente ou em determinadas cir-
cunstâncias, por uns pouco privilegiados, encontra na 

procura no que e no como da administração, através 
do esforço desenvolvido pelos estudos e pesquisas, traba-
lho de doutrina dos cientistas e estudiosos da ciência 

administrativa. 

Desta apontada definição depreende-se a com-
preensão de três das destacadas funções de adminis-
tração, fidas pelos publicistas como funções básicas para 
a consecução da atividade administrativa de forma téc-

nica e racional, ou seja planejar, executar e controlar. 

Este tipo de abordagem permite-nos ver a adminis-

tração como um ciclo contínuo, onde o controle é definido 
como o meio de assegurar que o desempenho se conforme 

aos planos estabelecidos. 

Mesmo quando o controle é empregado nesta acep-

ção mais específica, não existe uma forte delimitação 
entre esta e as demais fases da administração. 

A fixação de metas, por exemplo, é parte essencial 
do planejamento, apesar disso muitas dessas mesmas 

metas podem servir de padrão para o processo de con-

trole. 

A ação corretiva, também, freqüentemente implica 
no aperfeiçoamento ou revisão dos planos. 

Como todas as outras fases da administração o 
controle faz parte inseparável de uma matriz muito com-

plexa, do processo global de administração. 

O significado e conteúdo de administração, e como 
tal a ênfase do planejamento, exectição e controle sofre-
ram uma formidável ampliação e aprofundamento através 

das diferentes teorias que informam e procuram explicar 

fenômeno administrativo. 

A teoria geral de administração começou com o 
que se cognominou de "ênfase nas tarefas" (atividades 

executadas pelos operários em uma fábrica) com a admi-
nistração cientifica de Taylor. A seguir, a preocupação 

básica passou para a "ênfase na estrutura", com a teoria 
clássica de Fayol e como teoria da burocracia de Weber, 
seguindo-se mais tarde a teoria estruturalista de adminis-
tração. A "ênfase nas pessoas", através da teoria das 

relações humanas, mais tarde desenvolvida pela teoria 
comportamental e pela teoria de desenvolvimento organi-

zacional. A "ênfase no ambiente" surgiu com a teoria 
de sistemas, sendo completada pela teoria da contin-

gência. Esta, posteriormente, desenvolveu a "ênfase na 

tecnologia". 

Cada uma das cinco variáveis — tarefa, estrutura, 
pessoas, ambiente e tecnologia, provocou a seu tempo 
uma diferente teoria administrativa, privilegiando ou en-
fatizando uma dessas variáveis, omitindo ou relegando 

a um plano secundário todas as demais. 

Na realidade, cada teoria administrativa surgiu co-

mo uma resposta aos problemas empresariais mais rele-
vantes de sua época. E, neste aspecto, todas elas foram 

bem desenvolvidas ao apresentarem soluções específicas 
para tais problemas. De certo modo, todas as teorias 

administrativas são aplicáveis às situações de hoje. E 
administrador precisa conhecê-las bem para ter à sua 

disposição um naipe de alternativas interessantes para 

cada situação. 
Na realidade, hoje, a adequação entre a tarefa, 

a estrutura, as pessoas, a tecnologia e o ambiente cons-

titui o principal desafio da administração. 
Por outro lado, a sociedade moderna está passando 

por grandes transformações, por tendências genéricas 
ciu megatendências, cujos reflexos na administração pri-

vada e pública serão profundos e marcantes. 
Os autores já enumeram as principais tendências 

com reflexos na administração contemporânea. 

1 — Interdisciplinariedade no exame e solução dos 

problemas. 
2 — O avanço gradativo da sociedade industrial para 

a sociedade de informação. 
3 — A transformação da tecnologia simples para a 

alta tecnologia. 
4 — A evolução de uma economia nacional para a 

economia mundial. 
5 — Visão de curto prazo para o longo prazo. 
6 — Evolução da democracia representativa para a 

democracia participativa. 
7 — A evolução das hierarquias para a comunicação 

lateral intensiva. 
8 — A evolução da opção dual para a opção múltipla. 
9 — A tendência da centralização para a descentra-

lização. 
10 — Passagem da ajuda institucional para a auto aju-

da. 
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Estas são as grandes transformações porque a socie-
dade moderna está passando, provocando profundo in-

pacto na vida das empresas e na administração pública. 
O desafio e sucesso dos administradores depen-

derão de sua capacidade de ler a realidade externa, 
rastrear mudanças e transformações, identificar oportuni-

dades ao seu redor para responder pronta e adequada-
mente a elas de um lado e identificar ameaças e dificul-

dades para neutralizá-las ou amortecê-las de outro lado. 
O controle externo da administração engaja-se sis-

temicamente no ciclo das funções básicas de adminis-
tração, numa visão macro do fenômeno administrativo 

estatal. 
A função fiscalizadora e de controle no setor público 

e na área financeira, orçamentária, operacional e patri-
monial é exercida pelo poder executivo e demais poderes, 
por intermédio do controle interno, com competência, 
também, em sede constitucional e, da mesma forma, 

pelo poder legislativo, quando aprova a lei de diretrizes 
orçamentárias, os planos 'plurianuais e os orçamentos, 

quando aprova projetos de lei disciplinadores das ativida-
des administrativas, quando excepcionalmente decide re-

cursos contra decisões do Tribunal de Contas, quando 
aprecia o parecer prévio da mesma corte, e, por último, 

quando o Tribunal de Contas o exercita pela via do 
controle externo, com o sistema de auditoria e fiscaliza-

ção, coma prestação do seu auxilio, apoio e colaboração 
técnica tanto ao Poder Legislativo como ao Poder Execu-

tivo, com o julgamento das contas dos administradores 
e demais responsáveis por dinheiro e bens públicos, com 
o registro da apreciação da legalidade dos atos de demis-
são de pessoal, a qualquer título, bem como das conces-

sões de aposentadorias, reservas, reformas e pensões 
e, mais, com a apuração de denúncias de irregularidades 
e ilegalidades na administração. 

Os critérios do Tribunal de Contas para o exercício 
de controle e fiscalização são o da legalidade, legitimi-
dade, economicidade, razoabilidade e ainda o da regu-

laridade da prestação dos serviços, o da eficiência admi-
nistrativa, o da objetividade dos programas, o da instru-

mentabilidade para o cumprimento das tarefas, o da 
disciplina financeira, cr da probidade da administração 
e o da eficácia da administração ou controle dos resulta-
dos dos programas governamentais. 

A abordagem administrativa do Tribunal de Contas 
e do controle externo a seu cargo, sob a visão da teoria 

sistêmica, permite-nos identificar o conteúdo compreen-
dido nos parâmetros sistêmicos abaixo, na forma gráfica 
logo a seguir: 

Entrada ou insumos (INPUT) 

Processamento ou transformador (THROUGHPUT) 
Saída ou resultado ou produto (OUTPUT) 

Retroação ou retroalimentação ou retroinformação 
(FEEDBACK) 
Ambiente (ENVIRONMENT) 

A visualização sistêmica do Tribunal de Contas apre-

senta nitidamente o fluxo das informações e processos 
dos órgãos administrativos jurisdicionados, recepciona-
dos no parâmetro de entrada para o tratamento de 
conversão, com a aplicação das técnicas especificas, 

e, afinal, saída dos produtos de controle, auditoria e 
fiscalização com destino ao ambiente, com o objetivo 
de atender à comunidade, ao cidadão, ao contribuinte, 
informando-lhes sobre, a forma como são manejados os 

recursos monetários que entregam ao governo. Para o 
órgão Assembléia Legislativa o produto do trabalho do 

Tribunal é um insumo que recepcionado no seu parâmetro 
de entrada irá ser um elemento técnico' para avaliação, 
fiscalização e controle político dos programas governa-
mentais. 

A correição no Tribunal de Contas é o seu controle 
interno para realizar, segundo o que foi planejado, o 
seu serviço de controle externo, produto final da ação 
administrativa do órgão. 

O processo administrativo do Tribunal de Contas 
tem como objetivo o controle da Administração Estadual 
e utiliza a função básica de controle para a consecução 
da sua finalidade. 

Como processo de realização administrativa é um 
sistema aberto, cíclico, de planejamento, direção e con-
trole, onde estas funções administrativas estão intima-
mente ligadas entre si, independentes e interagentes. 

Os objetivos e outras metas organizacionais servem 
de base para a seleção dos padrões de controle, os 

programas encontram sua expressão financeira nos orça-
mentos e no controle orçamentário. 

O processo de controle atua no sentido de ajustar 
as operações a determinados padrões previamente esta-

belecidos e funciona de acordo com a informação que 
recebe. Essa informação permite a oportunidade de ação 

corretiva, que é a base do controle. O controle, portanto, 
deve ser definido de acordo com os resultados que se 
pretende obter, a partir dos objetivos, metas, planos, 
políticas, organogramas, procedimentos, orçamentos 
etc. O controle envolve uma comparação com padrões 
previamente estabelecidos para permitir a tomada de 
ação corretiva;  quando um desvio inaceitável ocorre. 
Essa ação corretiva pode envolver o exercício de autori-

dade e de direção. A ação corretiva apropriada pode 
ser também a revisão e alteração dos padrões existentes 
(se forem estabelecidos de maneira inadequada) para 

ajustá-los à realidade dos fatos ou das possibilidades 
da organização. 

A observação e avaliação do desempenho das pes-

soas, de métodos e processos, das máquinas e equipa-
mentos, das matérias primas, de produtos e serviços, 
e da relação produto ou serviço e cliente ou usuário 
constitui a presença do controle, em parâmetros do siste-

ma organizacional, do nível do controle institucional es-
tratégico macroorientado, abordando a organização co-

mo uma totalidade, como um sistema, no nível do controle 
intermediário tático, abordando cada unidade da organi-

zação ou cada conjunto de recursos isoladamente e no 
nível operacional, microorientado para abordagem de 

cada tarefa ou operação isoladamente. 
Seja ao nível institucional, intermediário ou opera-

cional, o controle é feito através de quatro fases bem 
distintas: 

1 — Estabelecimento de padrões que deverão nor-
tear o processo 

2 — Mensuração do desempenho a ser controlado. 
3 — Comparação do desempenho atual com o de-

sempenho desejado (padrão). 
4 — Tomada de ação corretiva para ajudar o desem- 

penho atual com o desempenho desejado. 

Existem vários tipos de padrões utilizados para ava-
liar e controlar os diferentes recursos organizacionais: 

A — Padrões de qualidade, isto é, qualidade dos 
produtos ou serviços oferecidos. 

B — Padrões de qualidade expressos em volumes, 
percentuais ou índices. 
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O SISTEMA ADMINISTRATIVO TRIBUNAL DE CONTAS 

--P 

OS INSUMOS PROVENIENTES DO 

AMBIENTE 

INFORMAÇÕES E PROCESSOS DOS 

ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS 

O PROCESSO DE CONVERSÃO 

Organização 

Pessoal e Treinamento 

Orçamento-Programa 

Material e Patrimônio 

Contabilidade 

Processamento de Dados 

Realização de Auditorias e Inspeções 

Exame "in-loco" 

Análise de documentos 

Exame, Revisão e Instruções de Processos de 

Prestações de Contas, Aposentadorias, Re-

formas, Pensões, Comprovações de Adianta-

mentos etc... 

Exame e Fiscalização de Atos e Contratos 

Administrativos 

Apuração de denúncias de abusos e Irregula-

ridades etc... etc... 

OS PRODUTOS 

Parecer-prévio sobre as Contas do Gover-

nador 

Julgamento das Contas dos Administradores, 

Ordenadores de despesas e demais respon-

sáveis 

Relatórios de Auditorias e Inspeções 

Recomendações de caratér educativo, pre-

ventivo e orientador 

Representação aos Chefes dos Poderes sobre 

irregularidades constatadas 

Representação ao Ministério Público sobre 

irregularidades que constituam ilícito penal 

Provimentos Normativos 

Respostas a Consultas de Autoridades Admi-

nistrativas. 

etc... etc... 

AMBIENTE Compreende: A comunidade, o meio geográfico, cultural, histórico, os usuários do serviço público, as demandas sociais 

de carência, as necessidades de atendimento das demandas do serviço público. As necessidades sociais e comunitáriaá'. Os 

órgãos e entidades públicos e privados etc... 

FEEDBACK (Retroalimentação) Representa a influência que a produtividade exerce sobre o ambiente, determinando a formação de insumos 

posteriores. 



C — Padrões de tempo — tempos — padrões de 
produção, tempo de processamento do serviço. 

Já para se controlar um desempenho atual deve-se, 

pelo menos, conhecer algo a respeito dele e do seu 
passado. A eficácia de um sistema de controle depende 
da informação imediata a respeito dos resultados passa-
dos. 

A comparação da atuação com o que foi planejado 
não busca apenas localizar os erros ou desvios, mas 

também permitir a predição de outros resultados futuros. 

Um bom sistema de controle, além de proporcionar rápi-
das comparações, permite localizar possíveissclificuldades 
ou mostrar tendências significativas para o futuro. 

As medidas e relatórios de controle indicam quando 
as atividades correntes não estão levando aos resultados 

desejados e permitem condições para a tomada de ação 
corretiva. O objetivo do controle é exatamente indicar 
quando, quanto, onde e como se deve executar a corre-
ção. 

A modernidade do exercício do controle, contudo, 
seja ele interno como a correição, seja externo, como 
o atribuído às cortes de contas, é a tipologia do controle 
de resultados, ou seja, a aferição do produto final com 

as necessidades, carências e demandas do ambiente, 
onde se situam a comunidade e o cidadão. 

O controle de resultados que avalia a eficácia do 
sistema produtivo de bens ou serviços, complementado 

com os procedimentos de avciliação da eficiência, ligados 
ao desempenho, processos, rotinas, qualidade, rapidez 
e economicidade, amplia a dimensão do controle, fazen- 

do-o alcançar a todos os parâmetros da globalidade 

que as abordagens das teorias sistêmica e contingencial 
de adminigtração nos permitiram distinguir. 

O estudo do eminente conselheiro identifica com 
precisão os quatro níveis de correição imanentes à ação 
do Tribunal de Contas: 

1 — o inerente à própria finalidade do órgão, na funcio-

nalidade da sua hierarquia e departamentaliza-
ção, exercida pelo Plenário, Câmaras, e sub uni-

dades administrativas, como Coordenadorias e As-
sessorias. 

2 — o resultante de exercício da supervisão dos conse-
lheiros. 

3 — o exercido pelo comando e direção da presidência, 
e 

4 — o atribuído ao desempenho específicb da vice-pre-
sidência, em decorrência de norma regimental. 

Constatamos, afinal, nessa apreciação e perspec-

tiva, que a função de correição (controle interno) 
do Tribunal de Contas, enquanto órgão público 
prestador de serviço, está programadamente ajus-
tada e coerente com a nova dinâmica do controle 

externo, regulada em normas constitucionais e diri-
gida para a construção do Estado Democrático 
parficipativo que todos queremos e devemos cons-
truir. 

Adhemar Marfins Bento Gomes 

Conselheiro TC — BA. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA BANIA 
UMA VISÃO PESSOAL 

1 

Coaselbeire !roeria Teixeira 
Sou convocado pela generosidade e elegância do 

Conselheiro Faustino Lima. Ele me pede para apresentar 

uma visão, um depoimento, enquanto Constituinte Fede-

ral, ontem, e membro de Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia, hoje. Missão difícil. Tentarei cumpri-Ia. 

Fascinante e sedutora a experiência legislativa. Ali, 
a cidadania, pelo menos nas aparênaas, é exercida na 

sua plenitude. Liberdade, independência e democracia 
formam um trinâmio utilizado a cada discurso, a coda 

aparte, a cada colocação. Todos são liberais, todos 
são democrcrtas, todos são independentes. Cada um a 
seu modo. 

Notava-se, na Assembléia Nacional Constituinte, 

uma acentuada má vontade para com os Tribunais de 
Contas. Falava-se em limitações por tempo de mandato 

do Conselheiro. Uns queriam quatro, outros cinco 
anos de duração. Terceiros pregavam o fim da vitalicie-

dade e havia até, para aumentar a minha perplexidade, 
quem defendesse, com intransigência, a pura e simples 
extinção dos Tribunais. Apenas um vicio liliputiano e não 
avaliador do que, na verdade, já representava e repre-

senta, para a consolidação do sistema democrático, o 
fortalecimento, em todos os sentidos, das Cortes de Con-

tas, como órgãos Assessores das Assembléias Legislativas 
no controle e fiscalização externos. Eram arroubos natu-

rais de uma fase muito preliminar daquela quase inédita, 
pelo menos para uma geração inteira (a última realiza-

ra-se em 1946 ), legítima, reconhecida e consagrada 

através do voto popular, Assembléia Nacional Consti-
tuinte. Perfeitamente compreensível que, naquele instan-
te, habitada por um amálgama de personalidades, ela 

alimentasse síndromes e preconceitos. Mais tarde, ao 
correr dos meses, ao fim e ao cabo de muitas e exaustivas 
discussões, o bom senso foi, serenamente, triunfando sobre 
a disritmia que, de inicio, sem embargo, me parecia 
generalizada. Nesse exato momento, prevaleceu a luci-

dez de Constituintes como Cid Saboia de Carvalho, Ber-

nardo Cabral, Nelson Carneiro, Luiz Viana e tantos que 
seria fastidioso tivesse eu de citar todos os nomes. Esses 

luminares da ciência política contemporânea não admiti-
ram, em nenhum instante, logomaquias ou a reformatio 
in pejes que muitos pregavam e defendiam com ardor. 

Considero extremamente prejudicial um dispositivo: 
vetou-se a criação de novos Tribunais de Contas dos 

Municípios. Impediu-se que cada Estado possuísse um 
órgão de assessoria direta às Câmaras de Vereadores 

na fiscalização e controle dos bens públicos!. Somente 

permaneceram aqueles já existentes antes da promul-
gação da Constituição. Portanto, exibiu-se com notável 
vigor este perfil estrábico e deformado, meramente ca-

suística, quanto ao processo da verificação Municipal. 
Data venia, Tribunais de Contas dos Municípios são neces-
sidades de primeira linha e eles devem existir como ocorre 
na Bahia e em alguns outros Estados. Infelizmente são 
poucos. Esta é apenas uma visão ex officio, dentro, 
da percepção muito pessoal que pretendo exercitar 

ao longo da vida, analisando e estudando Tribunais de 
Cor tas e os seus prolongamentos. 

O Tribunal de Contas da União é composto de 
nove membros. Um terço indicado pelo Presidente da 
República. Dois nomes de listas tríplices oriundas do pró-

prio Tribunal de Contas da União, dentre Auditores e 
Participantes do Ministério Público naquela egrégia Casa. 

Sutilmente, embutiu-se neste dispositivo a faculdade de 
o Presidente da República indicar um cidadão de sua 

livre escolha e vontade, ab imo pectore. Os dois terços 
complementares serão sempre da responsabilidade do 
Congresso Nacional. 

Já no T.C.E. da Bahia são sete os integrantes, 
como o Constituinte fixou. A distribuição das indicações 
está a cargo do Governador que escolhe duas de listas 

herméticas, também tríplices, cuja origem é o próprio 
Tribunal. Os critérios para o preenchimento destas listas 

repousam, a nova Lei Orgânica ainda confirmará, net 
antiguidade e no merecimento da Auditoria e do Minis-
tério Público. Aliás, Auditores e Componentes do Minis-
tério Público deverão estar permanentemente atentos e 

vigilantes em relação às conquistas dessas categorias 
nas novas constituições Federal e Estadual. As cinco vagas 

restantes pertencem a Assembléia Legislativa. Isto signi-
fica dizer que o Executivo, provavelmente por alguma 

idiossincrasia que viceja no ambiente político; aqui, pelo 
menos, ficou tolhido de qualquer indicação pessoal, de 
sua opção. 

O Governador não participa da elaboração das 
listas tríplices que são privativas do Tribunal. Apenas 

retira um nome de cada uma e o indica à Assembléia 
para os ritos essenciais à .aprovação. 
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Compartilho da opinião daqueles que acham pro-
gressistas as posições de não subordinação, autonomia 
e independência da Procuradoria do Estado anexa aos 
Tribunais. Todavia, a envergadura administrativa esta-
dual, salvo poucas e honrosas exceções, não é diligente, 
não sustenta sequer precárias condições de trabalho, 
não ajuda, caracterizando, às vezes, o absenteísmo, 
a falta de eficácia e rapidez no desdobramento dos 
processos. A ausência de uma eficiente celeridade nos 
pareceres da Procuradoria inibe e constrange o Conse-
lheiro conquanto sejam, Procuradoria e Procuradores 
se bem estimulados, incentivados e deferidas as suas 
justas reivindicações, saudáveis referenciais para a instru-
ção dos julgamentos. 

Os novos mecanismos constitucionais, além de esta-
belecerem prazos rigorosos a serem cumpridos pelo Tribu- 
nal, já prevêem a criação do Ministério Público unido 
ao Tribunal de Contas. Esta previsão constitucional está 
no Artigo 94. O seu inciso 1 noticia que a escolha de 
dois Conselheiros pelo Governador dar-se-á "dentre Au- 
ditores e Membros do Ministério Público junto ao Tribu-
nal".., e, o parágrafo único do Artigo 136 anuncia a 
aplicação "aos Membros do Ministério Público junto aos 
Tribunais de Contas das disposições desta seção", referin-
do-se às normas pertinentes. 

Pergunta-se: o Ministério Público conviveria com a 
Procuradoria, ou o primeiro excluiria a segunda? 

O descortino da Assembléia Nacional Constituinte 
não alcançou os itens que julgávamos mais apropriados 
para os Tribunais de Contas Estaduais. Ideal que o Consti- 
tuinte Federal os tivesse ampliado. Começando pelo nú-
mero de sua composição. A arrecadação do Estado de 
São Paulo não é a mesma, por exemplo, dos Estados 
de Tocantins, Amapá ou Sergipe. A população, também, 
não é a mesma. O volume de processos que chega ao 
primeiro, evidentemente, não corresponde ao que os três 
últimos acolhem. Deve, então, São Paulo ter idêntico 
número de membros, no seu Tribunal de Contas Estadual, 
ao que têm Tocantins, Amapá ou Sergipe? Esta referência 
vale para todos os demais Tribunais, comparando-se as 
respectivas arrecadações dos Estados e populações neles 
existentes. 

Nove Conselheiros entendo como quantitativo míni-
mo razoável, desprezando-se, se for o caso, os aspectos 
população, arrecadação e até orçamento. Ademais, se- 
guir-se-ia o perfil do Tribunal de Contas da União; facili-
tar-se-ia a divisão entre os poderes e seriam atendidas 
as novas agências constitucionais que fixam prazos para 
julgamentos. Haveria, sobretudo, uma redução no acervo 

de processos em mãos de cada Conselheiro. Assim, segu-
ramente, contribuiríamos para um melhor desenvolvimen-
to das tarefas. Na revisão à Constituição prevista, a 
princípio para 1993, muito poderá ser feito... 

Processar dados e informatizar sem descontinuidade 
é um compromisso do qual o Tribunal de Contas do 
Estado não pode se exonerar. Acompanhando os proce-
dimentos de modernização dos diversos organismos da 
administração centralizada e descentralizada, sem prejuí-
zos de nossas atribuições precipuas, deveremos estar 
atentos aos progressos da informática como resumo abre-
viador, se me permitem mais uma redundância, das metas 
operacionais de ação junto ao público interno e também 
externo. 

A minha pauta de pleitos e impressões seria inesgo-
tável. Quero o aprimoramento e aperfeiçoamento do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Preservar esta 

respeitável instituição é um pacto solene que firmamos 
quando aqui chegamos, Conselheiros, Auditores Asses-
sores, enfim, todos aqueles que trabalham com honesti-
dade, sem ofender a ninguém, ou se deixar ofender, 
em defesa da Lei e da Justiça. Reconhecendo além disso 
que Direito é, acima de tudo, dar a cada um o que 
é seu. 

Estou, ao longo desses doze meses, naquela prover-
bial e curiosa situação do enigma da Esfinge: decifra-me 
ou devoro-te. O Tribunal de Contas do Estado é comple-
xo. Difícil, mormente, para quem deixou um plenário 
convulsivo, político, ideológico, partidário, polêmico de 
quatrocentos e noventa e cinco Deputados. Ali vivi 
quase oito anos. O choque foi coabitar, de repente, 
uma Casa técnica como a nossa, presuntivamente apolí-
tica, não partidária, com sete membros de ideologias 
muito bem comportadas! Entre acórdãos, recursos e 
ementas, supero as vicissitudes, purificando a alma no 
doce padecimento do lento aprendizado didático e judi-
cioso. Ainda, é bem verdade, não em busca da "Estação 
Sessenta" como diria o Mestre Renan, mas pesquisando 
e questionando. Na medida do possível, confirmando 
aquela "grandeza algébrica" e a "claridade solar deste 
Tribunal", tão cantadas em verso e prosa pela ciclópica 
inteligência do parnasiano Pedreira lapa. 

Afinal um dia, quem sabe, este neófito Conselheiro, 
ex-locutor de Rádio e animador cultural de sofridas pla-
téias, será admitido na bem-aventurança dos sábios. 

Creio que, dessa forma, aos poucos, decifro o enig-
ma e evito que ele me devore. 
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DISCURSO DE POSSE 

Conselheiro Filemon Neto Matos 

Venho de um tempo pródigo em fantasias e ávido 
por mudanças. 

O processo dialético decorrente fixou em nossas 
consciências um consistente e definitivo pacto com a espe-
rança. 

Desde então, assumimos compromisso com a moder-
nidade democrática, sempre confiantes na ação transfor-
madora dos homens insultados pelas arcaicas estruturas 
de dominação. 

Refiro-me a um tempo de exaltada paixão, destemor 
incontido e aventuras perigosas eternas. Estamos falando 
da década de 1960, polêmica e insubmissa. 

Nunca a simultaneidade dos acontecimentos univer-
sais foi tão intensa, envolvendo profundas inquietações 
e questionamentos do "Status Quo" em âmbito cósmico. 

Da primavera de praga ao bairro de Liverpool, 
em Londres, de onde partiram os Beatles, subvertendo 
a música e os costume vigentes, da Revolução Cultural 
da China às grandes manifestações pelos Direitos Civis, 
nos Estados Unidos, conduzidas pelo líder pacifista Martin 
Luther King. 

Se o Vietnã resistia e vencia bravamente uma guerra 
desigual, de Paris vinha a contestação de toda ordem 
estabelecido e o grito de "É Proibido Proibir" repercutiu 
entre nós também na música de Caetano Velloso. E antes 
de encerrar o espetáculo, o homem caminhou sobre a 
superfície da lua. 

Aterra estava em transe, como vislumbrava Glauber 
Rocha. Aqui no Brasil enfrentávamos o obscurantismo 
e o arbítrio, na militância dos Movimentos Estudantis. 

Ainda que pulverizados os posicionamentos ideoló-
gicos, a década foi de uma fecundidade desconcertante, 
sobretudo com a ocorrência de importantes contribuições 
verificadas no plano teórico, notadamente com o acesso 
e o amplo debate das obras de Antonio Gramsci e Herbert 
Marcuse, dentre outros. 

Na cenário nacional, não obstante a adversidade, 
os trabalhos de Caio Prado Júnior, Nelson Werneck 
Sodre e Otávio lanni, para citar alguns, exerciam grande 
influência. 

O processo de tantas e diferenciadas indagações 
intelectuais foi mágico e criativo, exatamente porque 
indissociável da luta cotidiana contra a repressão.: 

A incerteza do próximo passo, da próxima esquina, 
do dia de amanhã, nos acompanhava como uma indeci-
frável sombra. 

Recebo comovido as afetuosas palavras que proferiu 
e as credito a extrema generosidade dos Senhores Conse-
lheiro do Tribunal de Contas do Estado. 

Coube a Vossa Excelência, Governador Waldir Pi-
res, em mais um gesto de grandeza democrática e de 
lealdade para com os princípios humanistas que defende, 
com contagiante e exemplar coragem cívica, promover 
este encontro dos inconformados de então e idealistas 
de sempre, passageiros da década de 60, coinciden-
temente o período em que Vossa Excelência, por força 
do arbítrio, encontrava-se no exílio. 

Estou certo, governador, de que o reconhecimento 
é de toda uma geração. 

A Assembléia Legislativo da Bahia, mais uma vez, 
demonstrou sensibilidade e espírito público para com 
a iniciativa governamental, valorizando a mensagem do 
executivo, aprovando-9 sem hesitações e honrando-me 
sobremodo. 

Quando faço referência a Assembléia Legislativa 
é respaldado em uma longa e dura experiência parla-
mentar de resistência democrática. 

Afinal, foi como Deputado Estadual que prosseguiu 
com o audacioso compromisso de não desertar jamais 
do projeto político e social destinado a transformar as 
condições de vida que marginalizam e oprimem a maioria 
do nosso povo. 

Durante esta árdua travessia, caminhei lado a lado 
com combativos e valiosos companheiros, a começar por 
Vossa Excelência, Governador Waldir Pires. 

Agora, como Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado, estou apenas mudando de trincheira, e procu-
rarei contribuir para torná-la ainda mais avançada no 
processo de fortalecimento das instituições democráticas. 

Contudo, sequer a frustração do 311. Congresso 
da UNE em 16h:iria-SP., nos impediu de efetuar a eleição 
da nova diretoria da UEB — União dos Estudantes da 
Bahia, ainda em 1968. 

Fui eleito presidente. De pronto surgiu um grave 
problema: onde realizar a solenidade de posse, uma 
vez que a entidade não era reconhecida pelo legalidade 
do autoritarismo? 
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Os universitários baianos precisavam de alguém que 
lhes assegurasse um espaço na Universidade, não apenas 
por simpatia a causa democrática, mas que estivesse 
disposto a assumir riscos diante do desafio, que estivesse 
pronto a defender a autonomia universitária em condições 
tão adversas, que emprestasse, enfim, sua solidariedade 
efetiva e afetiva ao movimento estudantil. 

A juventude precisava de um cúmplice. 
E o encontrou, Senhor Presidente. Na firmeza e 

serenidade do Professor Joaquim Batista Neves, então 
Diretor da Faculdade de Filosofia da Universidade Fede-
ral da Bahia, que nos acolheu de forma fraternal e deste-
mida. 

Não falarei portanto de sua morte. 
Prefiro refletir sobre a força do seu caráter, o brilho 

de sua lucidez, a consistência de sua dignidade e o exem-
plo de sua vida. 

E, como Gabriel Garcia Marquez, concluir que "É 
a Vida, mais do que a Morte, a que não tem limites". 

Minha opção pela vida pública nasce assim das 
exigências políticas características das lutas democráticas 
dos anos 60. 

É verdade que enfrentei rigorosos contratempos, 
particularmente após o ato institucional ne: 5 quando, 
além de preso político, fui cassado da Faculdade de 
Economia da Universidade Federal da Bahia pelo Decre-
to-Lei 477. 

Invoco tais fatos com o objetivo de ressaltara bravu-
ra e o desprendimento de um integrante deste Tribunal, 
recentemente nomeado pelo Governador Waldir Pires 
e escolhido por Vossa Excelência, Senhor Presidente, 
para saudar-me nesta oportunidade. 

Trata-se do meu admirável e competente advogado 
junto a Justiça Militar, como de resto de inúmeros outros 
presos políticos da época, hoje Conselheiro José Borba 
Pedreira Lapa. 

Meu entusiasmo reside na confiança da aprovação 
final, por parte da Assembléia Nacional Constituinte, 
de uma carta ajustada às demandas dos tempos novos, 
onde se consagre a postulação reclamada pelo constitu-
cionalismo moderno de se aprimorar os mecanismos do 
sistema de controle do poder. 

Impossível, porém, será operacionalizar qualquer 
sistema desta natureza, sem a capacitação adequada 
dos Tribunais de Contas. 

A questão portanto do controle do poder, incorpora 
em sua dinâmica, um decisivo componente democrático 
que se opõe vigorosamente às ameaças da autocracia, 
ou no dizer de Raymundo Faoro da "Comandita do Man-
do". 

Impõe-se o aperfeiçoamento constante das institui-
ções voltadas para o exercício controlador, a exemplo 
do que vem ocorrendo-  com o Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia, de tal sorte que nossas atividades sejam 
desenvolvidas em plena articulação e consonância com 
os anseios dos destinatários do poder. 

Chego a esta casa, Senhor Presidente, com a predis-
posição da aprendizagem. 

Para ouvir dos Eminentes Conselheiros desta Corte. 
Esclarecedores ensinamentos, e buscar, na reconhe-

cida competência e dedicação dos técnicos e funcionários 
do Tribunal de Contas do Estado, a colaboração perma-
nente visando ao satisfatório desenpenho de minhas atri-
buições. 

Espero repetir no futuro o que hoje posso afirmar, 
sem receios, em relação ao meu passado:. 

Fui contemporâneo das lutas do meu tempo. 
Participei dos triunfos da modernidade sobre o ar-

caico, 
Da democracia sobre a prepotência, 

Da vida sobre a morte. 

DISCURSO PROFERIDO NA POSSE DO 
CONS. FILEMON NETO MATOS, 

EM 04 DE AGOSTO DE 1988. 

CONS. JOSÉ BORBA PEDREIRA LAPA 

Qualquer penalidade que se aplique, simbolizará 
simplesmente o pelourinho, a fogueira ou a cruz, com 
recurso para o Tribunal da história majestosa torre da 
experiência que o tempo erigiu no espaço infindo dos 
anos decorridos, na belíssima imagem literária de VAN 
LOON, tendo por objeto, esse recurio, mais que a liber-

dade individual, a vida de uma nação e o destino do 
seu povo, porque os nossos irmãos precisam saber tudo 
sobre o presente, o passado e o futuro do nosso pais. 
Não ao gosto de Tucídides e Políbio que se limitaram 
ao pragmatismo da história, porém ao agrado de Plutar-
co, Salustio, Tito Livio ou Tácito, mais empenhados na 
busca atravês dela, de um ensino moral ou patriótico 
para o futuro. 

Por esse modo, concluía o advogado nos idos de 
1971, perante a Corte de' Justiça Militar, na Bahia, a-
sustentação oral da defesa escrita, a benefício de um  

jovem intelectual, que em participação patriótica, lutava 
pela paz, pela liberdade, pela auto-determinação dos 
povos. A bem dizer, pela conquista da democracia, quc 
"é um valor em si". Defendia-se em crucial momentc 
histórico de estrangulamento da legalidade, em processc 
de natureza política, que lhe há de servir de orgulho. 

Idealista, convido da necessidade do aprofudamen 
to do processo de resgate da democratização em todo 
os quadrantes, o combatente a que me refiro, participo' 
da político estudantil, como dirigente, ao longo de 196: 
a 1971, também antes mesmo, em movimentos dos esti. 
dantes secundaristns. Presidiu o Diretório Acadêmico 
Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade dr 
Bahia, engrossou as fileiras dos momentosos e tormer 
tosos congressos da UNE — União Nacional dos Estudar 
tes, em Valinhos, São Paulo XXIX) e o de Ibieina (XXX 
que resultou na prisão de dirigentes e participantes d 
Brasil inteiro. 

No período assinalado, amargou a desventura c 
cassação dos direitos políticos e outras prisões, a pi. 
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delas, por 80 (oitenta) dias, incomunicável, sem culpa 
formada, em cela individual e inóspita, malgrado os 
processos dessa natureza ainda encontrem nas idéias 
liberais a estruturação necessária para que, no momento 
mais dramático da vida do homem, o embate contra 

Estado não reduza o indivíduo a níveis incompatíveis 
com a dignidade, segundo a inequívoca lição dos notáveis 
da criminologia, por tal modo resumida na construção 
elegante de Ada Pellegini. 

De 1978 a esta parte, Filemon Neto Matos elegeu-se 
por três vezes, Deputado Estadual, respectivamente em 
1978, 1982 e 1988 pelo atual PMDB, de cuja Bancada, 
foi Vice-líder em 1978, Líder no biênio 83/84, 1° Vice-
Presidente e Presidente da Assembléia legislativa no biê-
nio 85/86; Membro efetivo da Comissão de Finanças 
e Orçamento, Vice-Presidente da Comissão de Desenvol-
vimento Social e Urbano e Presidente da Assembléia 
Legislativa da Bahia (85/86), por último, Secretário de 
Governo do Estado. 

"curriculum" retro esboçado e o perfil que lhe 
traça o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça 
da augusta Assembléia Legislativa, apreciando a Mensa-
gem Governamental, indicando-o para integrar o Qua-
dro de Conselheiros deste Tribunal de Contas, exalta-lhe 

comportamento ético, a lhaneza de trato, a forma 
digna e honrada com que se soube manter em todos 
os instantes da trabalhosa, difícil e complexa atividade 
parlamentar, juntando à eficiência, com que se houve., 
raro brilho e equilíbrio no desempenho dos vários cargos 
que ocupara naquela Casa do Legislativo, sem que jamais 
houvesse perdido, quando ocupante de funções da Admi-
nistração Pública, "suas características pessoais", de ca-
valheirismo;  o tom conciliatório, a simplicidade e a eleva-
ção do espírito, sem amesquinhamentos, quebra de alti-
vez ou da dignidade. Dessarte, é de esperar-se muito 
de Filemon Matos no cumprimento das novas missões 
que lhe estão reservadas. 

Tornado Juiz de Contas na Carta Política que se 
avizinha, de há muito esperada, com preocupantes an-
gústias, para julgar as contas dos administradores e de-
mais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos 
da Administração Direta e rndireta, inclusive das Funda-

ções e Sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Públi-
co, e as contas daqueles que derem causa a perda, 
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 
ao Erário, o perfil do homenageado, que aí está translú-
cido e inequívoco, trqnquiliza a comunidade, sobre como 
haverá de conduzir-se nesta casa que é bem mais e 
sobremodo, estamos a ver, um Órgão de controle da 
moralidade administrativa e jamais de adiantamento de 
prestações jurisdicionais, ainda que lhe provenha a As-
sembléia Nacional Constituinte o alargamento de suas 
prerrogativas, de algumas atribuições judicantes, sem 
afastamento do seu DECISUM da reapreciação pelo Po-
der Judiciário. 

Nada, contudo, lhe arrefeceria o ânimo de lutar 
e vencer. Tornou-se economista de nível superior, pela 
Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Fede-
ral da Bahia encetado pelo MCB — Menagement Center 
— Rio de Janeiro;  fez o curso sobre "Funções do Contro-

ller", com destaque;  enriqueceu o "Seminário sobre Em-
presas Multinacionais", sob os auspicias da Faculdade 
de Economia da Universidade Católica de Salvador, em 
1972, quando já houvera concluído o curso de Contabi-
lidade de Custos, sob o pálio da Escola de Administração 
de Empresas da Bahia e um outro, "INTENSIVO DE 

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS", de interesse da Fa-
culdade de Administração da Universidade Federal da 
Bahia;  bem ainda, dinamizado pela Secretaria da Fazen-
da deste Estado, Promoexport — Bahia e COPENE, 
concluiu o curso de "Formação de Especialistas em Política 

Prática de Comércio Internacional", dentre outros, a 
exemplo o de "Pesquisa Mercadologica", financiado pelo 
Diretório Acadêmico da Faculdade de Ciências Econô-
micas da UFBA, de março a julho de 1967. 

Coroando a alta qualificação universitária e profis-
sional, laureou-se Professor Titular da Universidade Cató-
lica do Salvador, da Cadeira de "Fundamentos de Econo-
mia, Macroeconomia, História do Pensamento Econô-
mico, Moedas e Bancos". Bem antes, fora Professor de 
História Econômica do Brasil — Curso Pre-Vestibular 
da Faculdade de Ciências Econômicas da UFBA (1968). 

Autor de teses, monografias, ensaios, artigos de 
doutrina, além de outros trabalhos especializados, exer-
ceu cargos de assessoramento, direção e chefia, em rena-
modo estabelecimento.  de crédito do país e empresas 
de expressão comercial, inerentes à análise e controle 
orçamentário e custos, planejamento operacional e eco-
nomia. 

Vocacionado à militá:vicia político-partidária, nos 
novos tempos de abertura democrática e contagiado pela 
atuação criativa dos intelectuais dissidentes, sem dúvida, 
convencido de que "o futuro do Brasil, como nação autô-
noma, depende, na aguda observação de Florestan Fer-
nandes, da coragem e discernimento com que os círculos 
de luta contra o obscurantismo, a estagnação e o subde-
senvolvimento souberam enfrentar suas responsabilida-
des, o homenageado de hoje, que outro não é senão 

perseguido político de ontem, logo se tornou propício, 
não vacilou em "navegar pelos mares procelosos da polí-
tica e igualmente exerceu cargos públicos", para usarmos 
a bela metáfora do ilustre e ilustrado presidente desta 
Casa, Cons. Renan Baleeiro, em depoimento pessoal 
engastado na cintilante e primorosa saudação ao penúl-
timo Conselheiro nomeado neste Governo de mudanças 

da dignidade. Conservou-se contudo, esclareço, na 
oposição a dissimulados governos, na verdade autori-
tários e direitistas. 
Senhor Governador e estadista Waldir Pires, senhores 
componentes da mesa que dirige estes trabalhos, em 
Sessão Especial, que estão a emprestar com as fulgura-
ções ilustres de suas titularidades respeitáveis, maior bele-
za a esta festa. Estou a referir-me aos excelentíssimos 
senhores: 

Em continuidade, eu lhes ofereço à comprovação 
merecimento do recém-empossado Conselheiro do Tri-

bunal de Contas do Estado da Bahia, Dr. Filemon Neto 
Matos, em vaga aberta com a definitiva ausência do 
Cons. Joaquim Batista Neves, que ainda é vivo e cada 
dia mais querido em nossos corações. 

Nutrimos, por conseqüência, redobradas esperdn-
ças, com sobejas razões, de que teremos em Vossa Exce-
lência, Cons. Filemon Matos, um aliado decidido e incon-
dicional, dos mais aptos, a repensarem conosco, um 
órgão de descomplicado auxílio na fiscalização finan-
ceira, orçamentária, operacional e patrimonial, mediante 
controle externo, e pelos sistemas de controle interno, 
quanto aos aspectos de eficácia, eficiência, legalidade 
e legitimidade, na forma da lei, subentendido o aspecto 
da economicidade. Inobstante, permita-me alertá-lo, com 
a peculiar franqueza do meu caráter e por amor às 
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instituições democráticas, que esse mecanismo constitu-
cional, não significará tonto como se lhe exalta, se os 
Tribunais de Contas não se tornarem, na prática, mais 
transparentes, mais assíduos e desburocratizado colabo-
rador da Administração Pública, quando despreocupado 
de maiores ambições judiciárias e de auditorias reconhe-
cidas, sem vaidades, desafortunadamente, ainda não cor-
respondentes aos seus suportes infra-estruturais. 

Enfim, buscamos as achegas de Vossa Excelência 
no aperfeiçoamento de novo modelo ou figurino de Tribu-
nais de Contas, conservados que foram por indispen-
sáveis, em todas as Constituições da República. 

Senhoras, Senhores que ornamentam esta assem-
bléia de festividade democrática: 

Do juiz, sabemos todos nós, nem seria preciso dizê-
lo, exige-se o comportamento digno, como o do homena-
geado, com a mesma hierarquia espiritual que possui,  

para que também o direito e a justiça que lhe cabe 
distribuir, tenha igual dignidade e hierarquia espiritual, 
pois se o juiz, inexcluível b de contas — guardião 
do erário — cede ante suas debilidades, o direito cederá 
em sua última e definitiva revelação. Por sem dúvida, 
da dignidade do juiz dependerá sempre, a dignidade 
do direito, e as suas sentenças valerão o que valham 
como homens, assim proclamava das culminâncias do 
sua cátedra, na Universidade de Montevidéu, o inolvi-
dável Conture de reverenciada memória. 

Por tudo isso e o mais constante dos respectivos 
autos, implacáveis, nos arquivos da Justiça Castrense, 
AD PERPETUAM REI MEMORIAM é de concluir-se, agora, 
pelo provimento, em julgamento definitivo, de memória 
indelével e de vitória plena, daquele recurso interposto, 
a 17 anos atrás, por Filemon Matos, corajoso, terno 
e cordial combatente da democracia, ao maior e mais 
isento de todos os Tribunais — o da História. 
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RESOLUÇÃO REGIMENTAL N? 31, DE 21 DE JUNHO DE 1990 
EMENDA À RESOLUÇÃO N° 13/86, DE 19 DE JUNHO DE 1986 

.4 

Altera a Resolução n° 13, de 19 
de junho de 1986. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, 
no uso da competência que lhe conferem o art. 17, 
inciso II, da Lei n° 4.137, de 02 de novembro de 1983 
e o parágrafo Único do art. 1° do Regimento Interno, 

RESOLVE: 

Art. 1° — Ficam remunerados os Anexos constantes 
da Resolução n° 13, de 19 de junho de 1986, com inclusão 
das categorias criadas pela Lei n° 4.823, de 18 de janeiro 
de 1989, exclusão das categorias extintas e consideradas 
as alterações de códigos e denominações realizadas pela 
mesma Lei, na forma a seguir indicada: 

ANEXO 	I — Código 601 — Auditor Jurídico 
ANEXO 	II — Código 602 — Auditor de Controle 

Externo 
ANEXO III — Código 603 — Técnico de Controle 

Externo 
ANEXO IV — Código 604 — Agente de Controle 

Externo 
ANEXO V — Código 501 — Médico Perito 
ANEXO VI — Código 502 — Bibliotecário 

ANEXO VII — Código 503 — Dentista 
ANEXO VIII — Código 504 — Jornalista 
ANEXO IX — Código 505 — Taquígrafo 
ANEXO X — Código 401 — Técnico em Microfil- 

magem 
ANEXO XI — Código 402 — Técnico em Labora- 

tório 
ANEXO XII — Código 403 — Operador de Micro- 

filmagem 
ANEXO XIII — Código 404 — Outros Profissionais 

de Nível Médio 
ANEXO XIV — Código 301 — Assistente Adminis- 

trativo 
ANEXO XV — Código 302 — Assistente de Micro- 

filmagem 
ANEXO- XVI — Código 303 — Assistente de Plená- 

rio 
ANEXO XVII — Código 304 — Motorista 
ANEXO XVIII — Código 201 — Agente de Seguran- 

ça 
ANEXO XIX — Código 202 — Auxiliar de Serviços 

Gerais. 
Art. 2° — Dê-se a redação a seguir aos Anexos 

II, IV e IX da Resolução nt 13/86, modificados para 
Anexos II, III e V; na forma do artigo anterior: 

ANEXO II 

ESPECIFICAÇÕES DA CATEGORIA 

GRUPO 	 CÓDIGO 
ATIVIDADES CONTROLADORAS 	 TCE — AC —600 

CATEGORIA FUNCIONAL 	 CÓDIGO 
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 	 TCE — AC — 602 

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CATEGORIA 

Atividades de nível superior, abrangendo coordenação, supervisão, consultaria, assessoramento e execução altamente 
qualificadas, relacionadas com trabalhos de auditoria externa, bem como elaboração de estudos, pesquisas, informações 
e emissão de pareceres, nas áreas contábil, financeira, econômica, administrativa, de obras, de informática e de 
planejamento. 
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EXEMPLOS TÍPICOS DE ATIVIDADES 

Planejar, elaborar e administrar programas de auditoria, sugerindo abordagens e identificando seus objetos e 
riscos. 
Selecionar procedimentos de auditoria a serem sugeridos pelas equipes técnicas, coordenando sua execução. 
Supervisionar os trabalhos relativos a inspeções e tomadas de contas, observando "in loco" sua correta execução, 
bem como os elementos que deram origem às prestações de contas da Administração Centralizada e Descentralizada. 
Testar e avaliar sistemas e unidades e unidades de controle interno, identificando seus pontos-chave. 
Supervisionar a avaliação da eficiência e economia do emprego de recursos financeiros e orçamentários das 
unidades auditadas. 
Oferecer sugestões para o aprimoramento das técnicas de auditoria externa. 
Planejar e elaborar programas de auditoria, definindo parâmetros de pesquisas, investigação e coleta de dados. 
Elaborar diagnóstico administrativo, avaliando práticas e procedimentos. 
Emitir parecer ou informação em torno de questões pertinentes às suas atribuições, dentro da respectiva esfera 
de competência. 
Minutar atos e peças que envolvam matéria técnica relativa às suas áreas de atuação. 
Desempenhar outras tarefas correlatas. 

QUALIFICAÇÕES ESSENCIAIS PARA O RECRUTAMENTO 

Diploma de Bacharel ou Licenciado em Direito, Contabilidade, Economia, Àdministração, Finanças, Sociologia, 
Engenharia, Arquitetura, Processamento de Dados, ou Estatística. 
Diploma de nível superior, de graduação plena, em outras áreas, complementado por curso de pós graduação 
nas formações constantes do item 1. 
Experiência profissional na atividade. 

FORMA DE RECRUTAMENTO E MOVIMENTAÇÃO 

Para ingresso na classe inicial: concurso público ou ascensão funcional de ocupante de cargo da categoria de 
Técnico de Controle Externo por meio de provas e títulos. 
Movimentação dentro da categoria através de progressão vertical. 

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 

Tragalho interno ou externo, podendo haver deslocamento para o interior do Estado na realização de inspeções, 
no exame de prestações ou tomadas de contas. 

JORNADA DE TRABALHO 

30 horas semanais, sujeitas a prorrogação decorrente de regime de tempo integral ou condições especiais de trabalho. 

ESPECIFICAÇÕES DE CATEGORIA 	ANEXO III 

GRUPO 	 CÓDIGO 
ATIVIDADES CONTROLADORAS 	 TCE — AC — 600 

CATEGORIA FUNCIONAL 	 CÓDIGO 
TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 	 TCE — AC — 603 

SÚMULA DE ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

Atividades de nível superior, abrangendo coordenação, supervisão e execução qualificada de serviços de controle 
externo referentes à fiscalização financeira e orçamentária dos órgãos e entidades da Administração Centralizada 
e Descentralizada do Estado e dos Fundos Especiais; coordenação e assessoramento dos serviços dos Gabinetes dos 
Conselheiros;  coordenação, assessoramento e execução de serviços técnicos das diversas unidades do Tribunal de 
Contas do Estado; estudos e trabalhos de auditoria na área de sua competência. 

EXEMPLOS TÍPICOS DE ATIVIDADES 

Acompanhar a execução financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública Estadual. 
Proceder a inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, opepacional e patrimonial, bem como realizar 
outros trabalhos de auditoria em área pertinente à sua formação, nos órgãos e entidades administrativas dos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, inclusive nas fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Estado. 
Efetuar tomada* de contas "ex-oficio" e expmes "in-loco" de elementos constantes das prestações de contas. 
Recolher informações básicas sobre órgãos e entidades a serem inspecionados, mantendo atualizado o respectivo 
cadastro. 
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Documentar e testar sistemas de controle interno, identificando seus pontos chaves. 

Planejar a abordagem, identificar os objetivos e riscos e determinar a direção e o esforço de auditoria. 
Emitir parecer ou informação de natureza técnica ou jurídica em processos que lhe sejam submetidos. 

Verificar, sob os aspectos formal e de legalidade, a regularidade de contratos, convênios e outros acordos e 
ajustes, bem como das licitações que os precederam. 

Examinar a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer titulo, da administração centralizado e 
descentralizada do Estado, bem como das concessões de aposentadorias, reformas e pensões. 

Supervisionar a remessa de elementos ao CEDASC para informatização dos serviços decorrentes cio exercício 
do controle externo, bem como o recebimento e trato dos Relatórios correspondentes. 
Proceder a estudos e pesquisas sobre matérias de interesse do Tribunal. 

Coordenar, assessorar e instruir os auxiliares das equipes de auditoria e revisar o seu trabalho. 

Instruir processos de prestação e tomada de contas bem como os recursos a elas pertinentes. 
Prestar assistência aos Conselheiros, assessorando-os em sua especialidade. 

Prestar assessoramento e assistência técnica aos serviços internos do Tribunal de Contas, inclusive execução qualificada. 
Definir parâmetros de pesquisa, investigação, coleta de dados, elaboração de diagnóstico administrativo, avaliação 
de práticas e procedimentos administrativos. 
Desempenhar outras tarefas correlatas. 

QUALIFICAÇÕES ESSENCIAIS PARA O RECRUTAMENTO 

Diploma de Bacharel ou Licenciado em Direito, Contabilidade, Economia, Administração, Finanças, Sociologia, 
Engenharia, Arquitetura, Processamento de Dados ou Estatística. 

Diploma de nível superior, de graduação plena, em outras áreas, complementado por curso de pós-graduação 
nas formações constantes do item 1. 
Experiência profissional na atividade. 

FORMA DE RECRUTAMENTO E MOVIMENTAÇÃO 

Para ingressar na classe inicial: concurso público ou ascensão funcional mediante prova de habilitação. 
Movimentação na categoria através de progressão horizontal e vertical. 

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 

Trabalho interno ou externo, podendo ocorrer deslocamento para o interior do Estado na realização de inspeções 
e no exame de prestações ou tomadas de contas. 

JORNADA DE TRABALHO 

30 horas semanais, sujeitas a prorrogação de acordo com as necessidades do serviço. 

ANEXO V 

ESPECIFICAÇÕES DE CATEGORIA 

GRUPO 	 CÓDIGO 
ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR 	 TCE — ANS — 500 

CATEGORIA FUNCIONAL 	 CÓDIGO 
MÉDICO PERITO 	 TCE — ANS — 501 

SÚMULA DE ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

Atividades relativas à supervisão, coordenação e execução qualificada de trabalhos de defesa e proteção à saúde 
e exames periciais para admissão, licenciamento e aposentadoria. 

EXEMPLOS TÍPICOS DE ATIVIDADES 

1. Prestar assistência médica, formular diagnósticos e prescrever tratamento ou indicação terapêutica aos Conselheiros, 
servidores do Tribunal e seus dependentes. 
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2 Encaminhar e orientar o servidor para tratamento médico especializado. 
3 Fiscalizar o tratamento recomendado através de articulação e integração com órgãos e entidades de assistência 

medica. 
4 Cooperar com os órgãos de saúde do Estado, nos trabalhos de vacinação e imunização. 
5 Orientar, acompanhar e comunicar aos órgãos, 'competentes casos de doenças transmissíveis. 
6 Realizar inspeções de saúde para admissão de funcionários no Tribunal de-Contas do Estado e para reversão. 
7 Realizar exames periciais em Conselheiros e funcionários do TCE para concessão das licenças previstas no legislação 

em vigor e para aposentadoria por invalidez. 
8 Realizar exames periciais e inspeções de saúde para colocação e habilitação e beneficias para os servidores 

do TCE. 
9 Promover medidas de proteção a.saude do servidor em decorrência de deficiência nos locais de trabalho. 

10 Procedera exames médicos e fornecer atestados para fins de abono de faltas. 
11 Emitir laudos e pareceres referentes aos exames e inspeções realizadas. 
12 Orientar e controlar os trabalhos de enfermagem. 
13 Manter registros de atendimentos e fornecer dados estatisticos de suas atividades. 
14 Desempenhar outras tarefas correlatas. 

QUALIFICAÇÕES ESSENCIAIS PARA O RECRUTAMENTO 

1 Diploma de Médico e registro no Orgão competente. 
2 Comprovação da especialização requerida, se for o caso. 

FORMA DE RECRUTAMENTO E MOVIMENTAÇÃO 

Para ingresso na classe inicial: concurso público. 
Comprovação da especialização requerida, se for o caso. 

JORNADA DE TRABALHO 

24 horas semanais, prorrogáveis de acordo com as necessidades do serviço obedecido o limite máximo previsto 

na legislação vigente. 

Art. 3 — Ficam aprovadas, com a redação que se segue, as Especificações das Categorias de Técnico em 
Microfilmagem, Técnico em Laboratório, Operador de Microfilmagem, Assistente de Microfilmagem e Outros Profissionais 
de Nível Médio: 

ANEXO X 

ESPECIFICAÇÕES DA CATEGORIA 

GRUPO 	 CÓDIGO 
ATIVIDADES TÉCNICAS DE NÍVEL MÉDIO 	 TCE — ATE — 400 

CATEGORIA FUNCIONAL 	 CÓDIGO 
TÉCNICO EM MICROFILMAGEM 	 TCE — ATE — 401 

SÚMULA DE ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

Atividades de nível médio de natureza técnica, envolvendo coordenação, orientação e execução qualificada de trabalhos 
referentes ao sistema de microfilmagem. 

EXEMPLOS TÍPICOS DE ATIVIDADES 

1. Programar e coordenar as atividades de microfilmagem, estabelecendo prioridades e planejando as etapas a 
serem seguidas. 

2 Efetuar estudos relativos à aplicação de equipamentos de microfilmagem, bem como sobre o método de indexação 
a ser usado. 

3 Selecionar e preparar a documentação a ser microfilmado, retirando da mesma os elementos que possam prejudicar 
a operação. 
Escolher a seqüência da microfilmagem a ser utilizada. (numérica, cronológica, alfabética, etc.). 
Conferir, assinar e autenticar termos de abertura e encerramento de microfilmagens e de documentos registrados 

no filme. 
Efetuar estudos e coordenar serviços relativos ao emprego de métodos de arquivamento dos microfilmes e das 
condições de umidade e temperatura. 
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Emitir pareceres e informações sobre assuntos de microfilmagem. 
Assessorar autoridades em assuntos de sua especialidade. 
Fornecer dádos estatísticos e apresentar relatórios. 
Desempenhar outras tarefas correlatas. 

QUALIFICAÇÕES ESSENCIAIS 
PARA O RECRUTAMENTO 

Certificado de conclusão do 2.: grau do Ensino Médio. 
Habilitação em curso de aperfeiçoamento ou experiência profissional na atividade 

FORMA DE RECRUTAMENTO E MOVIMENTAÇÃO 

Para ingresso na classe inicial, concurso público. 
Movimentação na categoria através de progressão horizontal e vertical. 

JORNADA DE TRABALHO 

30 horas semanais sujeitas a prorrogação, de acordo com as necessidades do serviço. 

ANEXO XI 

ESPECIFICAÇÕES DA CATEGORIA 

GRUPO 
	

CÓDIGO 
ATIVIDADES TÉCNICAS DE NÍVEL MÉDIO 

	
TCE — ATE — 400 

CATEGORIA FUNCIONAL 
	

CÓDIGO 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO 

	
TCE —ATE —402 

SÚMULA DE ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

Atividades de nível médio envolvendo orientação e execução qualificada de trabalhos de laboratório relativos à 
coleta, preparo, processamento e conservação de microfilmes. 

EXEMPLOS TÍPICOS DE ATIVIDADES 

Efetuar o processamento, duplicação e testes de controle de qualidade dos microfilmes operados. 
Manusear e processar filmes virgens e químicos. 
Efetuar estudos das condições de umidade e temperatura convenientes à conservação de microfilmes, orientando 
o encarregado do arquivamento. 
Manejar, calibrar e conservar os equipamentos utilizados no laboratório, bem como coordenar sua instalação. 
Requisitar, receber e verificar se o material laboratorial fornecido corresponde às especificações. 
Elaborar laudos técnicos, quando necessário. 
Esterilizar, conservar, recolher e guardar o material de laboratório utilizado. 
Preparar soluções e reativos. 
Prestar informações sobre assuntos da sua especialidade. 
Desempenhar outras tarefas correlatas. 

QUALIFICAÇÕES ESSENCIAIS PARA O RECRUTAMENTO 

Certificado de conclusão do 2'. Grau profissionalizante de Técnico de Laboratório. 
Curso de aperfeiçoamento ou experiência na área de microfilmagem. 

FORMA DE RECRUTAMENTO E MOVIMENTAÇÃO 

Para ingresso na classe inicial: concurso público. 
Movimentação na categoria através de progressão horizontal e vertical. 

JORNADA DE TRABALHO 

30 horas semanais, sujeitas a pçorrogação de acordo com as necessidades do serviço. 
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ESPECIFICAÇÕES DA CATEGORIA 	ANEXO XII 

GRUPO 
	

CÓDIGO 

ATIVIDADES TÉCNICAS DE NÍVEL MÉDIO 
	

TCE — ATE —400 

CATEGORIA FUNCIONAL 
	

CÓDIGO 
OPERADOR DE MICROFILMAGEM 

	
TCE — ATE — 403 

SÚMULA DE ATRIBUIÇÕES DA CATEGORIA 

Atividades de nível médio envolvendo operação com equipamentos e máquinas processadoras de microfilmagem, 
leitoras, copiadoras e outras. 

EXEMPLOS TÍPICOS DE ATIVIDADES 

Operar com equipamentos de microfilmagem de qualquer espécie, principalmente com máquinas planetárias, 
rotativas, montadoras de jaquetas, duplicadoras e processadoras de jaquetas. 
Microfilmar documentos, fichas, mapas, livros, desenhos etc. 
Inspecionar visualmente em leitor os microfilmes. 
Tirar cópias eletrostáticas e fotostáticas de microfilmes. 
Calculara aproveitamento de filmes dentro da capacidade de cada rolo. 
Verificara qualidade dos filmes produzidos, corrigindo falhas e omissões. 
Conservar os aparelhos, máquinas e equipamentos de microfilmagem. 
Prestar informações sobre assuntos de sua especialidade. 
Desempenhar outras tarefas correlatas. 

QUALIFICAÇÕES ESPECIAIS PARA O RECRUTAMENTO 

1 	Certificado de conclusão do 2'. grau do Ensino Médio. 
2 Habilitação em curso especifico ou experiência profissional comprovada na atividade. 

FORMA DE RECRUTAMENTO E MOVIMENTAÇÃO 

Para ingresso na classe inicial, concurso publico. 
Movimentação na categoria através de progressão horizontal e vertical. 

JORNADA DE TRABALHO 

30 horas semanais, sujeitos a prorrogação de acordo com as necessidades do serviço. 

ANEXO XIII 

ESPECIFICAÇÕES DE CATEGORIA 

GRUPO 	 CÓDIGO 

	

ATIVIDADES TÉCNICAS DE NÍVEL MÉDIO 	 TCE — ATE —400 

	

CATEGORIA FUNCIONAL 	 CÓDIGO 

OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO 	 TCE — ATE —404 

SÚMULA DE ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

Atividades de nivel médio, envolvendo orientação e execução especializada de trabalhos técnicos de instalação e 
reparação de aparelhos e equipamentos diversos; instalações elétricas e eletrônicas; instalação e manutenção de aparelhos 
de refrigeração e ventilação; reparo e manutenção de motores de explosão, compressores e bombas;  pequenos reparos 

em instalões do edifício-sede do TCE; instalação e manutenção de aparelhos de audio, gravadores e sonorização. 
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EXEMPLOS TÍPICOS DE ATIVIDADES 

I — Nas áreas de eletricidade, refrigeração e mecânica de autos: 
1. Orientar ou executar serviços de montagem, revisão, conserto, ajustagem, regulagem e troca de peças em 

instalações elétricas e eletrônicas. 

2 Instalar, testar, remover e reparar transformadores, quadros de comando, motores, bombas. 
3 Verificar e corrigir distribuição de cargas em instalações monofásicos, bifásicas e trifrisicas. 

4 Reparar a fiação e os componentes elétricos; soldar, emendar ou substituir fios. 
5 Revisar e efetuar pequenos reparos em automóveis e outros veículos compressores e motores em geral. 
6 Inspecionar, reparar, ajustar e substituir unidades e peças de motores, bombas e máquinas. 
7 Executar tarefas referentes à instalação de aparelhos de ventilação e refrigeração. 

8 Fazer a manutenção e reparos em aparelhos de ventilação e refrigeração. 
9 Levantar previsões de material de reposição e promover sua aquisição. 

10 Desempenhar outras tarefas correlatas. 

II — Na área de sonorização e comunicação: 
1. Executar trabalhos de ensaio, aferição, instalação, reparo e manutenção de sistemas e aparelhos transmissores, 

receptores e equipamentos afins. 

2 Fazer montagem, reparo e ajuste de projetores, gravadores e aparelhos de telecomunicação. 
3 Instalar antenas, alto-falantes, microfones e outros aparelhos de audio. 

4 Operar equipamento áudio-visual, projetando slides, películas, vídeo-tapes, video-cassetes, coordenando o sistema 
elétrico durante as projeções. 

5 Operar gravadores e demais aparelhos e equipamentos de transmissão e recepção, inclusive pelo sistema "Telex" 
e similares. 

6 Desempenhar outras tarefas correlatas. 

III — Nas áreas de manutenção do prédio, redes de águas e esgotos e reparos diversos: 

1 Orientar e acompanhar a execução ou executar pequenas obras, de acordo com especificações. 
2 Efetuar ligeiros reparos nas instalações do TCE. 

3 Preparar e instalar divisórias, balcões, armários. 
4 Instalar, ampliar e manter redes de água e esgoto. 

5 Detectar e reparar vasamentos nas instalações do órgão. 
6 Desempenhar outras tarefas correlatas. 

QUALIFICAÇÕES ESSENCIAIS PARA O RECRUTAMENTO 

Certificado de conclusão do 2°. grau do Ensino Médio ou conhecimentos equivalentes. 
Habilitação em curso de aperfeiçoamento profissional nas áreas de eletrônica, eletricidade, mecânica, telecomunicações 
ou ou4as, conforme a necessidade do recrutamento. 

FORMA DE RECRUTAMENTO E MOVIMENTAÇÃO 

Para ingresso na classe inicial: concurso público, mediante prova escrita e prática. 
Movimentação na categoria através de progressão horizontal e vertical. 

JORNADA DE TRABALHO 

30 horas semanais, sujeitas a prorrogação de acordo com as necessidades do serviço. 

ANEXO XV 

ESPECIFICAÇÕES DA CATEGORIA 

GRUPO 	 CÓDIGO 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE NÍVEL MÉDIO 	TCE — ANM — 300 

CATEGORIA FUNCIONAL 	 CÓDIGO 

ASSISTENTE DE MICROFILMAGEM 	 TCE — ANM — 302 
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SÚMULA DE ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

Atividades de nível médio envolvendo execução de trabalhos auxiliares de conservação e manutenção de equipamentos 
de microfilmagem, arquivamento de microfichas e outros serviços complementares. 

EXEMPLOS TÍPICOS DE ATIVIDADES 

Preencher termos de abertura, encerramento e alteração de documentos microfilmados. 
Preparar e restaurar a documentação a ser microfilmado, de acordo com instruções. 
Providenciar o arquivamento das microfichas e demais materiais utilizados, empregando métodos de arquivamento 
com atendimento das condições de umidade e temperatura convenientes. 
Recuperar informações. 
Registrar e manter suprimento do material necessário aos trObalhos. 
Executar outros trabalhos auxiliares de microfilmagem. 
Prestar informações orais e escritas sobre ássuntos de microfilmagem. 
Executar trabalhos datilográficos, de registro e outros relativos ao setor. 
Desempenhar outras tarefas correlatas. 

QUALIFICAÇÕES ESSENCIAIS PARA O RECRUTAMENTO 

Certificado de conclusão do 2° grau do Ensino Médio. 
Habilitação em curso de treinamento e/ou experiência na atividade. 

FORMA DE RECRUTAMENTO E MOVIMENTAÇÃO 

Para ingresso na classe inicial, concurso público. 
Movimentação na categoria através de progressão horizontal e vertical. 

JORNADA DE TRABALHO 

30 horas semanais sujeitas a prorrogação de acordo com as necessidades do serviço. 

Art. 4° — Ficam supressos os anexos III, VII,X, XIV, XVI e XVII da Resolução n° 13/86, correspondentes às Categorias 
de Assistente Técnico, Auxiliar de Fiscalização, Analista de Sistemas, Arquivista, Técnico de Informática e Técnico 
de Nível Médio, extintos pela Lei n° 4823/89. 
Art. 5° — O Presidente do Tribunal de Contas do Estado procederá à republicaçõo da Resolução n° 13, de 10 
de junho de 1986, com as alterações supressões, inserções e renumerações resultantes do disposto nesta Resolução 
e na de n? 24, de 30.11.89. 
Art. 6?— Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 21 de junho de 1990. 

Presidente 

Relator 

RESOLUÇÃO REGIMENTAL 
N. 32/90 

Regulamenta a Progressão e a Ascen-
são Funcional a que se referem os 
Artigos 9! a 15 da Lei n. 4.823/89. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, 
no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 93, 
inciso I, da Constituição do Estado da Bahia, com base 
nas competências firmadas no Artigo 17, inciso II da 
Lei 4.137, de 02 de setembro de 1983 e de conformidade 
com o estabelecido nos Artigos 9° a 15, e 41 da Lei 
n. 4.823, de 18 de janeiro de 1989. 

RESOLVE: 

Art. 1° — Os funcionários do Tribunal de Contas  

do Estado da Bahia, serão movimentados, dentro da 
estrutura de níveis e classes estabelecido nos Anexos I 
a V que integram a Lei n. 4.823, de 18 de janeiro 
de 1989, através da Progressão Funcional e da Ascensão 
Funcional de que trata o seu Art. 9°. 

SEÇÃO I 
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 

Art. 2° — A Progressão Funcional consiste na mo-
vimentação do funcionário para a classe ou nível superior 
à que pertença na Categoria Funcional. 

Art. 3? — A Progressão Funcional poderá ser Ver-
tical ou Horizontal. 
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SUBSEÇÃO I 
DA PROGRESSAO VERTICAL 

Art. 4. — A Progressão Vertical dar-se-á semes-

tralmente, mediante a movimentação do funcionário de 
uma classe para a seguinte, dentro do mesmo cargo, 

independente de vaga, observado o interstício de 02 
(dois) anos, em decorrência de sua melhor qualificação 
e outros requisitos próprios da categoria funcional. 

Art. 5^. — Constituirão itens de avaliação, para 

a Progressão Vertical nas seguintes categorias: 

I — Auditor Jurídico e Auditor de Controle 
Externa: 

a) Para a classe D: 
01 — Os atuais ocupantes da classe C, com inters-

tício cumprido, que possuam cursos de Doutorado, Mes-
trado ou Pós-Graduação com carga horária superior 
a 600 horas, correlatos com as atividades exercidas, 
ou duas graduações de Bacharelado ou Licenciatura em 
área específica do cargo; 

02 — Os atuais ocupantes da classe C, com inters-

tício cumprido, que tenham exercício de cargo em comis-
são de Secretário Geral, Chefe de Assessoria, Coorde-

nador e Assessor de Conselheiro, por mais de 10 (dez) 
anos; 

03 — Os atuais ocupantes da classe C, com inters-
tício cumprido, que tenham exercício por mais de 30 
(trinta) anos na categoria funcional. 

Is) Para a Classe C. 
01 — Os atuais ocupantes da classe B, com inters-

tício cumprido, que possuam duas graduações em áreas 
específicas do cargo ou uma graduação acrescida de 
curso com carga horária superior a 360 horas, correlatas 
com as atividades exercidas; 

02 — Os atuais ocupantes da classe B, com inters-
tício cumprido que tenham exercício de cargo em Comis-
são de Secretário Geral, Chefe de Assessoria, Coorde-

nador e Assessor de Conselheiro por mais de 08 (oito) 
anos; 

03 — Os atuais ocupantes da classe B, com inters-
tício cumprido, que tenham exercício por mais de 20 

(vinte) anos na categoria funcional. 
c) Para a Classe B: 

01 — Os atuais ocupantes da classe A, com inters-
tício cumprido, que possuam curso com carga horária 
de 300 a 360 horas, correlato com as atividades exer-

cidas; 
02 — Os atuais ocupantes da classe A, com inters-

tício cumprido, que tenham exercício de cargo em comis-
são de Secretário Geral, Chefe de Assessoria, Coorde-
nador e Assessor de Conselheiro por mais de 05 (cinco) 

anos; 
03 — Os atuais ocupantes da classe A, com inters-

tício cumprido, que tenham exercício por mais de 10 
(dez) anos na categoria funcional. 

II — Técnico de Controle Externo 

a) Para a classe C: 

01 — Os atuais ocupantes da classe B, com inters-
tício cumprido, que possuam curso de Pós-Graduação 

com duração acima de 360 horas, para os que tenham  

graduação específica do cargo, ou curso de Doutorado, 

Mestrado ou Pós-Graduação com carga horária superior 

a 600 horas para os demais de área correlata, ou duas 

graduações de Bacharelado ou Licenciatura em área es-
pecífica do cargo; 

02 — Os atuais ocupantes da classe B, com inters-
tício cumprido, que tenham exercício de cargo em comis-
são de Secretário Geral, Chefe de Assessoria, Coorde-
nador: Assessor de Conselheiro e Supervisar por mais 
de 10 anos; 

03 — Os atuais ocupantes da classe B, cám inters-
ticio cumprido, que tenham exercício por mais de 20 
(vinte) anos na categoria funcional. 

Is) Para a Classe 13: 

01 — Os atuais ocupantes cia classe A, com inters-
tício cumprido, que possuam curso com carga horária 

entre 200 a 360 horas, na mesma área para os que 
tenham graduação especifica ou curso de Pós-Graduação 
de mais de 360 horas para os demais; 

02 — Os atuais ocupantes da classe A, com inters-
tício cumprido, que tenham exercício de cargo em comis-
são de Secretário Geral, Chefe de Assessoria, Coorde-

nador, Assessor de Conselheiro e Supervisor por mais 
de 05 (cinco) anos;  

03 — Os atuais ocupantes da classe A, com inters-

tício cumprido, que tenham exercício por mais de 10 
(dez) anos no categoria funcional. 

III — Agente de Controle Externo 

a) Para a Classe.  C: 

01 — Os atuais ocupantes da classe B, com inters-
tício cumprido, que possuam curso de Especialização 

em área correlata, com carga horária superior a 200 
horas; 

02 — Os atuais ocupantes da classe B, com inters-
tício cumprido, que tenham exercício por mais de 10 
(dez) anos de Cargo de confiança; 

03 — Os atuais ocupantes da classe 8, com inters-
tício cumprido, que tenham exercício por mais de 20 
(vinte) anos na categoria funcional. 

Is) Para a classe 13: 

01 — Os atuais ocupantes da classe A, com inters-
tício cumprido, que possuam curso de Especialização 
em área correlata, com carga horária entre.  100 a 200 
horas; 

02 — Os atuais ocupantes da classe A, com inters-
tício cumprido, que tenham exercício por mais de 05 
(cinco) anos de cargo de confiança; 

03 — Os atuais ocupantes da classe A, com inters-
tício cumprido, que tenham exercício por mais de 10 
(dez) anos na categoria funcional. 

IV — Médico-Perito, Dentista, Jornalista, Bibliote-
cário e Taquígrafo 

a) Para a Classe C: 

01 — Os atuais ocupantes da classe B, com inters-
tício cumprido, que possuam curso de Pós-Graduação, 

com duração superior a 360 horas, na área específica; 
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Ia) Para a Classe B: SUBSEÇÃO II 

DA PROGRESSÃO HORIZONTAL 

02 — Os atuais ocupantes da classe 8, com inters-

tício cumprido, que tenham exercício por mais de 10 
(dez) anos de cargo de confiança; 

03 — Os atuais ocupantes da classe 8, com inters-
fido cumprido, que tenham exercício por mais de 20 
(vinte) anos na categoria funcional. 

b) Para a Classe B: 

01 — Os atuais ocupantes da classe A, com inters-
tício cumprido, que possuam curso de Especialização 
com carga horária entre 300 a 360 horas, na área espe-
cífica; 

02 — Os atuais ocupantes da classe A, com inters-
tício cumprido, que tenham exercício por mais de 05 
(cinco) anos de cargo de comissão; 

03 — Os atuais ocupantes da classe A, com inters-
tício cumprido, que tenham exercício por mais de 10 
(dez) anos na categoria funcional 

V — Técnico de Microfilmagem, Técnico de 

Laboratório, Operador de Microfilma-
gem e Outros Profissionais de Nível Mé-
dio. 

a) Para a Classe C: 

01 — Os atuais ocupantes da classe B, com inters-
tício cumprido, que possuam curso com carga horária 
de mais de 120 horas, vinculado às atividades do 
cargo; 

02 — Os atuais da classe 8, com interstício cumpri-
do, que tenham exercia por mais de 05 (cinco) anos 
de função de chefia ou cargo em comissão; 

03 — Os atuais ocupantes da classe 13, com inters-
tício cumprido, que tenham exercício por mais de 
20 (vinte) anos na categoria funcional. 

03 — Os atuais ocupantes da classe B, com inters-
tício cumprido, que tenham exercício por mais de 20 
(vinte) anos na categoria funcional. 

b) Para a Classe Bi 

01 — Os atuais ocupantes da classe A, com inters-
tício cumprido, que possuam curso com carga horária 
entre 50 a 120 horas ou certificado de especialização 
profissional de nível médio, vinculados às atividades do 
cargo; 

02 — Os atuais ocupantes da classe A, com inters-
tício cumprido, que tenham exercício por mais de 02 
(dois) anos em função de chefia ou cargo em comissão; 

03 — Os atuais ocupantes da classe A, com inters-
tício cumprido, que tenham exercício por mais de 10 
(dez) anos na categoria funcional. 

VII — Agente de Segurança e Auxiliar de Ser-
viços Gerais 

a) Para a Classe C: 

01 — Os atuais ocupantes da classe 13, com inters-
tício cumprido, que possuam curso com carga horária 

superior a 50 horas, vinculado às atividades do cargo; 
02 — Os atuais ocupantes da classe 13, com inters-

tício cumprido, que tenham exercício por mais de 20 
(vinte) anos na categoria funcional. 

b) Para a Classe B: 

01 — Os atuais ocupantes da classe A, com inters-
tício cumprido, que possuam curso com carga horária 
entre 20 a 50 horas, vinculado às atividades do cargo; 

02 — Os atuais ocupantes da classe A. com  inters-
tício cumprido, que tenham exercício por mais de 10 
anos na categoria funcional. 

eit 

01 — Os atuais ocupantes da Classe A, com inters-
tício cumprido, que possuam curso com carga horária 

entre 600 120 horas ou certificado de especialização 
profissional de nível médio, vinculado às atividades 
do cargo; 

02 — Os atuais ocupantes da classe A, com inters-

tício cumprido, que tenham exercício por mais de 
2 (dois) anos em função de chefia ou cargo em co-
missão; 

03 — Os atuais ocupantes classe A, com interstício 
cumprido, que tenham exercício por mais de 10 (dez) 
anos na categoria funcional. 

VI — Assistente de Microfilmagem, Assisten-
te Administrativo, Assistente de Plená-
rio e Motorista 

a) Para a Classe C: 

01 — Os atuais ocupantes da classe B, com inters-
tício cumprido, que possuam curso com carga horária 

superiora 120 horas, vinculado às atividades do cargo; 
02 — Os atuais ocupantes da classe B., com interstício 
cumprido, que tenham exercício por mais de 05 (cinco) 
anos de função de chefia ou cargo em comissão; 

Art. 6° — A Progressão Horizontal dar-se-á se-
mestralmente, mediante a movimentação do funcionário 

de um nível para outro imediatamente superior, na mesma 
classe, independentemente de vaga, alternadamente por 

antiguidade e produtividade/merecimento, nos termos do 
artigo 34, inciso I, da Constituição Estadual, sendo os 
dois últimos apurados mediante avaliação funcional. 

Art. 7: — Não poderá haver Progressão de fun-
cionário em estágio probatório e do que não houver 
completado o interstício de 01 (hum) ano de exercício 
no nível. 

Art. 8° — O funcionário afastado do exercício 
do cargo para dsempenho do mandato eletivo ou à dispo-
sição de órgão ou entidade federal, estadual ou municipal 
só terá direito à Progressão por antiguidade. 

Parágrafo Único — O disposto neste artigo não 
se aplica aos funcionários postos à disposição de entida-
des descentralizadas vinculadas ao Tribunal. 

Art. 9° — A Progressão por antiguidade será rea-
lizada com base no tempo de efetivo exercício no nível. 

Art. 10: — Para a Progressão por antiguidade, 
serão considerados de efetivo exercício os afastamentos 

relacionados no artigo 97 da Lei n: 2.323, de 11.04.66. 
Art. 11: — A Progressão Funcional por produtivi- 

a 
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dada/merecimento será efetuada mediante avaliação dos 
seguintes itens: 

I — Assiduidade e Pontualidade; 
II — Relacionamento Interpessoal; 

III — Eficiência de Execução; 
IV — Aperfeiçoamento. 

Art.-12? — A ASSIDUIDADE e a PONTUALIDADE 
serão avaliadas levando-se em conta, respectivamente, 

as faltas ao serviço e o cumprimento do horário de tra-
balho. 

Parágrafo Primeiro — A assiduidade será mensu-
rado pelo número de faltas injustificadas apuradas por 

ocasião da avaliação e aferidas de acordo com a comuni-
cação mensal de freqüência atribuindo-se o conceito 

zero (0) quando excederem a 05 (cinco). 
Parágrafo Segundo — A pontualidade será ava-

liada não só pelo número de entradas tardias e retiradas 
antecipadas, mas, também, pela presença contínua no 
local do trabalho, durante as horas do expediente. 

Art. 13? — O RELACIONAMENTO INTERPES-
SOAI envolve a capacidade do funcionário de relacio-
nar-se bem com os superiores, os colegas, as partes 
e os servidores de órgãos jurisdicionados, abrangendo, 
também, a cooperação espontânea ao trabalho de equi-

pe. 
Art. 14° — A EFICIÊNCIA de EXECUÇÃO será 

avaliada pelos seguintes itens: 
I — quantidade 
II — qualidade. 
Parágrafo Primeiro — A avaliação quantitativa no 

trabalho produzido será efetuada levando-se em conta 
q sua complexidade e o tempo gasto na execução; 

Parágrafo Segundo — A qualidade do trabalho 
será aferida em função da correção do trabalho execu-
tado, devendo ser analisada em associação com a fre-
quência e a gravidade dos erros cometidos em associação 
com a frequência e a gravidade dos erros cometidos. 

Art. 15 — O APERFEIÇOAMENTO será avaliado 

através de: 
I — experiência; 
II — capacitação intelectual. 
Parágrafo Primeiro — A experiência será apurada 

através dos assentamentos individuais, tendo em vista 
tempo de exercício do funcionário, avaliado por cargos 

em comissão, funções gratificadas e o exercício do magis-
tério superior, de disciplina vinculada às atividades do 

Tribunal. 
Parágrafo Segundo — A capacitação intelectual será 

mensurado através da apresentação, pelo funcionário, 
dos comprovantes de cursos e trabalhos realizados, que 
tenham correspondência com as funções exercidas no 

Tribunal. 
Art. 16 — A mensuroção dos itens de avaliação 

será efetuada mediante a atribuição de pontos, de acordo 
com os critérios estabelecidos no Boletim da Avaliação 
Funcional, constante no Anexo Único. 

Art. 17 — Os pontos correspondentes à experiên-
cia e à capacitação intelectual registrados no Campo 
4 do Boletim pela Comissão de Avaliação Funcional. 

Art. 18 — A capacitação intelectual será avaliada 
pela Comissão de Avaliação especificatória escrita, 
acompanhada de cópia dos documentos respectivos que, 

após a avaliação, ficarão arquivados no prontuário. 
Art. 19 — A avaliação funcional será realizada 

a cada 06 (seis) meses, representando a atuação do 
funcionário no período em questão, sem qualquer influên-

cia dos períodos anteriores. 

Parágrafo Único — No caso de funcionário que 
permanecer por mais de 03 (três) meses de Licença-Prêmio 
ou para Tratamento de Saúde no período a ser avaliado, 

tomar-se-á por base a avaliação do desempenho funcio-
nal no período imediatamente anterior constante do pron-

tuário. 
Art. 20 — O funcionário que no decurso de um 

período, passar à subordinação de um novo chefe, será 
avaliado pelo chefe sob cujos ordens trabalhou por maior 

número de meses. 
Art. 21 — Preenchidos os campos 1, 2 e 3 no 

Boletim de Avaliação Funcional, o chefe dará ciência 
ao funcionamento do teor dessa avaliação e encaminhará 

formulário à autoridade imediatamente superior, que 
visará, se estiver de acordo, e o remeterá à Comissão 

de Avaliação Funcional. 
Parágrafo Primeiro — A declaração de ciência do 

servidor será obtida através da aposição de sua assina-
tura no Boletim de Avaliação Funcional, em espaço reser-

vado para esse fim. 
Parágrafo Segundo — Na hipótese de a autori-

dade imediatamente superior discordar da avaliação do 
funcionário, feita pelo chefe no Boletim de Avaliação 
Funcional, preencherá um outro Boletim, sendo ambos 
remetidos à Comissão de Avaliação Funcional, que deci-
dirá sobre o impasse. 

Parágrafo Terceiro — A avaliação do desempe-

nho funcional em cada setor deverá ser comparativa, 
só podendo ser atribuída a mesmo pontuação a mais 
de um funcionário, no caso de equivalência de desem-
penho nos itens da avaliação; devendo, neste caso, ser 

justificado o procedimento para análise da Comissão 
de Avaliação Funcional. 

Parágrafo Quarto — No caso em que o chefe ime-
diato concorra à Progressão Horizontal com algum subor-

dinado, a avaliação deste deverá ser efetuada pelo supe-
rior hirárquico do chefe. 

Art. 22—O resultado final da produtividade/mere-

cimento, correspondente ao somatório dos campos 1, 
2, 3 e 4 do Boletim, será procedido pela Comissão 
de Avaliação Funcional. 

Parágrafo Primeiro — Aos pontos obtidos nos cam-

pos 1, 2, 3 e 4 serão atribuídos, respectivamente, os 
pesos 2, 2, 3 e 2. 

Parágrafo Segundo — O funcionário que não atin-
gir o mínimo de 50 (cinquenta) pontos, após multiplicados 

pelos pesos, não será promovido. 
Art. 23 — Para efeito de Progressão por produtivi-

dade/merecimento, os funcionários serão listados por ní-
vel e classe, dentro de cada categoria, em ordem decres-

cente do número de pontos obtidos. 
Art. 24 — Havendo empate, terá preferencia, su-

cessivamente, o funcionário. 
I — de maior tempo de serviço no nívelr 

II — de maior tempo na categoria; 
III — de maior tempo de serviço no Tribunal; 

IV — de maior tempo de serviço público estadual; 
V — de maior tempo de serviço público; 
VI — o mais idoso. 

Parágrafo Único — Para efeito de desempate, cons-
tante dos incisos I a V deste artigo, considerar-se-á o 

total do tempo de serviço sem qualquer dedução. 
Art. 25 — Com estrita observância da ordem de classifi-
cação por pontos, será procedida a Progressão Funcional 
por produtividade/merecimento até o limite estabelecido 

nos artigos 61 e 30 desta Resolução. 
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Art. 26 — A produtividade/merecimento do funcio-
nário é mensurado no nível, sendo que, os ocupantes 
de cargo em comissão ou função gratificada serão avalia-
dos como se estivessem em exercício no nível do cargo 
efetivo. 

SUBSEÇÃO III 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 27 — Os documentos que servirem de base 
a uma Progressão Horizontal só poderão ser utilizados 
para uma Progressão Vertical. 

Art. 28 — Admitir-se-á o somatório de cursos, 
desde que sejam afins e correlatos às atividades especi-
ficas e finalísticas do cargo ocupado. 

Art. 29—O interstício será computado em períodos 
corridos, de data a data, havendo interrupção da conta-
gem apenas nos casos em que o funcionário se afaste 
do exercício do cargo em decorrência de: 

I — licença para atendimento de interesse parti- 
cular;  

II — suspensão disciplinar; 
III — prisão administrativa ou decorrente de decisão 

judicial. 
Art. 30 — No primeiro mês do semestre, far-se-á 

a Progressão Funcional dos integrantes de cada catego-
ria, na proporção de 01 (uma) Progressão por grupo 
de 03 (três) cargos ocupados, por nível ou classe. 

Parágrafo Primeiro — Quando da proporção esta-
belecido na forma deste artigo resultar número não múlti-
plo de 03 (três), desprezar-se-á a parte fracionária cor-
respondente. 

Parágrafo Segundo — Fica assegurado o direito 
a 01 (uma) Progressão para os níveis que possuam menos 
de 03 (três) cargos ocupados. 

Art. 31 — No início dos meses de junho e dezembro, 
deverão ser ultimados, no Serviço de Recursos Humanos, 
os seguintes levantamentos, que servirão de base para 

preparo das listas de funcionários, por antiguidade 
e produtividade/merecimento para a Progressão Horizon-
tal, e dos que concorrerem à Progressão Vertical: 

I — da lotação por categoria, classe e nível dos 
funcionários com interstício cumprido, por ordem decres-
cente de antiguidade; 

II — dos funcionários que não poderão obter Pro-
gressão, nos casos especificados nos artigos 7?, 10 e 
36. 

Art. 32 — Até o último dia útil dos meses de junho 
e dezembro, com vistas à Progressão Funcional a ser 
realizada em julho e janeiro, serão publicadas as listas 
de funcionários que preencham os itens de avaliação 
para a Progressão Vertical, e as de antiguidade e produti-
vidade/merecimento para a Progressão Horizontal, tendo 

funcionário 05 (cinco) dias úteis para recurso, a partir 
da sua publicação. 

Parágrafo Primeiro — O recurso deverá ser apre-
sentado por escrito à Coordenadoria de Administração, 
no caso da Progressão Horizontal por antiguidade, e 
à Comissão de Avaliação Funcional, nos casos das Pro-
gressões Vertical e Horizontal por produtividade/mere-
cimento, com a comprovação das alegações feitas, de-
vendo o mesmo ser examinado e despachado no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados do último dia reservado 
ao seu recebimento. 

Parágrafo Segundo — Havendo provimento de re-
curso, será a lista referida neste artigo republicado com 
as correções necessárias. 

Art. 33 — Na hipótese de empate para a Progres-
são Vertical, utilizar-se-á a ordem de preferência cons-
tante no artigo 24 desta Resolução, com as adequações 
necessárias. 

Art. 34 — Os atos de Progressão Funcional terão 
vigência, necessariamente, a partir do primeiro dia dos 
meses de fevereiro e agosto. 

Art. 35 — Os funcionários que vierem a falecer e os 
que forem aposentados compulsoriamente ou por invali-
dez, após a publicação final das listas terão efetivada 
a Progressão Funcional a que fizerem jus. 

Art. 36 — Somente será incluído na listagem de 
Progressão o funcionário que: 

I — não houver sofrido penalidade de suspensão 
durante o período considerado para a Progressão Fun-
cional 

II — não estiver respondendo a processo adminis-
trativo ou criminal para apuração de responsabilidade 
funcional ou penal. 

Art. 37 — Fica assegurado, ao funcionário que 
for absolvido em processo criminal ou tenha declarada 
a sua inculpabilidade no processo administrativo a que 
responder. 

Art. 38 — Os atos de progressão funcional serão 
preparados pela Coordenadoria de Administração, atra-
vés do Serviço de Recursos Humanos, e assinados pelo 
Presidente do Tribunal de Contas. 

Art. 39 — Será considerado nulo o ato que conceder 
indevidamente Progressão Funcional. 

SEÇÃO II 
DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL 

Art. 40— A Comissão de Avaliação Funcional tem 
por finalidade a realização dos procedimentos relativos 
à Progressão por produtividade/merecimento e a Progres-
são Vertical dos funcionários do Tribunal de Contas. 

Art. 41 — A Comissão de Avaliação Funcional será 
constituída por ato do Presidente do Tribunal, devendo 
ser composta por 03 (três) membros, 01 (hum) de sua 
escolha, 01 (hum) representante da Associação dos Servi-
dores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia — 
ASTEB e-mais o Chefe do Serviço de Recursos Humanos, 
como membro nato, podendo qualquer um deles pre-
sidi-la 

Art. 42 — A Coordenadoria de Administração, 
através do Serviço de Recursos Humanos, encaminhará 
à Comissão as informações que dependam de apuração 
em prontuário, prestando-lhe toda a assistência e apoio 
necessários ao desempenho de suas atribuições. 

Art. 43 — São competências da Comissão de Ava-
liação Funcional: 

I — orientar e rever o método de avaliação funcio-
nal a ser realizada pelas chefias, com vistas a assegurar 
a sua coerência e uniformidade;  

II — aferir, com base nas informações registradas, 
os pontos relativos à experiencia e à capacitação inte-
lectual; 

III — proceder ao somatório geral dos pontos con-
signados no Boletim de Avaliação Funcional; 

IV — apreciar os comprovantes dos cursos realiza-
dos e das funções e cargos exercidos pelo funcionário 
neste Tribunal de Contas que serão considerados na Pro-
gressão Vertical. 
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V — preparar e fazer publicar as listas dos concor-
rentes às progressões. 

VI — conhecer e julgar os recursos apresentados, 
promovendo a republicação das listas, se necessário. 

Art. 44 — Ao rever o julgamento inicial a que 
se refere o inciso I do artigo anterior, com base nos 
elementos de que dispuser, poderá a Comissão de Avalia-
ção Funcional impugnar os quesitos inadequadamente 
preenchidos pelo chefe imediato do funcionário. 

SEÇÃO III 
DA ASCENSÃO FUNCIONAL 

Art. 45 — A Ascensão Funcional consiste na eleva-
ção do funcionário aprovado e classificado em prova 
de habilitação, da categoria funcional a que pertencer 
para outra categoria, dentro do mesmo Grupo Ocupa-
cional. 

Parágrafo Primeiro — O funcionário que obtiver 

Ascensão Funcional será integrado no nível e classe iniciais 
da categoria em que foi incluído. 

Parágrafo Segundo — Na hipótese de os venci-
mentos do nível ou da classe para a qual o funcionário 
obteve a Ascensão Funcional serem inferiores ao do nível 
ou classe que vinha ocupando, fica assegurado o direito 
ao recebimento dos vencimentos de maior valor. 

Art. 46 — Para as categorias de Auditor Jurídico 
Auditor de Controle Externo só poderão concorrer 

à Ascensão Funcional os ocupantes de cargo da categoria 
de Técnico de Controle Externo. 

Art. 47 — O interstício para Ascensão Funcional 
é de 02 (dois) anos na categoria, computados em perío-
dos corridos, na forma estabelecido no artigo 29 desta 
Resolução. 

Art. 48— Constitui requisito imprescindível à Ascen-
são Funcional a prova de habilitação em processo seleti-
vo, de caráter competitivo e eliminatório, constante de 
verificação de conhecimento e títulos, atendidas as exi-
gências para o exercício do cargo. 

Parágrafo Único — As provas de títulos só serão 
exigidas para cargos de nível superior e terão o percen-
tual de até 10% (dez por cento) do número máximo 
de pontos estabelecidos para a prova de habilitação. 

Art. 49 — Havendo conveniência para o Tribunal, 
poderá o processo seletivo para Ascensão Funcional reali-
zar-se concomitantemente com o concurso público. 

Parágrafo Único — No caso previsto neste artigo, 
a inscrição e a classificação desses candidatos serão dis-
tintas daquelas dos candidatos externos. 

Art. 50— Ocorrendo o previsto no artigo anterior, 
se o funcionário desejar participar, também, do concurso 
público, fará duas inscrições, atendendo, para o concur-
so, a todos os requisitos fixados para os demais candi-
datos. 

Art. 51 — Somente poderá ser inscrito na prova 
para Ascensão Funcional o funcionário que possuir a 
habilitação profissional ou escolaridade exigida para in-
gresso na categoria a que concorrer. 

Art. 52 — Anualmente, no mês de março, o Serviço 
de Recursos Humanos da Coordenadoria de Adminis-
tração verificará as vagas existentes na classe e nível 
iniciais das categorias funcionais e comunicará à Presi-
dência, para efeito da abertura do processo seletivo. 

Parágrafo Único — Atendidas a conveniência admi-
nistrativa e a disponibilidade orçamentária, a Presidência 
autorizará a abertura do processo seletivo. 

Art. 53 — As condições para inscrição, programas, 
realização e correção das provas, divulgação de resul-
tado e recursos contarão dos editais de abertura de 
inscrição e das instruções especiais que serão baixadas 
pela Presidência do Tribunal. 

Art. 54 — Para efeito da Ascensão Funcional, dar-
se-á a vaga originária na dato: 

I — da publicação do ato de'aposentadoria; 
II — da vigência dó ato de Ascensão Funcional;  
III — da publicação do ato que exonerar ou demitir 

funcionário; 

IV — da data da criação de vagas por Lei; 
V — do falecimento. 

Art. 55 — Serão reservadas ao provimento me-
diante Ascensão Funcional 50% (cinqüenta por cento) 
das vagas existentes no nível e classe iniciais das corres-
pondentes categorias funcionais, reservados os casos de 
reintegração, reversão e readmissão com prokessos con-
cluídos favoravelmente antes da abertura das inscrições 
à prova de habilitação, ficando os outros 50% (cinqüenta 
por cento) para provimento através de concurso público. 

Parágrafo Unico — As vagas reservadas à Ascensão 
Funcional que não forem utilizadas por insuficiência de 
candidatos habilitados ou por falta de interstício cumpri-
do, poderão ser preenchidas por pessoal aprovado em 
concurso público. 

Art. 56 — A Ascensão Funcional se dará 01 (uma) 
vez por ano em cada categoria funcional, quando da 
existência de vagas na mesma. 

Art. 57 — O prazo de validade da prova seletiva 
para Ascensão Funcional é de 02 (dois) anos, prorrogável 
uma vez por igual período, mediante ato do Presidente 
do Tribunal, atendida a conveniência do serviço público. 

Art. 58 — A classificação dos candidatos habili-
tados à Ascensão Funcional será feita pela nota final 
obtida no processo seletivo. 

Art. 59 — Havendo empate, terá preferência, su-
cessivamente: 

I — o concorrente de classe ou nível mais elevado; 
II — ode maior tempo de serviço público no Tribunal 

de Contas; 
III — ode maior tempo de serviço público estadual;  
V — o de maior tempo de serviço público; 
VI — o mais idoso. 

Parágrafo Único — Para efeito de desempate cons-
tante dos incisos II a IV deste artigo, considerar-se-á 
o total 'de tempo de serviço sem qualquer dedução. 

Art. 60 — Compete à Coordenadoria de Adminis-
tração, através do Serviço de Recursos Humanos, o pre-
paro dos atos de Ascensão Funcional, obedecendo rigo-
rosamente à classificação dos candidatos na prova de 
habilitação e respeitado o percentual de vogas reservadas 
para essa forma de provimento. 

SEÇÃO IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 61 — Para os funcionários do Tribunal de 
Contas em exercício em 31 de dezembro de 1985, fica 
dispensada a exigência da escolaridade, para efeito de 
Progressão Funcional, ressalvadas as disposições legais 
referentes às categorias que exijam escolaridade de nível 
superior ou médio profissionalizante. 

Art. 62— Fica assegurado aos Assistentes Adminis-
trativos que se encontravam em exercício na data da 
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vigência da Lei 4.823, de 18.01.69, como escolaridade 
de nível médio ou superior, o direito à Ascensão Funcional 
para os cargos de Agente de Controle Externo ou Técnico 

de Controle Externo, conforme o nível de escolaridade, 
atendidos os demais requisitos legais. 

Art. 63 — Fica aprovado o modelo do Boletim 
de Avaliação Funcional constante do Anexo Único da 
Resolução. 

Art. 64 — Esta Resolução entrará em vigor na 
data da sua publicação retroagindo seus efeitos à data 
da vigência da Lei nt 4.823, de 18 de janeiro de 1989, 
revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 24 de julho de 1990. 

Cons. Faustino Dias Lima — Presidente 
Cons. Filemon Matos — Relator 
Subst. Cons. Eliano Barroso de Souza 
Subst. Cons. Roberto Maio dL 'Ataide 
Cons. José Borba Pedreira Lapa 
Cons. Antonio França Teixeira 
Cons. Bernardo Spector 
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Palavras proferidas em nome do Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia, à beira do túmulo do Cons. Fernando Tupinambá 
Valente, homenageando sua memória em 10.07.90 

41,  

ffi 

Autor: Cons. Adhemar Bento Gomes 

FERNANDO TUPINAMBÁ VALENTE 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Direito Fe-

deral. 

Homem brilhante. 

Personalidade inesquecível 

Amigo inigualável. 

Deixa, pois, que fale, agora, o amigo 

O amigo que, ao conhecê-lo, não precisou aprender 

a admirá-lo, porque, de logo, foi privilegiado com a 

empatia espraiada de sua personalidade no instante pri-

meiro em que nos conhecemos. 

Meu amigo, meu colega. Quase meu conterrâneo, 

pois, embora nascido no Maranhão, foi na Bahia onde 

estudou, formando-se em Economia, carreira que soube 

abrilhantar. Foi na Bahia que conheceu e casou-se com 

a 'Sr da nossa sociedade, D. Rhea Silvia, a quem sempre 

dedicou-se de modo muito especial e carinhoso, cujos 

cuidados, observáveis em todas as ocasiões, não escapa-

vam aos olhos mesmo daqueles menos observadores, e 

deixavam transparecer o enlevo em que viviam. Foi tam-

bém aqui que nasceram seus filhos, cujo convívio atestava 

pai generoso, o amigo fiel, a dedicação rara. 

Foi também na Bahia que o conheci. Nos idos tem-

pos, quando já se destacava como funcionário concursado 

da Receita Federal. Tanto que, foi convocado pelo então 

Governador de Brasília, Elmo Cerejo, para ocupar o 

cargo de Secretário de Finanças, onde realizou um profí-

cuo trabalho no Distrito Federal, reafirmando e amplian-

do o seu conceito como administrador, como homem 

público. O seu talento, então, valeu-lhe o cargo de Dire-

tor Presidente do Banco de Desenvolvimento Regional 

de Brasília, já no governo de Aimée La Maison. 

E, então, numa homenagem e reconhecimento à 

sua competência, à sua dedicação, à sua inteligência, 

foi nomeado, no início da década de 80, Conselheiro 

do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

Não menos brilhante, desincumbiu-se das funções 

do cargo. Por mais de um período, foi Presidente do 

Tribunal de Contas. Na oportunidade do 14° Congresso 

dos Tribunais de Contas do Brasil, que, homenageando 

os 70 anos do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 

foi sediado aqui, em Salvador, novamente o Conselheiro 

Tupinambá how;e-se com o destaque que já lhe era pecu-

liar e, num misto de reconhecimento — o da terra baiana 

e o dos seus colegas Conselheiros — foi eleito, por 

unaminidade, Secretário Executivo do Centro de Coorde-

nação dos Tribunais de Contas. E, então, com sua opero-

sidade, com a sua significativa atuação, trabalhou eficaz-

mente na elaboração dos princípios básicos para o forta-

lecimento dos Tribunais de Contas, na reforma constitu-

cional que se anunciava, que constituíram um documento 

cognominado "Decálogo dos Tribunais de Contas". No 

desempenho dessa missão, presidiu, coordenou comissões 

çJe estudds e ofereceu sugestões aos constituintes de 1988, 

sobre o poder de fiscalização,financeira e orçamentária 

e o controle externo dos Tribunais de Contas. Duas vezes 

foi reeleito, em reconhecimento à sua atuação nacional. 

E, foi em pleno exercício de suas atividades, em plena 

atuação nesse cargo, .que, subitamente, abriu a lacuna 

inesperada da sua ausência. 

Como homem dinâmico, sempre vislumbrando idéias 

novas e avançadas, como economista habilidoso, tinha 

uma visão inovadora realista e otimista do papel dos 

Tribunais de Contas, que se espalhava para o Brasil, 

sempre com o cunho de sua notoriedade, através do Centro 

de Coordenação. Fiel à sua linha de pensamento rápido, 

brilhante a aprimorador, tabulou contatos com o Governo 

da Alemanha Ocidental, através da Fundação Alemã para 

Desenvolvimento, e logrou conseguir elaborar um 
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Convênio para a realização de Seminários recíprocos, 

de trocas de experiências, trazendo membros dos Tribu-
nais de Contas da Republica Federal da Alemanha e 

da Cidade Estado de Berlim a vários Estados do Brasil, 

para seminários e conferências, como o que foi realizado 

aqui — mais uma vez a Bahia! — em dezembro último; 

como os que foram relaizados com os Conselheiros dos 

Tribunais de Contas do Brasil na Alemanha. Foi, também 

ele quem estabeleceu contatos com o Banco Mundial, 

desenvolvidos a partir do 14° Congresso dos Tribunais 
de Contas em Salvador, contatos esses que ensejaram 

aprimorado programa "PAAG" — Programa Avan-
çado de Auditoria Governamental, que se constitui em 

Seminários de alto nível, de caráter modular, sediado 

nos poios da Bahia e de S. Paulo para especialização 

de técnicos e auditores, nas modernidodes da auditoria 

governamental. 

Ah, Conselheiro! Ah, Amigo! Grande aliado do 

desenvolvimento, do aprimoramento dos Tribunias de 

Contas. Homem simplesmente notável. De personalidade 

ímpar, sempre equilibrado, doutor na arte de fazer e 

conservar amigos, pessoa pública destacável. 

E, eis que de repente, apagam-se as luzes da estra-
da da sua vida, interdita-se-lhe o caminho das novas 

conquistas, roubam-nos o seu convívio. É a morte. Mas, 
que é a morte? O que é á morte de Fernando Tupinambá 

Valente? É difícil, é o mais difícil de ser definido. Penso 

nele, como se conversássemos agora. Certamente estaria 

elaborando novos planos, vislumbrando novas técnicas 

de melhorias dos Tribunais, falando com ternura dos 

seus entes queridos. 
Certamente ele estaria bem, tranquilo, como sempre 

esteve, até o minuto último em que de nós terrenamente 

se separou. 

Então, repenso, neste momento a vida. E é na sua 
própria vida que encontro, senão o consolo, mas um 

acalento para a surpresa da sua inesperada partida. 
É na certeza de que a sua missão foi não só cumprida,  

mas desempenhada com galhardia. É na certeza de que 
se vai, não simplesmente uma pessoa, mas um homem 

de bem, um trabalhador incansável, uma inteligência 
brilhante, um esposo e pai exemplar, um amigo eterna-

mente memorável. Um amigo que, ainda no semana pas-

sada, lembrou-se de me cumprimentar por mais um ano 

de vida. Um amigo que homenageava a vida. E que 
nela sé registrou momentos plenos de virtudes, qualidades 

e da arte do viver. 

Vai o homem público, vai o amigo. Ficam as sauda-

des. Mas, muito maior que as saudades, é a certeza 
de que ,a sua vida está registrada em nossas próprias 

vidas. É a certeza de que a sua vida nos servirá de 
exemplo, de bússola, para que não percamos a rota 

do novo, do melhor, da busca da perfeição. 

A lacuna que fica, não será preenchida. Outros 

homens como você, trabalhadores, dinâmicos, incansá-

veis, inovadores, certamente, ocuparão o cargo de Con-

selheiro dos Tribunais de Contas. Mas, nenhum deles 
ofuscará, sequer, o brilho da sua memória. O brilho 

de um ínclito Conselheiro, que se destacou não sé no 
Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas em todos 

os Tribunais de Contas do Brasil, particularmente no 

da Bahia, que estou representando, por delegação ex-

pressa do seu ilustre Presidente e meus dignos pares. 

Nossa perda é irreparável, mas o legado que nos deixou 

é incomensurável. 

Vai Fernando. E, onde quer que você agora se 

encontre, receba as nossas homenagens, representadas 

na certeza de que a sua estrada foi percorrido, de que 

a sua fé se conservou e de que lhe seja, já no Paraíso, 
colocada a coroa da glória, tal como disse São Paulo: 

"Bonum certamen certavi, 
Cursum consumavi, 

Fidem servavi. 

In reliquo, reposita est mihi carona glorie." 

Descanse em paz, com as benções do Senhor. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA GERAL 
RELATÓRIO 1990 

INTRODUÇÃO 

Ao assumirmos a Secretaria Geral pudemos detec-
tar, de pronto, alguns pontos de estrangulamento' no 
funcionamento dos seus diversos setores. Vários fatores 
que mais tarde viriam a ser identificados, contribuíram 

para um crescente acúmulo de processos, na tramitação 
cotidiana entre as seções. Localizados esses problemas, 
determinamos algumas propriedades e organizamos, por 
etapas, ações de interferência imediata, de modo a diri-
mir as dificuldades e possibilitar o bom andamento do 
serviço em todos os setores desta Secretaria. 

SEDESEG 

Inicialmente, a maior gravidade no tocante ao acú-
mulo de processos foi verificada no SEDESEG. Respon- 

sável pelo encaminhamento de diligências, internas e ex-
ternas, e por oficiar às partes interessadas nos processos 

em andamento neste Tribunal, o SEDESEG exibia uma 
produção que resultava numa" média de permanência dos 

processos na seção em torno de 20 dias. Numa concen-
tração de esforços, funcionários dos vários setores da 
SEG foram deslocados para realizar um mutirão no SE-
DESEG. Ao final de vinte dias de trabalho, a seção 

encontrava-se normalizada, tendo sido zerados os pro-
cessos em atraso. 

Ainda assim, havia um outro ponto de estrangu-
lamento no setor que, fatalmente, iria resultar em novo 

acúmulo de processos, num prazo mínimo futuro: os autos 
encaminhados para oficiar, eram levados para planilha-
mento no CEDASC e o tempo entre a saída e o retorno 
era, em média, de oito dias, até que o ofício fosse 
realmente enviado. 
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Esse problema foi resolvido com a implantação de 

um microcomputador no próprio SEDESEG. Excluída a 
etapa de planilhamento fora da seção, obteve-se uma 

redução de 70% do tempo entre a chegada do processo 
e o encaminhamento do ofício. 

Do mesmo modo, o tempo dispendido com o encami-
nhamento à Seção de Xerox para a reprodução das 
peças dos processos que saem em diligência externa que, 
devido ao grande volume de papéis, levava cerca de 

dois dias, agora apresenta muito mais agilidade. 
Com a instalação de uma máquina xerox na própria 

seção, conseguimos para cada processo, um tempo médio 
de dois dias de permanência no SEDESEG, o que, em 

relação aos 20 dias da média anterior, significa uma 
redução de dez vezes e uma agilidade incomparavelmente 
maior no funcionamento da seção. 

SECOD 

Também no SECOD, ainda que por razões diversas, 
pudemos observar um grande acúmulo de processos. Num 

levantamento detalhado, verificamos que a maior parte 
se referia a processos aguardando cumprimento de dili-
gência externa para posterior encaminhamento. Por não 
existir até o último mês de 89 qualquer procedimento 

rotineiro que efetivasse a sua recuperação, através da 
chefia da seção, procedemos a formulação de correspon-

dência aos responsáveis, solicitando o retorno imediato 
dos autos a esta Corte, após cumprimento da diligência 
solicitada. Em pouco tempo, do total dos processos em 
atraso, houve um retorna na ordem de 24,13%, o que 

ensejou, da nossa parte, insistir nesse procedimento. 
Dando seguimento a essa prática, já notificamos 

praticamente todos os responsáveis que ainda não haviam 
feito retornar os processos. 

Para levantamento mais completo da situação do 
SECOD, pretendemos, até afinal deste exercício, formar 

uma comissão para apreciar e emitir parecer sobre a 
situação dos processos que lá se encontram há mais de 

100 (cem) dias, de modo a que seja atingida a meta 
de deixar completamente atualizada, e num ponto de 
razoável agilidade, a seção. 

SEARQ 

O Serviço de Arquivo e Microfilmagem tem como 

metas para q exercício em curso a expansão da microfil-
magem aos prontuários dos servidores inativos (os da 
ativa já foram concluídos), a implantação do sistema 
para os processos das Secretarias, a ampliação do par-
que micrográfico com equipamentos próprios, a normati-
ração da reiressa de documentos para o- Arquivo Geral. 

Ao mesmo tempo, estão sendo feitas gestões junto 
à Presidência deste Tribunal para a melhoria das instala-
ções do Arquivo e Microfilmagem. 

Esses trabalhos, que já vêm sendo desenvolvidos, 
são ainda mais necessários, posto que evidenciada a 
premência da implantação dos serviços de microfilmagem 

nos diversos setores do TCE, visando sobretudo dotá-lo 
de Arquivos Especializados que venham a atender o volu-

me cada vez mais crescente de documentos que circulam 
neste Tribunal. 

PROTOCOLO 

Visando agilizar o capeamento dos processos, feito, 
até a presente data, em duas etapas, envolvendo o Proto-

colo e as Coordenadorias — chegando a dispender um 
tempo de oito dias — foi elaborado um programa para 

informatizar esse serviço. A partir da primeira quinzena 
de outubro -o capeamento passará a ser feito apenas 
pelo Protoocolo em um único dia, através de etiquetas 
adesivas fornecidas por computador, onde constam todos 
os dados de identificação dos processos. 

PLENÁRIO 

Também foram tomadas providências para superar 
a deficiência na tramitação dos processos que vão a 

julgameto. Os autos eram julgados e somente após 8 
(oito) dias o seu registro no CPR fazia constar a sua 

localização correta, já que não existia a praxe de se 
fazer anotar um despacho do Plenário nos processos. 

Também as informações, muitas vezes solicitadas pelos 
Senhores Conselheiros, na sessão, não eram prestadas 
com a devida rapidez. 

A solução, já implementado, foi a instalação de 
um terminal no Plenário, onde, em seguida ao julga-
mento, o processo tem imediatamente a sua tramitação 
registrada, reduzindo praticamente a zero o tempo entre 

julgamento dos autos e seu encaminhamento para as 
providências cabíveis. 

Do mesmo modo, qualquer informação sabre os 
processos em pauta, porventura solicitada pelos Senhores 
Conselheiros, é imediatamente fornecida através do ter-
minal de computador instalado no Plenário. 

Salvador, 27 de setembro de 1990. 

CARLOS MAGNO REHEM DANTAS 
Secretário Geral 

CEDASC 
A INFORMÁTICA A SERVIÇO DO TCE 

1 

Os limitados recursos que herdamos do originário 
Serviço de Processamento de Dados — SERPRO, seus 

problemas operacionais, seu desgaste, nada disso, nem 

tudo isso reunido, nos parece mais difícil 'de superar 
que o principal desafio de que nos incumbimos: Motivar 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia com uma pro-

posta de informatização. 

Não dependemos apenas de nossa capacidade téc-
nica. Nos são requeridas habilidades mais sutis, pois 

tratamos de um processo de difusão de cultura, de comu-
nicação de novas possibilidades. É crucial envolvermos 
toda a comunidade neste projeto, cuja realização depen-
de de cada um. Não se informatiza uma instituição impo-

sitivamente. Sempre soubemos que haveriam resistências 
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Sala do ~ase 

e o quanto seriam benéficas, pois ensejariam o debate. 
Portamos os instrumentos de uma autêntica revolução 
cultural e operacional que, como toda revolução, deverá 

estabelecer novas relações entre o trabalho e os indiví-
duos, alterando antigas estruturas e originando outras, 

mas fundamentalmente, neste caso, liberando o homem 
de tarefas manuais e repetitivas para tarefas mais nobres 

que requeiram inteligência, criatividade, capacidade de 
abstração e associação; atributos que, pelo menos por 

enquanto, os cientistas ainda não conseguiram transferir 

para suas invenções. 

Há um grande fosso tecnológico a ser ultrapassado 
urgência em fazê-lo, não basta empreender apenas 

a tarefa de difusão da cultura de informática, a necessi-
dade reclama ações mait concretas que não apenas reco-
loquem o Tribunal no caminho da modernização, mas 
principalmente, o faça de forma segura, responsável e 

econômica. 

O CEDASC, já desde a sua constituição, assumiu 

a pressão de uma grande demanda reprimida de serviços 

não podíamos deixar de responder pelo menos com 
que estivesse ao alcance dos recursos existentes. 

Não nos propusemos a negar o que já havia sido 

feito e recomeçar do nada, antes tratamos de utilizar, 
melhorar ou fazer funcionar tudo o que encontramos 
em termos de equipamentos, sistemas, instalações e pes-
soal, ao tempo em que realizamos um grande projeto 

de planejamento que produziu os alicerces sobre os quais 
deveremos conduzir nossa tarefa. 

Assim é que, inicialmente, promovemos a implan-
tação do Cadastro Central do Sistema de Controle de 

Processos (CPR), que implicou na articulação de um gran-
de mutirão para digitação dos 11.000 processos ativos 

àquela época, o que levamos a cabo ao final de 120 
dias. A este se seguiram o desenvolvimento e implantação 
dos módulos de Relatórios,  diligência, Sorteio de Proces-
sos (Plenário e Câmaras) e Supervisar, num total aproxi-

mado de 250 programas. 

A implantação do CPR se constituiu num autêntico 
marco no processo de informatização deste Tribunal, 
pois possibilitou seu auto-conhecimento e conseqüente-

mente abriu um novo e extenso leque de possibilidades 
de controle e gestão dos setores, que passaram a ter 

sua produtividade monitorada pela automatização do 
trâmite dos processos. Tal recurso possibilita ainda a 

localização imediata de qualquer processo através das 
mais diversas formas de pesquisa. 

Além disso o CPR possibilita ainda a produção de 
relatórios estatísticos, a eliminação do controle manual 
de trâmite (preenchimento de guias de encaminhamenk), 
dentre outros benefícios setoriais específicos. 

Toda esta tarefa requereu ainda um grande esforço 

paralelo para provimento de uma infra-estrutura de equi-
pamentos que suportasse o projeto. Tornou-se necessário 

uma rede de termincris e impressoras espalhados pelos 
diversos setores envolvidos. Foram instalados 14 novos 

terminais, ampliando para 20 a nossa rede, além de 
confeccionada uma nova instalação elétrica estabilizada 
na mesma fonte do computador central, como especifica 

fabricante. 

Ao tempo em que esse esforço se desenvolvia, em 
outra frente, deflagramos a elaboração do Plano Diretor 

de Informática através de uma comissão mista constituída 
por nossos técnicos e por técnicos da Assessoria de Plane-
jamento — ASPLAN, num trabalho realizado de agosto 
a novembro de 1989, e que envolveu todo o Tribunal. 

Foram levantadas, analisadas e especificadas as necessi-
dades da instituição em termos de informática, o que 

abrange sistemas, equipamentos, pessoal, instalações e 
treinamento, poro Ciperiodo de cinco anos. 

A realização deste projeto proverá o Tribunal de 
potentes ferramentas capazes de conduzi-lo a um novo 

estágio operacional, e nessas circunstâncias, disporá de 

meios para responder adequadamente aos anseios da 

sociedade, além de se constituir num verdadeiro modelo 
administrativo dentro e fora do Serviço Público. 

Ainda durante este período demos início a um traba-
lho de estruturação interna da Autarquia, constituímos 

os setores técnicos e administrativos previstos em seus 
estatutos, ampliamos para o dobro sua área original, 
refizemos todas os instalações, implantamos divisórias, 
padronizamos moveis, provimos os equipamentos de es-
critório, elaboramos normas de procedimento e segu-
rança, instituímos rotinas de produção, dobramos a capa-

cidade instalado de discos magnéticos (para garantir 
a continuidade dos serviços), adquirimos mais 3 micro-
computadores para as seções de Desenvolvimento e Pro-
dução, padronizamos e adquirimos os Programas Produ-

tos a serem usadosnestes equipamentos, dentre diversas 
outras providências "cujo relato ocuparia inadequada-

mente este espaço. 

Em nenhum momento, entretanto, descuidamos da-
quela que entendemos ser o tarefo básica de nossa propo-
sição, a modernização do modelo concebido por Ruy 
Barbosa para funcionamento desta Casa. Nesse sentido 
realizamos uma série de eventos entre palestras e/ou 

apresentações de produtos de informática tanto para 
nosso corpo técnico, quanto para todo o Tribunal, alem 

do seguinte programa de treinamento, em conjunto com 
a ASPLAN, ministrado pelo Companhia de Processa-
mento de Dados do Estado da Bahia — PRODEB: treina-
mento em Sistema de Pagamento do Estado, treinamento 

em Sistema C. E. e seminário sobre os Sistemas de Legisla-
ção e Jurisprudência; num total de 95 treinandos. 

Neste interim, promovemos a descentralização do 
Sistema de Oficias dotando a Secretaria Geral — SEG 

de todo o instrumental necessário para, sem depender 
do apoio de terceiros, responder às exigências de rapidez 

e qualidade requeridas para produção dos ofícios do 

Tribunal. 

Desenvolvemos também, o Sistema de Controle de 
Contratos, destinado a evitar duplicidade e maximizar 

a eficiência na pesquisa, ao possibilitar que seja rapida-

mente realizada a partir de vários argumentos: Unidade 
Orçamentária, órgão, Natureza, Status, Data de Assina-
tura, contratado etc. 
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Por ocasião do Concurso Público do TCE oferecemos 
suporte às fases de Inscrição e Alteração de Dados através 
de diversos programas que concorreram decisivamente 

para agilização dos trabalhos, oferecendo maior con-
forto aos candidatos e aumentando a eficiência do pessoal 
envolvido. 

Para aparelhar a Coordenadoria de Atos de Pessoal 

— COAP, no exame dos Processos de Aposentadoria 
foi desenvolvido um Sistema que calcula, com base na 

informação das datas de cada período, os respectivos 
tempos de serviço em dias e, a partir de referências 
às tabelas de salário existentes no Sistema, os respectivos 
proventos. Tal Sistema propiciou uma agilização no exa-

me e na emissão de pareceres dos processos em trâmite 
nesta Coordenadoria. 

Foi criado o primeiro módulo do Sistema de Entida-
des e Gestores destinado ao registro de todos aqueles 

que tiveram contas desaprovadas nos últimos cinco anos. 
A criação de todas estas novas aplicações e a des-

centralização dos respectivos acessos originou um proble-
ma de segurança. Era preciso garantir que somente pes-
soas devidamente autorizadas tivessem acesso a consultas 
e/ou atualizações dos respectivos arquivos. Desenvolve-

mos, portanto, o Sistema de Segurança de Acesso, com 
senhas personalizadas, que, além do objetivo a que se 

destina, permite ao CEDASC o monitoramento de todos 
os Sistemas em utilização, respectivos períodos e pessoas 

que neles trabalharam. 
Através do Convênio de Cooperação Técnica cele-

brado com o Tribunal de Contas do Distrito Federal, 
estamos realizando, através de uma equipe composta 
de técnicos de ambos os Tribunais e do CEDASC, a 
reestruturação do Sistema de Contabilidade já em funcio-
namento no TCE-DF, modernizando-o e adaptando-o 
às necessidades dos três órgãos. 

Como mencionamos anteriormente, os recursos de 

que dispomos são bastante limitados em face de uma 
enorme demanda reprimida de serviços de informática. 
Com  os novos projetos que empreendemos, praticamente 
os esgotamos em termos de equipamento e pessoal. Como 

alternativa para não postergar a solução dos problemas 
mais prementes, contratamos a PRODEB para o desenvol-

vimento do Sistema de Controle de Obras que deverá 
funcionar nos equipamentos da mesma, e que utilizaremos 

através da rede de terminais remotos já instalados. 
A propósito desta rede, vale ressaltar, que recente-

mente a ampliamos de 5 para 9 terminais, com vistas 
e atendera crescente utilização dos Sistemas de Jurispru-

dência do TCE, BDRH, CE e da perspectiva de utilização 
dos Sistemas de Legislação Estadual e Banco de Dados 
do PRODASEN. 

Todo esse esforço foi empreendido até setembro 
de 1990, decorridos apenas um ano e seis meses da 
instalação do CEDASC. Seria falso omitir nossa satisfa-

ção com o que conseguimos realizar em período tão 
curto. O fizemos, menos pela ação gerencial, mas, princi-
palmente, pela determinação de uma equipe que, embora 
reduzida, é capaz de se superar através do anseio de 
realização profissional. 

Embora avaliemos que a informático no TCE-BA 

já é uma realidade, estamos distantes de nos dar por 
satisfeitos, trazemos metas muito mais ambiciosas, quere-

mos um Tribunal completamente aparelhado, ágil, mo-
derno, eficaz. 

A execução integral do Plano Diretor de Informática 
é o nosso objetivo e, juntos, TCE-BA e CEDASC, seremos 
capazes de alcançá-lo. 

Centro de Processamento de Dados e Auditoria de 

Sistemas Computadorizados 
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a 
OMPRESA GRÁFICA DA BANIA 



"O Tribunal de Contas do Estado, a partir do novo sistema constitucional, 
instrumento expressivo para a defesa da moralidade administrativa e do 
patrimônio público, alargou o seu campo de atuação, principalmente no 

tocante à suas relações com a sociedade, como órgão especial e especializado 
do controle externo, em auxílio ao Poder Legislativo." 

Cons. Pedreira Lapa 

"A Constituição Baiana, promulgada a 5 de outubro de 1989, dá um tratamento 
destacado ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Inicialmente, vê-se que, 

diferentemente da Constituição Estadual anterior, o Tribunal não vai se encontrar 
inserido na Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e 

Patrimonial. Para esse é reservada uma seção própria, que é a Seção VIII, do Capítulo 

I, do Título IV, denominada Dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios." 

Cons. Faustino Lima 

A Bandeira do Tribunal de Cornas do Estado integro o sistema de identidade visual do órgão executor do 

controle do administração financeira e orçamentário do serviço público Estadual. Além do logotipo TCE, o Bandeira 

contêm a marca, principal elemento da simbologia estabelecido, constituída de dois polignos de três lcdos (triângulos), 

encerrados por barras horizontais. A distribuição dos triângulos sugere a simetria de uma balança, simholo da Justiça. 
As barros representam o papel liscolizador do TCE, integrante do Poder Legislativo. 
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