
Ni: 17— DEZEMBRO/93 ISSN 0104-4142 

Corte de Contas 
o Dia dos Tribunais 

Pg. 13 

mora 

	

Ie. 	Co presente e o futuro das 
instituições de controlo financeiro 

	

, 	com natureza jurisdicional 
.. 	 António de Sousa Franco 

P941 

Noticiário 
Doutrina 
Votos 
Pareceres 
Jurisprudência 



9 

	  TCE 	  

REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 

ISSN 01044192 

REV. TRIBUNAL DE CONTAS SALVADOR ANO N° p.1. a - 152 
DO ESTADO DA BAHIA 1993 17 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
Assessoria de Planejamento - ASPLAN 

A Correspondência deve ser dirigida à 
ASsessoria de Planejamento do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
Avenida 04. Plataforma V - CAB 
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves 
Fone: (071)370-4505 FAX (071) 371-1005 
CEP: 41750-300 Salvador - Ba. 

NOTA DA REDAÇÃO : É permitida a reprodução desde que citada a fonte Os conceitos emitidos em trabalhos 
assinados, são de inteira responsabilidade de seus autores. 

Solicita-se permuta 
On demande 1 'exchange 
Se prega 1' intercambio 
Exchange is solicited 
Man bitter un Austausch 

COMISSÃO DE EDITORAÇÃO 
Eliana Moura Costa Menezes - Coordenação 
Maria das Graças Ferraz Pinheiro - Asplan 
Monica Oliveira Barreto - Asplan 
Sandra Franco de Azevedo - SBD 

REVISÃO DE ORIGINAIS 
Antonio Domingues Chaves Preza 

JORNALISTA RESPONSÁVEL 
Antonio José Santos Filho - ASCOM 

DIGITAÇÃO 
Sonia Elise Vieira da Costa 
Zenilda Souza Santos 

Revista do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 
n.1, 1974- . Salvador: Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia, n.17, 1993. 
Antigo Boletim do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia. 
ISSN 0104-4192 = Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia 

Tribunal de Contas - Bahia - Periódicos. 
Bahia - Tribunal de Contas - Periódicos. 

CDU 336.126.55(814.2) (05) 



	 VATCE 	  

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA SABIA 

COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL PLENO 

Conselheiro Presidente 
Bernardo Spector 

Conselheiro Vice-Presidente 
	 Conselheiro Corregedor 

Adhemar Martins Bento Gomes 
	 Renan Rodrigues Baleeiro 

Conselheiros 
Faustino Dias Lima 
José Borba Pedreira Lapa 
Filemon Matos 
Antônio França Teixeira 

COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS 

Primeira Câmara 
	 Segunda Câmara 

Conselheiros 
	 Conselheiros 

Faustino Dias Lima - Presidente 
	 Filemon Matos - Presidente 

Renan Rodrigues Baleeiro 
	 Adhemar Martins Bento Gomes 

Antonio França Teixeira 
	 José Borba Pedreira Lapa 

Substitutos de Conselheiros 
Telma Almeida de Oliveira 
Jayme Baleeiro Neto 
Maria Marta Góes da Costa e Sá 
Carlos Mário Amorim Barreto 
Eliano Barroso de Souza 
Roberto Maia de Atayde 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
Representante do Ministério Público 
junto ao TCE. 
Alberto José Gomes 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
Representante da Procuradoria 
Especializada junto ao TCE. 
Moysio Portugal 



ÓRGÃOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 

Chefe de Gabinete da Presidência 

Edmundo Guimarães Lima 

Assessor Chefe da Assessoria de Planejamento 

Eliana Moura Costa Menezes 

Assessor Chefe da Assessoria Técnica 

Maria Marta Góes da Costa e Sá 

Assessor Chefe da Assessoria Jurídica 

Roberto Maia de Atayde 

Secretário Geral 
Carlos Magno Rehen Dantas 

Coordenador de Controle Externo - I' CCE 

Vivaldo Evangelista Ribeiro 

Coordenador de Controle Externo - D CCE 

Edson Serra Aouad 

Coordenador de Controle Externo - Y CCE 

Pedro Humberto Teixeira Barretto 

Coordenador de Controle Externo - 4 CCE 

lvonete Dionizio de Lima 

Coordenador de Atos e Registros de Pessoal - COAP 

João Roberto Medrado Muniz Ferreira 

Coordenador de Administração - CAI) 

José Oswaldo Lima Ramos 

Chefe da Inspetoria de Finanças - IF 

Cleuza Catarina Magalhães Cerqueira 

AUTARQUIA 

Centro de Processamento de Dados e Auditoria de Sistemas 
Computadorizados - CEDASC 

Diretor Geral 
Roberto de Freitas Tenório de Albuquerque 



sumMuo 

APRESENTAÇÃO 	 PG 

NOTICIÁRIO 

Corte de Contas Baiana comemora "Dia dos Tribunais" 	 13 

Posse no Tribunal de Contas  	 19 

Mérito Ruy Barbosa para o Presidente Bernardo Spector 	 20 

Tribunal de Contas homenageia "A TARDE" 	 21 

Mérito Judiciário para Corregedor do Tribunal de Contas 	 22 

Intercambio TCE/Orgão Jurisdicionados 	 23 

Ciclo dePalestras TCE/93 	 24 

As ações de treinamento do TCE/93 (Cursos e Seminários) 	  24 

Informatização do TCE: trabalho do CEDASC 	 30 

Posse de substitutos de Conselheiros 	  31 

Grupo de Editoração 	  31 

II Encontro Técnico do TCE/BA - 1993 	  32 

DOUTRINA 

O PRESENTE E O FUTURO DAS INSTITUIÇÕES DE CONTROLO FINANCEIRO COM 
NATUREZA JURISDICIONAL 
António de Sousa Franco 	 37 

O ESTADO E A SOBREVIDA DA CORRUPÇÃO 
João Féder 	 65 

A REVISÃO CONSTITUCIONAL E O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS 
Judith Martins Costa 	 77 



A ANÁLISE DOS RESULTADOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DOS PROGRAMAS 
GOVERNAMENTAIS PELO TRIBUNAL DE CONTAS 
Adhemar Martins Bento Gomes e 
Carlos Vasconcelos Domingues 	  83 

COMPETÊNCIA RECURSAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 
Ana Rita Tavares Teixeira 	  97 

RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES E CONTABILISTAS PELA GUARDA E CONSER-
VAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS E ESCRITURAÇÃO DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS 
Alberto Luiz Teles 	  105 

VOTOS 

Conselheiro Adhemar Martins Bento Gomes 	  111 

Conselheiro Faustino Dias Lima 	  117 

Conselheiro Filemon Matos 	  119 

Conselheiro França Teixeira 	  127 

PARECERES 

Prestação de Contas de órgão em Regime 	  133 

Prestação de Contas de Sociedade de Economia Mista 	  135 

Petição de Recurso 	  141 

Postula revisão do cálculo empregado para fixar a parcela 
de Gratificação de Produção, para sua incorporação aos 
proventos da aposentadoria, antes da Lei 4.455/85 	  139 

JURISPRUDÊNCIA 

A Jurisprudência do TCE/BA 	  151 

Verbetes ( do n° 01 ao n° 12) 	  152 



APRESENTAÇÃO 

A presente edição' da Revista do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, referente ao exercício de 1993, 
revela, como matéria básica, as mais importantes decisões do Tribunal Pleno, os mais profundos pareceres 
técnicos, doutrina e palestras. 

Divulga, também, por considerar-se não menos importantes que a matéria técnica, os acontecimentos admi-
nistrativos decorrentes do relacionamento interno e externo do órgão, que fazem a história deste Tribunal de 
Contas, ficando, assim, registrados os atos e fatos mais significativos, bem como as conquistas alcançadas, 
todas elas consequências de uma gestão empreendida com vistas ao engrandecimento e fortalecimento desta Corte 
de Contas. 

A função constitucional de auxiliar o Poder Legislativo no exercício do Controle Externo, como não po-
deria deixar de acontecer, continuou sendo cumprida, em atenção ao compromisso de bem servir a causa pública. 

Certa feita, em solenidade realizada neste Tribunal, Sua Eminência, D. Avelar - o saudoso Cardeal Brandão 
Vilela - assim se expressou: 

"Foi bom que os Tribunais de Contas do Brasil tivessem nascido das mãos, do coração e da inteligência de 
Ruy Barbosa, porque, talvez ninguém melhor do que ele, entre os homens de pensamento, entre os homens capazes 
de interpretar a justiça, a liberdade e o amor, pudesse dar aos Tribunais de Contas a justa medida daquilo que êles 
são, que, êles valem e representam para a Administração Pública de um país". 

Do discurso de posse, que proferimos ao ingressarmos neste vestuto Colegiada extraímos o seguinte trecho: 

"Não integramos um sodalicio político, mas todos aqui vimos por superior indicação do Chefe do Execu-
tivo e por homologação do Poder Legislativo Estadual. Ainda assim, temos de primar pela isenção face a rssas 
mesmas fontes políticas de nossa existência que nos transformam em vigilantes dos seus próprios atos. 

Na realidade, cada um de nós parece estar investido de um mandato _outorgado por aqueles dois poderes 
governamentais para acima e fora de todas as eventuais implicações e injunções políticas, sermos os guardiões da 
exação e correição do governo, no que diz respeito a aplicação dos dinheiros do povo. 

A preocupação, todavia, a que me referi há pouco, não me poderia dinalentar o espírito, porque em cada um 
de vós já percebo a compreensão e a solidariedade que nos vão unir e fortalecer cada vez mais. 

i?uero dizer-vos, de logo e Com sinceridade, que terei nesta Casa muito mais a receber do que a dar e muito 
mais a ser-me acrescentado do que a acrescentar-vos. 

É assim que venho achegar-me a este Tribunal com seus fastos de labor e dignidade, como quem se 
desembarca em seguro porto." 

E disse mais: 



"Todavia, assim como vós, não vejo nesta honra o pórtico furta-cor de uma aposentação antecipada ou ocaso 
agônico de um fim de carreira. Muito pelo contrário, somos elementos vivos e ativos de uma instituição que sempre 
primou e primará pelo dinamismo e pela lucidez de seus atos. Portanto, o que poderia talvez parecer um crepúsculo não 
passa de um diúsculo radiante e promissor. 

A razão de ser da escolha frequente dos mais amadurecidos para composição desta e doutras Cortes não é outra 
senão a de mobilizar as potencialidades de valores humanos mais testados no cadinho da experiência, já distanciados 
da precipitação, da parcialidade ou da injustiça que, de certo modo, poderiam afetar a retidão de suas decisões. 

Esta rigidez no respeito às normas que o informam e regem tem sido justamente uma das virtudes mais festejadas 
do Tribunal de Contas do Estado da Bahia". 

Buscamos sempre o fortalecimento do Tribunal, através permanente atualização e progressiva agilização de sua 
máquina administrativa que ensejam uma modernidade capaz de permitir que o desempenho de suas atividades fosse 
mais dinâmico e sua credibilidade, no seio da comunidade, cada vez mais crescente. 

Diversas etapas de modernização vêm sendo implantadas gradativamente, principahrtente após a informati-
zação, permitindo a utilização de inúmeros sistemas de apoio ao controle externo. 

O treinamento e aperfeiçoamento de pessoal foi atividade constante, procurando perseguir, avidamente, a 
desenfreada evolução tecnológica, cada vez mais veloz, evitando que, em curtíssimo prazo, ficassemos distanciados dos 
acontecimentos e superados no tempo. 

O aprimoramento profissional de nossos servidores, no decorrer dos últimos anos, através de treinamentos e 
seminários, inclusive internacionais, redundaram em avanço técnico extraordinário. Não faltaram oportunidades para 
os debates dos mais diversos temas, em um patamar do mais alto nível, emque a troca de experiência e o espirito de união, 
emolduraram os vários encontros, culminando com a presença, nesta casa, do Presidente do Tribunal de Contas de 
Portugal, Professor António de Sousa Franco, e sua comitiva. 

Cremos que os objetivos, metas e programações foram cumpridos e os resultados refletiram na melhoria dos 
serviços, de modo a permitir que novos desafios possam ser enfrentados com determinação e galhardia. 

Entendemos que as conquistas são obtidas, inexoravelmente, com o concurso de muitos, e, por isto mesmo, 
registramos a quantos emprestaram o melhor dos seus esforços, inlcusive àqueles que contribuiram no sentido de fazer 
circular mais este número da Revista do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 



V 'V 
	

NOTICIÁRIO 





O Presidente Bernardo Spector faz a entrega do Diploma referente à concessão da Medalha do Mérito Ruy 
Barbosa ao Secretário da Fazenda, Dr. Rodolpho Tourinho. No destaque, a assinatura do protocolo de 
cooperação técnica entre as Cortes de Contas baiana e portuguesa, e a conferência do conselheiro António de 
Sousa Franco, Presidente do Tribunal de Contas de Portugal 

CORTE DE CONTAS BAIANA COMEMORA DIA DOS TRIBUNAIS 

O Dia dos Tribunais de Contas do Brasil ( 07 de novembro) foi comemorado, pelo Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia, com três eventos, no Auditório Conselheiro Lafayene Ponde, começando no dia 9.11.93, com a 
conferência do Conselheiro António de Sousa Franco, Presidente do Tribunal de Contas de Portugal, sobre "O 
Presente e o Futuro das Instituições de Controle Financeiro e a Natureza dos Tribunais de Contas" (Vide Doutrina), 
tendo sido, inicialmente, saudado pelo Conselheiro Renan Baleeiro. Após a conferência seguiu-se amplo debate. 

No dia seguinte, 10 de novembro, houve a assinatura de um protocolo de cooperação técnica entre o TCE 

baiano e o Tribunal de Contas de Portugal, e a entrega da Medalha do Mérito Ruy Barbosa ao Secretário da 
Fazenda, Dr. Rodolpho Tourinho Neto, pelos seus relevantes serviços prestados à Corte de Contas da Bahia. 

O Presidente Bernardo Spector ressaltou a importância do protocolo assinado devido à troca de experiências 
com um tribunal que já tem mais de 600 anos de existência, com os técnicos do TCE baiano tendo acesso, através 
dele, a trabalhos realizados em vários países. 

No encerramento das comemorações, dia 10, o auditor do Tribunal português, José Tavares, falou sobre "O 
Tribunal de Contas de Portugal no Contexto Comunitário", seguido de amplo debate, com o visitante respondendo 
às indagações de conselheiros e técnicos da casa. Presentes ao evento, figuras das mais destacadas do Executivo, do 
Legislativo e do Judiciário. 
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DISCURSO PROFERIDO PELO CONSELHEIRO RENAN BALEEIRO 
SAUDANDO O CONS. ANTÓNIO DE SOUSA FRANCO, PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DE PORTUGAL 

A modo de epígrafe, eu usarei, aqui, trecho do sermão do Padre Vieira, proferido na primeira dominga do 
advento. A escolha me parece justificada, a começar pela circunstância de que Vieira é nosso e vosso, pois nascido 
em Portugal, notabilizado e falecido nesta cidade, ninguém o tendo superado, como orador sacro, nas terras onde se 
fala a língua de Camões. 

Quanto às palavras a seguir transcritas, entendo expressarem a visão de um místico explicando a criação de 
um órgão controlador de contas no império lusitano : "o rei é a cabeça dos vassalos: e quem há de dar conta dos 
membros senão a cabeça? o rei é a alma do reino: e quem há de dar conta do corpo, senão a alma? pedirá pois conta 
Deus a qualquer rei, não digo dos pecados seus, e da pessoa, senão dos alheios, e do oficio. E que responderá já não 
rei, mas réo? parece que poderá dizer: eu, senhor, bem conhecia que era obrigado a evitar os pecados dos meus 
vassalos, quanto me fosse possível; mas a minha côrte era grande, o meu reino dilatado, a minha monarquia 
estendida pela África , pela Ásia, e pela América;e como eu não podia estar em tantas partes, e tão distantes, na 
côrte tinha provido os tribunais de presidentes, e conselheiros, no reino de ministros de Justiça, a letras, nas 
conquistas de viso-reis, e governadores, instruidos de regimentos muito justos, e aprovados." 

Passemos, agora, do sagrado, ao profano. 

Quando o filósofo alemão sentenciou: "a natureza não dá saltos", poderia ter acrescentado que as instituições 
também não evoluem espasmodicamente. Essa cogitação me vem à mente quando constato que o Tribunal de 
Contas de Portugal e os do Brasil estão aprofundando seus contactos a partir de episódios recentemente ocorridos, 
aquém e além mar, que vêm tornando esse entrosamento mutuamente proveitoso porquanto se estreita no instante 
certo de maturação, no ponto exato da encruzilhada histórica em que estamos, os tribunais brasileiros e os europeus, 
em geral. 

Efetivamente um longo caminho, palmilhado ao longo dos séculos, trouxe a corte de contas portuguesa e o 
sistema brasileiro de tribunais de contas, por órbitas quase sempre tangenciais, até este instante em que trocam, 
com fraterna amizade, as informações hauridas daquele "saber de experiências feito". 

Em verdade, a tradição lusa na fiscalização das contas públicas é velha de seiscentos anos, datando dos 
albores do Século XIII, antes, assim, da descoberta do Brasil. Vale, entretanto, assinalar que ainda não decorrida 
meia centúria da presença brasileira no império português e já "el rey" comandava a Antonio Cardozo de Barros 
que viesse a estas terras em companhia de Tomé de Souza e aqui diligenciasse, como provedor mor, "casa em que se 
fizesse" o negócio da fazenda real e suas contas, com o respectivo registro em livros onde deviam assentar todas as 
rendas e direitos de Sua Magestade nas várias capitanias em que fora dividido o Brasil. O mesmo regimento, datado 
de 17 de dezembro de 1548, ainda impunha decisão colegiada para as dúvidas acaso suscitadas nas ditas contas, 
estabelecendo que o provedor teria a ajuda de um letrado a ser escolhido por Tomé de Souza e, "com qualquer outra 
pessoa que elle pera isso ordenar e não sendo ambos conformes em alguma das ditas dúvidas o dito Tomé de Souza 
dará outra pessoa para terceiro e o que ror determinado se cumprirá". 

Por essa época, o controle de receita e despesa pública fazia-se, em Portugal e colônias, através da chamada 
"Casa dos Contos", sistema que prevaleceu até D. José I, quando o gênio do Marquês de Pombal inspirou a criação 
do erário régio, atuante também na Ásia, África e América portuguesas, somente substituído em 1832, por D. Pedro 
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IV (o mesmo monarca que fora 1° do Brasil) quando, já independente nosso país, as mudanças decididas na 
wmetrópole não obrigavam o nascente império do Hemisfério Sul. 

Observa-se, porém, que, apesar da emancipação brasileira, não se distanciaram, a perder de vista, aquelas 
órbitas que eu chamei tangenciais: Portugal teve o seu só então denominado Tribunal de Contas em 1849 (por mera 
e curiosa coincidência o ano do nascimento de Ruy Barbosa) enquanto, no Brasil, o mesmo Ruy criou o Tribunal 
de Contas no segundo ano da República, ou seja, 1890, precisamente a 07 de novembro. 

Neste século os nossos tribunais - o luso e os brasileiros - enfrentaram períodos de eclipse democrático, 
incompatível com uma prestigiosa atuação desses organismos. 

Somente a partir da Constituição Brasileira de 1988 e da Revisão Constitucional Portuguesa de julho do ano 
seguinte, ganharam os nossos Tribunais nítida competência para dizer não apenas da legalidade dos atos adminis-
trativos mas também para verificar se praticados com embasamento "nos princípios da igualdade, da 
proporcionalidade, da justiça e da imparcialidade", consoante expressões de que se valeu o Conselheiro Presidente 
António de Sousa Franco no 15° Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, em S. Paulo, setembro de 1989. 

Com essa referência ao convidado ilustre, chego ao objetivo maior desta fala: apresentá-lo, saudá-lo e 
agradecer-lhe a dignificante presença aos atos com que o Presidente Bernardo Spector promove a comemoração da 
data dedicada aos Tribunais de Contas brasileiros, dando uma dimensão internacional a essas festividades. 

Ninguém mais categorizado para celebrar esse verdadeiro "ritual de Passagem" do nosso tribunal (cujo 
nível técnico conquistou, nos últimos anos, aplauso internacional) do que o eminente Conselheiro Sousa Franco. O 
curriculum de S. Excia., aliás, comprova melhor do que eu posso dizer, os seus assinalados serviços em prol da 
cooperação entre as cortes de contas existentes nos dois hemisférios: António Luciano de Sousa Franco , nascido em 
Lisboa (1942). Licenciado em Direito - Lisboa. 1964; mestrado em Ciências Político-Econômicas (Lisboa, Paris, 
1965); doutoramento em Direito (Jurídico-Econômicas ) (1972), agregação em Direito (1979). assistente (1966-
1972), professor auxiliar (1972-1974), associado (1977-1979) e catedrático da Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa - F.D.L.. (1979). Professor da Universidade Católica Portuguesa- Faculdade de Ciências Humanas (1975) 
e Direito (1989); professor catedrático convidado da Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia (1981-
1983); professor visitante e conferencista em diversas universidades européias, norte-americanas, brasileiras e 
africanas. Diretor da Faculdade de Direito da Universidade Católica portuguesa desde 1989, membro de sociedades 
cientificas, lusitanas e internacionais, Diretor da Revista "Direito e Justiça". Membro do Conselho Editorial de 
diversas revistas cientificas, entre as quais a "Common IViarket Law Review". Deputado (1976-1979, 1980-1981), 
Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Economia, Finanças e Plano, 1° presidente da Comissão Parlamentar 
de Assuntos Europeus (1979), Secretário de Estado das Finanças (1976), Ministro das Finanças ( 1979), Conselheiro 
Presidente do Tribunal de Contas desde 05.06.1986, membro do Conselho Nacional de Educação desde 1987. 

Participou de diversas missões técnicas de apoio à Constituição de Tribunais de Contas, sua legislação e 
organização (Cabo Verde, Guiné-Bissau, Roménia, Albânia, Polônia, Hungria, República Tcheca, Moçambique e 
Angola), de cooperação (Brasil, Espanha, Polônia) e proferiu conferências sobre o tema em Universidades e 
Instituições Acadêmicas (Espanha, Brasil, Alemanha, Hungria, Inglaterra). 

A bibliografia do renomado mestre universitário é vasta, destacando-se entre suas obras: Observações Sobre a 
Formação do Capital numa Economia em Desenvolvimento, 1966; O Sistema Fiscal e o Desenvolvimento Econômico 
e Social, 1969; Políticas Financeiras e Formação do Capital, 1972; Questões Financeiras - I, 1972; Manual de 
Finanças Públicas e Direito Financeiro -1, 1974; Sistema Financeiro e Constituição Financeira no Texto Constitucional 
de 1976, 1979; A Revisão da Constituição Econômica, 1982; Noções de Direito da Economia - 1, 1983; Finanças 
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Públicas Portuguesas - Os Subsectores Institucionais, 1991; Finanças Públicas e Direito Financeiro, 4a. ed., 1992; A 
Constituição Econômica Portuguesa - Ensaio Intopretativo (em colab.), 1993. 

Eis aí, em rápidos traços, o perfil do conferencista que, a seguir, ouviremos. Antes, porém, de encenar esta 
apresentação, quero lembrar que, a certa altura desta fala, eu aludi a "eclipse democrático" e "encruzilhada 
histórica". Volto a ambos os temas só para arrematar. 

Faz precisamente uma semana entrou em vigor o Tratado de Maastricht, assim revigorando as competências 
do órgão de controle das contas supra-nacionais, previsto, aliás, desde o tratado de Roma; no Brasil, o Mercosul 
pode vir a gerar, mais cedo ou mais tarde, entidade confederacional de objetivos assemelhados. 

O 30  milênio nos há de encontrar,tudo indica , com responsabilidades significativamente ampliadas, mas que 
não nos hão de afastar do compromisso maior com a moralidade administrativa, como se lê na frase lapidar de 
Lafayette Ponde, para sempre ecoando nas paredes deste auditório " a grandeza do Tribunal de Contas, a razão 
mesma de sua existência, é preservar a moralidade administrativa, condição necessária do aperfeiçoamento de 
nossas instituições políticas". 

Importa, todavia, para o perfeito desempenho dessa missão maior, que as nossas trajetórias não experimentem, 
de novo, aquelas fases de eclipse democrático, incompatíveis com a dignidade da magistratura de contas, porque, 
como afirmou o Presidente Sousa Franco, "as ditaduras têm e querem juizes calados e medrosos senão submissos; 
as democracias exigem-nos independentes e imparciais, mas corajosos e presentes com voz forte". 

Como as cartas têm post-scriptum, este discurso vai ter um post-verbum. É que, uma vez já eleborado, o 
Presidente Spector me distinguiu com solicitação no sentido de lhe fazer chegar às mãos uma estatueta de Ruy 
Barbosa, para que V.Exa. a inclua nos troféus que tem conquistado, ao longo de sua vida pública. Esta entrega se 
explica muito pelas palavras, que eu há pouco citei e ora repito, que são de V. Exa. em entrevista recente dada a um 
jornal português: "as ditaduras têm e querem juízes calados e medrosos, senão submissos. As democracias exigem-
nos independentes e imparciais, mas corajosos e presentes com voz forte". Veja V. Exa. como o seu pensamento se 
afina com expressões de Ruy Barbosa, ao fundamentar o ato de criação dos Tribunais de Contas, em 07 de 
novembro de 1890: "Convém levantar entre o poder que autoriza periodicamente a despesa e o poder que 
quotidianamente a executa um mediador independente, auxiliar de um e de outro, que, comunicando com a 
legislatura e intervindo na administração, seja não só o vigia como a mão forte da primeira sobre a segunda, 
obstando a perpetuação das infrações orçamentárias por um veto oportuno aos atos do executivo que direta ou 
indiretamente, próxima ou remotamente, discrepem da linha rigorosa das leis das finanças". 

Por tudo isso, essa estatueta fica em boas mãos, quando entregue a V. Excelência. 

RENAN RODRIGUES BALEEIRO é Conselheiro Corregedor do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 
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DISCURSO DO DR. RODOLPHO TOURINHO NETO 
AO RECEBER A MEDALHA DO MÉRITO RUY BARBOSA 

Desejo, inicialmente, recordar que, em 1992, por minha própria iniciativa compareci à 23  Sessão Ordinária 
desse egrégio Tribunal para . prestar contas das providências tomadas e das dificuldades encontradas em relação a 
dezenas de pendências originadas na administração estadual anterior, provenientes de atos irregulares e práticas 
administrativas pouco recomendáveis. Atos e práticas, convém acentuar, de várias naturezas, todas graves. Umas por 
ferirem preceitos contábeis e elementares; outras por contrariarem regras básicas das finanças e todas por representa-
rem uma afronta à adequada gestão da coisa pública, menosprezando sobretudo a autoridade do Tribunal. 

Naquela oportunidade demonstrei que já tínhamos estruturado na Fazenda um sistema eficaz que, de um lado, 
permitiu a regularização no que era tecnicamente legítimo, das pendências do passado e, de outro, evidenciava a 
prioridade conferida à execução orçamentária e financeira bem como à prestação anual de contas do governo. Aliás, a 
aprovação das contas de 91 por essa Corte, significava, por si só, uma grande evolução em relação àquelas do ano 
anterior. As de 92 já aprovadas, sem qualquer ressalva, confirmavam o acerto dos princípios que norteiam a 
administração. O mesmo acontecerá, certamente, com as de 93 e 94. Tudo isso resulta de urna filosofia de trabalho, 
onde desponta o respeito à coisa pública como fundamento básico da ação administrativa. Ao mesmo tempo, decorre 
do fato de estar a Fazenda estruturada para cumprir sua tarefa, graças ao eficiente trabalho de uma equipe dotada de 
reconhecidos méritos e elevado espirito público. E é, com certeza, a essa equipe da Fazenda que o Tribunal de Contas 
presta a homenagem de hoje, concedendo a Medalha do Mérito Ruy Barbosa ao seu Secretário. 

Foi com essa equipe dedicada que conseguimos implantar uma nova filosofia no Estado: 

A do combate à sonegação, através de urna ação fiscal descentralizada e uniforme. 

A de aumentar a rentabilidade dos recursos do Estado, através de uma política financeira eficiente. 

A de controlar os gastos do Estado, através de um planejamento financeiro rígido. 

A de estruturar todas as áreas administrativas, através da integração e descentralização. 

A de regularizar as contas do Estado, através do pagamento pontual dos seus compromissos. 

A de renegociar suas dividas, dentro da melhor equação financeira. 

Sistemática de atuação dessa envergadura e complexidade, exigia, como essencial, o uso da infomátka. Com  
esse objetivo foram então desenvolvidos, dentro da própria Fazenda, sistemas operacionais voltados para a fiscaliza-
ção, arrecadação e administração financeira, promovendo-se grandes investimentos na área de equipamentos de 
última geração. Tão expressivo esforço nos proporcionou a montagem do mais avançado sistema de informática 
dentre as Secretarias de Fazenda do Pais. 

Os resultados têm sido compensadores: 

Combatendo, sem trégua, a sonegação, um dos principais problemas do País, conseguimos aumentar a Receita. 

Controlando, rigidamente, os gastos do Estado, mantivemos a despesa nos níveis programados. 
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Aumentando a rentabilidade dos recursos, geramos mais disponibilidades para atender aos objetivos do 
Estado. 

Renegociando suas dividas, mantivemos a capacidade de poupança, geradora de investimentos. Ainda agora 
em novembro, o Estado assinará com a União a renegociação de suas dividas, que encontramos todas vencidas, 
algumas há anos. A rigor, a assinatura representará mera formalidade, desde que todos os compromissos estão em 
dia, mesmo sem a rolagem. 

Convém frisar que desenvolver a ação administrativa colocando-se em prática princípios da iniciativa privada, 
com a adoção de uma política realista de gastos, só foi possível pela visão ampla do Exm° Senhor Governador do 
Estado, Dr. Antônio Carlos Magalhães. Crescer receitas, via aumento de arrecadação, e conter despesas, fazendo-se 
respeitar a programação, só é tarefa viável num Estado onde haja autoridade e seriedade. 

Por conseguinte, a especial visão política do Senhor Governador, associada à sua longa e vitoriosa experiência 
administrativa e a exigência, a ser observada por todos os setores governamentais, da boa aplicação dos recursos, 
foram condiç es decisivas para o êxito da política financeira. 

Isto posto, agradeço ao Presidente Bernardo Spector, pelo relacionamento harmônico - nas suas palavras - 
entre a Fazenda e o Tribunal que fiscaliza, com resultados muito positivos para o Estado. Uma Corte de Contas, 
efetiva no desempenho das suas funções e que procura modernizar-se a aprimorar-se. Exemplo do que afirmo é a 
assinatura, hoje. do Protocolo de Cooperação Técnica com a Egrégia Corte de Portugal. 

Na verdade, o Tribunal de Contas muito tem auxiliado a Fazenda, que é a responsável pela prestação de 
contas do governo. A interação existente entre nosso pessoal muito tem contribuído para a racionalização de serviços 
e correspondente aumento da eficiência. Descobrimos, enfim, haver bastante espaço para troca de informações, de 
experiência e contribuição critica de lado a lado. 

Particular agradecimento desejo fazer ao Presidente desta Casa pela indicação ao Tribunal para que me fosse 
concedida a Medalha do Mérito Ruy Barbosa. E aos demais ilustres Conselheiros, pela aprovação da homenagem. 

Creiam os senhores: é um momento singular na minha vida profissional. Hoje, no serviço público, sem 
ambição outra que não a de servir, vivenciando uma nova experiência que amplia os horizontes limitados da 
iniciativa privada, sinto-me honrado e estimulado com essa homenagem. Que se torna mais importante para mirn no 
plano pesmal, por trazer-me a lembrança sempre presente da figura de um Secretário Geral de Estado, membro 
também respeitável do Tribunal de Conflitos e Administrativo e do Tribunal de Contas do Estado da Bahia e seu 
presidente por 12 anos, o Conselheiro José Carlos Junqueira Aires de Almeida, meu avô. 

Muito obrigado. 

DR. RODOLPHO TOURINHO NETO é Secretário da Fazenda do Estado da Bahia. 

18 	 NOTICIÁRIO — Revista do TCE - BA n° 17 Dez-93 



POSSE NO TRIBUNAL DE CONTAS 

No primeiro dia útil de janeiro de 1992, o Conselheiro Bernardo Spector foi empossado na Presidência do 
Tribunal de Contas do Estado para o biênio 92/93.Também foram empossados na mesma ocasião, o Vice-Presidente 
Conselheiro Adhemar Martins Bento Gomes, e o Corregedor,Conselheiro Renan Rodrigues Baleeiro.A sessão 
solene contou com a presença de S.Excelência o Governador do Estado Dr.Antônio Carlos Magalhães e todo o 
secretariado, deputados estaduais e federais, desembargadores, autoridades do governo, conselheiros, o funcionalis-
mo da casa, e convidados. 

Em seu discurso,o novo Presidente lembrou conceitos de Ruy Barbosa quando da inauguração dos Tribunais 
de Contas, em 1890, afirmando que era seu propósito adotá-los como bússola dos rumos de seu mandato. Disse que 
"os Tribunais surgiram como impostergivel necessidade histórica, ditada pela evolução natural do homem civilizado", 
acrescentando que, "em verdade,as cortes de contas ficaram mais fortalecidas ainda após a promulgação das novas 
Constituições ( Federal e Estadual), com poder de acompanhar,pari passu,as execuções orçamentárias". 

Ressaltou, ainda, o Conselheiro Bernardo Spector, que os "os Tribunais de Contas tomaram-se órgãos 
capazts de propiciar aos governos, desde que probos,sérios e honrados, um melhor exercício de suas' funções e 
desempenho de suas tarefas, os quais devem sempre voltar-se ao interesse geral e ao bem comum", lembrando que 
"as latentes necessidades não mais suportáveis pela população estão a reclamar maior responsabilidade, eficiência, 
celeridade e melhores resultados no decidir". 

O Conselheiro Faustino Dias Lima, que deixava a Presidência, fez um resumo das atividades desenvolvidas 
durante a sua gestão e agradeceu a todos que,di reta ou indiretamente; contribuíram para um bom desempenho de 
sua administração ora encerrada.E fez uni agradecimento especial ao Governador Antônio Carlos Magalhães, "que 
sempre nos deu o apoio necessário para que desenvolvêssemos a nossa missão da melhor maneira possível". Antes 
de receber os cumprimentos, b novo Presidente solicitou ao Conselheiro Renan Baleeiro que descerrasse a foto do 
Conselheiro Faustino Diastima na Galeria dos Ex-Presidentes, no Salão Nobre. 

O Conselheiro Bernardo 
Spector durante sua posse 
como Presidente do Tribunal 
de Contas do Estado para o 
biênio 92/93. 
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HOMENAGENS 

MÉRITO RUY BARBOSA 
PARA O PRESIDENTE 
BERNARDO SPECTOR 

O Conselheiro Presidente Bernardo 
Spector foi agraciado, em 30/04/93, com 
a Medalha do Mérito Ruy Barbosa, 
comemorativa do 10° aniversário do Tri-
bunal de Contas dos Municípios do Pará, 
pelos seus relevantes serviços prestados 
como homem público. A medalha foi pro-
posta pelo Conselheiro Irawaldir Rocha, 
Presidente do TCM paraense. 
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A Sra. Regina Simões de Meio Leitão, Presidente de "A TARDE", no momento em que recebia a Medalha do Mérito Ruy Barbosa. 

TRIBUNAL DE CONTAS HOMENAGEIA "A TARDE" 

A Presidente de "A TARDE", Sra. Regina Simões de Mello Leitão, foi outorgada com a Medalha do Mérito 
Ruy Barbosa, em sessão solene realizada no dia 22 de dezembro de 1992, no Salão Plenário do TCE, presidida pelo 
Conselheiro Bernardo Spector. O orador da solenidade, Conselheiro Adhemar Bento Gomes, disse que o TCE se 
congratulava com os 80 anos da prestigiosa "A TARDE" e se regozijava "por comemorar tão significativo 
aniversário do jornal fundado pelo insigne Ernesto Simões Filho, jornalista e homem público da estirpe de José 
Joaquim Seabra e Otávio Mangabeira, todos notáveis pelas campanhas civilistas que empreenderam em nome da 
dignidade de sua terra natal e dos ideais nacionais". 

Em seu discurso, o Conselheiro Bento Gomes disse que o jornal "A TARDE", "agora sob a direção eficiente 
de D. Regina Simões de Mello Leitão, digna sucessora de seu pai na presidência da empresa, ao lado do seu irmão, 
Dr. Renato Simões, dinâmico superintendente, soube ser fiel ao tempo presente e encarna o jornalismo de feição 
contemporânea, judicativo, combativo e investigativo". Segundo o orador, ao homenagear D.Regina e a "A 
TARDE", rende-se uma homenagem ao papel da imprensa, que confunde, historicamente, com a liberdade e com o 
direito de informar e ser informado. "Rende-se uma homenagem a toda a imprensa nacional, que deu, recentemente, 
exemplos de posições éticas, de vigilância cívica e de fiadora das instituições. Rende-se, afinal, urna homenagem à 
imprensa livre". 

Muito emocionada, D. Regina Simões de Mello Leitão agradeceu afirmando que a maior razão da homenagem 
fora seu pai, Simões Filho, um dos mais devotados discípulos de Ruy Barbosa, "O Conselheiro", como ele o 
chamava, contou, confessando que a cerimônia que muito a comovia, "é um gesto de bondade do Conselheiro 
Bernardo Spector e dos seus companheiros". 
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MÉRITO JUDICIÁRIO PARA CORREGEDOR 
DO TRIBUNAL DE CONTAS 

Desembargador José Abreu e o homenageado, Conselheiro Renan Baleeiro. 

O Corregedor do TCE, Conselheiro Renan Baleeiro, foi homenageado com a Medalha do Mérito Judiciário 
Da Bahia durante as comemorações do aniversário de Ruy Barbosa, no dia 05 de novembro de 1992, pelo Tribunal 
de Justiça, tendo sido indicado pelo Desembargador Mário Albiani. A homenagem ao Conselheiro Renan Baleeiro 
deveu-se à sua destacada atuação na vida pública baiana, na qual exerceu, entre outras atividades, a Presidência da 
Assembléia Legislativa, a do TCE, onde atualmente é Corregedor, e a Prefeitura do Salvador. Presentes à cerimônia, 
conselheiros, funcionários,amigos e familiares do homenageado. 
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INTERCÂMBIO TCE / ÓRGÃOS JURISDICIONADOS 

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 

Em 30 de abril de 1993, Dr. Amido Santana,Assessor Especial da Secretaria do Planejamento e técnico em 
orçamento público, realizou no TCE uma palestra sobre Orçamento Público, atendendo a uma demanda dos 
auditores e técnicos de controle externo que tiveram a oportunidade de conhecer a metodologia de elaboração do 
orçamento do Estado, e de levantar e discutir inúmeras questões sobre indexação, suplementação e execução do 
orçamento. 

SECRETARIA DE SAÚDE 

Em agosto deste ano, representantes da Secretaria de Saúde do Estado apresentaram na sala de treinamento, 
para auditores e técnicos do TCE, um painel, abordando o tema " A Saúde Pública na Bahia". 

Foram expositores: Dra. Lealdina Chaves de Barros, Assessora Chefe de Planejamento da SESAB, que falou 
sobre "A Secretaria de Saúde Enquanto Responsável pelo Setor de Saúde do Estado" ," O Sistema Único de 
Saúde" e " Descentralização das Ações e Serviços" ; Elza de Oliveira Araújo, Chefe da Divisão de Administração 
do SUS ( DEPAS/SESAB) falou sobre a " Rede Assistencial no Estado, Suas Adequações e Realizaçfx-s; Ailton 
Araújo Sepulveda, Diretor do Departamento de Assistência à Saúde, discorreu sobre" A Assistência à Saúde no 
Estado", e Eliana de Paula Santos, Diretora do Departamento de Vigilância da Saúde (DEVISA) falou das 
atividades do seu departamento tratando da "Vigilância da Saúde no Estado - Conceito Ampliado e Integrado das 
Ações do Estado". 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Em 15 de outubro o TCE recebeu uma equipe multidisciplinar da Secretaria da Educação e Cultura para 
tomar conhecimento de seu trabalho nas diversas áreas de atuação educativa em todo o Estado. 

Sob o título" As Ações Atuais na Área da Educação" os técnicos daquela Secretaria expuseram as atividades 
governamentais nos níveis de ensino fundamental e médio, inclusive as ações dos programas de assistência ao 
estudante e recuperação da rode fisica escolar oficial. 
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CICLO DE PALESTRAS TCE/92/93 

O Ciclo de Palestras sobre Programa de Governo pretendeu ser uma contribuição para análise dos projetos do 
governo cuja realização trouxe subsídios e aprimoramento à atividade do controle externo. 

A primeira palestra foi proferida pelo Vice-Governador do Estado, Dr, Paulo Ganem Souto, abordando o tema 
—Desenvolvimento da Bahia", e se realizou no dia 18 de agosto de 1992, quando o ilustre conferencista relatou 
sobre o atual estágio de desenvolvimento do Estado, as metas do governo em relação às áreas industrial, comercial, 
inclusive de comércio exportador, de mineração e turístico, enfatizando resultados já então alcançados e as medidas 
programadas para estimular os diferentes setores da vida econômica do Estado. 

Dando continuidade ao Ciclo de Palestras , em 17 de setembro de 1992, compareceu a este Tribunal a 
Professora Dirlene Matos Mendonça, Secretária da Educação e Cultura. A Secretária afirmou em sua palestra, que o 
resgate do ensino público na Bahia representava meta prioritária de sua pasta. 

O Salão Plenário abrigou Conselheiros e Técnicos que estiveram atentos às explicações da Secretária, que 
discorreu sobre a democratização do ensino público, a reconstrução de escolas e recuperação de sua credibilidade, a 
articulação das ações educativas, a descentralização do sistema educacional e a modernização do sistema adminis-
trativo. 

AS AÇÕES DE TREINAMENTO DO TCE/93 
(Cursos e Seminários) 

CURSO DE AUDITORIA INTEGRADA 

Cerca de 70 técnicos do Tribunal de Contas do Estado da Bahia participaram, em março de 1993, do Curso de 
Auditoria Integrada ministrado pelo analista do Tribunal de Contas da União (MU), José Adelino da Moita, único 
no Brasil com especialização no Canadá. Foram seus assistentes os auditores do TCE Pedro Humberto Teixeira 
Barretto, Antônio Geraldo Conceição Braga, e Inaldo da Paixão Santos Araújo. 

CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

A Assessoria de Planejamento (ASPLAN) do TCE promoveu, de 19 a 30 de julho de 1993, o Curso de Direito 
Administrativo para seus técnicos de nível superior que exercem atividades na área de controle externo e que não 
possuem formação jurídica. O objetivo principal foi promover o estudo do ordenamento jurídico-administrativo da 
administração pública. Foram palestrantes, os Conselheiros Renan Baleeiro e Adhemar Bento Gomes, e instrutores 
os auditores jurídicos do TCE: João Roberto Muniz Ferreira, Ana Rita Tavares Teixeira, Almir Pereira da Silva, 
Ivonei Silva Prates, Roberto Maia de Ataíde, Juvenal Alves Costa, Telma Almeida de Oliveira e Walter Rodrigues 
da Silva Filho. O curso foi dividido em quatro módulos e abordou temas como Sociedade, Estado e Governo; 
Hierarquia Administrativa, Licitações, Contratos e Convénios.  Responsabilidade Administrativa, Conceitos e Princí-
pios de Direito Administrativo, dentre outros. 
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CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA 

De 12 de abril a 15 de maio de 1993, tendo o técnico Antônio Domingues Chaves Preza como instrutor, 
ocorreu o Curso de Atualização em Língua Portuguesa. Participaram 30 técnicos de nível superior, que fizeram uma 
revisão prática dos conhecimentos lingüísticos a uma adequada forma de expressão oral e escrita, com vistas ao 
aprimoramento da capacidade de redigir com facilidade, clareza e correção. 

PROGRAMA AVANÇADO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL 

Os módulos VII, VIII e IX do Programa Avançado de Auditoria Governamental (PAAG) foram utilizados no 
Centro de Treinamento do TCE, de 28 de setembro a 04 de dezembro de 1992 para 34 técnicos de Cortes de Contas 
do Nordeste (22 da Bahia, 04 de Sergipe, 03 do Rio Grande do Norte, 03 da Paraíba, 01 do Ceará e 01 de Alagoas), 
sendo instrutores KPMG, Peat Marwick Dreyfuss Auditores e Consultores. 

No Módulo VII, foram abordadas a Auditoria de Regularidade Moderna (Financeira e de Cumprimento), 
Pareceres e Preparação de Relatórios, com carga horária de 120 horas / aula. No Módulo VIII, Teoria e Prática de 
Serviços de Consultoria Gerencial, com 60 horas / aula, e o Módulo IX, Abordagens Modernas de Auditoria de 
Regularidade e de Gestão, Processos de Avaliação no Governo, e Entidades do Setor Público: Uma Visão Internacional, 
com 70 horas / aula. 

Em Brasília, de 19 a 28 de maio de 1993, 22 técnicos do TCE da Bahia participaram da conclusão do PAAG, 
na ESAF, quando o coordenador Angel Gonzalez Malaxechevarria abordou os módulos VI e X, que trataram sobre 
Tecnologia Avançada de Avaliação do Controle Interno nas Unidades Econômicas do Estado Segundo o Modelo 
Americano; Grau de Vulnerabilidade, Exposição ao Risco, e Prevenção de Fraudes e Corrupção, além de Auditoria 
Abrangente de Projetos Fiananciados pelo Banco Mundial no Brasil. 

e 
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Flagrante do encerramento do Seminário sobre Auditoria de Regularidade promovido pela Asplan. 

SEMINÁRIO SOBRE AUDITORIA DE REGULARIDADE 

A Assessoria de Planejamento do TCE promoveu, de 07 a 18 de novembro de 1992, o Seminário sobre 
Auditoria de Regularidade e de Gestão e Processos de Avaliação no Governo e Entidades do Setor Público - Uma 
Visão Internacional, tendo como clientela técnicos das cortes de contas da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e 
Rio Grande do Norte, além de representantes da Secretaria do Tesouro Nacional. O seminário teve duração de 70 
horas / aula, sendo instrutor o auditor canadense Edward R. Rowe, ex-auditor geral do Canadá e atual presidente da 
Edward R Rowe & Associates. O evento fez parte do Programa Avançado de Auditoria Governamental (PAAG). 
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SEMINÁRIO INTERNO PARA REVISÃO DO DECRETO-LEI N° 2.300/86 
CONTRIBUIÇÕES DO CORPO TÉCNICO 

Um seminário Miemo para reváão doDecreto Lei n°2.300/86foi realiz_ado de 07 a 10 deabril de 1992, no Auditório 
Lafayette Ponde (Salão Plenário), para 61 técnicos, cujos debates foram coordenados pelo Conselheiro Renan Baleeiro. 
O objetivo foi oferecer subsídios para o aprimoramento do texto do Anteprojeto de Lei que estabelece normas gerais sobre 
licitações e contratos aplicáveis à União, Estados, Municípios e Distrito Federal, e as especificas de aplicação exclusiva 
à administração pública federal. Houve discussão da proposta técnica elaborada pelo corpo técnico do TCE, sendo sua 
redação final encaminhada ao Senado Federal, através do senador Ruy Bacelar. 

SEMINÁRIO SOBRE AUDITORIA DE PESSOAL 

Outro seminário interno, desta vez sobre Auditoria de Pessoal, ocorreu de 25 a 29 de maio de 1992, com a 
participação de 180 técnicos e auditores, no Salão do Plenário, com vistas à atualização dos técnicos sobre conteúdo e 
metodologia de Auditoria de Pessoal, obtenção de subsídios para elaboração do Manual de Auditoria de Pessoal para o 
TCE e instrumentalização do corpo técnico da casa para o desempenho das atribuições constitucionais do TCE no que 
toca à função de controle de gastos de pessoal. 

Participaram como palestrantes: Dr. Edilson Souto Freire, Secretário de Administração do Estado- "A Nova 
Sistemática de Controle de Pessoal no Âmbito da Administração Pública Estadual": Conselheiro Adhemar Martins 
Bento Gomes - "Aspectos Legais do Controle de Pessoal"; Dr. Aloysio Moraes Portugal Júnior, Procurador do Estado 
- "O Regime Único 	do Funcionalismo"; Dr. José Moacir Cardoso, Auditor do TCU - "A Experiência do TCU em 
Auditoria de Pessoal", e Conselheiro Renan Rodrigues Baleeiro, Corregedor do TCE - "Aposentação: Problemas e 
Modalidades". Outros dois temas foram focos de discussão: "Acompanhamento da Despesa de Pessoal", sob 
coordenação do inspetor geral de finanças, Dr. Dagoberto A. F. de Oliveira, e "0 BDRH e os Mecanismos de Controle 
da Folha de Pagamento dos órgãos da Administração Direta em Meios Magnéticos", com João Barroso Bastos Filho, 
analista de sistema da PRODEFt. 

O Presidente do TCE, Conselheiro Bernardo Spector, destaca a importância do Seminário sobre 
Auditoria de Pessoal para os 180 técnicos participantes 
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE 
CONTROLE FINANCEIRO E AUDITORIA 

O Seminário Internacional sobre Controle Financeiro e Auditoria, promovido pelo Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia, com apoio do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) e Escola "Superior de Administração Fazendária (ESAF), foi ealizado de 08 a 14 de setembro de 1993, no 
Centro de Convenções da Bahia. Participaram 286 técnicos, sendo 121 do TCE baiano e 165 de outros órgãos e de 
outros estados. 

O evento foi coordenado pelo Dr. Angel Gonzalez Malaxechevarria, consultor internacional em Gestão 
Financeira e Auditoria, tendo como conferencistas, Dr. Gumercindo Velasquez Gascon, representante da Nacional 
Financeira do México, que abordou "O Sistema de Controle Financeiro dos Empréstimos Externos", e o Conselheiro 
Adhemar Martins Bento Gomes, com o tema "A Evolução e Importância dos Empréstimos Internacionais no Pais". 
Também participaram como palestrantes, técnicos da STN, do TCE da Bahia e do TCE do Paraná. 

Na abertura do Seminário, a conferência do Secretário do Planejamento, Ciência e Tecnologia, Dr. Waldeck 
Orneias, que abordou "O Impacto dos Empréstimos Internacionais no Desenvolvimento da Bailia". No encerramento, 
o Presidente do TCE, Conselheiro Bernardo Spector, afirmou sentir-se honrado em ter o TCE baiano, sob sua 
gestão, promovido evento de tão relevante importância para as cortes de contas brasileiras. 

O Salão Oxalá do Centro de Convenções esteve lotado durante o Seminário Internacional sobre Controle 
Financeiro e Auditoria. 
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Tudo o que da respeito a Lei N"S.660/83 lot aDordado um ante o sennnai io interno para auditores e termos 
do TCE. 

SEMINÁRIO INTERNO SOBRE A LEI N° 8.666/83 

Em 26 e 27 de julho de 1993, o auditor Walter Rodrigues da Silva Filho abordou a Lei n° 8.666/83, no 
Auditório Lafayette Ponde. O evento, promovido pela Asplan, objetivou atualizar Auditores e Técnicos do TCE no 
tocante a Licitação e Contratos e seus reflexos nas ações do Tribunal de Contas enquanto Órgãos de Controle 
Externo, verificando a aplicação da Lei Federal no Estado da Bahia, em face da Lei Estadual. Foram coordenadores 
do Seminário, o Presidente do TCE, Conselheiro Bernardo Spector, e o Vice-Presidente, Conselheiro Adhemar 
Bento Gomes sendo debatedores os auditores Ana Rita Tavares,Ivonei Silva Prates e Carlos Vasconcelos Domingues. 
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INFORMATIZAÇÃO DO TCE : TRABALHO do CEDASC 

Em julho de 1993, o diretor do Centro de Processamento de Dados e Auditoria de Sistemas Computadorizados 
(CEDASC), Roberto de Freitas Tenório de Albuquerque, fez uma avaliação do que representa a autarquia para o 
TCE desde que foi criada, através da Lei n° 4.819, de 28 de dezembro de 1988. Em sua exposição para os 
Conselheiros, o diretor afirmou que, ao tomar posse, constatou uma grande demanda insatisfeita de serviços de 
informática, bem como a necessidade premente de promover o desenvolvimento da cultura de informática dos 
servidores do TCE. "Assumimos o compromisso de reconduzir o TCE do fosso tecnológico em que se encontrava 
perante o jurisdicionado, para o nível de excelência que, historicamente, possuiu e que é necessário ao cumprimento 
de suas atribuições constitucionais", disse, ressaltando que embora a forma jurídica do CEDASC possibilite a 
venda de serviços para o Poder Público, "a urgência reclamada pelas necessidades do TCE nos compeliu a alocar 
todos os recursos disponíveis, no decorrer dos nossos quatro anos e meio de administração, à tarefa de moderniza-
lo'' 

-Tal exclusividade - continua o diretor - associada à imposição legal de não cobrar os serviços prestados ao 
TCE, sempre motivou questionamento da viabilidade econômica da autarquia. Esclarecemos que os serviços hoje 
executados custam metade do que custariam se contratados de terceiros, como também analisamos a recentralizacão 
e chegamos à conclusão de que a transformação da autarquia em departamento, além de acarretar a perda da 
agilidade, especialização, autonomia e flexibilidade do CEDASC, manteria os custos praticamente inalterados. 

Tenório afirmou, ainda, que nestes quatro anos e meio, o CEDASC vem se empenhando em corresponder às 
expectativas depositadas na autarquia e, embora consciente do quanto ainda há por realizar, já dispõe de uma 
extensa lista de serviços prestados, destacando sua estruturação (estrutura organizacional, instalações, orçamento e 
pessoal), planejamento, investimentos, formação de equipe,elaboração de sistemas - ampliação das consultas ao 
Sistema CE da Prodeb , controle de obras, consultas ao BDRH, ampliação do acesso ao sistema de Jurisprudência, 
controle de processos -CPR- edição de textos, gestão de estoques, controle de idexação e expurgo do Arquivo e 
Microfilmagem, administração de veículos, ampliação da oferta do sistema de oficios, mala direta, gestão de 
patrimônio, contabilidade, programação e acompanhamento dos trabalhos de auditoria, entidades e responsáveis, 
controle de notificação e execução de julgados, controle de licitações, contratos e convênios, gestão de Biblioteca, 
automação de escritórios, reestruturação da folha de pagamento, controle de acesso ao computador, programa de 
inscrições para concursos, seminário etc, e controle de ponto de servidores - e cultura 

PLANO DE AÇÃO DO CEDASC 

O Plano de Ação do Centro de Processamento de Dados e Auditoria de Sistemas Computadorizados - 
CEDASC, para até o final deste ano foi apresentado pelo seu Diretor, Dr. Roberto Tenório de Albuquerque, aos 
Conselheiros do TCE, em 27 de agosto de 1992. Tenório abordou a nova dinarnizaçãoda autarquia com aquisição 
do computador DIGITAL, modelo 5000/240. Destacou, entre os projetos a serem desenvolvidos durante o período: 
Sistema de Programação e Acompanhamento de Auditoria -PAD , Sistema de Entidades e Gestores, Sistema de 
Controle de Notificação e Execução de Julgados. O computador Digital foi ligado à Prodeb, possibilitando o acesso 
aos Sistemas CE e SRH para auditorias nos vários órgãos estaduais, segundo informou. 
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POSSE DE SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS 

A terceira geração dos Baleeiros tomou assento no Plenário do TCE, durante o mês de junho de 1993, com a 
posse do auditor de Controle Externo Jayme Baleeiro Neto, no cargo de Substituto de Conselheiro durante as férias 
do Conselheiro Renan Rodrigues Baleeiro,seu pai e filho de Jayme Baleeiro, ex-Presidente do TCE, já falecido. 

Também foram empossados como substitutos de Conselheiros, os Auditores Carlos Vasconcelos Domingues 
da Silva, em novembro de 1992, durante as férias do Conselheiro Adhemar Bento Gomes; Maria Marta Góes da 
Costa e Sá, em agosto de 1992, e Carlos Mário de Amorim Barreto, no mesmo mês, na primeira sessão do TCE sob 
a vigência do seu novo Regimento Interno, substituindo, respectivamente, os Conselheiros Faustino Dias Lima e 
José Borba Pedreira Lapa, em gozo de férias e em setembro deste ano, Telma Almeida de Oliveira em substituição 
ao Conselheiro Adhemar Bento Gomes, durante o período do Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, 
realizado em São Luiz do Maranhão, e em suas férias regulamentares. 

GRUPO DE EDITORAÇÃO 

A Assessoria de Planejamento - ASPLAN constituiu o Grupo de Editoração objetivando divulgar as ações do 
TCE, bem como ampliar o intercâmbio com outros Tribunais. 

Em 1992 foram editados e lançados: Anais do I Encontro Técnico do TCE/Ba e a Legislação Básica do TCE 
(Lei Orgânica e o Regimento Interno do TCE.). 

Em 1993, foram editadas a Resolução Regimental n° 012/93, com as Normas de Procedimento para o 
Controle Externo da Administração Pública e a Revista do TCE, publicação retomada após três anos de paralisação. 

Este grupo é formado por: Antônio José dos Santos Filho, Maria das Graças Ferraz Pinheiro. Mônica Barreto 
Oliveira e Sandra Franco de Azevedo. 

Estes três livretos foram editados pelo Grupo de Editoração do TCE. 
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O Vice-Governador e Secretário da 
Indústria, Comércio e Turismo, Dr. Paulo 
Ganem Souto, abordou o desenvolvimen-
to baiano na abertura do II Encontro 
Técnico do TCE. No destaque, o Plená-
rio, que esteve sempre lotado, demons-
trando o interesse dos técnicos da casa. 

II ENCONTRO TÉCNICO DO TCE 

A conferência do Vice-Governador do Estado e Secretário da Indústria, Comércio e Turismo, Dr.Paulo 
Ganem Souto, abriu o II Encontro técnico do Tribunal de Contas, em 29 de setembro de 1993. O conferencista 
abordou o tema A Bahia e seu Desenvolvimento" quando mostrou aos Conselheiros e aos técnicos do TCE todo 
o esforço do governo na área industrial, comercial e turística baiana.No dia seguinte, também no Plenário Lafayette 
Ponde, o assunto em debate foi Os Aspectos Jurídicos do Controle Externo" tendo como moderador a auditora e 
substituta de Conselheiro, Ora Telma Almeida de Oliveira. Fizeram parte deste painel os seguintes temas : 
"Considerações sobre a Lei 8. 666/93", de autoria da Dra. Ana Rita Tavares Teixeira ; "Agentes Públicos: da 
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Admissão à Aposentadoria" , com o Auditor Drioão Roberto Medrado Muniz Ferreira; o Auditor Jurídico Dr. 
Roberto Cavalcanti Sampaio tratou do terna " Aspectos Jurídicos da Auditoria em Empresas Públicas" e Dr. 
Walter Silva Filho ,Auditor, abordou o tema que trata dos -Discursos Jurídicos e o Controle Externo". 

O segundo Painel, que ocorreu no dia I' de dezembro, reuniu técnicos de informática que abordaram 
"Informática - O Estado da Arte" .tendo Dr. Roberto de Freitas Tenório de Albuquerque como moderador. Os 
tentas abordados foram: Arquitetura de Redes" , com Dr. Paulo Tavares. e Possibilidades e Tendências da 
Informática" . com Dr. José Antônio Bacelar Barata. 

Programado para o dia 02. o painel sobre Auditoria de Gestão, teve corno moderador Dr. Carlos Vasconce-
los Domingues da Silva, com os temas "Tópicos sobre Auditoria de Gestão" . com Dr. Hélio Cal Trigo. 
— Sociometria da Auditoria", com Dr. Antônio Geraldo Conceição Braga, e — Em Busca de Parâmetros da 
Auditoria de Gestão, para urna Unidade Hospitalar" que reuniu Dra. Ivonete Dionizio de Lima, Dra. Geisa Maria 
de Abreu Guimarães e Dr. Tito Belchior Silva Moreira. 

No dia 03, o tema geral do painel esteve voltado para "Gerência de Auditoria" e trouxe para sua 
composição Dr. Frederico de Freitas Tenório que expôs sobre —Auditoria de Obras Públicas". Dr. Carlos 
Vasconcelos Domingues da Silva que falou sobre -Execução de Programas Governamentais e Implementação de 
Suportes Institucionais para a Auditoria", e finalmente Dr. Carlos Alberto Nogueira de Lima abordou o tema 
"Interiorização das Ações do Tribunal de Contas do Estado". 

No encerramento, O Presidente do TCE. Conselheiro Bernardo Spector, ressaltou a importância que este 
Encontro tent para a Casa, congratulou-se com expositores pelo alto nível dos trabalhos apresentados. com  a 
Assessoria de Planejamento pela concepção e organização do evento, dizendo ainda que naquela oportunidade 
sentia-se feliz em encerrar as atividades de treinamento do biênio 92/93 com um Encontro Técnico revestido 
daquela qualidade, pois o aperfeiçoamento de pessoal foi uma de suas principais metas ao iniciar a sua gestão. A 
meta fora atingida, o programa de treinamento propostacumprido quase em sua totalidade se concluía ali em 
grande estilo. 

Para finalizar, agradeceu a participação de todo o corpo técnico, ressaltando ainda que a auditoria 
realizada pela Corte de Contas baiana é elogiada por instituições nacionais e internacionais pela alta capacidade 
dos seus técnicos e auditores e que este nível de excelência só se consegue com o trabalho de um equipe forte 
competente e interessada. 
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O PRESENTE E O FUTURO DAS INSTITUIÇÕES DE CONTROLO FINAN- 
CEIRO COM NATUREZA JURISDICIONAL 

ANTÓNIO DE SOUSA FRANCO. 

I - O CONTROLO INDEPENDENTE DAS FI-
NANÇAS PÚBLICAS 

É um prazer e uma honra dizer algumas pala-
vras de estimulo à reflexão sobre o futuro das institui-
ções de controlo-fiscalização das Finanças Públicas. 

Este lema que proponho tratar visa concentrar a 
nossa reflexão comum sobre o futuro da fiscalização 
financeira independente. Afasto desde logo qualquer 
possibilidade de confusão entre esta e a fiscalização 
financeira exercida pelo Governo e pela Administra-
ção. porque, destas últimas, uma e outra são, na pers-
pectiva do Estado moderno, fiscalização interna do 
poder executivo. Mesmo que haja especialização téc-
nica ou interna de funções -- com organismos 
especialmente incumbidos de fiscalizar ou com atri-
buições cruzadas de competências de fiscalização no 
seio do aparelho executivo, político (Governo) ou ad-
ministrativo (Administração Pública, autônoma ou 
não), a fiscalização interna do Executivo pode ter 
acesso à independência técnica mas não tem 
independência plena, perante o Estado e a sociedade, 
não permitindo garantir a democracia, que supõe a 
separação de poderes, nem a legalidade e o Estado de 
Direito, que exigem juizos independentes dos interesses 
em causa, para que o poder executivo esteja subordi-
nado à Lei,e não acima ou ao lado dela. Os relatórios c 
as decisões do Governo ou de alguns dos seus 
membros, como da administração ou de alguns dos 
seus serviços, por mais bem elaborados que estejam, 
não são fiscalização financeira plena exercida, no 
âmbito do Estado democrático, com independência ins-
titucional: constituem mero controlo interno do 
Executivo.. E não fornecem uma base suficiente e 
credível para que o Povo possa saber se os seus 
impostos estão a ser bem cobrados e se o produto deles  

está a ser bem gasto pelo Executivo -- Governo ou 
Administração Pública -- com a certeza que só resulta 
da combinação entre a capacidade técnica e a isenção 
e independência institucionais. 

É importante dizer isto, pois, em estádios 
infantis, larvares ou até adolescentes da cultura demo-
crática, há alguma tendência para repousar 
comodamente a fiscalização feita pelo Governo ou pela 
Administração sobre o Governo ou sobre a Adminis-
tração. Ela é importante, mas, em democracia, não 
garante juizos fiáveis. Importa dizer que esta é uma 
fiscalização sempre interna, sempre independente. 
sempre comprometida com a própria responsabilida-
de da gestão. Não pode dispensar-se; deve ser honesta 
c capaz; mas tem de ser avaliada e confirmada de fora 
para poder fazer fé. Portanto, e por outras palavras, 
em termos de separação de poderes e de fiscalização 
de Governo e da burocracia pelo Povo, ela não limita 
minimamente o poder financeiro do Estado, na ins-
tância executiva, nem oferece garantias sólidas para 
um juízo de confiança do Povo,que é, desde a Magna 
Carta,para não falar das concepções da democracia 
limitada dos filósofos gregos, o fundamento último de 
uma actividade financeira consentida e não despótica. 
Tal juizo só na fiscalização financeira independente 
pode basear-se, nos Estados Democráticos de Direito. 

Esta fiscalização financeira independente pode 
assumir duas grandes formas, admitindo como é que 
no Estado Moderno a democracia tem de ser sempre, 
em sentido amplo, representativa: ou seja. por via da 
representação directa eleitoral ( e então só parlamenta-
res, Presidente da República ou outros magistrados 
directamente eleitos exercem esta forma de represen-
tação) ou por via da confiança indirecta (que abrange 
os Governos, como abrange, por exemplo, os agentes 
não governamentais nomeados pelos órgãos políticos, 
como é o caso de juízes e outros magistrados). 
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Então, na democracia representativa, que pressu-
põe o exercício em nome do Povo de todas as funções, 
quer dos directamente eleitos quer dos indirectamente 
eleitos, de acordo com as leis e com escolhas operadas 
pelos agentes de representação e magistrados eleitos, a 
fiscalização financeira tem de se fazer, basicamente, 
por duas formas e segundo dois critérios: 

- A fiscalização política isto é, a fiscalização 
permanente da actividade financeira, que assume 
momentos altos, qualificados e declarativos, 
nomeadamente, na aprovação das contas do Estado, 
apresentadas pelo Governo e pela Administração ao 
Parlamento, mas que se exercita através de todas as 
outras formas especificas ou genéricas, de fiscalização 
da actividade financeira por parte do Parlamento. 

- A Fiscalização técnico-iurisdicional que se 
exercita mediante a actuação de órgãos independentes 
encarregados de apurar o modo como a actividade 
financeira se subordina e acata as leis gerais, as auto-
rizações específicas, nomeadamente as constante do 
Orçamento, e /ou critérios de correcção que garantam 
a inexistência de desperdícios e a melhor utilização 
técnica económica, face a critérios objectivos, 
definindo pela ordem jurídica e pelos decisores políti-
cos e pelos saberes científicos e técnicos da gestão 
financeira. 

O Estado democrático contemporâneo 
reelaborou, a partir da evolução do Estado de participa-
ção medieval e do Estado nacional moderno, uma e 
outras destas funções. Por vez, as instituições 
antecessoras não corresponderam sempre inteiramente 
ao que são os actuais tribunais ou conselhos de contas. 
Os seus órgãos tinham, aqui, funções de tesouraria 
central, além, funções de inspecção financeira, em ou-
tro lado funções correspondentes à actual contabilidade 
pública da execução do orçamento. Mas sempre estas 
instituições — como a Casa dos Contos portuguesa --, 
tinham funções de directos auxiliares do Rei; e sempre 
nelas com as garantias essenciais de racionalidade 
económica, nomeadamente contabilistica, que são pró-
prias do aparecimento do sistema capitalista e do Estado 
moderno, assim como uma profunda independência e 
isenção técnico jurídica, as configuram como instituições 
no essencial independente da administração financeira 
e dotadas de uma certa função de fiscalização e controlo  

relativamente a toda ela. Em nome do Rei primeiro, em 
nome do Povo depois — mas sempre fora da "adminis-
tração" ou "gestão" financeira comum. 

Não é por acaso que, no nosso século, só os 
Estados totalitários de ideologia ou autoritários por 
convicção, prática ou subdesenvolvimento, não têm 
tais instituições; e sinal inequívoco da democracia é o 
seu nascimento, a que hoje assistimos na Europa Central 
e Oriental como na ex-União Soviética. 

Fiscalização política dos Parlamentos e fiscalirk-
ção técnico-jurídica dos Tribunais / Conselhos de Contas 
— entre si independentes mas intimamente coordena-
dos — são pois um produto da cultura européia. O 
controlo financeiro é. essencialmente, cultura; é histo-
ricamente cultura democrática; e, no que concerne o 
controlo financeiro técnico-jurisdicional independente 
do Estado constitui um produto típico e exclusivo da 
cultura européia, que, como tantas outras peças do 
Estado democrático, foi adaptado e integrado em outras 
experiências por esse mundo fora. 

Dito isto, proporei alguns temas de meditação 
sobre o futuro das instituições actuais de controlo fi-
nanceiro — em particular, os Tribunais de Contas. Num 
Mundo sujeito a tão aceleradas mudanças — em parti-
cular como temos visto nestes anos de mutação radical 
entre 1989 e 1993 — o controlo financeiro constitui um 
domínio em que essas mudanças são particularmente 
sensíveis e complexas. O que se pretende propor é, 
apenas, algumas pistas de reflexão sobre os caminhos 
do futuro, que exigem das instituições de controlo fi-
nanceiro uma atitude de atenção permanente às trans-
formações da cultura, do sistema econômico-social, da 
actividade financeira, das próprias técnicas de controlo; 
em suma, uma permanente reflexão critica e uma per-
manente mentalidade de reforma. Sem tudo isto, have-
rá formalismo processual ou contabilistico; mas não há 
aquela limitação do poder que se exerce sobre o patri-
mónio das pessoas e sobre os dinheiros públicos — 
públicos, porque do Povo e não do Estado --que está na 
origem das modernas democracias representativas e 
dos Direitos do Homem como contribuinte face ao 
Estado, nomeadamente: 

- pelo consentimento parlamentar ou referenda-
rio dos tributos; 
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constante e expansivo das burocracias, que só se trava 
com a fiscalização concreta, próxima e permanente; 

- pela votação parlamentar do seu montante anual 
e dos gastos que suporta (orçamento); 

- pela fiscalização parlamentar da execução do 
orçamento; 

- pela responsabilidade financeira de todos os 
que geram dinheiros públicos. 

A importância destes princípios — que informam 
a democracia financeira e estão na origem dos Direitos 
Financeiros modernos -- é ilustrada pelo facto de terem 
origem e matéria financeira muitos dos momentos ge-
radores das democracias modernas ( a Magna Carta, a 
Revolução norte-americana, os Estados Gerais que ini-
ciaram a "Revolução Francesa", os actuais movimentos 
dos referendários no Ocidente) e algumas das suas 
crises (vejam-se as actuais "crises de corrupção" em 
diversos Estados). 

- a credibilidade, transparência e responsabilida-
de e ("accountability") de governantes e administra-
dores perante a opinião pública, a imprensa, os outros 
tribunais, que só é garantida por órgãos dotados de 
credibilidade e autoridade social e técnica -- ou seja, 
com capacidade técnica para avaliar uma gestão finan-
ceira cada vez mais complexa e com independência de 
julgamento, para "dizerem de sua justiça" sem subor-
dinação, nem ao Executivo fiscalizado, nem ao Parla-
mento fiscalizador segundo outro critério. 

Posto isto, passemos pois a ver: 

- os principais sistemas de controlo técnico-juris-
dicional; e 

- as encruzilhadas do presente e do porvir. 
E. se daqui resulta o reforço dos mecanismos 

parlamentares. resulta também, pela mesma lógica do 
Estado de Direito democrático, a plena instituição e o 
reforço da fiscalização jurisdicional e técnica, entre 
outras, por estas razões: 

- a separação de poderes e funções (entre 
Executivo fiscalizado e Parlamento fiscalizador; como 
entre Parlamentos — políticos e legisladores — e Tribu-
nais de Contas -- técnicos e aplicadores da Lei); 

- a efectivação dos direitos e poderes essenciais 
dos contribuintes, que, num Estado democrático 
moderno, compete sempre aos tribunais; 

- a complexidade técnica crescente da actividade 
financeira, que a torna inacessível à mera fiscalização 
política e exige órgãos técnicos habilitados e dotados de 
total independência; 

- a garantia independente do princípio da legali-
dade exercitada mesmo (e sobretudo) sobre (ou contra) 
os Governos e as Administrações, para que, conforme 
Aristóteles já reflectiu ser essencial ao "Estado mode-
rado—, o poder esteja subordinado à Lei, e não esta 
àquele; - a travagem do "crescimento oculto" do Estado, 
à margem da Lei e da decisão orçamental, pelo interesse 

II - OS SISTEMAS DE CONTROLO FINANCEIRO 

1. O estudo da experiência de outros tribunais de 
contas e de instituições de natureza similar afigura-se 
da maior importância para entender a realidade de 
cada pais, para lhe dar, em especial por parte dos 
respectivos responsáveis, um sentido e um dinamismo 
correctos e para orientar a sua reestruturação e reforma, 
quando ocorra, como nos últimos anos tem sido o caso 
do Tribunal de Contas de Portugal. 

Qualquer análise nesta matéria depara 
imediatamente com um problema de terminologia. De 
facto, como de seguida se explicará, as diferenças profun-
das entre este tipo de instituições tomam dificil encontrar 
uma designação que inequivocamente as identifique 
como conjunto constituído por elas e apenas por elas. Na 
verdade, são profundas as diferenças entre os Tribunais 
de Contas e as Instituições Superiores de Controlo que 
poderemos agora qualificar de tipo inglês (sistema de 
Auditor-Geral), nomeadamente, como se verá, pelo 
caráter normalmente colegial dos tribunais e singular 
dos auditores-gerais, por os primeiros terem poderes 
jurisdicionais (e também poderes não jurisdicionais) e os 
segundos disporem apenas de poderes não jurisdicionais 
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(embora por vezes, para muitos efeitos, desde a obriga-
toriedadedos seus mandatosaté a obtenção deprova, com 
equiparação aos tribunais, corno sucede na própria 
Inglaterra) e. ainda, por os tribunais, muitas vezes, se 
integrarem no poder judicial ou funcionarem como 
órgãos independentes da estrutura do Estado ao passo 
que os auditores-gerais funcionam muitas vezes como 
órgãos independentes articulados com o Parlamento 
(comparáveis, entre nós, por exemplo. ao  Provedor de 
Justiça e à Alta Autoridade Contra a Corrupção). 

No entanto, é verdade que apesar destasdiferenças 
estruturais. orgânicas e funcionais, o que existe de 
comum entre estes tipos de instituições - e permite, sem 
sombra de duvida, agrupá-las em organizações que as 
têm como membros, em princípio todas elas e só elas - 
mais forte no que aquilo que as separa. Com  efeito, trata-
se sempre de instituições com estas características: 

- Serem órgãos integrados no aparelho do 
Estado, normalmente com estatuto constitucional 
("órgãos de soberania", para usar a conceptualização 
das Constituições portuguesas: "instituições" para usar 
a conceptualização dos órgãos mais importantes e 
independentes da Comunidade Européia). 

- Serem órgãos independentes, mesmo quando 
exista um estreito vínculo de articulação especial com o 
Parlamento (como é regra no sistema de Auditor Geral). 
nesse sentido se distinguindo de órgãos de controlo 
interno do próprio Estado integrados na Administração, 
mesmo dotados de independência técnica (do tipo das 
Inspeções Gerais). 

- Serem órgãos que têm por função exercitar o 
controlo financeiro externo (porque independente do 
Governo e fora da Administração), independente (não 
apenas no plano técnico mas no plano jurídico-político) 
e supremo (porque não sujeito a instruções nem a revisão 
por parte de qualqueroutro órgão quanto aoconteudo dos 
juízosque formulam, independentementedepoder haver 
decisões complementares, conto, por exemplo, as que o 
Parlamento venha a tomar com base no parecer do órgão 
de auditoria sobre a Conta Geral do Estado). 

- Serem órgãos públicos, por isso se distinguin-
do das entidades privadas que exercem auditoria. 

- Serem órgãos que têm funções e poderes de 
controlo financeiro, jurídico ou de mérito técnico (boa 
gestão financeira. auditoria, "três e's": economicidade. 
eficácia e eficiência, etc.). sendo estes poderes, nuns 
casos, jurisdicionais, isto é. próprios de um Tribunal e. 
noutros casos. não jurisdiciona is (publicação de relatóri-
os que não são obrigatórios de per si, embora nasçam do 
exercício do poder de investigação dotado de obrigatori-
edade e tenham autoridade técnica, política e social em 
razão do tipode divulgaçãoque o órgão emitente entenda 
dever dar-lhes e que podem integrar recomendações, em 
si não obrigatórias mas eventualmente atendiveis por 
parte, nomeadamente. do Executivo e da Administração, 
para de futuro se avaliar se se preocuparam ou não com 
o respeito do princípio da legalidade e com o dever deboa 
administração). 

Este conjunto de características delimita órgãos 
bem inclividualizados, que apesar das suas diferenças 
muito acentuadas de paí s para país em razão da respectiva 
orgânica de Estado e da respectiva tradição histórico-
financeira, não deixam de se identificar entre si no 
essencial. Daí que seja inequívoca a sua característica de 
órgãos independentes e supremos do Estado (não de 
regiões, municípios ou Estados federados), com poderes 
e funções de controlo financeiro. jurisdicionais ou não.  
Designam-se por supreme audit institutions (SAI's), 
entidades fiscalizadoras superiores (IFS). instituições 
superiores de controlo (ISC's). ou expressões equivalen-
tes. 

2. Embora se tenham feito sumárias referências 
aos dois principais tipos de tribunais de contas ou órgãos 
similareshoje existentes, importará sintetizar inicialmente 
algumas das características fundamentais que um relan-
ce comparativo. mais amplo do que o contido na presente 
publicação, mas no essencial confirmai' vo das 
características fundamentais das instituições que são 
objecto das monografias agora elaboradas, as quais 
constituem urna amostra qualitativamente representati-
va, permite confirmar. 

Desde logo, importa sublinhar que, se nem todos 
os Estados dispõem de órgãos centralizados deste tipo - 
embora, historicamente, a partir de um grau médio de 
complexidade na organização financeira do poder po-
lítico, todos disponham de mecanismos de controlo -, 
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hoje é uma característica dos Estados modernos a 
existência de um órgão independente, nacional e central 
de controlo financeiro, ao qual por vezes se justapõem 
formas diversas de controlo, umas inseridas na própria 
Administração, outras contratualmente resultantes de 
a Administração se socorrer da perícia de auditores 
que exercem controlo no sector privado, outras resul-
tantes da criação de instituições próprias num nível 
político-administrativo inferior ao do Estado, embora 
com características semelhantes às do próprio Estado 
(tribunais de contas ou órgãos similares do Estado 
federados, das regiões, dos municípios). 

A experiência revela que, com raríssimas 
excepções que a História tem vindo a reduzir, hoje a 
existência de um controlo financeiro estadual, nacional 
e centralizado independente é uma característica dos 
Estados modernos, sublinhada pela complexidade e 
importância da actividade financeira pública e pela 
natureza mais ou menos democrática do Estado; pois, 
sendo a democracia, acima de tudo, um sistema de 
limitação do poder, a existência de órgãos especializa-
dos independentes de controlo financeiro constitui a 
maior das garantias de que os dinheiros públicos, 
enquanto fenómeno especificamente financeiro (dis-
tinto, neste aspecto, da dimensão jurídico-fiscal, que 
contrapõe individualmente o Estado aos contribuintes 
a propósito da percepção das receitas tributárias), sejam 
afectos com a máxima honestidade, legalidade e 
correcção, à satisfação das necessidades públicas, para 
que a carga fiscal possa ser tão baixa quanto for possí-
vel e os beneficios correspondentes para aplicação das 
receitas tão altos quanto for tecnicamente viável. 

Não admira, portanto, que as únicas excepções 
significativas à característica que se vai afirmando cada 
vez mais neste final do século XX dos Estados 
modernos no plano financeiro - existência de um ór-
gão de controlo financeiro central, supremo e 
independente - seja objecto de excepção apenas em 
duas situações típicas. 

A primeira é constituída pelos Estados de 
estrutura não democrática (entendida democracia no 
único sentido que hoje historicamente pode ter, qual é 
o da organização de um regime de poder limitado, 
representativo e pluralista, tendo em conta a experiência  

do Estado de Direito democrático e social). Foi o caso 
dos Estados de organização político-social e económica 
colectivista, desprovidos de órgãos deste tipo, quer por 
rejeitarem o princípio da separação de poderes, que 
por não aceitarem a sujeição, própria do Estado de 
Direito, do poder político-administrativo financeiro à 
legalidade e a critérios objectivos ou técnicos de efici-
ência e economicidade aplicados por um órgão 
independente. Nesses Estados, que rejeitavam a limi-
tação de poderes, a única forma de controlo financeiro 
admitido era o controlo político, nuns casos exercitado 
por órgãos do partido, noutros por ministérios es "-
alizados ou órgãos do governo, em outros por instân-
cias administrativas, em outros ainda por instâncias 
formalmente parlamentares. O movimento da demo-
cratização na Europa Central e de Leste e na ex-União 
Soviética - hoje Comunidade de Estados Independentes 
- denota claramente que a democratização do Estado. 
pluralismo social e a descentralização do sistema 
económico exige imediatamente a criação de órgãos 
deste tipo, que está sendo prosseguida, umas vezes 
reatando uma tradição anterior interrompida, outras 
vezes inteiramente ex novo na generalidade desses 
Estados. Mesmo onde o sistema colectivista se mantém, 
basta um simples impulso de modernização económica 
para criar órgãos. conquanto imperfeitos, de controlo 
financeiro dotados da forma possível de independência 
e supremacia relativamente ao Governo e à Adminis-
tração (pois é essa a única dependência que anula 
totalmente a isenção, uma vez que Governo e Admi-
nistração são os órgãos que exercem a actividade fi-
nanceira controlada, cobrando receitas e fazendo des-
pesas): é o caso da China, na qual a criação de um 
órgão autónomo de controlo, influenciado por 
experiências européias, como a inglesa, holandesa e a 
espanhola, se integra na experiência das "quatro mo-
dernizações" de Deng Xiao Ping. 

A segunda excepção importante reside nos 
Estados muito rudimentares ou mais atrasados, no plano 
político como no plano económico: ela localiza-se em 
alguns Estados Africanos, concretizando-se adequada-
mente na situação de certos Países Africanos de Lín-
gua Oficial Portuguesa. onde há sinais de mudança no 
interesse manifestado pela criação de um órgão deste 
tipo em Angola e na criação efectiva de tribunais de 
contas em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. 
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Em ambos os casos encontramos um cruzamen-
to de arcaísmo e Estados monocráticos ou autoritários, 
que explica a ausência de um órgão deste tipo, 
expressão de deficientes ou nulas características de 
modernidade das estruturas, instituições e actividade 
financeira. Em outras experiências de Estados autori-
tários, a manutenção de tribunais de contas correspon-
de ao respeito por tradições históricas e por formas 
próprias do Estado democrático e liberal, embora, 
mesmo aí, a independência efectiva seja limitada, quer 
assumindo características meramente formais de 
controlo burocrático ou legalístico, quer submetendo 
de facto o substracto real da independência dos órgãos 
- as instituições independentes exigem homens 
independentes e livres - mediante a substituição dos 
seus principais titulares ou órgãos. 

Por vezes, é a existência de uma tradição 
histórica, que mantém em Estados muito modernos 
instituições extremamente arcaicas, que explica o tar-
dio aparecimento de órgãos deste tipo (é o caso do 
nível federal da Confederação Helvética - Suíça), mas, 
naturalmente, trata-se de experiências singulares, nas 
quais mesmo assim ocorreu a criação recente de 
instituições superiores de controlo. 

O panorama, neste momento, no Mundo é pois 
claramente favorável à generalização das instituições 
superiores de controlo como uru dos traços mais avan-
çados da democracia moderna - e sinal ineludivel da 
sua expressão real, ou não, nas instituições financeiras 
- e para, do mesmo passo, uma certa internacionaliza-
ção, coordenação, harmonização, e até uniformização, 
de critérios e procedimentos, de que são causa, 
expressão e conseqüência as organizações 
internacionais e comunitárias a que antes, a propósito 
da experiência portuguesa e do seu contexto 
internacional, se aludiu já. 

3. Além das características formais dos órgãos, 
importa sublinhar que a sua experiência como 
instituições superiores de controlo financeiro (nalguns 
países se fala de auditoria, mas esta tem um significado 
específico e mais restrito, em português como em ou-
tras línguas), implica a existência de órgãos que exer-
çam a fiscalização sistemática da actividade financei-
ra, de forma preventiva, simultânea ou sucessiva, de 
acordo com os critérios de padronização que sejam  

adoptáveis, tanto no que toca à legalidade em sentido 
restrito como no que toca à sua correcção técnico-
econômica, bem como quanto a valores instrumentais 
(como os contabilisticos, por exemplo). 

O controlo financeiro, neste sentido, abrange tan-
to a jurisdição - exercício do controlo sobre as formas 
próprias da Justiça (tal como a entende, por exemplo. 
a Declaração Universal dos Direitos do Homem no seu 
artigo 10°, para nos não reportarmos agora a conceitos, 
doutrinários e a concepções jurisprudenciais, como a 
concepção de jurisdição que tem vindo a ser desenvol-
vida pelo nosso Tribunal Constitucional), e bem assim 
os órgãos de mero controlo ou simples controlo 
[actividade igualmente permanente de verificação da 
regularidade e do mérito da actividade financeira sem 
poder de jurisdição, portanto, com mero caracter opi-
nativo ( consultivo, parecer ou de recomendação, 
consoante os casos ) ]. É pois fundada a distinção que 
o artigo P' da Lei 86/89, de 08 de setembro, faz quanto 
a estes dois tipos de poderes, que podem existir cumu-
lativamente ou em alternativa; houve no passado órgãos 
meramente jurisdicionais; em algum local existem hoje 
no presente, mas eles em regra tendem a ser de juris-
dição e controlo simples; os órgãos de controlo simples, 
por definição, não têm poderes de jurisdição. 

Jurisdição e controlo não podem confundir-se 
com as formas de controlo interno, as quais existem 
no interior do próprio sistema controlado (o poder 
executivo ou a administração pública, consoante os 
casos), não sendo independentes relativamente a esse 
sistema. O controlo interno pode ser político ou admi-
nistrativo; especializado (como o das inspeções gerais 
dos Ministérios que as têm ou da Direcção-Geral da 
Contabilidade Pública no domínio orçamental) ou não 
especializado; ocasional ou permanente; contratado (por 
empresas de auditoria) ou oficioso; autocontrolo ou 
heterocontrolo. Em qualquer dos casos, já passou o 
tempo em que se admitia que a autonomia técnica dos 
órgãos mais especializados de controlo interno permi-
tia substituir a autonomia jurídica e social dos órgãos 
independentes de controlo externo; hoje só tem 
reconhecimento internacional como órgãos de controlo 
externo, no plano internacional como no comunitário 
europeu, os tribunais de contas ou órgãos equivalen-
tes, sem prejuízo de se considerar cada vez mais 
importante a actividade do controlo interno, qualquer 

42 
	

DOUTRINA —Revista do TCE - BA ng 17 Dez-93 



que seja a sua natureza, quer como base do controlo 
externo quer como garantia de proximidade e eficiên-
cia. O controlo financeiro é redução da actividade fi-
nanceira e não burocracia; embora, se for mal inter-
pretado, possa converter-se em burocracia. prevertendo 
assim a sua função de controlo, assegurando a eficiên-
cia e a regularidade (maxime legalidade). 

Por outro lado, a experiência comparativa revela 
também que são múltiplas as formas de controlo tanto 
as formas típicas ( de que logo de seguida se dão 
alguns exemplos ) como as formas atípicas ( expressas 
em todas as acções decorrentes do exercício perma-
nente de uma função de acompanhamento, confronto 
com os objectivos e critérios enfomiadores e avaliação 
da actividade financeira ). Entre as formas típicas apon-
tam-se, sem qualquer preocupação de exaustividade, a 
fiscalização prévia ( que pode condicionar ou não a 
produção de alguns dos efeitos, nomeadamente os fi-
nanceiros, dos actos fiscalizados ), a fiscalização si-
multânea ( que pode ter ou não autonomia jurídica, 
desenrolando-se no decurso de uma actividade finan-
ceira ); entre nós, a fiscalização simultânea pode ser 
considerada uma parte da fiscalização sucessiva; mas 
também se poderia considerar que é simultânea a fis-
calização prévia limitada, consistente na sujeição a 
visto ou acto equivalente com possibilidade de produ-
ção de alguns efeitos financeiros ( a qual existe, entre 
nós, nomeadamente no domínio de certas operações 
praticadas na Administração da Saúde ) e a fiscaliza-
ção sucessiva ( que pode consumir a fiscalização si-
multânea e se pratica, em sentido amplo, depois de 
praticado o acto, mesmo que estejam ainda decorridos 
alguns dos seus efeitos; ou stricto sensu depois de 
praticado o acto financeiro e completamente produzi-
dos os seus efeitos operativos ou jurídicos). 

As formas de fiscalização sucessiva tendem hoje 
a ser predominantes, e são muito diversas, apontando-
se apenas alguns casos: inspecções de fiscalização ( 
destinadas a apurar a eventual verificação de irregula-
ridades); auditorias ( acções tendentes a caracterizar a 
orgânica e funcionamento de certos serviços ou opera-
ções e a confrontá-los com alguns objectivos e critérios 
de actuação ); julgamento de contas ou actos equiva-
lentes; aplicação de sanções; efectivação de responsa-
bilidades de diverso tipo; elaboração de pareceres ou 
relatórios globais (como, por exemplo, os pareceres  

sobre a Conta Geral do Estado, que constitui uma das 
mais comuns competências das instituições de poderes 
de controlo) ou especiais ( sobre actos, operações, 
projectos ou programas específicos ); exercício de 
competência consultiva ( recomendações, sugestões...). 

4. Detenhamo-nos agora sobre os principais 
sistemas comparativos sem deixar de por em relevo 
que, de fora da estrutura dominante hoje em matéria 
de instituições superiores de controlo, se situam algu-
mas das situações de controlo - em certos casos carac-
terizadas pela inexistência de instituições superiores 
com as características já apontadas - e situações em-
brionárias, híbridas ou intermédias. É sempre assim, 
mas não será mal sublinhar que não existiu qualquer 
intenção de tentar esgotar os modelos existentes na 
realidade prática. 

Todavia, em boa parte pela circulação de 
informação e por uma certa homogeneização das 
estruturas e práticas neste domínio, como em tantos 
outros, no espaço do Mundo, a verdade é que são hoje 
verdadeiramente típicos e bem demarcados os princi-
pais sistemas de fiscalização financeira suprema e 
independente do Estado e externa em relação ao 
Governo e à Administração. Ao dizê-lo, também se 
não exclui que existam instituições que, situadas num 
dos sistemas, recolham algumas das características do 
outro, o que sempre resulta de uma dinâmica de 
interacção; tão pouco se considera a situação para além 
dos sempre inevitáveis erros ou lacunas de informação 
ou apreciação, imutável ( por exemplo, a transforma-
ção do Tribunal de Contas da Argentina num órgão 
do tipo Auditor Geral; e, em 1991, ocorreu o acto do 
Parlamento que abriu caminho a que o Tribunal de 
Contas da Bélgica. um  dos únicos da Europa que se 
não ocupava de tal matéria, passasse a exercitar o 
controlo de gestão; isto para não falar das grandes 
mutações que se sucedem neste domínio em resultado 
do desmoronamento do bloco de Estados socialistas). 
Ater-nos-emos, contudo, às características predominan-
tes, na História como na prática recente, procurando, 
neste ponto, configurá-las tal como elas indutivamente 
se nos apresentam, com a preocupação de evitar 
qualquer preconceito teórico ou, a priori, doutrinário 
ou filosófico. 

Os dois sistemas em causa, considerando a sua 
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gênese na experiência européia, têm uma característi-
ca comum: procuram assegurar, como faz parte do 
legado europeu na História moderna e contemporânea, 
a democracia financeira, instituindo órgãos competen-
tes e independentes que fiscalizem, em nome e no 
interesse dos contribuintes, as receitas publicas, que se 
desejam as necessárias para realizar os objetivos defi-
nidos politicamente pelo órgão competente, mas tão 
baixas quanto para tal for possível, e as despesas, que 
se desejam igualmente adequadas aos objectivos 
seleccionados pelos órgãos políticos mas com tão pou-
co desperdício quanto seja possível. Isto pressupõe uma 
certa idéia de especialização de funções dos órgãos do 
Estado e de separação de poderes; pressupõe a aplica-
ção dos critérios do Estado de Direito à actividade 
financeira, que deixa de ser concebida como uma pura 
exacção do poder sobre o patrimônio dos particulares; 
pressupõe ainda que o controlo político se exerça atra-
vés dos órgãos representativos dos contribuintes - daí 

peso das relações financeiras, que não são pretexto 
mas causa detonante, certamente, de outras causas não 
menos profundas - que, ao modelo americano ou ao 
francês, criaram a estrutura financeira dos Estados 
modernos da Europa e, dela e das "Europas Ultrama-
rinas". a generalizaram no Mundo. Então, os Tribu-
nais de Contas ou órgãos equivalentes são um dos dois 
órgãos de controlo externo - sendo que a fiscalização 
financeira política, também ela independente e tam-
bém ela externa em relação ao Executivo (governo, 
administração), também ela suprema por representar a 
soberania do Povo, compete aos Parlamentos; e, numa 
posição de maior isolamento ou maior cooperação, a 
fiscalização financeira jurisdicional e técnica, também 
independente, suprema e externa ao Executivo, compete 
aos órgãos que designamos aqui por Tribunais de 
Contas ou similares ou instituições superiores de 
controlo. 

O resumo desta experiência histórica explica por-
que é que os dois sistemas nascem, ambos na Europa, 
e se propagam depois pelo Mundo, com zonas de afron-
tamento e zonas de miscegenação, até ao presente. 
São eles o sistema do Tribunal de Contas e o sistema 
do Auditor-Geral-  o primeiro, tem predominado na 
Europa Continental (com origens no século XIII em 
Estados como a França e Portugal), sofrendo depois a 
importante modernização que é dada pelo Estatuto do 
Tribunal de Contas aprovado por Napoleão, em 1805;  

segundo nasceu da necessidade que o Parlamento 
britânico sentiu de se socorrer de órgãos de auditoria 
competentes, como forma de apoio à Comissão de 
Contas Públicas, estrutura exemplar e decisiva do 
controlo financeiro da execução do orçamento e ins-
tância fundamental de cooperação entre o Parlamento, 
como um todo, e o Auditor-Geral, que funciona como 
auditor independente do Parlamento, para a fiscaliza-
ção e a certificação das contas públicas. 

Se observarmos o universo que nos rodeia, vere-
mos que têm Tribunais de Contas a Alemanha. a 
Áustria, a Bélgica, o Brasil. Cabo Verde, a Comunidade 
Européia, a Espanha, a França, a Grécia, a Itália, o 
Luxemburgo. os Países Baixos, Portugal e, porventura, 
embora se trate de um caso singular e algo misto. o 
Japão. Têm Auditor-Geral o Canadá, a Dinamarca, os 
Estados Unidos, a Finlândia. a Irlanda, Israel e o Reino 
Unido. 

O sistema do Tribunal de Contas em geral, 
caracteriza-se por ter urna estrutura colegial, dotada 
de poderes jurisdicionais e de poderes não jurisdicio-
nais de mero controlo financeiro, em regra mais desli-
gada do Parlamento do que no outro sistema (embora 
nos últimos anos se tenham verificado evoluções no 
sentido de uma intima ligação ao Parlamento - é o 
caso da Espanha -, ou no da afirmação de que se trata 
de um órgão auxiliar do Parlamento - é o caso do 
Tribunal de Contas da União do Brasil -, enquanto 
algumas dessas instituições são consideradas órgãos 
independentes mas integrados no poder executivo - 
como parte da doutrina, porventura majoritária, com 
sede no Tribunal de Contas da Alemanha - e, como 
será mais normal, órgãos integrados no poder judicial, 
ainda aqui de maneiras diversas). 

No sistema de Auditor-Geral configura-se um 
órgão em regra singular, desprovido de poderes juris-
dicionais, exercitando o mero controlo financeiro, atra-
vés de relatórios ou pareceres, dirigidos aos responsáveis 
ou tornados públicos, que apontam as deficiências ve-
rificadas em determinada acção de inspecção ou audi-
toria e as recomendações formuladas para a melhoria 
da regularidade ou da correcção operacional no futuro. 

Esta caracterização permite, no essencial, sepa-
raras águas e tem conseqüências lógicas que de seguida 
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se apontam. É, todavia, prudente sublinhar que cada 
instituição é um caso. O perfil da instituição e a sua 
estrutura de poderes e funções varia enormemente de 
acordo com as tradições e as necessidades nacionais, e 
a tendência recente para a prática de métodos de audi-
toria operacional, nomeadamente verificando se a 
actividade financeira controlada obedeceu a critérios 
ou indicadores de economicidade, eficácia e eficiência 
( os três "e's" ), tem levado a importantes transforma-
ções nas últimas dezenas de anos. Pode dizer-se que 
existe, entre os organismos superiores de controlo e 
nas instâncias internacionais em que estas questões são 
debatidas, um consenso sobre a inadequação e, em 
alguns casos, a insuficiência dos poderes meramente 
jurisdicionais e dos critérios de mera legalidade ( por 
vezes entendidos de uma maneira estrita e formal, 
como é próprio dos economistas, gestores e auditores e 
da prática juridicamente deficiente de Países autoritá-
rios e do Terceiro Mundo muito alheios ao conceito de 
Estado de Direito ), o qual deve ser completado - 
alguns defendem mesmo que deverá ser substituído - 
pela análise da correcção ou da boa gestão da actividade 
financeira. Por outro lado, a articulação entre o Parla-
mento, entidade fiscalizadora suprema política, e a 
instituição superior de controlo financeiro jurisdicional 
ou técnico, também em resultado da influência do 
sistema anglo-saxônico, é uma tendência dominante 
dos tempos modernos: em vez de o Tribunal de Contas 
enviar anualmente ao Parlamento um relatório sobre a 
Conta Geral do Estado e, em muitos casos, mais nada 
(como sucedia até há pouco em Portugal), passa-se a 
atribuir ao Parlamento importantes funções na desig-
nação de alguns juízes, a criar, à semelhança do'  Public 
Accounts Conunittee" inglês, órgãos próprios nas quais 
a colaboração com o Tribunal de Contas é importante 
(Comissão de Controlo Orçamentário no parlamento 
alemão e no Tribunal das Comunidades Européias; 
Comissão Mista para o Tribunal de Contas nas Cortes 
Espanholas, por exemplo) nas quais a colaboração per-
manente entre Tribunal de Contas e as cortes se insti-
tui, chegando ao extremo de o Tribunal de Contas 
funcionar como o verdadeiro instrutor de processos de 
efectivacão de responsabilidade de todos os gestores 
públicos perante as Cortes (como sucede em sistemáti-
cas audiências públicas no Parlamento de Israel). A 
influência dominante do modelo anglo-saxônico leva, 
ainda, a que se criem Tribunais de Contas sem poderes 
jurisdicionais, apostando na independência mas sobre- 

valorizando a jurisdição (é ocaso do Tribunal de Contas 
da Comunidade Européia), ou que tribunais de contas 
outrora amplamente providos de poderes jurisdicionais 
vejam estes reduzidos ao mínimo ou praticamente a 
nada ( é o caso da Alemanha). O movimento para o 
alargamento ao controlo de gestão da competência dos 
Tribunais de Contas mais formalmente jurisdicionais é 
também universal ( além do caso português, aponte-se 
ocaso italiano e. em 1991, ocaso belga, bem como as 
propostas pendentes da reforma do Tribunal de Contas 
do Luxemburgo). sendo certo que, nomeadamente em 
zonas de influência de Países do sistema anglo-saximico, 
não é raro que se assista a uni processo de substituição 
pura e simples de tribunais de contas por órgãos singu-
lares do tipo Auditor-Geral, como sucedeu na 
generalidade dos Estados da América Latina e, ainda 
em 1991/92, sucedeu num deles ( a Argentina ), sob 
influência dos modelos dominantes de auditoria e 
controlo dos Estados Unidos e, até certo ponto, tam-
bém do Canadá. sem esquecer o papel importante que, 
neste centro de difusão de formas puramente técnicas 
de controlo, tem tido igualmente o México. 

Esta caracterização dos sistemas dá já conta de 
uma tendência para a convergência de critérios, domi-
nada nos últimos anos pelo predomínio dos critérios 
técnicos sobre os critérios jurídicos, em muitos casos 
com subaltemização destes, esquecendo. segundo nos 
parece, o que a legalidade bem entendida representa 
como peça fundamental do Estado de Direito demo-
crático. A revalorização deste último aspecto tem sido 
num contexto mundial largamente dominado pela ide-
ologia de controlo anglo-saxônico ( sobretudo a partir 
dos estados Unidos e do Canadá), objecto de afirma-
ção dos Países da Europa Continental, e, de entre estes, 
sobretudo de alguns de tradição latina ( como é o caso 
da França e, até certo ponto, da Itália e de Portugal); 
a revalorização do controlo jurídico e da instância ju-
risdicional, que se está operando, nomeadamente, no 
espaço aberto pelos Estados socialistas extintos ou em 
transformação ( na Europa Central e Oriental, na 
Comunidade dos Estados Independentes e até, um pou-
co, na China ) deve-se em boa parte a este esforço de 
resistência de alguns Tribunais de Contas latinos ( o 
francês, apoiado pelo belga, o português e o brasileiro 
), com sua irradiação em zonas de sistema administra-
tivo de tradição francesa ou portuguesa. Pode assim 
dizer-se que a implantação actual dos sistemas no 
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Mundo é relativamente irregular e, mantendo-se a sua 
dicotomia básica apesar da aproximação de conceitos, 
mas aproximação mais favorável aos temas, critérios e 
formas organizativas de tipo anglo-saxônico do que 
aos de tipo continental-europeu, também tem cami-
nhado no sentido de reforçar o número e a qualidade 
das experiências de auditoria de tipo anglo-satico 
em detrimento das experiências de fiscalização jurisdi-
cional de tipo europeu continental, máxime latino. Para 
isto contribui o peso efectivo dos Estados Unidos, que 
conseguiram fazer-se acompanhar pelo Japão, que em 
boa medida reduziu alguns elementos favoráveis a um 
sistema jurisdicional, e pela Alemanha, que mantém o 
sistema jurisdicional operacionalmente dominado por 
critérios de auditoria. pelo Canadá, cuja reforma pro-
funda nos últimos vinte anos, instituindo um sistema 
de controlo integrado e dinamizando uma forte liga-
ção às organizações profissionais de auditores, além 
de se empenhar, directamente e através da IDI. no 
apoio às instituições nascentes ou em modernização 
do mundo subdesenvolvido, tem tido um papel não 
menos importante; e, por certo, o "National Audit 
Office" do Reino Unido, nomeadamente através das 
conferências anuais, que organiza, de órgãos de controlo 
financeiro da Comunidade Britânica, tem tido um pa-
pel inspirador, de alta qualidade técnica e extrema 
eficiência organizativa e relacional, no âmbito dos pa-
íses que têm um modelo de Estado e um modelo 
cultural de tipo britânico e que se encontram na 
Comunidade. No que se refere às características fun-
damentais do outro sistema, manda a verdade dizer 
que, com excepção da França, o dinamismo posto na 
modernização e na revalorização dos seus elementos 
tem sido relativamente escasso, não sendo de despre-
zar o papel que o Tribunal de Contas de Portugal tem 
assumido em anos recentes, quer no apoio à criação de 
novos órgãos de controlo financeiro, em Países Africa-
nos de Língua Oficial Portuguesa, no qual tem actuado 
quase isolado ou apenas com o apoio de organizações 
internacionais (Banco Mundial e Nações Unidas - Pla-
no das Nações Tinidas para o Desenvolvimento), bem 
como a sua articulação com o Tribunal de Contas da 
União do Brasil e o contacto com os Tribunais de 
Contas dos Estados e Municípios brasileiros, que 
constituem uma família rica e assimétrica de 
experiências só por si diversificadas e valiosas. 

5. A geografia dos sistemas, resultante deste 

movimento ocorrido no presente século, é no final do 
século "O( bem diferente da que seria no início, pois, 
em boa parte pelo caracter formalista, papeleiro e bu-
rocrático do controlo exercido pela maior parte dos 
tribunais de contas e pelo peso negativo de formas de 
fiscalização preventiva que, a partir da experiência 
belga, se infiltraram desde o século passado nos 
sistemas jurisdicionais, levou à perda relativa de 
influência no Mundo do sistema de Tribunal de Contas. 
O sistema de Auditor-Geral, cuja eficiência em Países 
como o Reino-Unido, os Estados Unidos ou o Canadá 
é inegável, bem como a influência que teve nos 
sistemas próprios dos Países Baixos e dos Países Es-
candinavos e Bálticos, criaram técnicas de fiscaliza-
ção e gestão de controlo bem mais modernas, em boa 
parte acolhendo conceitos das empresas privadas de 
auditoria e recolhendo algumas participações suas no 
domínio da metodologia e da organização de controlo; 
em boa parte, elaborando idéias e critérios práticos 
tendentes à fiscalização substancial, e não meramente 
formal, da boa gestão financeira, da correcção finan-
ceira, da eamomicidade. eficácia e eficiência, cuja 
importância é decisiva. Poderá, todavia, reconhecendo-
se que o século XX foi dominado por uma enorme 
expansão do sistema anglo-saxeinico e por um confi-
namento do sistema de Tribunal de Contas, em virtu-
de da capacidade de modernização que um teve e que 
a outro falhou ( peso excessivo da fiscalização preven-
tiva, caracter formal e burocrático do controlo ), ter-se 
em conta o risco que o sistema anglo-saxemico apre-
senta, sobretudo em Países do Terceiro Mundo: a su-
baltemização da legalidade como elemento de controlo. 
É evidente que os mecanismos próprios de garantia 
da legalidade democrática estão mais do que assegu-
rados nos sais Países mentores ( Grã-Bretanha, Estados 
Unidos, Canadá) e muitos outros: mas a importação 
destes sistemas com a desvalorização e a crítica implí-
cita ao conceito de legalidade pode exercer 
características bem perniciosas em Países do Terceiro 
Mundo ou mesmo em Países que tentem criar formas 
de fiscalização desse tipo com base numa experiência 
totalitária ou autoritária anterior que as havia supri-
mido. Não é, pois, por acaso que o espaço em disputa 
(Europa Central e Oriental, Comunidade dos Estados 
Independentes, China, eventualmente outros Estados 
socialistas e alguns Países Africanos sem instituições 
superiores de controlo) neste momento entre os dois 
sistemas, que em boa parte cooperam mas sempre in- 
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fluenciarão opções radicalmente num sentido ou radi-
calmente noutro, é um espaço não insensível à 
experiência européia, quer na maioria dos Estados 
membros da Comunidade quer da própria Comunidade, 
e poderá perceber que o que está em causa na 
instituição de controlo financeiro na Europa Central e 
de Leste é mais um problema de articulação do Estado 
democrático, com as suas implicações institucionais e 
jurídico-politicas, do que aquilo que se pensava até há 
pouco: tratar-se de um problema técnico de impor a 
regularidade contabilistica e meramente evitar o des-
perdício de recursos escassos. A combinação destas 
duas vertentes poderá levar, simultaneamente, à mo-
dernização dos Tribunais de Contas, sem prejuízo de 
manterem poderes jurisdicionais extremamente 
importantes para a defesa da legalidade democrática 
e, até, para evitar o desperdício e a malversação ou 
má gestão de dinheiros públicos, nomeadamente em 
Países em que os mecanismos de Estado de Direito 
democrático são imperfeitos e nascentes. A experiência 
recente do Tribunal de Contas português é, também, 
um bom exemplo nesse sentido, até nas incompreen-
sões com que deparou sempre que se colocou este 
problema fundamental, que é a verdadeira fronteira 
entre uma modernização do Tribunal de Contas e 
simples "obras de fachada". 

Dito isto, importará apenas sublinhar que a ge- 

ografia actual dos sistemas de controlo financeiro ex-
terno no Mundo tem estas características fundamen-
tais. 

O sistema de Tribunal de Contas predomina na 
Europa Continental, nos Países Árabes e na África 
Subsaariana de influência francesa e portuguesa, nos 
Países do extremo sul da América Latina (Brasil e 
Uruguai), tendo deixado de vigorar na América Lati-
na, por sugestões introduzidas por consultores 
americanos nos diversos Países ao longo do século 
XX e em alguns outros países da Ásia e do Pacífico, 
também em virtude da influência dos Estados Unidos. 

O sistema de Auditor-Geral vigora, por 
influência inglesa, na generalidade dos antigos estados 
da comunidade( nas Antilhas, no Pacifico, em África. 
na Ásia do sul), nos Países Escadinavos (exercendo 
influência metodológica, mas não institucional, no Tri-
bunal de Contas holandês, que se mantém fiel ao mo-
delo continental europeu), nos Estados Unidos e no 
Canadá e por influência destes, na América latina, 
num bom número de Paises Árabes mais ligados his-
toricamente à Inglaterra ou, actualmente, aos Estados 
Unidos, em Países Islâmicos com o mesmo tipo de 
ligação e na Ásia do Sul por influência da coloniza-
ção inglêsa e do modelo instaurado na península 
indiana e à volta dela (índia, Paquistão, Bangladesh, 
Sri Lanka)(1). 

to Para uma visão mais global, apresenta-se de seguida uma lista exemplificativa  das Instituições Superiores de Controlo 
Financeiro por sistemas: 

Sistema Tribunal de Contas: 
- Argélia, Alemanha, Áustria, Bélgica, Benim, Brasil, China, Comunidades Européias, Comia, Espanha, França, Gabão, 

ibia, Ghana, Grécia, Itália, ilhas Salomão, Japão, Líbia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malásia, Marrocos, Mauricias, Mauritânia, 
Mônaco, Nova Guiné, Países Baixos, Portugal, Senegal, Tanzânia, Twiisia, Turquia, Uruguai e Zaire. 
- Sistema de Auditor Geral: 
- África do Sul, Antilhas Holandesas, Argentina, Austrália, Bolivia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dinamarca, Equador, Estados 
Unidos da América, Finlândia, Guatemala, Guiana, índia, Irlanda, Islândia, Israel, Jordânia, Malawi, México, Noruega, Nova 
Zelândia, Paquistão, Pedi, Reino Unido, Suécia, Suiça, Suriname e Venezuela. 

Outros Casos ( em que órgãos especializados de controlo financeiro estão em fase de constituição ou não existem ou, se 
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existem, estão na dependência do governo): 
- Bulgária, Cuba, S.Tomé e Príncipe, Somália e Sudão. 

6. A caracterização dos dois sistemas que 
enquadram as várias experiências aqui feitas e que 
geram múltiplos campos de convergência- no tocante 
às estruturas e poderes das instituições, no tocante aos 
conceitos e métodos de controlo- por ambos serem 
expressão de um mesmo conceito de Estado democrá-
tico moderno e por ambos serem expressão de idéias 
básicas desse Estado ( Estado de Direito. Direitos do 
Homem como contribuinte e como cidadão beneficiá-
rio da despesa, principio da representação financeira, 
princípio da legalidade e da correcção ou boa gestão 
financeira, separação de poderes), denotam um dina-
mismo em que os elementos concorrênciais se 
combinam com os elementos cooperativos. Hoje, a apro-
ximação entre os dois sistemas é no Mundo cada vez 
maior e com isso só ganha quer a operacionalidade do 
Estado democrático, quer a efectividade da fiscaliza-
ção financeira. 

Essa aproximação não evita que, na raiz, a lógi-
ca do Magistrado ou a lógica do Auditor independente, 
oriundo do sector privado, a lógica da separação como 
isolamento ou a lógica da separação como 
independência técnica em cooperação com o Parla-
mento, continuem a ser diferentes, e em muitos aspectos 
já se ilustraram essas diferenças. A criação de carreiras 
de "auditores públicos" ou "controladores públicos" 
muitas vezes oriundas da própria Administração, e a 
sua combinação com origem profissional (carreira de 
magistratura ou actividade de auditor)dos membros do 
Tribunal, criando cada vez mais Tribunais 
interdisciplinares nos seus membros, nos seus técnicos 
e restante pessoal de apoio, nas metodologias que como 
instituições aplicam, não crie mais um factor de con-
vergência: a consciência de que a fiscalização finan-
ceira do sector público ganha com contribuição da 
magistratura, pelo que ela dá de independência e de 
garantia do império do Direito, da auditoria privada, 
pelo que pode dar de actualização e agilidade de méto-
dos comprovados na fiscalização das empresas (e estas, 
porque empresas, tanto públicas como privadas) e da 
Universidade (porque sempre lhe cabe na civilização 
moderna e elaboração institucional das idéias novas e 
do legado conceituai estabelecido). Mas isso não basta 
para assegurar compreensividade, riqueza e 
competência à instituição de controlo financeiro. A  

contribuição da Administração Pública e da sua 
componente de gestores públicos ( que representam 
aspectos tão importantes na carreira dos magistrados 
como do técnicos de apoio, uns e outros imprescindíveis 
em instituições deste tipo, em Países tão distintos como 
a França ou vários dos Países da América Latina de 
tradição espanhola ) é não menos importante. E a 
interdisciplinaridade e interprofissionalidade nestas 
instituições constitui, afinal, mais um factor de con-
vergência, sendo, em si, requisito de eficácia. 

Sinal dos tempos é a alteração ao artigo 4° § 1 
do Tratado de Roma decidida no Conselho 
("Cimeira") de Maastricht, em Dezembro de 1991, 
por efeito da qual o Tribunal de Contas das 
Comunidades Européias passa a ser, a par do Conselho, 
do Parlamento, da Comissão e do Tribunal de Justiça, 
uma Instituição da Comunidade, assumindo assim a 
plenitude dos poderes atribuídos aos máximos órgãos 
da Comunidade. Não será demais pensar que a mesma 
lógica confirmará o estatuto do seu interlocutor 
nacional em cada Estado-membro-que é sempre, ape-
nas, o tribunal de Contas ou Auditor Geral respectivo. 

É nesta linha que se insere a evolução do Tribu-
nal de Contas de Portugal nos últimos anos, que se 
deseja marcada, nomeadamente, pelo reforço da sua 
independência, pela redução do âmbito da fiscalização 
prévia, agora limitada aos actos financeiramente mais 
importantes, pela cada vez maior importância conferida 
à fiscalização sucessiva, aperfeiçoando-se o seu 
exercício pelo recurso a modernos e adequados méto-
dos e técnicas de controlo financeiro e definindo-se o 
seu conteúdo, à semelhança do artigo 206-bis do Tra-
tado de Roma, pela legalidade e pela boa gestão finan-
ceira, ambas integradores de um conceito substancial 
de legalidade democrática financeira (cfr. o art. 219 
da Constituição da República após a revisão 
Constitucional de 1989). 

Tudo isto, sem pôr em causa os traços finda-
mentais que, na Pcsência, caracterizam um Tribunal 
de Contas. 

ifi - ASPECTOS ESPECÉFICOS DO CONTROLO 
JURISDICIONAL 

1. Quem administra bens alheios presta contas: 
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eis um princípio que não é só do Direito Romano, pois 
dele achamos rasto em outros sistemas e experiências 
jurídicas, algumas bem antigas. E que bens podem ser 
mais alheios e mais carecidos de protecção do legisla-
dor e dos tribunais do que os bens públicos que, por 
serem da comunidade (ou de instituições nascidas da 
sua auto-organização), não são individualmente de 
ninguém que lute pela sua integridade e pela fidelida-
de e transparência da respectiva gestão? 

Assim surge a obrigação de prestar contas como 
dever incontornável dos que administram, a qualquer 
titulo, dinheiros públicos -- e bem assim outros bens 
ou findos públicos -- e como forma mais apurada de 
as tomar, com independência, competência e 
imparcialidade ou isenção a jurisdição de contas 
(aspecto central de uma jurisdição das finanças publi- 

que pode estender-se a poderes mais amplos). 
Aristóteles fala-nos de um Tribunal da República de 
Atenas, formado por cidadãos eleitos anualmente como 
os outros tribunais, ao qual prestavam contas os pró-
prios arcontes e todos os que administravam dinheiros 
públicos ('), bem como "todos aqueles que os recebiam 
para múltiplas aplicações"; quando havia peculato, 
transformava-se este Tribunal em Tribunal de Justiça 
"para processar e punir o peailatário"; e além disso 
as demais infracções eram punidas severamente, por  

exemplo, com a inibição de testar ou de desempenhar 
cargos públicos. 

E na Roma republicana — lembremos Cícero — 
os transgressores por desvios de dinheiro eram proces-
sados por órgãos especiais independentes (2), cuja de-
cadência resultou da centralização autoritária agravada 
ao longo do Império. Aliás, já no século VI antes de 
Cristo a Lei das Doze Tábuas criava magistraturas 
especialmente encarregadas do controlo financeiro 
("praefecti aerarii", quaestores inquirendae et 
conservandae publicae pecuniae"). 

2. Nas origens medievais dos Estados modernos, 
encontramos com freqüência "Casas" ou "Câmaras 
de Contas", logo que o poder real começa a desenhar-
se como instituição política distinta da teia de relações 
pessoais e patrimoniais que caracteriza os sistemas 
feudais e senhoriais. Assim, "as contas" (incompotis, 
no séc. XII curia in compotis -- câmara de contas — 
de Paris) autonomizam-se em França (talvez desde a 
r Cruzada, com Luís VII; mas, com segurança, pelo 
menos em 1190) (3); e câmaras de contas provinciais 
foram ganhando crescentes poderes e meios, até serem 
unificadas com a de Paris durante a Revolução Fran-
cesa (1790). Já desde cerca de 1140 existiria uma 
câmara de contas na Normandia (em Can) (4). Em 

(1)  Senadores, embaixadores, sacerdotes, comandantes de navios ... 

(I)  Cf, em especial, F. Borges Barros, Tribunais de Contas - Documentos e notas para a sua história Baia, 1932, pp. 3-4. 

0)  Christian Deschemeeker, La Cour des Comptes Paris, 1992, pág. 9. 

(4)  John Baldwin, Philippe Augusta, Paris, 1991, pp. 196 ss.; porventura também na Flandres e na Catalunha. 
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Inglaterra, o Excheguer — órgão colegial com 
poderes jurisdicionais -- tem uma organização e pro-
cedimentos que conhecemos graças a um documento 
de 1175; e o Comptroller and Auditor General, órgão 
que persiste até hoje, crescentemente próximo do Par-
lamento, já se referencia em 1314 (1). Na Saboia situar-
se-á a origem da primeira organização semelhante no 
que é hoje o espaço italiano --a Câmara de Contas da 
Saboia, com sede em Chambéry e criada no século 
XIV (2). No espaço da Peais-ala Ibérica, porventura 
desde o final do século XIV funcionaria em Castela, a 
par uma da outra, a Contadoria-Mor da Fazenda, com 
funções de gestão financeira, e a Contadoria-Mor de 
Contas, encarregada do respectivo controlo e fiscaliza-
ção, sendo esta reorganizada como Casa de Contas 
pelas Cortes de Toledo (1436) (3); em Navarra, a 
"Câmara de Comptes" funcionou desde meados do 
século XIII, devido à evidente influência francesa, ten-
do sido institucionalizada por Carlos II em 1365 como 
primeiro Tribunal do Reino (4). 

Portugal tem -- logo após o espaço anglo-
normando-francês — uma das mais antigas instituições 
do gênero que existem no Mundo: a Casa dos Contos 
que terá sido fundada por D. Dinis no final do século 
XIII e cujo primeiro Regimento conhecido foi aprova- 

do por D. João I em 1389 (5). 

A estas instituições, que surgem como expressão 
de uma necessidade permanente dos Estados civilizados 
— isto é, dotados de um mínimo de complexidade e de 
limitação de poderes com responsabilização dos que o 
exercem -- corresponde um dos aspectos mais funda-
mentais, no domínio financeiro, da Constituição dos 
Estados modernos na Europa do final da Idade Média. 
de par com uma certa centralização de decisão e da 
fiscalização representativa dos poderes reais pelos po-
deres da sociedade e dos povos, nomeadamente no 
domínio dos impostos. 

As Casas dos Contos ou Câmaras dos Contos 
são instituições ainda imperfeitamente caracterizadas, 
mas que parece terem, pelo menos, alguns caracteres 
muito claros, que se prendem ao aparecimento do 
Estado Nacional, à modernidade administrativa e fi-
nanceira e ao principio do Estado representativo e li-
mitado, mesmo quando pela sua racionalização e de-
senvolvimento operam, durante o período do absolu-
tismo (Sécs. XVII e XVIII), como órgãos independentes 
que o Rei utiliza para fiscalizar aqueles que cobram as 
suas receitas e realizam despesas à sua ordem e por 

(') Cf, sobre diversas instituições actuais e seus sistemas, o número especial da Revue Francaise de Finances Publiques n° 36, 
1991, consagrado a "Les institutions de controle des comptes publica à L' etranger". 

(2  Embora seja mais antiga a "Magna Curia dei Maestri razionali" (séc. XII), depois "Gran Camera dei conti" do Reino de 
Nápoles e Sicília (Duas Sicilias); órgãos análogos houve em Pavia, Florença, Veneza e nos Estados Pontificios (Paulo III em 
1543). Cf , por todos , B. Moretti, A. Mastelloni, E. Mancuso, La Corte dei Conti Origini ordinamento fiunzioni Milão, 
1985. 

o)  Por todos, Miguel Artola (div. por), Enciclopédia de História de Esnanft. vol. V, Madrid, 1991, s.v. Contaduria, etc. 

M. Huici Gogi, "Origen y evolución de La Camara de Comptes", El control económico-fmanciero de les fondos publicos en 
una sociedad democrática 1983, pp. 59 e ss.. 

Cf., por todos, Virgínia RAU, A Casa dos Contos Coimbra, 1951; e A. Sousa FRANCO, J. Cavaleiro PADCO e M. F. 
Tavares SANTOS, Origem e evolução do Tribunal de Contas de Portugal Lisboa, 1993. 

Aliás, a "Lei" de Napoleão de 16 de setembro de 1807, sendo caracteristicamente moderna e não correspondendo de todo à 
idéia do absolutismo, tão pouco corresponde a uma estruturação democrática da Cour des Comptes. 
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sua conta (6) 

Assim, as Casas ou Câmaras dos Contos 
caracterizam-se, genericamente, por: 

- dependerem do Rei como órgãos do Estado 
nacional, mas disporem de um estatuto de relativa 
independência, ao menos perante todos os outros órgãos 
do Estado, o que os distingue das estruturas típicas da 
burocracia que antecederam a moderna Administra-
ção Pública, aproximando-as dos Tribunais; 

- serem um instrumento de limitação do po-
der. nomeadamente no que respeita aos agentes políti-
cos e administrativos que cobram receitas ou realizam, 
em qualquer das suas fases, despesas ('); 

- traduzirem um instrumento de racionalida-
de económica, aparecendo no período em que uma 
certa centralização e as técnicas de contabilidade, em 
termos empresariais e públicos, das receitas e das des-
pesas se afirma (2); 

- terem, pelo menos em muitos casos, res-
ponsabilidades que, em confronto com os Estados 
modernos, são mistas: a centralização da contabilidade 
e, por vezes, a centralização dos pagamentos e 
recebimentos aproxima-as de funções que hoje são ad-
ministrativas, mas que, dada a sua importância e 
novidade, tiveram na origem algumas características 
de jurisdição ( no sentido de poder de autoridade con-
sistente na aplicação imperativa do Direito; não no 
sentido restrito de jurisdição necessariamente identifi-
cado com as funções dos tribunais modernos ). Mas 
cabem-lhes também funções tipicamente jurisdicionais, 
no sentido de se traduzirem na aplicação da lei a fac-
tos verificados em casos concretos, nos quais existem 
conflitos de interesses (ou de particulares entre si ou 
destes com o poder público): é o caso da prestação de 
contas e da quitação dos responsáveis pela cobrança  

de receitas ou realização de despesas (no Antigo 
Regime era certamente mais importante a cobrança 
das receitas do Rei; no Estado moderno torna-se mais 
importante a realização das despesas). Em muitos 
casos, mesmo, como sucedia em Câmaras ou Casas 
de Contos do tipo da francesa ou da portuguesa, para a 
efectivação de responsabilidade havia lugar a verda-
deiros processos jurisdicionais contra os responsáveis 
pelos dinheiros públicos (ou por valores públicos em 
sentido mais amplo); mas este aspecto, que correspon-
de ao exemplo extremo da jurisdição própria dos tri-
bunais, não poderá ser generalizado a todas as situações. 

Os órgãos deste tipo pode dizer-se — como se 
disse em França para as Câmaras de Contas e 
igualmente para os Parlamentos Provinciais -- que 
exerceram poderes independentes dos do Rei mesmo 
antes dos Parlamentos; e que foram instnimentos de 
garantia dos direitos individuais, pela aplicação isenta 
da lei, contra poderes arbitrários, mesmo os do Rei, e 
também antes do próprio funcionamento dos Parla-
mentos modernos. 

Todavia, é evidente que o aparecimento da 
democracia representativa e parlamentar -- no Séc. 
XVII, após um longo período de convulsões, no Reino 
Unido; no Séc. XVIII, pela Revolução Francesa e pela 
Revolução Americana, em França e nos Estados Unidos 
da América; no Séc. XIX, na generalidade dos Estados 
liberais e democráticos -- introduz com grande força a 
componente parlamentar da democracia financeira. 

Ela traduz-se, desde logo, na existência da auto-
rização política orçamental, e também da tomada de 
contas política perante o Parlamento. 

Por estas duas razões, e pela possibilidade de o 
Parlamento exercer em continuidade a fiscalização fi-
nanceira, afirma-se em muitos países a tendência para 
colocar na órbita do Parlamento diversas instituições 

0) Sobre as limitações do poder a partir dos firtais da Idade Média veja-se António Manuel HESPANHA, História das 
instituições - épocas medieval e moderna  Coimbra, 1982, pp. 316 e ss.. 

") E será bom não esquecer que é este também o tempo em que a contabilidade se ergue como saber autónomo, tanto no 
domínio do Estado como no das empresas. 
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de fiscalização deste tipo, mesmo mantendo-lhes 
características jurisdicionais é o caso do sistema belga 
e, sobretudo, do sistema inglês, que irá influenciar os 
EUA e outros países de língua ou cultura inglesa; e. 
numa segunda fase, terá irradiação pelos Estados 
Unidos, boa parte do continente americano e da orla 
asiática do Pacífico. 

Nestas situações, sem prejuízo da independência 
da instituição, ela passa a funcionar cada vez mais 
como colaboradora do Parlamento. 

Por outro lado, um certo predomínio das 
modernas correntes de fiscalização financeira e das 
organizações profissionais de auditores, bem como o 
avanço dos métodos de controlo e auditoria da gestão 
financeira, levam, em alguns países, a subalternizar 
ou suprimir o controlo de legalidade das Finanças Pú-
blicas, substituindo então os Tribunais de Contas por 
órgãos de mera auditoria técnico-económica (Audito-
res-Gerais). 

Nestes casos, o esvaziamento progressivo da ju-
risdição pode levar à sua supressão: os Tribunais de 
Contas deixam de ter poderes de autoridade na aplica-
ção do Direito e passam a ser órgãos meramente opi-
nativos, que divulgam relatórios ou pareceres dirigi-
dos aos governos e às administrações, aos parlamentos 
ou à opinião pública, ou consultivos, que dão opiniões 
sobre matérias nas quais os parlamentos ou os governos 
resolvem ouvi-los. 

5. Importará, perante uma situação actual na 
qual algumas das últimas características se tomam 
particularmente importantes, reflectir um pouco sobre 

conceito de jurisdição financeira, jurisdição contabi-
listica ou jurisdição de contas (sendo a primeira fór-
mula mais ampla e as duas últimas mais restritas). 
Afastamos, está bem de ver, o sentido amplo de juris-
dição com o poder político, poder público ou poder 
vinculado (que é, por exemplo, o de "jurisdiction" 
nos Direitos anglo-saxónicos, mais entendido como 
poder funcional ou poder vinculado do que como po-
der específico de dizer o Direito  que caracteriza a 

função jurisdicional dos Tribunais) 0). 

A jurisdição como poder ou função jurisdicional 
caracterizar-se-á, então, por: 

- constituir um poder de autoridade pública; 
- constituir um poder subordinado ao 

legislativo, pois se traduz em aplicar os critérios defi-
nidos pelo legislador, embora admita margens de 
discricionariedade conferidas pelo próprio legislador; 

- constituir um poder essencialmente jurídico, 
não político; 

- constituir um poder que se exerce mediante 
a interpretação e aplicação do Direito ou de critérios 
juridicamente definidos a factos que são objecto de 
indagação e prova, os quais conduzem à definição de 
"verdades oficiais", sem as quais não é possível dizer 
preceitos ou praticar actos que correspondam à 
regulação jurídica desses factos ou ao sentido da 
valoração jurídica aplicado a situações reais ou casos 
concretos. 

6. Neste sentido, o caminho seguido tanto vale 
como garantia da independência como por se atribuir 
valor autónomo; em democracia, à legalidade, como 
conformidade à lei, pois esta é uma forma de respeitar 
a vontade política dos representantes do Povo transfor-
mada em norma de Direito através do exercício da 
função legislativa; e vale ainda como garantia de di-
reitos e interesses legítimos, dos cidadãos como das 
instituições e da sociedade, e ainda em conseqüência 
do mérito autónomo do primado da lei e do princípio 
da legalidade no Estado de Direito democrático. Por 
isso, quem considera o cumprimento da lei "mera 
formalidade" ou o confunde com "burocracia" ignora 

que é democracia e Estado de Direito. 

A jurisdição foi, pois, a forma típica de 
estruturação dos poderes dos órgãos autónomos de 
controlo financeiro, nomeadamente na grande vaga de 
reestruturações de instituições financeiras que, ao lon- 

0)  Seria descabido apontar longa bibliografia doutrinária. Mas, para uma referência de Direito Português, é justo considerar que 
a obra fundamental é a do Professor A. Castanheira NEVES O instituto dos <<assentos>> e a função iuridica dos Supremos 
Tribunais  Coimbra, 1983, nomeadamente a pp. 596 e segs. 
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go do Séc. XIX e mesmo no Séc. XX, se inspirou na 
forma napoleónica do Tribunal de Contas (e na qual 
cabe, quer a reforma que "criou", a partir das 
instituições anteriores, o Tribunal de Contas Portugu-
ês em 1849, quer a criação do Tribunal de Contas do 
Brasil em 1880). 

Qual é, todavia, o sentido da expressão <<juris-
dição financeira ou contabilistica>>? 

Podemos (I), fazer uma distinção essencial: 

- em sentido geral a jurisdição do Tribunal de 
Contas -- admitindo que se trata, como é evidente, de 
um Tribunal de Contas que, além do nome, tem algu-
mas das características de verdadeiro Tribunal -- será 
"o conjunto de funções que, por imperativo legal, lhe 
cumpre desenvolver" e os poderes de que para isso 
dispõe (2); 

- Em sentido restrito, a jurisdição de contas 
será constituída, não pelas finições de controlo ou fis-
calização financeira que em geral o Tribunal de Contas 
exerce, mas apenas por aquelas que se traduzem numa 
actividade especificamente jurisdicional, isto é, de apli-
cação da lei a casos concretos (3). 

No primeiro sentido amplo, os poderes próprios 
de um Tribunal implicam possibilidades, por exemplo, 
de obtenção de informações, de produção de prova e, 
certamente, têm expressões no domínio da competência 
e da independência, sem as quais não há um Tribunal 
democrático, que podem ser colocadas ao serviço da 
função geral de controlo ou fiscalização (emissão ou 
aprovação de relatórios sobre as Contas Gerais do 
Estado, relatórios sobre inquéritos especiais, etc.) (9. 

No segundo sentido, apenas quando haja apli-
cação autoritária da lei a casos concretos a jurisdição 
se exerce; isto é, o Tribunal de Contas actua, não 
apenas com a independência e a autoridade de que 
genericamente dispõe, mas resolvendo com autoridade 
litígios de acordo com critérios juridicamente defini-
dos segundo lei que lhe cabe aplicar, embora com 
alguma margem de discricionariedade, ou por critérios 
objecto de remissão por lei (como a eqüidade). 

7. Feita esta distinção, então pode pôr-se o pro-
blema de saber em que medida é que um órgão de 
fiscalização financeira independente, que seja Tribu-
nal de Contas, pode exercer funções diferentes das da 
pura jurisdição; isto é, pode exercer funções não juris-
dicionais. 

0)  Seguindo, por todos e porque se trata de um Direito muito semelhante ao português, Pascual Sala SÁNCHEZ, "EL 
enjuicitunento de las responsabilidades en la gestion de los fondos publicos" em El control economico-financeiro de los feudos 
publicos eu una sociedad democrática Pamplona, 1983, pp. 301 e segs.. 

Pascual Sala SÁNCHEZ, op cit. pág 302. 

o Pasmai Sala SÁNCHEZ, OD cit. pp. 304 e ss. 

o) Em Portugal, os arrs 1° e 2° da Lei n° 86/89, de 8 de Setembro, Lei de Reforma do Tribunal de Contas, distinguem também 
poderes de controlo (os poderes não jurisdicionais do Tribunal de Contas) e poderes jurisdicionais; estes segundos incluem um 
núcleo inquestionável: julgamento das contas dos responsáveis por dinheiros públicos; a aplicação de sanções a infracções 
financeiras; e, evidentemente, a revisão em recurso de decisões tomadas em primeira instância no âmbito destes objectos 
processuais. Como há em Portugal fiscalização preventiva, a concessão de <<visto>> antes da autorização das despesas 
públicas e como condição para os actos geradores de despesa poderem produzir efeitos, em resultado da análise da sua 
legalidade financeira genérica e do seu cabimento orçamental, pode ser considerada também actividade jurisclicional, de acordo 
com uma corrente, ou actividade não jurisdicional (administrativa ou outra) por outra corrente. É evidente que algumas 
competências do Tribunal de Contas são por natureza não jurisdicionais: a primeira delas é a mais frequente em todos os 
Tribunais de Contas do mundo — a elaboração de um relatório geral sobre a Conta Geral do Estado — as outras, nomeadamente 
a elaboração de relatórios ou pareceres em resultado de inquéritos ou acções de fiscalização sistemática da actividade 
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É evidente que este problema tem de ser resolvido 
perante cada sistema constitucional. Em Portugal, por 
exemplo, o art° 216° claramente resolve a questão no 
sentido da possibilidade de o Tribunal de Contas, que 
é considerado como um verdadeiro Tribunal e órgão 
de poder judicial — e esta foi uma das mis importantes 
contribuições que a Constituição democrática de 1976 
deu para a clarificação da natureza do Tribunal de 
Contas e da sua independência --, pode, sendo uni 
verdadeiro Tribunal integrado numa das ordens de 
Tribunais previstas pela Constituição, exercer poderes 
não jurisdicionais: são-no a fiscalização da legalidade 
das despesas públicas em gemi; a emissão de relatóri-
os sobre a Conta Geral do Estado e as contas das 
Regiões Autónomas; e o exercício de outras 
competências definidas por lei. Mas exercerá também 
poderes jurisdicionais, não apenas pela sua natureza, 
senão também porque a fiscalização das despesas pú-
blicas implica o julgamento de contas e, igualmente, a 
efectivação da responsabilidade financeira, nos termos 
da lei ordinária, pelas infracções financeiras. 

É, pois, incontestável que, no caso português, 
existe compatibilidade entre a natureza jurisdicional e 

exercício de funções que não são jurisdicionais. E a 
generalidade dos Tribunais de Contas que têm 
características jurisdicionais correspondem a um 
conceito semelhante: a existência de relatórios sobre 
as contas do Estado — que é a mais antiga e ainda hoje 
a mais comum das competências dos Tribunais de 
Contas — demonstra-o de maneira incontroversa. E o 
peso que cada vez mais vão assumindo a fiscalização 
de economia, eficácia e eficiência, ou da correção 
económico-financeira, ou a auditoria de resultados ou 
de gestão, tomam imprescindível que, mesmo nos tri-
bunais de tipo jurisdicional, estas funções de fiscaliza-
ção do sistema e da correcção económico-financeira 
da gestão dos órgãos políticos e administrativos dos 
dinheiros públicos se exercite: pois ela é imposta, no 
estado actual dos conhecimentos financeiros, pela 
necessidade de garantir que os dinheiros públicos sejam 

afectados ao interesse público; de acordo com a lei e 
com respeito pelo princípio de que existe um interesse 
difuso ou colectivo dos contribuintes em que os seus 
dinheiros sejam afectos à realização dos fins da 
colectividade e em que, em igualdade de circunstâncias, 

máximo de utilidade seja obtido com o mínimo de 
recursos (portanto, com o menor sacrificio fiscal). Ou-
tra concepção seria incompatível com a idéia de de-
mocracia e com o Estado Social de Direito. 

Por outro lado, também não tem sentido a 
confusão entre critérios de auditoria económico-finan-
ceira e critérios políticos na actividade dos órgãos ju-
risdicionais do tipo do Tribunal de Contas 0). Existe 
hoje um conhecimento suficiente dos critérios objectivos 
de apreciação da eficiência das actividades financei-
ras, da sua eficácia e da sua relação custo/beneficio, 
para que a avaliação cometida a um órgão 
independente, além dos conhecidos efeitos de limita-
ção do arbítrio do poder e melhoria da eficiência de 
acordo com os resultados globais de auditoria pública, 
não corra o risco de incorrer em juízos políticos de 
oportunidade ou conveniência, mas apenas em juízos 
subordinados de adequação técnica, que correspondem, 
no domínio contabilístico-financeiro, a algo semelhante 
aos juizos de aplicação jurisdicional relativamente à 
norma jurídica no domínio do controlo de legalidades 
e regularidade. São juízos de aplicação -- da lei como 
de critérios para que a lei remete ou que ela permite, 
uma perspectiva de comunidade de conceitos que 
caracteriza cada vez mais o mundo, inclusivamente o 
dos auditores. 

Aliás, na generalidade dos países, os tribunais 
exercem, muitas vezes, competências que não são de 
estrita apreciação de legalidade, mas de aplicação de 
critérios que são definidos pela ordem jurídica em geral; 
depois, como critérios técnicos ou conceitos indefinidos 
ou abstractos, confia-se em que a discricionaridade do 
Tribunal, exercitada com um perfeito conhecimento 
do interesse público e com subordinação ao nível poli- 

(0  Diferentemente poderá suceder com órgãos meramente técnicos, que podem exercer funções de parecer político sempre que 
os Parlamentos lhas peçam: é o que sucede, por exemplo, com o GA0 dos Estados Unidos, que parece envolver-se por vezes na 
vertente política que caracteriza a actividade do Congresso ao qual fornece assessoria. Nesse sentido, é mais difIcil politizar um 
Tribunal de Contas do que uma Auditoria Geral: foi decerto, por isso, que a Comunidade Européia deu ao seu órgão de 
auditoria o Estatuto do Tribunal de Contas, para lhe garantir a independência, mesmo sem poderes de jurisdição. 
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fico-legislativo da sua definição, o tornem o mais 
adequado órgão de apreciação e decisão imparcial e 
independente sub lege. É o caso dos processos de ju-
risdição voluntária, é o caso da intervenção de 
tribunais em muitos procedimentos de concertação ou 
composição de interesses (no domínio da jurisdição 
laborai, social ou económica, por exemplo), é o caso 
da apreciação de constitucionalidade em muitas 
situações, etc., etc.. 

g 

Todavia, se é possível fundamentar que a juris-
dição não implica a restrição a uma actividade de 
defesa da legalidade — e muito menos a restrição à sua 
caricatura por alguns não juristas ou por algumas 
concepções tecnocráticas em Estados que não valori-
zam suficientemente os valores da Justiça e do Direito, 
a confusão da legalidade substancial com aspectos me-
ramente formais ou questões burocráticas --, outra 
questão é legítima: continua a ser, ou não, necessário 
garantir, de forma independente, a apreciação, genérica 
ou concreta, da legalidade da actividade financeira, 
tanto no domínio das receitas como no das despesas, 
tanto no do Orçamento como no do Património e no 
do Tesouro? 

Temos para nós que não só pode como é cada 
vez mais importante. 

Por um lado, porque a única garantia de que a 
vontade política do legislador é cumprida é a aprecia-
ção da legalidade, incluindo nela a conformidade da 
actividade financeira ao Orçamento, feita por um ór-
gão independente. De outra maneira, quem apreciaria 

cumprimento da vontade política seria apenas o 
Governo e a Administração, e não o Parlamento. 

Em segundo lugar, porque, se erástirem conflitos 
entre interesses públicos e interesses particulares — e 
além dos litígios concretos, existe sempre um conflito 
potencial entre o interesse difuso ou colectivo dos con-
tribuintes e o interesse dos agentes públicos gastadores, 
políticos burocratas ou tecnocratas — a única forma de 
garantir direitos e interesses é a apreciação 
independente da legalidade. E não existe forma de 
independência mais perfeita na nossa tradição jurídi-
co-política do que a jurisdicional. 

Em terceiro lugar, porque cada vez mais os Par- 

lamentos, por falta de capacidade técnica para 
acompanharem a actividade do Executivo e da Admi-
nistração, a Opinião Pública, pela mesma razão, os 
particulares, nos seus interesses individuais, ou em 
interesses colectivos, ou em ambos, conflituam com o 
interesse dos responsáveis e das autoridades gastadoras; 
e assim precisam da garantia de um controlo externo e 
independente da actividade financeira pública. Ora, a 
experiência demonstra que no nosso tipo de Estado a 
forma mais experimentada de garantir a independência 
é a atribuição de um estatuto jurisdicional aos seus 
agentes, de unia alta organização jurisdicional às suas 
instituições e de um poder e efeitos jurisdicionais rela-
tivamente aos actos praticados pelos órgãos de controlo. 
Em quarto lugar, enfim, a idéia de que a própria lega-
lidade e a justiça -- definindo até critérios gerais técni-
cos que depois têm de ser integrados por outros saberes 
alheios ao Direito -- não têm verdadeiro significado se 
não houver uma apreciação sistemática e constante da 
legalidade substancial das finanças públicas. Por ou-
tras palavras: se é importante que a efectivação de 
responsabilidades relativamente àqueles que violam a 
lei na gestão de bens públicos seja feita por quem tem 
conhecimento real do significado material e das 
circunstâncias em que ocorreu essa ilegalidade, não é 
menos importante que a apreciação genérica da 
actividade financeira se opere tendo em conta critérios 
técnicos e critérios jurídicos. Os mais importantes afas-
tamentos da legalidade resultam, com actividades fi-
nanceiras que absorvem mais de 50% da produção 
nacional, como sucede em Estados com os da 
Comunidade Européia, por exemplo, de ilegalidades 
permanentes ou de sistema da actividade financeira, e 
não de actos esporádicos ou ocasionais. O desvio 
sistemático da legalidade — resultante de insuficiências 
do controlo interno, de erros ou desvios que geram 
desperdício, quebra de imparcialidade, descontrolo ab-
soluto na efectivação do gasto ou ineficácia e 
ineficiência na cobrança da despesa — refere-se à 
actividade financeira no seu conjunto e não apenas aos 
casos esporádicos ou ocasionais que o julgamento de 
processos permitia detectar no passado. Por outro lado, 
a dimensão da actividade financeira e o alto número 
de responsáveis políticos, funcionários e agentes, tor-
nam impossível que se tomem contas a todos com 
grande pormenor, pelo que é apenas mediante o 
acompanhamento constante da actividade financeira 
global e a sua auditoria de sistema tendo em conta a 
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qualidade e cautela da gestão e os critérios de controlo 
interno, com selecção aleatória das situações a auditar 
-- combinada com o julgamento ou a auditoria em 
casos particularmente importantes que a lei imponha, 
por 'motivos de infracção ou outros, que se consegue 
garantir o próprio princípio da legalidade e o interesse 
público em geral. 

Em resumo: se a fiscalização da legalidade não 
é hoje possível sem ser integrada com a fiscalização 
técnico-financeira da actividade do Estado e dos 
responsáveis por dinheiros públicos, também a mera 
fiscalização técnico financeira se arrisca a ser 
incompleta, a desviar-se dos critérios reais que os le-
gisladores em nome do Povo querem impor aos órgãos 
e agentes do Executivo e da Administração e a 
reconduzir-se a um mero exercício de produção de 
pareceres sem nenhuma conseqüência prática, se não 
houver um controlo financeiro que tenha em conta o 
princípio da legalidade, sempre fundamental nos 
Estados de Direito democráticos; e que o tenha de 
modo global, não casuístico, e em razão da 
materialidade e importância dos valores envolvidos, 
não da mera violação formal. 

Ora, assim, a legalidade tem de ser substancial, 
integrando critérios de avaliação da utilidade social 
conseguida pela actividade financeira, e não mera-
mente formal ou exterior; tem de ser genérica e não 
casuística; há-de ter em conta o caracter sistemático 
do objecto da fiscalização e a materialidade do desper-
dício, grande ou pequeno, que está na sua origem ou 
que esse é o resultado, em vez de se ater à fiscalização 
de bagatelas e ao casuísmo de irregularidades indagadas 
de modo acrílico e não selectivo. 

Nesse sentido, pois, não é certamente por acaso 
que o aparecimento de Tribunais de Contas nos países 
da Europa de Leste foi um dos sinais mais evidentes 
da construção de Estados democráticos de Direito 
nesses países. É que o primado da legalidade é pelo 
menos tão importante como a eficiência da actividade 
financeira; e a criação de Tribunais de Contas repre-
sentou, simultaneamente, um requisito do aperfeiçoa-
mento da democracia e do Estado de Direito e uma 
garantia de racionalidade na afectação de recursos pú-
blicos. 

Nestes termos, não tem o signatário nenhuma 
dúvida em afirmar que a jurisdição financeira continua 
sendo actual. Talvez o seja ainda mais nos Estados 
modernos do que o foi nos Estados liberais ou nos 
Estados corporativos do antigo Regime em que nasceu. 
Não significa isto que não existam mecanismos alter-
nativos de garantia da democracia e da legalidade em 
outros sistemas: o bom funcionamento, por exemplo, 
do sistema inglês, no Reino Unido e não 
necessariamente em todos os países em que foi copiado, 
é disso um bom exemplo. Apenas se pretende afirmar 
que esse sistema não é o único bom, não representa 
uma imposição necessária da modernidade, e em 
Estados que têm uma tradição administrativa diferente 
poderá até produzir resultados muito incompletos na 
fiscalização do interesse público, ao qual a actividade 
do Executivo e da Administração têm necessariamente 
de subordinar-se e que só pode ser verificado, em toda 
a sua complexidade e grandeza, mediante órgãos que 
disponham de poderes suficientes para apurar a verda-
de e sancionar os responsáveis, de meios técnicos 
idóneos para estarem minimamente à altura da com-
plexidade e da especialização da própria actividade de 
gestão financeira e sejam dotados de um estatuto jurí-
dico, institucional e político que garanta inteiramente 
a sua independência e que lhes dê uma voz capaz de 
se fazerem impor aos restantes órgãos do Estado e 
junto da opinião pública. 

É por tudo isto que se entende que a jurisdição 
financeira tem de se modernizar, mas não existe razão 
nenhuma para ela não estar na primeira linha dos 
mecanismos de controlo financeiro dos Estados 
modernos, em particular daqueles em que a tradição e 
o sistema administrativo a tomam mais "natural" e 
eficiente do que outros modelos institucionais. 

9. Enfim, duas palavras de homenagem à 
experiência brasileira, que também ela representa, desde 
a origem, um caso de exercício de jurisdição financei-
ra. O Brasil, no seu complexo sistema — federal, esta-
dual e municipal — é, aliás, porventura o maior dos 
Estados do mundo que hoje têm sistemas jurisdicio-
riais de controlo financeiro e, talvez, também um dos 
mais interessantes e ricos laboratórios sobre a possibi-
lidade desses sistemas. 

10. Permito-me recordar como a história das 
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instituições supremas de controlo financeiro no Brasil 
começa por ser, naturalmente, comum ao Brasil e a 
Portugal. Após a criação das donatorias feudais (1532 
a 1548) 0), o Governo Geral, confiado a Tomé de 
Sousa, que chegou à Baia de Todos-os-Santos em 29 
de março de 1549 e aqui fundou a cidade do Salvador: 
Tomé de Sousa chegou acompanhado de três altos 
funcionários, entre os quais um provedor-mor 
encarregado da administração financeira (António 
Cardoso de Barros) (2). Conforme o Regimento passa-
do por Filipe 11 ao provedor-mor Baltasar Rodrigues 
de Sousa em 12/03/1588 0), "competia-lhe dar ordem 
aos provedores e almoxarifes locais, tomar nota das 
rendas e despesas e intimar funcionários a comparecer, 
de três em três anos, na Casa dos Contos da Baia, para 
darem conta dos direitos da fazenda que estavam à sua 
guarda" (4), parece, aliás, que em 1590 dois antigos 
almoxarifes de Pernambuco e Itamaracá ainda não ti-
nham prestado contas como deviam. Em todos os tem-
pos foi dificil tomar contas ... 

O Regimento da "Casa dos Contos" de 3 de 
Setembro de 1627 --que aliás retomou muitas disposi-
ções do Regimento de 1589 (6)  -- previa que apresen-
tassem contas na Casa dos Contos "todos aqueles que 
administravam bens e rendas reais, isto é, que faziam 
receita e despeza dos dinheiros e fazendas da coroa" 
(6), e neles se incluem os "tesoureiros, almoxarifes e 
recebedores do Estado do Brasil" (Cap. 18 do 
Regimento), os quais estavam até então exclusivamente 
sujeitos à fiscalização do contador-geral do Estado do 
Brasil (7). O cap. 18 do Regimento dos Contos de 1627 
dispunha que "tanto que o dito Contador geral tomar 
as contas aos ditos officiaes, envie logo os treslados 
dos livros, e papeis deltas autenticos ao Contador mor 
(8), o qual os cometerá aos Contadores, e Provedores 
para que as vejaão, e procedão como por este 
Regimento lhes he ordenado" (9). 

Em 17 de Dezembro de 1648 D. João IV apro-
vou um Regimento dos Contos do estado do Brasil "), 
segundo o qual o provedor-mor da Fazenda da Baía — 

(l)  Cf Paulo Mercês, em AA. VV., História da Colonização Portuguesa no Brasil vol. III, Porto, 1924, pp. 167-188. 

(2)  Serafim Leite, Cartas do Brasil e mais escritos do Padre Manuel da Nobrega (Opera Omnia), Coimbra, 1955, p. 18; J. 
Veríssimo Senão,  História de Portugal, vol. 111, 1978, p. 134. 

ol J. Veríssimo Senão, História de Portugal vol. IV, 1979, p. 173. 

Ibidem p. 173. 

Is' Os Contos do Reino e Casa haviam absorvido os de Lisboa em 1.04.1560 

(6) Virgínia RAU, A Casa dos Contos Coimbra, 1951, p 
Joam da Costa", 1669. 

"Virgínia RAU, Ibidem p. 95. 

(s)  Nossa nota: Casa dos Contos.  

(9)  Regimento dos Contos, cap. 18. 

00  Virgínia RAU, op. cit., 130. 

91, ss.; cf. Regimento dos Contos ed. "em Lisboa. Na oficina de 
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que assegurava a administração financeira e fiscal com 
independência do próprio governador-geral -- bem 
como os restantes provedores de capitanias, que to-
mam contas directamente à Casa dos Contos, Lisboa 
(1) 

A Reforma do Marquês de Pombal criou, por 
Lei de 22 de Dezembro de 1761, o Erário Régio, 
centralizando nele a contabilidade e o julgamento de 
contas, as cobranças e os pagamentos de dinheiros 
públicos em todo o Império. 

O Erário tinha quatro contadorias: a P, da Corte 
e província da Estremadura; a 28, das outras províncias, 
Açores e Madeira; a 38, da África Ocidental, Maranhão  

e as comarcas do Território da Relação da Baia; e a 48, 
do Rio de Janeiro, África Oriental e Ásia 03. 

Um novo passo é dado quando, após a chegada 
do .Príncipe regente, depois rei D. João VI (1808), a 
Monarquia Luso-Brasileira passa a ter a capital no rio 
de Janeiro. O Alvará de 28 de Junho de 1808 criou o 
Erário Régio ou Tesouro Real Público, "por onde unica 
e primitivamente se expeçam todos os negócios per-
tencentes ... da minha Real Fazenda deste Continente" 
(4), com poderes e funções idênticas aos do Real Erário 
de Lisboa, formando-se ao mesmo tempo o Conselho 
da Fazenda com o poder de administrar o património 
e os fundos públicos. Num tempo em que também em 

Frédéric MAURO (coord.), O Império Lus-Brasileiro, 1620-1750, Lisboa, 1931, p. 182, em Nova História da Expansão 
Portuguesa, dir. por Joel Senão e A H de Oliveira Marques, Vol. VII. 

A dupla função — de fiscalização em geral e jurisdicional — é bem caracterizada por Maria Antonieta Soares de Azevedo, em 
"Contos, Casa dos", em Dicionário de História de Portugal, dá, por Joel Senão, vol. I, 1963, 688-689, que em parte se 
transcreve: 

"Apesar de todas as providências tornadas, os abusos, a incompetência e a desonestidade dos funcionários da contabilidade 
pública continuaram, e dai a atenção que a Casa dos Contos do Reino e Casa mereceu por parte de Felipe II, a quem se deve a 
reforma dos respectivos serviços pelo Regimento de 3 de Setembro de 1627, <<compilação modernizada e expurgada da 
legislação que de longos anos se usava nos Contos>>. O Regimento de 1627 centralizava nos Contos do Reino e Casa toda a 
contabilidade pública, tanto da metrópole como do ultramar, extinguindo, portanto, a Casa dos Contos de Goa. Larga 
jurisdição foi dada ao contador-mor para a arrecadação e execução das dividas à Fazenda Real, fiscalização que constituiu, 
juntamente com a disciplina e a organização interna, a principal preocupação expressa no novo diploma. Além de repartição 
encarregada da contabilidade pública, os Contos do Reino e Casa funcionavam também como tribunal, onde eram julgados 
aqueles que se apresentavam como devedores à Fazenda. O tribunal reunia-se semanalmente, às segundas, terças e quartas-
feiras, e nele tomavam parte o vedor da Fazenda, o contador-mor, o juiz dos Contos e o escrivão da Fazenda, da mesma 
repartição. Ao juiz dos Contos, um desembargador, competiam <<os processos relativos aos embargos postos às execuções por 
dividas ou obrigações à fazenda por aqueles que do pagamento delas pretendiam ser escusados>>. O juiz dava audiência três 
dias por semana, presentes o solicitador e escrivães das execuções, e despachava, por fim, com os juizes dos feitos e os 
conselheiros letrados do Conselho da Fazenda. Apesar de todas as medidas coercitivas impostas pelo Regimento de 1627, as 
mesmas dificuldades continuaram a verificar-se, sobretudo quanto à cobrança das dividas à Fazenda, a que, com processos 
infindos, desonestidades e subterfúgios, se furtavam os responsáveis. Com  a Restauração manteve-se o Regimento em vigor 
nos Contos do Reino e Casa, mas não se alterou também a falta de disciplina e a incompetência dos funcionários. D. João IV, 
tal como os seus sucessores, esforçou-se, por diversos decretos e alvarás, por disciplinar os oficiais da Fazenda ou promover a 
especialização e eficiência dos contadores, cuja onda crescente de abusos se foi fazendo sentir cada vez mais. Com  o decorrer 
dos anos, algumas alterações se introduziram: nos Contos do Reino e Casa encontram-se dois tribunais diferentes: a Casa dos 
Contos, a que presidia, diariamente, o contador-mor, assistido pelos outros oficiais, e o Tribunal da Junta, que se reunia três 
vezes por semana e era presidido pelo vedor da Fazenda, tendo como adjunto o contador-mor e como secretário o escrivão 
deste. Esta e outras medidas não impediram, porém, a desorganização que reinava na Fazenda Pública". 

M. B. NIZZA e A. SILVA (coord.), I Império Luso-Brasileiro, 1750-1822, Lisboa, 1986, pp. 281-282; em Nova História, 
cit., Vol. VIII. 

(0  Colecção das Leis do Brasil de 1908, pp. 74 e 78; Waldemar MATTOS, História do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 
1985, pp. 21 e ss., e bibliog. ai  citada. 
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Portugal as funções do "Ministério da Fazenda" e do 
"Tribunal Financeiro", sem se confundirem, eram 
exercidas pelos mesmos responsáveis, seguia-se no 
Reino Unido solução semelhante. O Conselho da Fa-
zenda tinha as primeiras responsabilidades (executivas); 

Erário Régio tomava contas, detinha a contabilidade 
central e centralizava o Tesouro público nacional, criado 
pela Reforma Pombalina. 

E no Reino do Brasil independente a mesma 
dualidade iria ser consagrada pelos arrs 170° e 172° 
da Constituição Política do Império do Brasil, outor-
gada por D. Pedro I em 25 de março de 1824 (0: 

"Art. 170. A receita e despesa da Fazenda 
Nacional será encarregada a um Tribunal, debaixo do 
nome de -- Tesouro Nacional, -- onde, em diversas 
estações, devidamente estabelecidas por lei, se 
regulamentará a sua administração, arrecadação e 
contabilidade, em recíproca correspondência com as 
tesourarias e autoridades das províncias do Império". 

"Art. 172. O Ministro de Estado da Fazenda, 
havendo recebido dos outros ministros os orçamentos 
relativos às despesas de suas repartições, representará 
na Câmara dos Deputados, anualmente, logo que esta 
estiver reunida, um balanço geral da receita e despesa 
do Tesouro Nacional do ano antecedente, e igualmente 

orçamento geral de todas as despesas públicas do 
ano futuro, e da importância de todas as contribuições 
e rendas públicas". 

O peso de funções não puramente fiscalizadoras 
ou de controlo -- à semelhança do que também suce-
dia em Portugal — é o conhecimento da reforma de 
Napoleão, que em 1807 criara em França a Cour des 

Comptes, levaram à defesa da criação, em vez do Tri-
bunal do Tesouro Nacional, de um verdadeiro "Tribu-
nal de Revisão de Contas" ou "Tribunal de Contas" 
(2)• , mas a Lei de 04 de outubro de 1831 optava antes 
por extinguir o Conselho da Fazenda e o Erário Régio, 
dando ao reorganizado Tesouro Público Nacional e às 
Tesourarias das Províncias funcões essencialmente 
administraivas. O vazio de jurisdição financeira iria 
durar todo o tempo do Império (3), 

11. A iniciativa de Ruy Barbosa, no início da 
República, tem importância histórica, reconduzindo o 
Brasil à sua tradição jurídica e acolhendo as razões da 
modernidade e da democracia com a criação de um 
Tribunal de Contas dotado de verdadeiro caracter ju-
risdkional, que a Constituição de 24 de Fevereiro de 
1891 irá confirmar (4). Seguindo as idéias precurssoras 
de Manuel Alves Branco, conforme escreveu Rui Bar-
bosa na Exposição de motivos, criava-se assim "UM 

Tribunal de Contas". 

"um Tribunal de Contas, corpo de magistratura 
intermediária à administração e à legislatura que, 
colocado em posicào autônoma, com atribuições de 
revisão e julgamento, cercado de garantias contra 
quaisquer ameaças, possa exercer as suas funções vi-
tais no organismo constitucional, sem risco de 
converter-se em instituição de ornato aparatoso e inútil. 

Só assim o orçamento, passando, em sua 
execucão, por esse cadinho, tornar-se-á verdadeiramente 
essa verdade, de que se fala entre nós, em vão, desde 
que neste País se inauguraram assembléias parlamen-
tares". 

A história do Tribunal de Contas da União — 

I" Tinham ainda poderes financeiros a Câmara dos Deputados e o Imperador. 

''' Projecto de Lei de 23 de Junho de 1826 do Visconde de Barbacena; cf. Waldemar MATTOS, op. cit, pp. 22-23 (vide, ai, as 
posições de José Inácio Borges e Pereira da Gama). 

Seguimos Waldemar MATT'OS, ibidem pp. 23-31 ao recordar os nomes ilustres de sucessivos proponentes da criação de um 
Tribunal de Contas: Bemardo Pereira de Vasconcelos, Paulo e Sousa, Castro e Silva, Manuel Alves Branco, Pimenta Bruno, 
Gaspar da Silveira Martins, Visconde de Ouro Preto, João Alfredo Correia de Oliveira ... Até se chegar a Rui Barbosa. 

(4)  No seu art° 890; cf , o Regulamento anexo ao Decreto n° 1.166, de 17/12/1892, referendado pelo Ministro da Fazenda 
Serzedelo Correia. Cf., de uma vez por todas, Waldemar Mattos, op. cit.. 
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bem como a história do Tribunal de Contas do Estado 
da Baia -- contêm matéria rica, mas seria descabido 
tentar desenvolvê-las aqui. Apenas sublinho o reforço que, 
para ambos, resultou da Constituição de 1988, cuja 
inspiração fundamental, fiel à tradição democrática e ao 
sistema de controlo jurisdicional das finanças públicas. 
bem poderá trazer lições para todos os tribunais de contas 
do Mundo. 

LV - ALGUMAS QUESTÕES DO MOMENTO PRE-
SENTE 

Em Portugal. um  pouco à semelhança do que se 
vem passando em todo o mundo, também se tem verifica-
do nos anos mais recentes alterações muito importantes. 
sob o ponto de vista qualitativo e quantitativo, no âmbito 
da actividade da instituição superior de controlo. 

Mas estão continuamente a colocar-se novos desafi-
os à actividade do Tribunal que vão impor, de uma maneira 
ou de outra, um alargamento do seu campo de actuação ou 
a sua mudança qualitativa. 

Desde logo, o aperfeiçoamento do sistema contabi-
tisnai da Administração Pública obriga o Tribunal a um 
esforço constante de acompanhamento desta realidade. 

De outra parte, o desenvolvimento enlosivo das 
novas formas contratuais na vida económica e a progres-
siva utilização por parte da Administração -Pública de 
instrumentos de direito privado no desenvolvimento da 
sua actividade - que, até há pouco, só os utilizava a 
titulo excepcional - vai exigir ao Tribunal de Contas um 
esforço de actualização e acompanhamento muito grande, 
sobretudo se tivermos em conta que o Tribunal exerce 
ainda um controlo prévio muito extenso sobre um grande 
número de despesas públicas realizadas por via contratual. 

Outro grupo de circunstâncias que está já a 
influenciar muito fortemente a actividade do tribunal tem 
a ver com a integração num espaço político e económico 
supranacional tão relevante como as Comunidades 
Europeias. 

Tal integração traz por um lado, uma animação da 
vida económica com as novas exigências dai decorrentes. 

Mas, por outro lado, por força dos próprios  

mecanismos comunitários, criaram-se novas receitas e des-
pesas publicas (agora supranacionais) a abrirem um novo 
campo para a fiscalização. 

Acresce também que a preocupação de favorecer a 
coesão da comunidade e esbater as desigualdades tem vin-
do a fazer afluir a alguns países, entre os quais Portugal, 
importantes fluxos de dinheiro destinados a entidades pú-
blicas e privadas e a exigir cuidadoso controlo. 

Assinale-se que a participação de Portugal na 
Comunidade Europeia trouxe também a necessidade de 
conjugar a actividade do Tribunal com as instituições 
congêneres dos outros países comunitários e com o pró-
prio Tribunal de Contas das Comunidades Europeias o 
que vem constituindo unia experiência muito enriquecedora 
pelo contato que possibilita e pelo esforço de harmoniza-
ção que exige. 

O incremento das políticas que visam diminuir o 
peso da administração Pública Central e reforçar a descen-
tralização está também a influenciar a actividade do Tri-
bunal de Contas e vai continuar a influenciá-la proxima-
mente. 

É que a descentralização veio gerar um crescimento 
das receitas e despesas feitas localmente obrigando o Tri-
bunal, quer por força da extensão da sua competência 
quer por força da necessidade de acompanhamento local 
das novas realidades, a alterações no seu funcionamento, 
reagindo contra o seu próprio secular pendor centralista e 
abrindo uni novo tampo de Lainialização. 

Deve ainda salientar-se que a orientação mais recente 
da politica económica portuguesa - e um pouco por todo o 
mundo - tem vindo a orientar-se no sentido da diminuição 
do peso do Estado na economia com UM movimento de 
privalização ern curso que tem originado importantes 
receitas para o Estado. 

As privatizações não têm seguido um processo 
uniforme - faceta importante para um Tribunal que tam-
bém tem, recorde-se, unia componente importante da sua 
actividade na fiscalização prévia da legalidade dos contrates. 

Mas, a vastidão das receitas obtidas origina tam-
bém, em sede de apreciação da actividade financeira global 
do Estado, a análise do aproveitamento que tão importantes 
fluxos financeiros podem vir a ter. 
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Salienta-se também a importância que tem o pro-
cesso de informatização em curso, com as consequências 
daí resultantes para a organização, funcionamento e 
actividade do Tribunal. 

Tal processo introduz, por um lado, nomeadamente 
a necessidade de a auditoria se realizar por processos 
informáticos, e, por outro, de a auditoria incidir sobre os 
sistemas informáticos. 

Nos próximos anos, a evolução do tribunal vai ser 
mamada fundamentalmente pela própria evolução institu-
cional do país, sobretudo ao nível do Parlamento. Na ver-
dade, temos de considerar que a fixação do quadro 
legislativo fundamental do Tribunal compete à Assembléia 
da República Mas não é só por essa razão que a atitude do 
Parlamento vai influenciar decisivamente a evolução do 
Tribunal. O Parlamento poderá vir a utilizar na sua 
actividade com mais frequência, a informação que o Tri-
bunal produz regularmente,sobretudo ao nível da análise 
das contas do Estado feita com grande profundidade em 
vasto relatório produzido anualmente. 

E para além disso, sempre que o Parlamento enten-
da levar a sua competência constitucional de fiscalizar a 
actividade do Executivo para o campo das finanças públi-
cas pode socorrer-se dos elementos disponíveis e também 
de outros que viessem a ser expressamente solicitados ao 
Tribunal, tal como a lei lhe permite. 

A utilização mais intensa da competência técnica 
do Tribunal e da sua estrita independência poderia dar um 
ponto de apoio muito importante para um melhor 
conhecimento da realidade nacional por parte do parla-
mento e um contributo decisivo para um melhor desempe-
nho do seu papel constitucional. 

Finalmente, o apoio técnico prestado com freqüên-
cia ao Parlamento haveria de colocar este órgão de sobera-
nia em posição de influenciar instituciona lmente o 
Executivo no sentido de não poderem ser negados ao Tri-
bunal, os meios necessários a um correcto exercício da sua 
competência. 

Outro elemento decisivo nos próximos anos será 
aquilo que o Tribunal conseguir fazer em termos de recursos 
humanos. 

O recrutamento de pessoal de elevado nível técnico, 
a reciclagem constante do raso:11 existente, a especializa-
ção, o recurso selectivo mas frequente a auditores externos 
de elevada qualificação, a organização interna a utilização 
da informática, entre outras, são vertentes essenciais para 
que a instituição superior de controlo financeiro possa 
continuar a acompanhar o mundo e desempenhar com 
rigor e eficácia aquilo que constitui o seu objectivo 
constitucional: o controlo dos dinheiros públicos. 

O essencial a ter em conta é que, em todo caso, o 
futuro do Tribunal de Contas depende mais de si próprio 
do que de circunstâncias externas ou de entidades estranhas. 

A fixação de objectivos claros, o aperfeiçoamento 
constante da sua actividade, a imagem de absoluto rigor, a 
divulgação adequada de resultados, a selectividade criteriosa 
da sua actividade e uma pedagogia serena sobre as entida-
des fiscalizadas, poderão conquistar para o Tribunal aquilo 
que boas leis e boas intenções não serão capazes de fazer, 
por si sós. 

E nunca poderíamos cair numa situação em que a 
instituição não tivesse a consciência de ter tentado tudo 
para desempenhar o melhor possível o seu papel. 

V - REFLEXÕES PARA O FUTURO 

De quanto se disse resulta, em síntese, que a com-
plexidade e a alta sensibilidade das funções e das instituições 
de fiscalização financeira tornam-se uma espécie de barô-
metros da evolução do Estado e das suas relações com a 
sociedade. Quando assim não surpda  aliás, a rigidez e 
insensibilidade da instituição significará que ela está morta 
e não realiza a sua filiação. Se, como é desejável, assim 
acontecer, então nunca podermos ter, num tempo em que 
a profundidade e o ritmo das mutações se tornam 
alucinantes, estruturas ou reformas estáticas, mas proces-
sos de adaptação institucional e de perrnanente incorporação 
de incitação e adequado ajustamento da resposta tanto na 
instituição como nos seus agentes. Num tempo de muta-
ção rápida, ou a instituição de fiscalização financeira 
consegue assegurar a resposta adequada e em tempo pró-
prio às mutações da actividade controlada, que exprimem 
as mudanças da sociedade e dos seus valores, ou, deixando 
de exercer as suas fiações, tornar-se-á corpo morto ou, até, 
factor de obstáculo ao desenvolvimento do processo social. 
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Mas, claro, o juizo social objectivo não pode confundir-se 
com a opinião dos detentores do poder govemativo ou 
burocrático que são fiscalizados: é a opinião profunda da 
sociedade civil, que paga os impostos e deve comandar o 
Estado, que numa ordem de valores democrático há-de ter 
precedência. 

Para isso, as instituições superiores de controlo fi-
nanceiro carecem de se propor objectivos muito elevados 
de actuação e de ajustamento. E, ao definir casos objectivos, 
têm de perceber que é mais importante entender valores e 
adaptar mentalidades do que incorporar técnicas ou assumir 
rotinas e procedimentos meramente mecânicos e tradicio-
nais. 

Algumas características muito evidentes resultam 
do que parece ser a função de fiscalização financeira, num 
momento em que além de mudarem valores e idéias, 
mudam técnicas e procedimentos e muda o próprio ambiente 
em que se desenvolve o controlo financeiro: está em crise 
o Estado, modifica-se profundamente a sua relação com a 
sociedade, quer a substância quer a gestão financeira sofrem 
transformações profundas, e os critérios de controlo finan-
ceiro são postos em causa de modo frequente e radical. 

Neste contexto, ou as instituições de controlo finan-
ceiro conseguem fazer urna reflexão cientifica aprofundada 
sobre a mudança — com o risco da prospectiva que é 
sempre ode estar a justificar hoje porque falhou ontem...—
ou deixarão de estar á altura das responsabilidades históricas 
que tiveram na democracia representativa. Mas o apareci-
mento de novas formas de controlo, cada vez mais 
contestadas pelos detentores do poder e cada vez mais 
procuradas pela sociedade no seu conjunto, enriquece a 
panóplia dos meios de que as pesas dispõem para 
controlarem o Estado e se defenderem umas às outras de 
poderes excessivos o que é bom, mas não permitiu até 
agora descobrir nenhuma alternativa de substituição para 
as instituições especializadas de controlo financeiro. 

Sendo assim, parece-me legitimo formular uru 
numero muito limitado de conclusões que poderão, talvez, 
eliminar esta reflexão, que me parece ser permanente e 
obrigatória, sobre o futuro das instituições (independentes, 
supremas) de fiscalização financeira: 

a) As instituições devem buscar uma combinação  

acertada entre critérios de legalidade substancial ,(que 
incluem o respeito pela lei, o respeito pelos orçamentos - 
pressupostos, o respeito pela de limitação entre sector pú-
blico e sector privado, a regularidade contabilistica ou 
regulamentar, a transparência técnica) e critérios de 
correcção ou boa gestão financeira (que podem especificar-
se tendo em conta a economia ou economicidade a eficá-
cia, a eficiência, a eqüidade definida por padrões objectivos, 
etc). Uns sem os outros são unilaterais e incompletos num 
Estado de Direito que actua na moderna sociedade técni-
co-cientifica. 

A independência das instituições superiores de 
controlo financeiro — na investigação e na decisão na 
gestão do pessoal, dos meios financeiros e dos outros meios 
técnicos e materiais, na articulação com os outros órgãos 
do Estado e da Sociedade — será, cada vez mais, uma 
condição sine qua non para que elas desempenhem as 
suas funções, não já como órgãos auxiliares ou anexos de 
alguns dos clássicos poderes de Estado (executivo, legislativo 
ou judicial), mas como órgãos que em relação a todos eles 
e à sociedade desempenha a fiação especifica de garantir 
a verdade, a legalidade - regularidade e a correcção da 
gestão financeira do Executivo (Governo e Administra-
ção): auxiliando o Parlamento na fiscalização política re-
presentativa, auxiliando o Governo e a Administração atra-
vés da formulação de recomendações e sugestões para 
melhor gestão, repartindo poderes com os tribunais, quando 
haja competências jurisdicionais, na efectivação de respon-
sabilidades financeiras que exigem um conhecimento 
aprofundado e específico do conteúdo altamente técnico e 
complexo da actividade financeira, na informação aberta e 
pública às instituições sociais e à scciedade (nomeadamente 
os agentes da opinião pública, os contribuintes, a 
comunicação social, o meio cientifico e acadêmico, as 
instituições administrativas, todos os beneficiários ou 
cooperadores) na atribuição ou na aplicação de dinheiros 
públicos 

Assim, as instituições independentes de controlo 
financeiro configuram-se, cada vez mais, oomo elementos 
fundamentais de um sistema complexo de equih'brio de 
poderes, de que efectivam a sua quota-parte, como órgão 
da aplicação do Direito ou de esclarecimento da legalidade 
e da verdade financeira para decisão pelos parlamentos no 
âmbito da democracia representativa; como órgãos de afir-
mação transparente de juízos financeiros independentes e 
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objectivos (sem o caracter de verdade oficial, mas com o 
caracter de relatório independente dos próprios 
interessados) sobre a realidade financeira, no âmbito da 
democracia participativa; como órgãos auxiliares da opi-
nião pública ou da decisão financeira directa 
(nomeadamente por referendo) no âmbito da democracia 
directa. 

A diversificação das instituições públicas e, por-
tanto, dos dinheiros públicos conduz, também, à criação , 
de um sistema cada vez mais diversificado e complexo de 
instituições superiores de fiscalização financeira 
independente. Assim, a Comunidade Européia abriu o 
caminho para a crescente tecnicidade (através do recurso 
às instituições nacionais em muitas organizações 
internacionais; ou pela criação de Tribunais de Contas 
próprios, corno a exemplo da CE está ceonendo na América 
Latina) e para a introdução desta forma institucional de 
controlo financeiro em organizações internacionais ou 
supranacionais.A descentralização e regionalização, que 
vai ocorrendo na maior parte dos Estados, constitui outra 
tendência irreversível. As instituições superiores de controlo 
financeiro são importantes instituições do Estado, mas cada 
vez menos esist- apenas o Estado e cada vez mais chi 
todos os domínios da sociedade onde existam dinheiros 
públicos, nuns casos com poderes jurisdicionais, noutros 
(quando tal se justifica, nomeadamente, pela natureza jurí-
dico-politica da entidade considerada) apenas como órgão 
independente de estabelecimento da verdade e de avalia-
ção da gestão financeira. 

Para tudo isto, as instituições devem dotar-se de 
uma altíssima qualidade: na investigaão cientifica e na 
capacidade técnica; na qualidade do pessoal, garantida 
através do seu recndamento, da sua gestão e da sua forma-
ção e, também, de formas de remuneração que permitam 
manter os mais aptos e garantir a isenção e a independência, 
na qualidade dos meios materiais e técnicos (em que avul-
tam os meios informáticos): na qualidade da comunicação, 
que é cada vez mais com a sociedade e com as suas 
instituições, sem prejuízo de continuar a ser feita com os 
responsáveis e gestores financeiros e com os Parlamentos. 

O A nova situação e ambiente das instituições 
independentes da fiscalização financeira pôe novos desafi-
os aos principios, cada vez mais actuais da globalidade e 
universalidade do controlo: a multiplicação das instâncias  

e instituições de fiscalização financeira, tanto internas como 
externas; a incorporação de critérios de auditoria privada 
que não dispensam nem substituem os da legalidade e 
eficiência pública; a interdependência e interpenetração. 
sob formas cada vez mais diferenciadas, entre os sectores 
público, social e privado (v. g., privatizações, subsídios, 
gestão privada, contratos públicos com entidades privadas, 
instituições de economias mista...); a adopção de critérios 
e conceitos de gestão pública, mesmo no sector público 
tradicional; a descentralização (regional ou institucional), 
a desconcentração e a internacionalização; o aparecimento 
de novas áreas de controlo (v.g., ambiente, cooperação 
internacional, empresas públicas, mistas e participadas); 
as crescentes e diversificadas formas de coordenação e 
colaboração entre diversas instituições autônomas de fisca-
lização financeira, tanto no nível horizontal como no verti-
cal (v.g , instituições estatais e regionais; controlo conjuntos 
e coordenados entre o Tribunal de Contas Europeu e os 
Tribunais nacionais); a coordenação de critérios, 
metodologias e actuações no plano internacional, tanto 
bilateral como multilateral; a passagem progressiva de fis-
calização dos orçamentos à dos planos, programas e 
projectos e à das próprias "políticas públicas" (public 
policies) sem interferência na esfera de decisão política; a 
tendência — que se tem por desrazoável — para desvalori-
zar a mera fiscalização de legalidade e regularidade e o 
movimento para -- então, sim, com bons motivos — a 
completar com a auditoria segundo critérios objectivos de 
boa gestão e luta contra o desperdício (econornicidade, 
eficiência, eficácia no domínio econômico; eqüidade no 
domínio social); a relevância — problemática, mas 
importante — de critérios de ética e moralidade pública na 
fiscalização financeira; a importância ciesante de princí-
pios substanciais de correcção dos procedimentos de verifi-
cação, decisão/relatório, publicidade e reapareciação / 
recurso e de respeito, até nos procedimentos, dos direitos 
do homem (máxime o principio do contraditório). 

g) Por tudo isto, sem prejuízo das opções concretas 
de cada ordem jurídica, tem cabimento a manutenção de 
instituições com poderes jurisdicionais, mas elas têm de 
exercer controla e aplicar critérios extrajuridicos de análise 
objectiva da substância financeira da gestão pública do 
Executivo e dos seus agentes, titulares e colaboradores. 

Em resumo, e a concluir, a reacção, por vezes 
violenta, dos executivos contra as instituições superiores 
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de controlo financeiro percebe-se perfeitamente. Quer as 
crises de corrupção,existentes em alguns países e larvares 
noutros, quer a recusa da evolução da sociedade, alegando 
que a legitimidade eleitoral é a única das legitimidades 
democráticas (num último sucedâneo paradoxal do totali-
tarismo hegeliano e do totalitarismo marxista), quer fugin-
do na prática, através de pseudo-privatizacões e dos mais 
diversos expedientes de recusa da transparência e ocultação 
de informação, quando não pela confusão entre formalis-
mo e burocracia e legalidade substancial e respeito pelos 
dinheiros dos contribuintes...E o último reflexo da sociedade 
autoritária,que entendia que o Estado não pode ser julgado 
e que os políticos não respondem perante nada nem 
ninguém, senão em sede política 

Compreende-se, mas não pode aceitar-se. É o Estado 
de Direito Democrático que está em causa, quando os 
direitos e interesses dos contnbuintes, que vêem mais de 
50% dos seus rendimentos ser subtraídos para gasto públi-
co, e têm o direito de saber como é que esse gasto é 
efectivado.É a democracia que disso depende, com a su-
bordinação de políticos e administradores que gerem di-
nheiros públicos aos contribuintes e ao Povo, que são os 
últimos titulares desses dinheiros, e que têm de assegurar, 
também pelos deputados, mas ao mesmo tempo através de 
órgãos independentes e isentos como são os Tribunais, e 
bem assim por meio das intituições e da opinião publica a 
fiscalização plúrima de formas cada vez mais múltiplas, 
complexas, ocultas e técnicas de gastar o seu dinheiro. 

Nesse Sentido, as instituições independentes de fis-
calização financeira só não terão um futuro cada vez mais 
exigente se a democracia e os Direitos do Homem vierem 
a ceder perante um Estado pseudo-representativo na reali-
dade feito da coligação de grandes interesses económicos, 
superestruturas político-partidárias e estruturas tecno-bu-
rocráticas de gestão financeira. O rebentar dos fenômenos 
de comipção é um exemplo de que tal construção de um 

Estado que se reclama da modernização e do desenvolvi-
mento mas na realidade não é mais do que a nova versão 
do Estado dominador da sociedade está, nomeadamente 
nos países mais desenvolvidos, em fase avançada. -E essa 
constnição do Estado que constitui o sucedâneo Illlik1110 

dos totalitarismos que, em geral, terminaram ou estão 
moribundos, como dos velhos autoritarismos despóticos 
das sociedades mais atrasadas. E é pois, nos Estados 
modemos, contra o risco dessa forma de confiscação oculta 
e não transparente do poder e dos dinheiros públicos por 
estruturas de decisão politica e gestão financeira construída 
à margem da sociedade e contra ela que o funcionamento 
da sociedade aberta exige se reforce e reformule o papel e 

poder das instituições independentes de fiscalização fi-
nanceira. Não para que elas dominem seja quem for, mas 
para que estejam ao serviço do Povo contra quem, usando 
urna subtil mistura de tecnologia cientifica com autoritarismo 
administrativo, pretende utilizar os dinheiros das pessoas e 

seu património para sobre elas estabelecer um poder que, 
ro se consolidasse, seria bem mais opressivo do que as 
formas de autoritarismo do passado. 

Estou certo de que a evolução do controlo financei-
ro, que tem conhecido tantas etapas decisivas nos últimos 
trinta anos, e que sofre agora novos desafios - como a 
criação, designadamente, de novas instituições 
independentes em Estados pós - comunistas, com a des-
centralização e a desconcentração económica (em particu-
lar na Europa) e a internacionalização - vai continuar a 
confirmar o sentido de aprofundamento da democracia e 
reforço dos Direitos do Homem que tem sido, apesar de 
tudo, o da evolução do Mundo nos últimos séculos. 

PROF. DOUTOR ANTÓNIO DE SOUSA FRANCO 
é Presidente do Tribunal de Contas de Portugal. 
Palestra Proferida no Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia por ocasião das comemorações do Dia Consagrado 
aos Tribunais de Contas. 

Novembro, OS, 1993. 
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O ESTADO E A SOBREVIDA DA CORRUPÇÃO 

JOÃO FEDER 

"Termos de alguma forma para nós que cometer 
atos horrendos, com os quais nunca sonmharíamos 
como indivíduos, maagicamente se transfformam em 
louváveis se cometidos em nome de um grupo maior, 
a empresa, a equipe, o Estado". 

Leon Tolstoi. 

Gratificação pela honra em me dirigir a tão 
insigne platéia, me permitiria, num momento em que 
dois continentes-celebram o 5° centenário da descober-
ta da América, a convidá-los a uma longa viagem ao 
passado; vamos num esforço de imaginação, nos 
trandportar para a cena de "overture" da nossa história, 
acompanhando a narrativa de Gianni Granzotto, em 
seu livro "Cristóvão Colombo" e revivendo o cenário 
de 1942: 

"Às duas horas depois da meia — noite -- duas 
horas de sexta feira, 12 de outubro, dia fatídico —um 
marinheiro da "Pinta" gritou a palavra tão esperada: 
terra, terra! Pinzon verificou persnalmente e concordou 
com o marinheiro. Então fez os sinais combinados e 
deu o tiro de lombarda. Todas as tripulações se 
regozijavam, cantavam, rezavam, choravam de ale-
gria. O marinheiro que avistou a terra, Rodrigo de 
Triana, foi abraçado pelos companheiros, que o felici-
tavam pelo sucesso e pela pensão que acabara de ganhar. 
Alguém deve tê-lo invejado. Mas Rodrigo de Triana 
não recolheu proveito algum da descoberta. Colombo 
contestou seu primado, revelnado ter sido ele, algumas 
horas antes, quem descobrira os primeiros indícios de 
terra. Foi uma usurpação cruel, pois os soberanos 
naturalmente deram crédito à versão de Colombo e os 
dez mil maravedis anuais foram conferidos a ele". 

Maravedi, como sabem os senhores, era a antiga 
moeda gótica usada em Portugal e na Espanha. Cada 
maravedi, ou maravedil como também era denomina-
do esse dinheiro, valia 27 reis. 

Quando Colombo trouxe para si o prêmio ofere-
cido ao primeiro que avistasse a terra, estava inaugurado 
a prática de corrupção no novo Continente, antes 
mesmo que qualquer visitante lhe pisasse o solo. 

Maligno começo, triste sina! 

Mas, não foi só. Aqueles espelhinhos que os 
portugueses deram de presente aos nossos índios já era 
um tipo de suborno muito parecido com aquele que 
muita gente na administração pública recebe até hoje. 
Mas, ainda falando sobre o nosso bravo descobridor e 
baseado no mesmo depoimento, vamos saber que, por 
ocasião de sua segunda viagem à América, a 25 de 
setembro de 1493, já com 17 navios e 1.200 homens, 
os soberanos da Espanha, preocupados com os gastos 
e ainda porque o seu principal objetivo agora era bus-
car ouro, designaram três fiscais para que 
acompanhassem as despesas: 

"Os três chegaram até a pretender que o Almiran-
te só podia realizar despesas mediante autorização pré-
via." 

Eis ai a provável origem do controle prévio dos 
gastos públicos, adotado já na Itália precisamente há 
102 anos, no instante em que o Tribunal de Contas era 
instituído em nosso Pais. 

Colombo, sentindo-se ofendido, reagiu: logo 
sobre ele, o Almirante do mar Oceano! Vice-Rei e 

'Governador Geral das Terras do Novo Mundo? 

"Como ousavam macular sua dignidade, suas 
prerrogativas? Colombo se ofendia, reclamava 
continuamente, procurava ignorar todo controle que 
considerava indébito para uma personagem de sua 
estatura." 
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Se convidei-os a visitar esse cenário é para que 
nos cientifiquemos de que ali tiveram início dois maus 
exemplos que fizeram escola: o exemplo da corrupção 
e o exemplo da resistência contra a fiscalização. 

Colombo foi apenas o primeiro a se insurgir 
contra a prestação de contas. E deixou uma lição que 
glacê todos os nossos homens públicos aprenderam 
muito rapidamente, recusando-se a aceitar como normal 
o dever de prestar contas de seus atos, como é natural 
exigir-se de todo aquele que manuseia valores que não 
são seus. 

Mas, não se parou aí. Há algum tempo, por 
ocasião do bi-centenário da Inconfidência Mineira, um 
trabalho do professor Francisco Iglesias da 
Universidade Federal de Minas Gerais, revela, para 
quem ainda não sabia, que: "O Visconde de Barba.cena 
veio para governar Minas endividado em Lisboa; como 
é comum na administração colonial, veio para 
encaminhar-se bem. Voltou rico para a Metrópole. A 
corrupção dos administradores nas colônias é bem 
conhecida: o padre Antônio Vieira dizia dos 
governadores portugueses que não vem fazer o bem, 
mas "buscar os nossos bens", ou, em outra passa-
gem, "no Brasil conjuga-se o verbo furtar em todos 
os tempos e modos". Seu contemporâneo Antônio de 
Souza Macêdo, escreveu em 1652, um dos grandes 
livros do século XVII, só publicado em 1744, 
expressivamente intitulado "Arte de furtar". 
("Cultura", suplemento de "O Estado de São Pau-
lo" n° 456). 

E quando D. João IV consultou o Padre Vieira 
sobre a conveniência de dividir as terras do Maranhão-
Pará em dois governos, o jesuíta deu uma resposta 
objetiva e contundente: "É melhor que as coisas fi-
quem como estão, já que um ladrão num cargo públi-
co é um mal menor do que dois". 

Na verdade a corrupção não estava apenas nos 
cargos públicos. Já os chamados frades renegados, 
aqueles que não tinham permiss es especiais, domina-
vam o contrabando de ouro em pó na região de Minas 
Gerais, de onde acabaram expulsos em 1711. Esses 
frades contrabandeavam ouro no interior das estátuas 
de madeira que levavam em suas viagens, o que  

originou a expressão popular "santinho do pau oco". 
E que dizer de João Fernandes de Oliveira, o 

contratador de diamantes, que, chefiando as lavras do 
Distrito de Diamantino se converteu numa das maiores 
fortunas do seu tempo, apesar das extravagâncias como 
a de construir um lago artificial e urna caravela para 
satisfazer Xica da Silva. Informado da corrupção de 
João Fernandes de Oliveira, o Marquês de Pombal 
obrigou-o a recolher aos cofres oficiais a enorme soma 
de I 1 milh es de cruzados. O amante de Xica da 
Silva nem reclamou; recolheu e continuou muito rico. 

Quando vemos no Brasil de hoje os tiquetes de 
leite sendo comercializados indevidamente, nos lem-
bramos que em 1727, na Paraíba, mas certamente não 
apenas lá, estando os soldados há quatro anos sem 
receber os seus soldos, assim que recebiam um novo 
par de botas corriam a vendê-lo, não raramente para o 
próprio fabricante que, em seguida, voltava a vendê-lo 
ao Exército. 

Perdoem-me o quanto isso compromete as novas 
origens e, por favor, observem que não se trata de 
uma pesquisa sobre o tema, mas apenas de invocar 
exemplos que podem explicar em parte a origem dos 
problemas que hoje enfrentamos na administração pú-
blica brasileira. Uma pesquisa, de fato, certamente nos 
ocuparia tempo indeterminado. 

Detalhe importante: quando digo que esses 
exemplos podem explicar parte dos problemas que hoje 
são encontrados em nossa administração pública, estou 
longe de aceitar essa justificação. Na verdade, os 
exemplos apenas explicam, porque a corrupção. em 
si, no passado ou no presente, não podem encontrar, 
em lugar nenhum, qualquer justificativa. 

Como bem ponderou S. Gregário, o Grande: 
"A corrupção do melhor é a pior das corrupções". 

Por outro lado, uma tese universitária prepara-
da pelo professor Antônio Frederico Zancanaro, da 
Universidade de Londrina, sustenta que "o fenômeno 
da corrupção na politica brasileira está na questão 
cultural: valores ou antivalores formadores da cultura 
e que foram herdados dos portugueses são os grandes 
responsáveis pela característica de corruptor que per-
segue o brasileiro. A corrupção politico-administrati- 
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va que se verifica em amplos setores das instituições 
públicas brasileiras tem suas origens na herança 
cultural portuguesa, deixada pelos descobridores"; 
conclui o professor paranaense. José Artur Rios, 
sociólogo e pesquisador da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro acredita que: "A história esclarece ape-
nas em parte as origens, entre nós, desse venalismo. 
O colonialismo português e o espírito predatório de 
que se faz acompanhar contribuíram, sem dúvida, para 
implantá-lo entre nós. A colônia ensejava o 
enriquecimento rápido. A moral era a do ganho, sem 
nenhuma consciência do bem comum ou preocupação 
com as gerações vindouras. Essa moral, ou amoral, 
entranhou-se nos costumes. Não parece, entretanto, 
que resultasse da situação colonial, mas a antecedeu. 
A colonização apenas a exacerbou. Dir-se-ia que os 
laços que prendiam o indivíduo à coletividade eram 
frouxos; e, mais, que a organização estatal incentivava 

indivíduo a enriquecer por qualquer meio, desobri-
gando-se de remunerá-lo diretamente. Para compensar-
se carregaria a mão nas exações do fisco e apenas 
nessa esfera procuraria tomar-se severa, com o que só 
fez estimular a fraude e o contrabando." (Sociologia 
da corrupção, J. Zahar Ed., 1987, p. 99) 

Se se afirmar que a corrupção já campeava nas 
caravelas de Colombo não vamos dissentir, mas seria 
injusto debitar o nosso mau comportamento 
exclusivamente aos bravos portugueses. 

Pretender-se atribuir a tendência à corrupção a 
apenas uma raça é tão prosaico quanto discutir-se se o 
sistema presidencialista é mais ou menos corrupto que 

sistema parlamentarista. 

Na verdade, a corrupção é o câncer da adminis-
tração pública mundial, tanto que consegue estar pre-
sente em todas as nações. E, incrível, até nas nações 
indígenas. 

No início de 1990, a Comissão de Assuntos 
Indígenas do Senado Americano abriu investigação 
para apurar a corrupção do chefe da maior tribo 
americana, a dos índios navajos. Esse cacique, acusado 
de negociatas de muitos dólares, que chama sua esposa 
de First Lady, no ano 1989, fretou um avião para levar 
a família e amigos à final do campeonato de futebol 
americano em Miami. E compareceu à posse do presi- 

dente George Bush, com uma comitiva de 47 pessoas. 
E, ao contrário de presidentes nossos, ele não 

tem nada de descendência portuguesa. 

Aqui e agora, entretanto, não cabe investigar a 
origem da corrupção. O que cabe é enfrentá-la, 
enfrentá-la de frente, destemida e diutumamente. 

Mais do que nunca ressoam hoje como oportu-
nas as palavras do inesquecível paranaense Manoel 
Francisco Correia, primeiro presidente do Tribunal de 
Contas da União: "Se todos não podem ter talento, 
todos são obrigados a ter caráter". 

"Os gastos inúteis, os empréstimos escandalosos, 
as despesas fictícias e despiciendas, as obras de luxo, 
os arrendamentos criminosos, os contratos vexatórios 
aos nossos brios e dignidade, teriam que passar pelo 
crivo do Tribunal de Contas e dele sair expurgados de 
suas máculas". 

Não sou eu quem fala. Estou apenas repetindo 
as palavras que o saudoso Tancredo Neves dirigiu aos 
Constituintes brasileiros em dezembro de 1934. 

Se é verdade que "O Estado, no dizer de 
Proudhon, constitui a universalidade dos cidadãos 
reunidos sob uma lei comum por um ato de 
sociedade", verdade também é que os avanços da nossa 
inteligência, após múltiplas experiências e, ainda que 
lenta e dificilmente, alcançaram um modelo de Estado 
em que é fundamental o controle do cidadão sobre as 
instituições. 

Celso Barroso Leite escreveu que "a corrupção 
é antiga, permanente e. ao que se receia, inerente à 
condição humana ou pelo menos inseparável da 
sociedade". E realça um aspecto que ele chama de 
desonestidade das pessoas honestas, como uma das 
facetas da corrupção. Entre os fatores invocados por 
essas pessoas, ele descreve: 

"Como ganho muito pouco, tenho o direito de 
não cumprir na íntegra as minhas obrigações", apoi-
ando-se no seguinte mecanismo psicológico: "Quando 
não obtemos pelos meios próprios aquilo a que temos 
direito, toma-se justo ressarcir-nos ou compensar-nos 
de outras maneiras". E se refere a uma das instituições 
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mais relevantes da Nação, a Universidade, citando de-
poimento de um professor da Escola Paulista de 
Medicina sustentando que há ali "urna dupla corrup-
ção confortável", com os docentes trabalhando pouco 
porque ganham mal e o governo nada exigindo deles 
porque paga pouco, resumindo-se a situação numa fra-
se lamentável mas que ganhou uso corrente: "O fun-
cionário finge que trabalha e o governo finge que 
paga". (Sociologia da Corrupção, Jorge Zahar Editor. 
1987, pags. 15, 39,e 43). 

Desnecessário enfatizar que a corrupção é um 
mal. Jean François Revel, moderno cientista politico 
francês, entretanto, aponta ainda a corrupção como 
um dos maiores perigos para a democracia. E, nesse 
trabalho, publicado em 1986 ele diz: "A corrupção é 
unia ameaça ainda que se trate de uma forma grosseira 
e quase primitiva de corrupção: o desvio de verbas 
públicas. Mas, o desvio do dinheiro dos cidadãos, em 
um Estado de Direito, aduz Revel, pode ser feito de 
acordo com os métodos mais sutis, que habitualmente 
esbarram nos contornos do Código Penal, ficando, po-
rém, fora de sua alçada. É preciso ser tolo, numa 
democracia civilizada e vigiada para cometer as 
grandes prevaricações punidas por lei: a prevaricação. 
a malversação, o peculato, o tráfico de influências. 
Assim, para medir a amplitude da corrupção na Fran-
ça devemos olhar para além das infrações clássicas". 

Como se vê, e todos já sabiam, a corrupção não 
é um privilégio brasileiro, ainda que se possa imaginar 
que nosso País ocupe uma indesejável posição no 
"ranking". O México, por exemplo, deve estar tam-
bém entre os países da linha de frente. 

Vejamos o que nos conta Gabriel Zaid, escritor 
ensaísta mexicano, diretor da Revista Vuelta, em 

um trabalho que denominou "A tragicomédia da cor-
rupção": 

-Certa vez pensei em escrever uma tragicomé-
dia sobre a corrupção no México, através de um per-
sonagem incorruptível que, em virtude de sua hones-
tidade. provoca uma desgraça atrás da outra. O seu 
desejo de fazer o bem causa o mal: arruína sua famí-
lia, prejudica desastrosamente a quem ele quer ajudar 

acaba destruindo frutos de trabalho, contraindo a 
inimizade dos vizinhos e originando mortes, ódios. 

fome e ruína. Ele acaba também desprezado pelos fi-
lhos, abandonado pela esposa, sem amigos e expulso 
da povoação. 

No México, a honestidade é tragicômica. É pre-
ciso dissimulá-la para não despertar compaixão nem 
causar problemas. Todo mexicano movido pelo desejo 
de limpidez, especialmente na vida pública, sente-se 
ridículo. Há, naturalmente, certo tipos "solenes" que 
não desconfiam de sua consciência limpa nem da far-
sa que representam para si próprios acreditando serem 
bons. Mas é mais generalizado o sentimento nacional 
de que a vida limpa é impossível. 

Até parece que estamos ouvindo a voz do nosso 
grande Rui: "De tanto ver triunfar as nulidades, de 
tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver agigantar-
se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a 
desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e ter vergo-
nha de ser honesto-. 

E o que lembra o filósofo Roland Corbisier, citado 
por Antônio Evaristo de Moraes Filho: 

"O Deus do sistema é o dinheiro e a ética é a 
do êxito a qualquer preço. Tudo se compra e tudo se 
vende, o País é um gigantesco mercado em que tudo 
está em leilão, inclusive a honra das mulheres e a 
consciência dos homens. É o vale tudo, a luta de foice 
no escuro, o paraíso da falta de escrúpulos, da 
venalidade, da impunidade. Os poderes públicos estão 
desmoralizados e a iniciativa privada também. A 
mocidade desorientada e em grande parte drogada. O 
Reino da Dinamarca está podre". (Sociologia da Cor-
rupção, J. Zahar Editor, 1987, p. 26). 

Patrick Meney publicou na França em 1976 um 
livro chamado "La corruption en Union Soviétique"; 
Cook Fred Jr. publicou em 1967, "Esta nação 
corrompida", em que analisa a corrupção nos Estados 
Unidos e o prof. John T. Noonan Jr. publicou em 
1984, com quase 900 páginat com o título de 
"Bribes" (Subornos), um livro que segundo o próprio 
autor "é sobre o suborno e quem o aceita, paga ou 
condena, numa variedade de culturas que vai desde o 
Egito antigo até os Estados de hoje". 

Waquet, em "De la corruption", citado por J. 
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Arthur Rios, escreve que "A origem dos Estados 
modernos está manchada de corrupção. Imperam o 
suborno e a venalidade nos séculos XVII e XVIII na 
Inglaterra, na Holanda, na França e até na austera 
Prússia. A Espanha não ficou isenta, nem Portugal, 
nem os Estados italianos, sobretudo os Pontifícios, 
principalmente na fase mercantilista de suas 
economias". 

Nós vimos como Jean François Revel, 
sabiamente salientou que a corrupção no Estado 
Moderno já não é praticada de forma grosseira e assim 
Facilmente classificada no enquadramento legal. Essa 
hoje é a corrupção dos tolos, pois atualmente a cor-
rupção tem métodos sutis, diz o escritor francês. 

Pois, sirvamo-nos da inteligência de Revel e ten-
temos dar uma pequena amostra de casos de corrup-
ção de dificil fiscalização e de difícil enquadramento 
legal. não na França, mas no Brasil. Em palavras 
mais apropriadas, vejamos alguns atos de corrupção 
contra os quais não há instrumentação legal eficaz 
em nosso sistema, nem mesmo entre aqueles atribui-
dos aos Tribunais de Contas. 

Os tentátulos incontroláveis, visíveis ou 
invisíveis, da corrupção se manifestam em todos os 
lugares e, por vezes, chegam a nos assombrar com a 
sua inesgotável criatividade. 

Para inicio de conversa a administração pública 
brasileira é mal organizada e mal estruturada; daí a 
ser mal conduzida é apenas um pequeno passo. 

O Estado tributa demais e cobra pouco; por ou-
tro lado gasta muito e mal. 

Longe dos olhos dos governados acontecem o 
estranho e o inacreditável; e, pior, acontece enquanto 
os governados permanecem na ilusão de que a coisa 
pública está sendo bem cuidada. 

Atente-se para o que nos observa o ex-Ministro 
Santo Ramos em artigo que publicou a 19 de maio de 
1991: 

-A última 'trapalhada' jurídica da era da dou-
tora Zélia foi algo de sensacional: a medida provisó- 

ria 294, que deu origem à Lei 8.177/91, tinha um 
artigo que dava isenção de impostos aos bancos pelos 
seus lucros em investimentos no Fundão. O Congresso 
não aprovou o tal artigo. O projeto aprovado subiu à 
sanção presidencial, mas o artigozinho maroto lá 
estava, sob o número 32, dizem que por um engano 
de datilografia cometido pelo cansaço dos funcionári-
os a altas horas da madrugada. Certamente a oposi-
ção dirá ter sido na calada da noite. 

Entre urna e outra subida e descida da rampa, 
o moço sancionou a lei 8.177 e a norma, não aprova-
da pelo Congresso, entrou em vigor a pariu da publi-
cação, revogas as disposições em contrário. 

Passado o tempo, alguém descobriu o 'engano'. 
Reuniram-se os 'juristas' do governo e a solução veio 
do Ministério da Economia. O presidente poderia 
revogar a lei por decreto, com a força declaratória de 
arrependimento pelo equívoco da sanção. E o moço a 
revogou". 

Durante uma reunião ministerial em fevereiro 
de 1988, o presidente José Samey tornou público que: 
"Nos primeiros anos de governo eu recebi informações 
inexatas sobre 'deficit', reserva cambial, gastos etc". 
Na opinião do Presidente os seus Ministros também 
foram enganados - "Eles recebiam os dados de boa 
fé". 

Como sempre acontece quando um homem pú-
blico denuncia uma falha, o Presidente disse que fu-
turamente isso não mais ocorreria. Mas, a experiência 
nos ensina que essas deficiências são um mal perma-
nente dos governos, como resultado de outro mal, tam-
bém permanente. Sempre que o governo se depara 
com uma falha procura corrigi-la com uma providên-
cia legal, geralmente um decreto. Vai daí que em ja-
neiro de 1991 o Brasil chegou ao Decreto n° 100 mil 
desde a instalação da República que foi proclamada 
pelo decreto n° I. 

Nessa mesma época em São Paulo o governo já 
atingia 85 mil decretos. 

Esses números um pouco assustadores são, ao 
fundo, a melhor prova de que a eficiência administra-
tiva e o combate à corrupção não se fazem por decre- 

DOUTRINA —Revista do TCE - BA n" 17 Dez-93 
	 69 



to. E isso vale tanto para a administração federal, de 
grande porte, como para os pequenos municípios onde 
até a elaboração de um simples orçamento é tarefa 
clificil. Aliás, em janeiro de 1991, o IBGE divulgou 
um estudo no qual conclui que 70% dos novos muni-
cípios criados no Brasil nos últimos 10 anos, em 
número de 500, são inviáveis. O mal, portanto, começa 
bem no fundo da raiz. Cria-se o município, ele não 
tem condição de sobrevivência, mas, em lugar de 
proclamá-la procura se manter e desde logo instituin-
do tributos, ou seja indo buscar recursos no bolso do 
inocente contribuinte. Em verdade, esse é um hábito 
não só dos pequenos municípios, pois em fins de 1990, 
a prefeitura de São Paulo, pediu à Câmara um reajus-
te para o IPTU de 10.518%. 

Em dezembro de 1990, o jornalista Jânio de 
Freitas, da "Folha de São Paulo", denunciava a lenti-
dão de um processo no qual se apuravam as fraudes 
na aplicação de recursos do Finor-Sudene. Esse pro-
cesso, envolvendo a aplicação de verbas por 109 
empresas, instaurado há dois anos, continuava 
engatinhando e seu destino poderia ser previsto como 

extravio pelo esquecimento. A fraude consistia na 
troca de faturas, duplicatas e recibos "frios" entre as 
próprias empresas que assim desviavam os recursos 
fiscais para finalidades diversas ou até para beneficios 
-s. 

No dia 19 de dezembro de 1990, a Comissão de 
Transportes da Câmara Municipal de São Paulo, 
anunciou que a CMTC vinha contratando funcionári-
os, com altos salários, desde 1989 para trabalhar não 
na empresa mas nas prefeituras de Campinas, Santo 
André e Santos, indag administradas por políticos do 
mesmo partido da prefeita paulista. 

Mais tarde soube-se que essa era uma prática 
comum no Baneser para a administração do Estado 
de São Paulo. 

Imagine-se se o TC tiver que verificar se todos 
os funcionários de cada sala da administração direta 
ou indireta és "tão cumprindo deveres em seu próprio 
órgão. Em abril de 1990, o deputado Jorge Hage, do 
PSDB da Bahia denunciou que havia lido na presta-
ção de contas do prefeito Sérgio Costa, da cidade de 
Lomanto Júnior, na coluna de despesas: 

construção de um banheiro da senhora 
Miguelina Rosa de Jesus; 

piso da casa de José de Andrade; 

pintura do bar do senhor Reina; 

pintura da Loja da Lindaura Lopes; 

pintura do Bar do Badonho. 

Quando o plano econômico do Presidente 
Fernando Coltor bloqueou os depósitos bancários, al-
guns prefeitos foram apanhados com o dinheiro do 
município creditado em suas contas particulares. E o 
método de corrupção era simplíssimo: o dinheiro ia 
para a conta do prefeito, rendia bons dividendos du-
rante um bom tempo e no momento apropriado era 
incluído na conta da prefeitura fechando sem falhas 

balanço do exercício. 

Em fins de 1990, o Ministro da Justiça Jarbas 
Passarinho abriu inquérito administrativo e suspendeu 
de suas funções o diretor da Imprensa Nacional, César 
Bado por haver instalado uma lareira em sua 
residência oficial e por pagar Cr$1,4 milhão à Verano 
Gráfica e Consultoria para traduzir o estatuto da 
criança para o inglês, francês, e espanhol, quando a 
obra teria chegado à Imprensa Oficial já traduzida, 
num trabalho que custou 752 mil cruzeiros à Presi-
dência da República. Outra acusação era a de ter 
comprado 919 toneladas de papel de péssima 
qualidade. A apuração dos fatos foi possível pela de-
núncia do Sindicato dos Servidores Públicos Federais. 
Aliás, se todo funcionário público fosse um aliado do 
Tribunal de Contas a fiscalização poderia se tornar 
mais eficiente. 

Em maio de 1990, a imprensa paulista denun-
ciou que a VASP havia sido vítima, em 2 anos, de 
fraude de mais de 1 bilhão de cruzeiros. A operação 
era a seguinte: O governo federal pagava à VASP, 
pelo serviço noturno de correio, 155 milh es de 
cruzeiros mensais. O dinheiro era entregue no 
escritório da empresa em Brasília, onde em aplicado 
em bancos particulares e chegava em São Paulo, mais 
de um mês depois sem juros ou correção. 
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No início de 1991, a bancada do PSDB na 
Câmara Municipal de São Paulo pediu uma auditoria 
da Secretaria Municipal de Abastecimento, revelando 
documentos que comprovavam que essa Secretaria 
estaria arrecadando dinheiro das empresas fornecedo-
ras de merenda escolar com a finalidade de pagar 
campanhas publicitárias e que a Coordenadoria da 
Merenda havia encaminhado a 420 fornecedores ofi-
cio pedindo brindes e dinheiro. No primeiro caso a 
contribuição fora previamente fixada em 1% do 
faturamento numa época em que a verba de merenda 
escolar da prefeitura chegava a 3,4 bilhões. 

Tudo isso, antes do superescándalo que 
assombrou a Nação durante a CPI conhecida como 
"PC Farias". 

Eis aí a corrupção sutil de que fala Revel. E, 
pior, a corrupção que conta com o apoio dos lesados. 
Nós sabemos que as empresas particulares em lugar 
de denunciar a pressão preferem atendê-la certamente 
com a intenção de recuperar as perdas no contrato 
seguinte. Ou seja, mesmo que se diga que o dinheiro 
sai da iniciativa privada, mais cedo ou mais tarde o 
lesado é sempre o contribuinte. 

A ação do Tribunal de Contas se exerce sobre 
o agente público, mas ocorre que a corrupção, talvez 
em sua maior parte, se forma na união solidária e 
leal das mãos públicas com as mãos particulares. 

Em entrevista à imprensa nacional, o 
empresário Antônio Enriírio de Moraes declarou: 

-Nosso pior desastre ecológico é a corrupção. 
O projeto do governo federal que tenta responsabilizar 
os funcionários por ato de corrupção e favorecimento 
não é completo. O agente corruptor é pior que aquele 
que se corrompe. Seria até o caso de amenizar a pena 
do corrupto se ele denunciasse o corruptor. Se isso 
entrasse em vigor tenho certeza de que 50% da cor-
rupção do Brasil seria eliminada". 

Nenhum Tribunal de Contas pode impedir que 
um governo estadual inicie muitas obras públicas du-
rante uma campanha eleitoral e, passada a eleição,  

comece a suspendê-las como ocorreu em São Paulo, 
onde a União dos Municípios do Pontal do 
Paranapanema denunciou que os trabalhos haviam pa-
rado, as obras estavam se deteriorando e o dinheiro 
se perdendo, enquanto o governo anunciava a falta 
de recursos para continuá-las. 

De que modo fieralizar a execução de uma des-
pesa como a do Programa Nacional do Leite, que 
agora o governo pretende reativar? No último mês 
do governo José Samey o Banco do Brasil pagou a 
usineiros 139.681.097 tiquetes quando se verificou que 
só haviam sido distribuídos 98 milh es e descobriu-se 
que uma gráfica no Rio de Janeiro chegou a se 
especializar na falsificação de tiquetes de leite e na 
própria Casa da Moeda um funcionário foi flagrado 
quando tentava roubar 6 mil tíquetes. A Polícia Fe-
deral abriu quase cem inquéritos e a ministra 
Margarida Procópio denunciou que os tiquetes estavam 
sendo trocados por votos e usados "até mesmo para 
pagar prostitutas". 

O Tribunal de Contas não tem instrumentos 
para impedir, por exemplo, a construção do "teatro 
da sogra" em Araras. Com  efeito, em plena fase de 
extrema dificuldade financeira, o Governo de São Pau-
lo, ao preço de 5 milhões de dólares, edificou um 
avançadissimo projeto de Oscar Niemeyer, em tempo 
recorde na cidade de Araras, onde dos dois cinemas 
um já havia sido fechado por falta de público, onde 
havia um déficit de 7 mil casas poPulares e onde as 
obras de um hospital de 100 leitos estavam paradas 
per falta de verba. Ao ser interrogado sobre a razão 
da obra, o governador Orestes Quércia foi franco: disse 
que havia atendido uma solicitação de sua sogra. 

. 	Quase igualmente supérfluo é o Hospital 
construído no Autódromo de Interlagos, em São Pau-
lo, com capacidade para 5 mil consultas e 300 
internações por mês, uma sala de UTI 
computadorizada, sala de cirurgia, raio X e uma sala 
para queimados. Esse hospital tem a particularidade 
de só funcionar um dia por ano, numa região onde 
urna população de 800 mil habitantes não dispõe de 
nenhum hospital e onde o posto de saúde não dispõe 
de um só médico. 

E como controlar os gastos com viagens na 
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administração pública? As viagens podem malbaratar 
os recursos públicos de dois modos: por serem inúteis 
ou desnecessárias e por conduzir excesso de pessoal, 
gastando mais do que recomendaria o interesse pú-
blico. 

Em dezembro de 1990, o presidente Fernando 
Coltor fez uma viagem a Aracaju com a finalidade de 
inaugurar uma "área de lazer", batizada com seu 
próprio nome. O presidente permaneceu apenas uma 
hora e meia na capital sergipana, o que, entretanto, 
não reduziu as despesas com transporte. 

Coincidentemente, nessa mesma época, na ver-
dade um dia antes, o governador Alberto Silva, do 
Piauí, Estado que a esse tempo não pagava seus fimci-
onários há 4 meses, viajou para Fortaleza para prestigiar 
a festa de lançamento da novela "Ana Raio e Zé 
Trovão", da Rede Manchete de Televisão. 

Em meados do ano passado a Radiobrás gastou 
10 milhões de cruzeiros para enviar à Austrália um 
locutor, dois repórteres e um operador para transmitir 
os jogos amistosos da seleção brasileira de futebol, 
enquanto as principais emissoras de São Paulo e Rio 
de Janeiro achavam que o investimento não valeria a 
pena já que as partidas seriam irradiadas, em razão do 
fuso horário, no período da madrugada. 

É certo que em março deste ano, o Príncipe 
Philip fez uma viagem ao Brasil em um avião da RAF 
só para conhecer o mico-leão-de-cara-dourada, em fase 
de extinção. Nisso, porém, não devemos nos imiscuir, 
pois é possível que o erário inglês permita esses e 
outros luxos. 

Mas, evidentemente, não é o caso do erário bra-
sileiro. 

As viagens presidenciais à ONU se tornaram 
para muitos amigos da Corte um passeio quase anual, 
eis que geralmente a comitiva vai a Nova York com 
mais de 50 pessoas. 

Quando, em julho de 1989, o Presidente José 
Sarney viajou para Paris, a fim de participar das 
comemorações dos 200 anos da Revolução Francesa 
deixou em terra cinco aviões presidenciais (quatro 707  

e um 737) e alugou um DC-10 da VARIG, com 
capacidade para 171 passageiros quando as aeronaves 
da presidência tem capacidade para somente 60 peso-
as e mais a família do Presidente. Além do que, toda 
viagem presidencial é precedida por um chamado 
"escalão precursor" que viaja na frente para preparar 
a chegada do Presidente; no caso dessa viagem o 
"escalão precursor" chegou uma semana antes a Pa-
ris com 70 pessoas e montou um escritório para funci-
onar em apoio à Embaixada durante a estada de Samey 
na capital francesa. 

Pode parecer uma falsa impressão, mas o que se 
imaginava é que os encarregados das viagens presi-
denciais jamais tiveram preocupação com os seus 
gastos. 

Mora as viagens da comitiva do Chefe da Nação, 
em junho de 1986. o deputado Amaral Neto revelou 
que nos três meses anteriores o Brasil havia gasto 21 
rnilh es de dólares em aproximadamente 7 mil viagens 
para o exterior. 

Um dos novos instrumentos para tornar mais 
eficaz o sistema de controle foi a introdução do exame 
da economicidade. 

Mas, sejamos realistas, haverá método eficiente 
para avaliar a econornicidade dos gastos públicos com 
publicidade ou mesmo com viagens oficiais, como a 
viagem do presidente da República a Barcelona para 
assistir a abertura das olimpíadas ou a recente viagem 
do Governador do Rio de Janeiro, a Berlim, para par-
ticipar dos funerais do ex-chanceler Willy Brandt? Sim, 
porque tudo o que não constituir dever imperativo do 
Estado, representa despesa sujeita ao critério da eco-
nornicidade. 

Essas despesas, queiram ou não, só poderiam 
ser evitadas se tivessem que passar previamente pelo 
sinal verde de um órgão que as compatibilize com o 
interesse público, ou seja, que, além de preencher os 
requisitos legais de agente capaz, objeto lícito e forma 
prescrita e não defesa em lei, esse ato preencha 
igualmente os requisitos de finalidade, motivação, 
impessoalidade, razoabilidade e moralidade. 

Não será muito longa a espera. A constante ele- 
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vação dos índices de corrupção já já vencerão a 
resistência a um controle mais rígido. Veja-se que o 
sigilo bancário também já foi tido como sagrado. Su-
cede que nenhum principio institucional pode ser 
mantido quando passa a ser utilizado para encobrir 
fraudes e ilicitudes. E o vigente sistema de controle 
requer novos métodos para impedir essas fraudes e 
essas ilicitudes. 

Afinal, como ministra Thomas Ranson Odes, "É 
função da Constituição do Estado tomar manifesta a 
subordinação do poder ao ideal da coletividade, pois é ela 
que define a maneira da coletividade conceber a ordem 
desejável e ao mesmo tempo submete os governantes ao 
direito que ela também determina". (Thomas Ranson 
Giles, "Estado, Poder, Ideologia", Editora Pedagógica 
e Universitária Ltda., S. Paulo, 1985, pág. 17). 

Será eterna ilusão esperar que os interessados 
na despesa, embevecidos pela indefectível bajulice do 
poder, venham a perder seu "precioso" tempo. preo-
cupando-se com esses "irrelevantes" detalhes de fina-
lidade. motivação ou moralidade. 

As irregularidades, tristemente, estão também 
naqueles órgãos onde têm origem as normas para a 
regularidade da gestão governamental, ou seja, os 
legislativos. 

Em dezembro de 1990, a Assembléia Legislativa 
de Rondônia, aprovou, em sessão extraordinária, um 
projeto de lei do deputado José Ao Prado, do PFL, 
assegurando o pagamento de salários para todos os 
deputados não reeleitos durante seis meses após o final 
de seus mandatos. Como na eleição quase 90% dos 
deputados que disputaram foram derrotados, essa Lei 
significou que Rondônia se viu forçada, por um perío-
do de meio ano, a ter gastos equivalentes praticamente 
a duas assembléias. 

Nessa mesma época, a Assembléia Legislativa 
do Paraná recebeu fortes criticas da imprensa por ha-
ver restabelecido a verba de representação para os seus 
parlamentares. E, ouvido por um jornal, o deputado 
Raul Lopes, do PSDB, declarou enfaticamente: "Eu 
investi tudo o que tinha e o que não tinha em assistência 
e ajuda à população. Estou endividado até a alma. 
Agora chega! Chegou a hora de cuidar de mim. Do  

meu patrimônio que é a minha família". 
A esse tempo a Assembléia de São Paulo final-

mente extinguiu a chamada carteira de previdência, 
mas assegurou a 583 deputados o direito a continuarem 
recebendo aposentadoria dos cofres do Estado. Em 
compensação, já em seguida, a mesma Assembléia era 
convocada extraordinariamente pelo Governador para 
votar aumento de impostos e taxas estaduais, que 
acrescentariam mais de 12 bilhões de cruzeiros à receita 
estadual para o exercício seguinte, numa tentativa de 
recuperar as finanças estaduais.Logo após, o 
Governador Orestes Quércia vetou a lei das aposenta-
dorias, mas por 49 a 17 votos, esse veto foi derrubado 
no Legislativo. 

E, para não ficar atrás de São Paulo, os deputa-
dos do novo Estado do Tocantins aprovaram, por 13 
votos a 11, uma pensão vitalícia aos próprios parla-
mentares, justificando-a como homenagem por serem 
"pioneiros no cargo". 

Em outubro de 1986 verificou-se que o 
Congresso Nacional estava gastando 6,5 milhões de 
cruzados por mês com material de sua gráfica e tarifas 
postais dos parlamentares que tentavam a sua reelei-
ção. Cientificado, o presidente do Senado, José Fragelli, 
determinou que os gastos se limitaxxem à cota de cada 
um para dar tratamento igualitário e corrigir um hábi-
to que era comum nos períodos eleitorais. Faltou 
analisar se esse tratamento igualitário não constitui 
um injustificável privilégio em relação aos candidatos 
que não detém mandato. 

Em junho de 89, denunciou-se que a Assembléia 
do Ceará, com 46 parlamentares, estava pagando 52 
deputados, entre eles dois licenciados por serem 
secretários de Estado e 4 por licença médica. É dificil 
entrar no exame do último caso; afinal, que poder tem 
o Tribunal de Contas contra um atestado médico, ainda 
que esse documento signifique duplicar a despesa com 
um parlamentar? Logo em seguida, os licenciados no 
Ceará passaram a seis, um deles tendo requerido quatro 
meses para tratar de uma sinusite. 

A dificuldade de se conduzir com austeridade o 
Legislativo pode ser medida pelo que ocorreu em abril 
de 1986, quando o presidente do Senado José Fragelli 
afirmou que não pagaria "jeton" aos ausentes. Depois 
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de hostilizado e ameaçado por seus colegas, o presi-
dente acabou pagando. 

Em abril de 1991, o Deputado Roberto Franco, 
do PSB de Pernambuco, em primeiro mandato, 
escandalizado com a ação dos lobbies na Câmara pe-
diu que ao menos se mandasse retirar da sala de reuni-
ões da Comissão de Transportes, os cartazes com pro-
paganda das empreiteiras e transportadoras. 

Ainda no Senado: em julho de 1987 o Senado 
mandou imprimir cinco mil exemplares de um livro 
com os dados perwais dos 72 senadores. Assim que o 
livro ficou pronto, constatou-se a falta do nome do 
senador Mendes Canale, recentemente empossado. Não 
houve dúvida: a direção da casa mandou jogar toda a 
edição fora e fazer uma nova. 

Os deputados federais que tomaram posse em 
fevereiro de 1991, receberam da Casa um distintivo, 
uma carteira de identificação e um brinde: uma pasta 
de couro preto, com 60 cm. de largura, forrada com 
tecido aveludado cinza claro, com cinco divisões e três 
fechaduras com segredo que custaram, 2 milhões e 12 
mil cruzeiros. 

E, para não entrar no mérito dos subsídios dos 
parlamentares em todos os níveis, vamos apenas 
recordar que em novembro de 1990, os 37 vereadores 
de Belo Horizonte foram contemplados com unia verba 
de 3 min es e 80 mil cruzeiros cada a titulo de 
informatização de seus gabinetes, quando a Câmara já 
estava informatizada desde o inicio do ano, o que lhe 
havia custado 20 milhões de cruzeiros. 

É dificil imaginar o que seja mais complicado de 
fiscalizar: se a Câmara Municipal de Gravata, a 75 
quilômetros do Recife, onde se apurou o desfalque de 
mais de um milhão de cruzeiros sob a responsabilidade 
do presidente Reginaldo Sandiego, que justificou di-
zendo que se havia afastado para disputar eleições e 
deixou choques assinados em branco com o tesoureiro, 
já então foragido; ou se o Estado do Rio de Janeiro que, 
em julho de 1989, concordou em receber, numa estranha 
cobrança de dívida pelo Brasil da Hungria, mil marrecos 
chineses por um milhão de dólares ou se o DESAMA 
que, nessa mesma época descobriu que havia comprado 
um imóvel, a Fazenda Qiiebeliba, na encosta da Bocaina, 
de 18 mil hectares, dos quais um terço está localizado  

em pleno Oceano Atlântico 

Não é sem razão, por tudo isso e muito mais, 
que a opinião pública já indicou a corrupção como o 
mais grave problema brasileiro. Com  efeito, houve pe-
quena divulgação e, assim, leve repercussão, mas em 
abril de 1989 o 1BOPE realizou uma pesquisa nacional 
que apontou, pela primeira vez, a corrupção como 
problema mais sério do que a violência em nosso Pais. 
Segundo a Pesquisa, os índices regionais foram: no 
Sudeste, corrupção 32%, violência 20%; no Centro-
Oeste, 36% a 16% para a corrupção; no Sul, a violên-
cia perdeu por 25% a 24%; no Norte, corrupção 19%, 
violência 17% e no Nordeste, corrupção 18% e violên-
cia 17%. A mesma pesquisa revelou que 83% afirma-
ram não confiar nos políticos. 

E note-se, quase dois anos antes da explosão do 
mega escândalo da Previdência Social. E três anos 
antes da revelação do esquema PC Farias. 

Menos mal, todavia, do que acaba de ocorrer no 
Japão, onde um respeitado Oficial da Força de Defesa 
do Japão. Shinsaku Yanai acaba de propor, em artigo 
publicado em influente jornal de Tóquio, que a Força 
Terrestre de Autodefesa, formada por 160 mil soldados, 
liderasse um golpe para depor o governo e acabar com 
a corrupção. 

Refletir é bom, não há muita distância para se 
chegar a esse ponto. 

Um quadro assim lastimável, certamente é fa-
vorecido pela falta de instrumentos eficazes de 
controle, tanto internos como externos, em que pe-
sem os avanços alcançados pela Constituição de 1988. 
E a fragilidade desses instrumentos já começa a ser 
sentida não só nos Tribunais de Contas, tanto que em 
março de 1991, o deputado João Neiva do PMDB, 
apresentou projeto de lei na Assembléia de São Paulo 
propondo as seguintes inovações na área da fiscaliza-
ção: publicação no Diário Oficial das relações de 
compras e de obras e serviços contratados, 
especificadas as quantidades, preços unitários e total 
de material adquirido, bem como períodos dos 
contratos dos critérios de reajuste de preços, publica-
ção de listagens dos pagamentos e desapropriações e 
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dos imóveis públicos vendidos; remessa de cópia dos 
editais de licitações e contratos para serem colocados 
à disposição de qualquer interessado. É notório que a 
proposição é incompleta, eis que um sistema rigoroso 
e eficaz exige mais e maiores formalidades. 

E mais tarde, em maio de 1991, o deputado 
Luiz Roberto Ponte, do PMDB do Rio Grande do Sul, 
abismado com os tentáculos da corrupção, anunciou a 
proposição de criação de uma equipe de auditores no 
Congresso Nacional para apurar todas as denúncias 
nesse sentido. 

Provavelmente, o nobre parlamentar tanto se ir-
ritou que não se lembrou que seria mais lógico forta-
lecer o Tribunal de Contas. 

Aliás, causa cada vez mais estranheza a 
invencível resistência que o Estado oferece ao 
instrumento do controle preventivo para as despesas 
de grande porte que o Tribunal de Contas pleiteou e 
não obteve da última Constituinte. 

Que maldito controle preventivo é esse que tan-
to atrapalha a administração pública brasileira mas 
não atrapalha a da Itália, a da Bélgica, a de Portugal, 
a de Luxemburgo, a da Grécia e nem a de Cabo Ver-
de? 

A reação será inevitável: estão burocratizando 
demais o Estado. Parece-me, contudo, que estamos 
chegando a uma encruzilhada com apenas duas 
indicações que nos levam a uma 'opala opção: ou 
um Estado menos flexível ou um Estado corrupto. 

Há quem entenda que não há remédio capaz de 
combater a corrupção. Quem pensar, assim, contudo, 
nunca irá encontra-lo. 

Há quem pretenda que se deva primeiro apri-
morar o niVel cultural de todo o povo para só depois 
encontrar possibilidade de eliminar a corrupção. Quem 
assim quer, ou não está interessado em combatê-la, 
ou pior, está interessado em defender a sua fantástica 
sobrevida. 

Por isso tudo, e em que pesem os avanços da  

última Constituinte, revela-se ainda imprescindível do-
tar-se o Estado de mecanismos poderosos de controle 
para que o TC cumpra integralmente sua tríplice fun-
ção de orientar, coibir e punir. 

Quando dizemos punir estamos nos referindo 
aquelas sanções administrativas e não aquelas previstas 
no Código Penal. 

Em verdade, defendemos a idéia de uma altera-
ção profunda neste mister, para que se adote uma 
sanção eficaz, viável e cuja aplicação não faça do pu-
nido uma vitima diante do sentimentalismo do povo 
brasileiro. 

Já se foi o tempo em que o objetivo da pena era a 
exata reparação do dano, tal como está escrito no artigo 
229 do Código de Hamurabi, nosso mais longínquo 
diploma legal, datado de quase 2 mil anos antes da Era 
Cristã. "Se um pedreiro edificou uma casa para um 
cidadão, mas não fortificou o seu trabalho e a casa que 
construiu caiu e matou o dono da casa; esse pedreiro 
será morto. Art. 230: Se causou a morte do filho do 
dono'da casa; matarão o filho desse pedreiro". 

Hoje sabe-se que essa exata proporcionalidade 
entre a pena e o dano causado nem sempre é justa e o 
que melhor se procura é a punição que possa ter fins 
profiláticos, contribuindo para eliminar as impurezas 
do corpo social. 

Sendo assim, quer nos parecer que o melhor 
castigo para aquele que comete ato ilícito ou irregular 
na administração pública, não deve ser nem a multa, 
nem o ressarcimento, nem a detenção, mas o seu 
banimento da função pública. E essa apropriada puni-
ção deve ser aplicada diretamente pelo Tribunal de 
Contas, independentemente de qualquer outro procedi-
mento, tendo como conseqüência o afastamento do 
cargo e o impedimento temporário do responsável para 
o exercício de qualquer função pública, inclusive a 
decorrente de resultado eleitoral, e não apenas nos 
restritos casos previstos nos artigos 440  e 60° da Lei 
Orgânica do TCU. 

Este, creio, é um caminho que merece ser tenta-
do na ingrata jornada em que todos se devem empe- 
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nhar para buscar a purificação da máquina administra-
tiva. 

Outra questão mal resolvida na lei diz respeito à 
responsabilidade: nem sempre o ordenador da despesa é 

culpado. Na verdade ele é o técnico competente para 
cuidar das formalidades das fases da despesa, empenho, 
liquidação e pagamento. Mas, não é ele quem dispensa 
a despesa da licitação; não é ele quem decide a destinação 
do numerário; não é ele quem tem o interesse político 
em beneficiar esta ou aquela empresa. Em vezes chega 
a ser um "pau-mandado", preocupado com o sustento 
da família, a manutenção do emprego e, por isso, em 
não contrariar seus superiores, até porque confiante na 
tão difundida impunidade. 

Como disse Angel Gavinet: "A arte de um prín-
cipe consiste em fazer o bem pessoalmente e o mal por 
intermédio de outrem". 

A responsabilidade deve ser atribuída a quem 
tem poder de decisão sobre a despesa e sobre a forma 
como ela se deva processar. Trata-se, sem dúvida, de 
uma solução de definição com grande complexidade 
legislativa, mas, nem por isso pode deixar de ser 
enfrentada por inteiro. 

Hemy Ireton, general inglês, genro de Cromwell 
e membro do Tribunal que condenou à morte Carlos I, 
chegou a explodir dizendo que "Os homens, enquanto 
homens, são corruptos e o serão sempre". 

Goethe, o maior símbolo da cultura germânica, 
certa vez, desconsolado afirmou que o "destino da 
humanidade é triste porque a espécie humana é de uma 
uniformidade desoladora." 

É sonho nosso acreditar que, neste particular, o 
grande gênio tenha se equivocado. Do mesmo modo 
como Sikrates se equivocou ao imaginar que o mal era 
causado pela ignorância e não pela maldade humana, 
pois se aquele que erra soubesse que está cometendo um 
erro jamais o cometeria. A história, ao contrário, nos 
proporciona exemplos sem fim de inteligências colocadas 
a serviço do mal. 

O mesmo equívoco em que incidiram as Ordena-
ções Filipinas, ao estabelecer que o Regedor da Casa da 
Suplicacão, o Tribunal de Justiça do Reino, fosse, entre 

mais, "abastado de bens temporais, que sua particular 

necessidade não seja causa de em alguma cousa perver-
ter a inteireza e constância que nos deve servir", supondo 
assim que a ganância humana tem limites. 

Chegamos, finalmente, a algumas verdades 
essenciais: 

1° - nem todos os homens são iguais e, portanto. 
se nem todos são honestos, igualmente, nem todos são 
corruptos; 

2° - nem todos os sábios são bons e, assim, 
mesmo eles não podem exigir de nós outros uma 
confiança absoluta; 

3°-a democracia, ainda sendo o mais conveniente 
regime político, não tem o condão de evitar o acesso dos 
menos sérios às funções públicas; 

4° - atuando em nome do Estado todos eles, 
indistintamente, devem ser fiscalizados, e muito bem 
fiscalizados; 

5° - sem essa fiscalização não há como manter os 
laços do grande contrato que nos une em sociedade. 

É injusto, pais, crer que o povo está envolvido 
pela corrupção, já que apenas uma parte minoritária, 
tanto na administração pública, quanto entre os particu-
lares, se deixa dominar por ela. Mas, a corrupção é um 
fenômeno tão incrível que faz a ação da minoria preva-
lecer sobre o interesse da maioria. 

Talvez porque estejamos num continente em que, 
desde Cristóvão Colombo, muitos se julgam com estatura 
moral acima de qualquer controle e, também como ele. 
acusam de indevida a aplicação do controle prévio. 

O que vemos, conseguintemente. é a corrupção 
como um titã do Leviatã, que só pode ser derrotado com 
armas muito especiais. 

A primeira delas, a vontade da nação. 

JOÃO FÉDER é Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná. Palestra proferida no Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia, em Sessão Especial 
comemorativa do 102° Aniversário da Instalação do 
Tribunal de Contas no Brasil-OS de novembro de 1992. 
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	 'VÁ TCE 	  

A REVISÃO CONSTITUCIONAL E O SISTEMA TRIBUNAIS DE CONTAS 

JUDITH MARTINS COSTA 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Bernardo 
Spector, Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia, Excelentíssimos Senhores Conselheiros, 
Exm° Sr. Procurador, Exmas Srs.Substitutos de 
Conselheiros, meus colegas, Srs. Técnicos Sr. Funci-
onários. Srs. e Sras. A minha presença, neste Plená-
rio, deve ser atribuída, apenas a uma inconfidência. 
Há cerca de uni ano e meio, no Congresso dos Tri-
bunais de Contas, realizado no Estado de Pernambuco, 
tive a honra de participar da comissão onde foi 
membro, ilustre e destacado, o eminente Conselheiro 
Dr. Renan Baleeiro.Naquela ocasião, encantada com 
suas observações argutas, por vezes irônicas, sempre 
inteligentes, a respeito do controle dos Tribunais de 
Contas na publicidade com caráter de propaganda dos 
agentes públicos, imediatamente relacionei essas 
qualidades todas às suas origens baianas. E, de 
imediato, aludi às minhas origens baianas. Comentei 
que minha avó era baiana, cujos traços não negavam 
longínquas raizes holandesas, cuja vivacidade, cuja 
inteligência, jamais desmentiram aquilo que é uma 
característica presente nos baianos mais distintos entre 
si: num Gregário de Matos e Guerra, cuja casa ontem 
tive a emoção de ver; um Ruy Barbosa; um Caetano 
Veloso e, até, porque não dizer, uma Deluda Mercury. 
A essa inconfidência, extremamente proveitosa para 
mim, as minhas origens conterrâneas de todos os 
Senhores que tanto me envaidecem, a bondade do 
Cons. Renan Baleeiro que me convidou para um curso 
na Fundação Orlando Gomes, a gentileza do Cons. 
Presidente, Dr. Bernardo Spector que me convidou 
para este nosso Encontro, é devida, portanto, a minha 
presença aqui, pois eu nada teria a dizer-lhes a 
respeito da Revisão Constitucional e do Sistema dos 
Tribunais de Contas que não tivessem os membros 
desta Colenda Corte pensado, discutido e debatido. 
As minhas observações sobre este tema, que faço em 
caráter estritamente pessoal, são sucintas e pontuais. 
São suscintas por dois motivos: em primeiro lugar  

porque me parece. sempre, nesses encontros, que o 
mais proveitoso são os debates; em segundo lugar por-
que me pareceu que não seria, aqui, o momento e a 
ocasião de discutir o terna mais genérico dos limites, 
das fronteiras da revisão constitucional,se ela se ateria, 
apenas à forma e ao sistema de Governo e, portanto, 
já estaria superada pelo nosso recente plebiscito, se 
elas têm um limite fortemente demarcado pelas 
chamadas cláusulas pétreas da Constituição e pelos 
direitos e garantias fundamentais, os direitos sociais, 
ou se pode ser alterado tudo. Portanto, eu vou me 
ater, apenas, ao perfil dos Tribunais de Contas e serei 
extremamente pontual, porque penso que nessa 
matéria, no seu perfil geral, as competências do Tri-
bunal de Contas, definidas na Seção IX do I° 
Capítulo, do título IV da Constituição devem ser 
mentidas como estão. Primeiro ponto: os Tribunais 
de Contas não podem, de maneira nenhuma, perder 

que já conquistaram na Constituição vigente. É bem 
verdade que uma maior autonomia dos Tribunais de 
Contas deve ser buscada. Quando eu me refiro ao 
termo "autonomia-, eu estou a pensar que em tese. 
a previsão constitucional dos Tribunais de Contas, a 
alocação constitucional dos Tribunais de Contas bem 
poderia estar aproximada do capítulo IV da 
Constituição, que trata das funções essenciais à justi-
ça, porque é disso que tratam as Cortes de Contas. 
Ao assegurar um controle eficaz da ação administra-
tiva, ainda que sob específicos parâmetros - os quais 
não se confundem nem com os parâmetros, do ponto 
de vista do controle interno da Administração, nem 
com o controle judicial feito pelo Poder Judiciário - 
ao examinar, ao controlar, portanto, a matéria admi-
nistrativa sob seus específicos parâmetros, estão as 
Cortes de Contas colaborando essencialmente, funda-
mentalmente, substancialmente com a justiça e, em 
especial, com a justiça social, com a justiça 
distributiva, de incumbência do Poder Público. Essa 
perspectiva não deve ser desprezada num Pais como 

Brasil, no qual a presença do Poder Público, da 
ação administrativa, da execução administrativa, onde 
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situados os maiores gastos públicos, é muito mais do 
que em outros Países que já adquiriram um certo pa-
tamar de justiça social, essencial ao desenvolvimento 
e à paz social. No que diz com as competências das 
Cortes de Contas, dois pontos podem contudo, ser 
aperfeiçoados, em relação ao texto hoje vigente. Esses 
dois pontos dizem, basicamente, com duas áreas que, 
pela sua importância na ordem concreta, pela reitera-
ção, no tempo, dos seus efeitos, maior desvio propor-
cionam à legalidade da prática administrativa. São, 
por igual, as duas áreas em que a locação dos recursos 
públicos pode se transformar numa verdadeira sangria, 
num verdadeiro sangradouro de recursos, sem o co-
tesin, *vo retorno em bens sociais, se não efetivamente 
controlada e reenviada ao standard da legalidade. Tra-
tam, esses dois pontos, do controle dos atos de ad-
missão de pessoal e dos contratos administrativos. 
Considero esses dois pontos muito importantes, e, por-
tanto. só a eles especificamente farei referência. Em 
primeiro lugar: - Atos de admissão de Pessoal. O 
servidor ingressa no serviço público. Depois que 
ingressa, passa a receber vencimentos. Passado um 
determinado período de tempo, ele se aposenta e pas-
sa a receber proventos. O servidor morre; a sua fa-
mília passa a receber pensão. Portanto, é uma rela-
ção que se estende para depois da morte. Quase que 
busca a eternidade, esse vínculo com o Poder Públi-
co. Em segundo lugar, refiro-me aos contratos admi-
nistrativos; em especial os contratos de obras públi-
cas e os contratos de prestações de serviços que são 
elaborados, muitas vezes, em desvio de finalidade e 
que, mesmo assim, se perpetuam no tempo. Vou alu-
dir, portanto, em primeiro lugar, a algumas sugestões 
que eu desde já coloco em debate, referentes ao 
controle dos atos de admissão de paccrial aludindo, 
num segundo lugar, aos contratos administrativos. 
Todos nós sabemos que a Constituição vigente, no 
artigo 71. inciso 3°, na primeira parte diz o seguinte: 
(Lê). "Compete ao Tribunal de Contas apreciar, para 
fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de 
pessoas a qualquer título na administração Direta e 
Indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para 
cargos de provimento em comissão". Esta é a regra 
vigente. O primeiro problema que devemos colocar é 
o que significa e como deve ser visto esse termo. "le-
galidade". Ao apreciar a legalidade dos atos de ad-
missão tratamos da legalidade formal ou da legalida- 

de substancial dos atos de admissão? Eu penso que. 
quando a Constituição se refere ao termo "legalida-
de" ela não faz esta distinção que, muitas vezes, 
equivocadamente. tem sido feita, entre os aspectos for-
mais e substanciais da legalidade. Por isso, os dois 
aspectos devem ser examinados. Isto porque a 
competência atribuída ao Tribunal de Contas, no ar-
tigo 71, inciso 3° da Constituição, deve ser exercida 
à vista do que contém a mesma Constituição no arti-
go 37, inciso 2°, a qual formula, com extrema clareza 
e precisão, a regra de acesso aos cargos públicos me-
diante prévio concurso de títulos e provas, valendo 
para quaisquer cargos, excetuados os cargos de pro-
vimento em comissão. Essa competência do artigo 71, 
inciso 3°, deve também ser exercida, principalmente, 
à vista dos princípios fundamentais da ação adminis-
trativa contidos no caput do artigo 37, que são os 
princípios da moralidade, da legalidade, da 
impessoalidade e da publicidade, os quais devem ser 
articulados entre si. com as outras normas 
constitucionais e com outras regras infra-
constitucionais, numa relação de necessária conexão. 
O texto constitucional hoje vigente, teve o mérito de 
obstar o sistema de fraudes que vegetava à sombra 
da Constituição anterior ao exigir o concurso público 
apenas para a primeira investidura em cargo 
público,permitindo, por isso, a proliferação das cha-
madas provas de habilitação interna ou nome simi-
lar, que eram, na sua grande maioria, atentatório ao 
princípio da igualdade, pelo qual se supõe que todos 
os brasileiros têm igual direito de acesso aos cargos 
públicos. Contudo, mesmo se tivermos em conta o 
texto hoje vigente, mesmo se considerarmos a clareza 
da regra do artigo 37, inciso 2°, este texto, embora 
sua precisão, será inefetivo se estiverem os aplicadores 
da Lei — no caso os membros dos Tribunais de Contas 
— atados a uma concepção meramente formal do prin-
cipio da legalidade. Não têm sido poucos os concursos 
públicos desenvolvidos em fraude à efetiva 
impessoalidade que deve comandar a competição. E 
essa impessoalidade que deve comandá-los conduz a 
que o ingresso nos cargos públicos, nos empregos 
públicos, seja feito consoante o critério do que Aris-
toteles já havia conceituado como justiça distributiva; 
dar a cada um de acordo com o seu mérito, mérito 
este a ser averiguado de acordo com específicos 
parâmetros, postos com antecedência, de todos co-
nhecidos, e mérito a ser demonstrado no competitório. 
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O exame da legalidade dos atos de admissão 
de pessoal deve incluir, portanto, necessariamente, o 
exame da legalidade dos concurso públicos que os 
antecederam. Essa legalidade há, ainda, de ser apre-
ciada, nunca em abstrato, mas sempre em concreto, 
no que diz com a substância dos atos e procedimen-
tos que compõem o procedimento do concurso públi-
co. A sugestão, portanto, em relação a essa regra do 
acesso. é que seja expressamente consignada a 
ampliação da atividade investigatória que se dá aos 
Tribunais de Contas, para voltar-se também sob a gê-
nese dos atos que resultaram em admissão de pesso-
al. Por essa razão, em relação a todo o concurso de-
senvolvido segundo padrões que atentem contra os 
princípios constitucionais, antes assinalados, em 
especial o principio da impessoalidade e o princípio 
da moralidade administrativa - princípios que são 
mandamentos de otimização de comportamentos e 
condutas, segundo define magnificamente Robert 
Alexy - deve o Tribunal, negar registro aos atos de 
admissão assegurando, evidentemente, aos prejudica-
dos, o amplo direito de defesa. Eu tenho a convicção 
de que não adianta nada, se nós quisermos que essa 
norma seja realmente efetiva, que o Tribunal de 
Contas, apreciando e constatando a ilegalidade ou o 
vício dos processos competitórios, determine, apenas, 
ao administrador responsável que tome as providên-
cias para anular o concurso ou sanar as irregularida-
des sem nada mais averiguar, sem controlar se houve 

efetivo anulamento, porque, muitas vezes, há um 
evidente conluio entre o administrador e aqueles apro-
vados no concurso. A norma constitucional, hoje vi-
gente, já admite interpretação que conduza ampliação 
do controle, como aqui referido. Seria o caso, ape-
nas, de, explicitando a norma, permitir a uniformiza-
ção da jurisprudência administrativa nos Tribunais de 
Contas, num ponto que é essencial pelas suas reper-
cugsaes financeiras e, assim, ao controle das contas 
públicas. Nós vivemos sob um federalismo mitigado. 
Há, portanto, 111T12 apropriação de recursos, de todos 
nós cidadãos que pagamos impostos, pelo Governo 
Federal e, depois, a distribuição desses recursos. Isso 
significa que a fraude, numa parte do Pais, está atin-
gindo a todo o Pais e não, apenas, àquela parte, aquele 
Estado ou Município. Na raiz da concepção que aqui 
exponho está aquilo que a Constituição Federal colo-
cou como um dos seus princípios estruturantes, que é • 

principio republicano. Pelo chamado principio re- 

publicano, o qual é básico, essencial ao Estado De-
mocrático de Direito referido no art. 10  da 
Constituição, a doutrina entende que, não devem ser 
tolerados quaisquer privilégios. Em contrapartida, é 
assegurada a todos os cidadãos a garantia formal de 
oportunidade de acesso aos cargos públicos. Contudo, 
não só aos cargos e funções públicas se põe tal ga-
rantia. Também é assegurada idêntica garantia de 
acesso, ou de possibilidade de contratar com a admi-
nistração pública, o que nos remete ao segundo pon-
to, o qual diz respeito ao controle dos contratos ad-
ministrativos. Tal como este é o País, infelizmente, 
mal afamado em razão do descontrole da máquina 
administrativa, assim entendida a máquina relativa ao 
pessoal da administração pública, também, 
infelizmente, é o País em que o tema dos contratos 
administrativos tem suscitado o mais permanente 
combustível às manchetes da imprensa na denúncia 
de fraudes e de escândalos diversos. Nessa matéria 
têm os Tribunais de Contas um caminho de vasto 
controle, talvez, ainda, não devidamente trilhado. Eu 
me refiro especificamente às regras dos parágrafos 10 
e 2° do art, 71 da Constituição Federal, segundo aos 
quais compete aos Tribunais de Contas sustar os 
contratos praticados num desvio ao princípio da le-
galidade consoante os seguintes procedimentos. Diz 

parágrafo 1°: "no caso de contrato, o ato de sustação 
será adotado diretamente pelo Congresso Nacional que 
solicitará ao Poder Executivo as medidas cabíveis". 
O Parágrafo 2" diz: "se o Congresso Nacional ou o 
Poder Executivo, no prazo de 90 dias não efetivar as 
medidas cabíveis, o Tribunal decidirá a respeito". Eu 
acredito que muita das potencialidades desta norma, 
no efetivo controle que se realiza, não foram ainda 
bem exploradas, em razão da defeituosa redação dos 
textos que eu acabei de referir. O que decidirá o Tri-
bunal a respeito nesses casos? Pode o Tribunal, de-
corrido o prazo de noventa dias, considerar que lhe 
foi reatribuída ou reenviada a competência sustatória 
de tais contratos? Qual a natureza da decisão que leva 
à sustação? Aí estão postas questões que tem prejudi-
cado, a nível nacional, pelo que eu conheço de ou-
tros Tribunais da Contas, a aplicação da regra de 
controle. Para responder a essas indagações é preciso 
que nós consideremos três pontos. O primeiro deles 
diz respeito à natureza das decisões, em geral, profe-
ridas no âmbito dos Tribunais de Contas. O segundo 
ponto diz respeito ao reflexo dos contratos nas contas 
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públicas. E a terceira, finalmente, diz sobre a conexão 
entre a regra dos citados parágrafos 1° e 2° com ou-
tras competências atribuídas constitucionalmente aos 
Tribunais de Contas. Todos nós sabemos que a dou-
trina vem , há muitos anos, apontando à dupla 
natureza das decisões dos Tribunais de Contas; deci-
sões propriamente administrativas, de um lado, e de- 
cisões que Pontes de Miranda chamou 	de 
"judicialiformes", de outro lado. Toda e qualquer de-
cisão promanada no âmbito dos Tribunais de Contas, 
pode ser reenviada a um desses dois tipos de deci-
são, seja a apreciação das contas do Chefe do Poder 
Executivo, seja a apreciação, para fins de registro, 
dos atos de admissão de pessoal ou 'de aposentadori-
as, pensões, etc., aludidas no artigo 71, inciso 3°, seja, 
por fim, o julgamento das contas dos chamados -de-
mais ordenadores de despesa", isto é, aqueles que 
não são Chefes do Poder Executivo. A finalidade da 
competência para fiscalizar as contas dos Adminis-
tradores Públicos é decorrente do amplo poder 
fiscalizatório atribuído aos Tribunais de Contas. Esse 
amplo poder fiscalizatório, por sua vez, justifica as 
competências constitucionalmente deferidas ao Tribu-
nal e, ao mesmo tempo, se põe como condição da 
existência do próprio Tribunal de Contas. As Corteskle 
Contas, como todo e qualquer órgão público ou 
entidade administrativa, nada mais são do que órgãos 
instrumentais, voltados, portanto, à satisfação de de-
terminadas fmaliades. A propósito da instrumentali-
dade do Tribunal, eu gostaria de lembrar uma passa-
gem do Professor Celso Antnio Bandeira de Melo que 
muito me tem auxiliado. O Professor Celso Antônio 
Bandeira de Melo diz que " A Administração Pú-
blica exerce a função administrativa e existe função 
quando alguém está investido no dever de satisfazer 
certas finaliades em prol do interesse de outrem e 
não no interesse próprio". Justamente porque maneja 
funções exercidas em prol do interesse de outrem, a 
administração necessita para tanto, manejar certos po-
deres requeridos para suprir as funções. Estes pode-
res são igualmente instrumentais. Não são propria-
mente poderes, são deveres. O Tribunal não tem um 
poder fiscalizatório - ele tem UM dever fiscalizatório 
e investigatório porque é isso que justifica a sua 
existência. Eu não canso de dizer que, no Brasil, nós 
temos que mudar uma certa mentaliade pela qual a 
coisa pública é vista como coisa de ninguém e não 
como coisa de todos.Esta mentalidade nós observa- 

mos desde o momento em que um passante na rua 
joga o papel de picolé que ele está comendo, no chão, 
sujando o que é de todos - porque ele pensa que a 
rua não é de ninguém - até quando algum Agente 
Administrativo em conluio com o particular frauda, 
num contrato, a Administração Pública. Os contratos 
são, como todos sabemos, espécies do gênero ato ju-
rídico. E nós já vimos que o Tribunal julga atos jurí-
dicos dos quais resultam contas. Este tipo particular 
de ato jurídico chamado contrato tem uma caracterís-
tica que é essencial, que é a patrimonialidade que 
está na sua substância. Se a patrimonialidade está na 
substância dos contratos, evidentemente, os contratos 
geram despesas que se expressam, patrimonialmente, 
nas contas públicas. Portanto, o exame dos contratos 
se enquadra na competência do dever geral 
fiscalizatório, genericamente atribuído aos Tribunais 
de Contas no processamento do Controle Externo. 
Todo e qualquer contrato, por gerar, necessariamente, 
despesas, deve ser, portanto, ou apreciado ou julga-
do, num manejo dos dois tipos de decisão as quais 
são atribuídas ao tribunal. Será o contrato apreciado 
por ocasião da apreciação das contas do Chefe do Po-
der Executivo, será julgado por ocasião do julgamen-
to das contas dos demais ordenadores, especificamente 
do ordenador de despesas que fora o responsável pelo 
seu nascimento, pela sua execução. Contudo, os 
contratos, pela sua própria dinarnicidade, se desen-
volvem no tempo. O Prof. Jean Carbonnier tem uma 
expressão da qual eu gosto muito. Diz ele que -os 
contratos são cabeças de ponte lançadas para o futu-
ro". Os contratos se projetam no tempo e geram, no 
tempo, despesas que se acrescem e se reiteram. Não 
teria o menor sentido a Constituição inserir um regra 
que fosse absolutamente inócua. Se o contrato é ile-
gal e se ele se projeta no tempo, se ele se dirige em 
relação ao futuro, ele deve ser, o quanto antes, sustado, 
para que esses efeitos não continuem a se reiterar no 
tempo. Portanto, a competência sustatória constitui, 
apenas, uma providência acautelatória que não inibe, 
no momento oportuno, a competência decisória  dos 
Tribunais de Contas. No entanto, aqui está o grande 
problema que esta Constituição coloca. Para o manejo 
da competência sustatória dos contratos, diversamen-
te do que ocorre na sustação de atos que não 
constituem contratos, a competência é deferida, ape-
nas indiretamente aos Tribunais de Contas. Só quando 
o Legislativo, provocado pelo Tribunal de Contas, não 
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efetivar, em determinado tempo, esta providência, pode 
Tribunal, então, sustá-lo e deve sustá-lo segundo a 

regra dos parágrafos 1° e 2° do artigo 71. Esta 
competência indireta coloca três problemas diversos. 
Em primeiro lugar, é pacífico,é indiscutível, que o 
Tribunal de Contas tem competência indireta para 
sustar os contratos e que essa competência está 
inserida no dever geral de controle e fiscalização das 
contas públicas, as quais os Tribunais de Contas de-
vem a sua própria existência. O segundo ponto é que 

modus onerandi  dessa competência pode inviabilizar 
a própria finalidade para a qual ela foi posta, no tex-
to constitucional. Portanto, se se tratar de um contrato 
de execução instantânea ou mesmo de um contrato 
de execução diferida, mas cujo ciclo de formação e 
desenvolvimento já tenha se esgotado a regra é quase 
inócua, será fatalmente inócuo se se esperar o decur-
so do prazo hábil para se tomarem t. .as  as provi-
dências previstas na Constituição: em primeiro lugar 

Tribunal de Contas deve detectar o problema; em 
segundo lugar, deve decidir enviar ao Parlamento a 
recomendação de sustação. Depois, a matéria é 
examinada no órgão Legislativo. Então, pode não ser 
tomada, eventualmente, nenhuma decisão; o processo 
retoma ao Tribunal e só então, depois de noventa dias 
contado deste último ato - e não do primeiro - o 
Tribunal pode tomar a decisão. Portanto, em se tra-
tando, como eu havia referido antes, de um contrato 
de execução instantânea ou de um contrato de 
execução diferida no tempo, mas cujo ciclo formativo 
já tenha se esgotado, o Tribunal não terá que fazer 
quase nada. Ele pode aplicar uma multa ou uma multa 
e uma glosa aos responsáveis pela legalidade da des-
pesa; haverá, se forem glosadas as contas, um 
ressarcimento aos cofres públicos. Mas nós sabemos 
que esse ressarcimento raramente é integral. Na ver-
dade é uma multa que tem o seguinte sentido: o Tri-
bunal de Contas comunica aos Administradores que 
não façam mais isto, porque isto é ilegal, e só. Mas 
com isso, os maleficios do ciclo da impunidade se 
perpetuam no tempo e, por esta razão, a matéria deve 
ser melhor repilada. A terceira questão refere-se aos 
contratos de execução diferido no tempo, cujo ciclo 
formativo ainda não tenha sido esgotado. Aí se abrem 
duas vertentes: em primeiro lugar, pode ocorrer uma 
situação em que embora a sustação seja ainda 
faticamente possível, seja juridicamente não 
recomendável. 

Evidentemente, quando a situação for faticamente 
possível e juridicamente recomendável, o Tribunal de-
cidirá pela sustação. Porém, se ela for faticamente pos-
sível e juridicamente não recomendável,em razão do 
princípio da continuidade dos serviços públicos aos 
quais a Administração Pública está adstrita, o que é 
que faz o Tribunal? Novamente, impõe multa e glosa; 
mas, novamente, os maleficios do contrato já terão se 
perpetuado no tempo. Então, nós podemos chegar a 
uma conclusão de que, nessa matéria, embora o texto 
constitucional vigente não impeça que o Tribunal de-
cida, torna no mínimo questionável a efetividade des-
sa decisão. Por esta razão a sugestão que fica, tam-
bém, ao debate, é que a competência do Tribunal de 
Contas para sustar contratos siga a regra geral previs-
ta na mesma Constituição, nos incisos 9° a 11° do 
artigo 71 que lhe atribuem a competência para sustar 
os atos administrativos; em primeiro lugar, 
estabelecendo prazo, depois caso não regularizada a 
ilegalidade atribuindo-lhe a competência para sustar 
diretamente, comunicando ao Parlamento a decisão 
adotada. Essa distinção se deve a duas razões muito 
fortes: a primeira, é que o Tribunal de contas não é 
mero órgão auxiliar do Poder Legislativo e porque, 
embora tenha, também, o Poder Legislativo 
competência fiscalizatória sobre as entidades públicas 
integrantes da Administração direta e indireta, 
conforme o artigo 70 da Constituição, esta competência 
não se confunde com aquela competência que é 
atribuída especificamente, aos Tribunais de Contas. 
Por exemplo: o Poder Legislativo não tem competência 
para julgar as tomadas de contas. Terá, apenas, 
indiretamente, uma competência de julgar na hipótese 
do contrato integrar um processo de prestação de contas 
do Chefe do Poder Executivo. Mas, neste caso, ele não 
julgará, especificamente, o contrato, mas as contas na 
sua gJobalidade.0 contrato será, apenas, uma parcela 
dentro dessas contas que fazem parte do chamado pa-
recer-prévio do Tribunal de Contas. Desta maneira, 
me parece que a competência direta para a sustação 
dos contratos se coloca como um ponto fundamental 
para o aperfeiçoamento das próprias finalidades do 
Tribunal de Contas. E eu chego à conclusão, lembran-
do "Rica"  o personagem de Voltaire, no célebre diá-
logo com o seu conterrâneo Usbec.  Em uma das cartas, 
Rica relata um memorável jantar na casa de um Juiz 
francês referindo um diálogo que manteve com o Juiz 
em que este questiona "o que fazer com os livros de 
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Lei". Diz o Juiz em tom de lamento: "quase todos os 
casos são hipotéticos e se afastam da regra geral' 'Rica 
responde: "mas não será por que os senhores o afas-
tam ?". "Porque teriam leis todos os povos do mundo, 
se elas não tivessem nenhuma aplicação?". Eu penso 
que as leis não devem ser, apenas, aplicadas. Para que 
elas sejam aplicadas em toda a sua dimensão, 
integrafidade e dinamicidade, é preciso que os órgãos 
encarregados de aplicar as leis, e ai se incluem os 
Tribunais de Contas, sejam, em primeiro lugar, autô-
nomos, independentes e eficazes na sai ação. Contudo, 
a autonomia e independência dos Tribunais de Contas, 
que se coloca como um dos pressupostos essenciais à 
configuração, na ordem concreta, do Estado Democrá-
tico de Direito desenhado pela Constituição, não de-
pende só de uma abstrata previsão legal ou 
constitucional. Eles se vinculam, basicamente, a uma 
prática deduzida do uso ótimo das suas competências.  
Nesse sentido, me parece que, se as competências atri- 

buídas aos Tribunais de Contas forem, nessa próxima 
revisão constitucional, ampliadas e aperfeiçoadas para 
permitir melhor uso dessa autonomia, nesses dois 
aspectos - admissão de pessoal e contratos administra-
tivos - os quais são essenciais para o bom uso dos 
dinheiros públicos, nós teremos um controle muito 
mais ágil e, portanto, muito mais eficaz. E este controle 
mais ágil e eficaz será, também, dialeticamente, o 
caminho para a maior autonomia dos Tribunais de 
Contas. Eu agradeço a atenção e, principalmente, a 
paciência de todos. Muito obrigada! 

JUDITH MARTINS COSTA é Auditora e 
Conselheira Substituta do Tribunal de Contas do Rio 
Grande do Sul. 
Palestra proferida no Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia, em sessão no dia 15 de junho de 1993. 
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	 VALTCE 	  

A ANÁLISE DOS RESULTADOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DOS 
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PELO TRIBUNAL DB CONTAS. 

CONS. ADHEMAR MARTINS BENTO GOMES 
CARLOS VASCONCELOS DOMINGUES 

"A complexidade não está uniformemente re-
partida nos organismos, varia segundo o tempo, em 
primeiro lugar: os momentos de estrito maquinismo 
são menos complexos do que os momentos de trans-
formação, decisão, criação. Varia segundo a diferenci-
ação dos organismos. Os elementos que asseguram o 
controle e a decisão são, evidentemente, mais complexos 
do que os outros". 

Edgar Morin 
I - INTRODUÇÃO. 

O tratamento da análise dos resultados 
econômicos e sociais dos programas governamentais 
pelo Tribunal de Contas, temática moderna no que diz 
respeito ao exercício do controle externo, tem suas 
raizes, sobretudo, na evolução do pensamento no século 
XX e na emergência do novo conceito de cidadania. 

Nos séculos XVIII e XIX o pensamento científico 
e social era marcado, predominantemente, pelas idéias 
de determinismo e de ordem de que é exemplo típico o 
positivismo. Por isso mesmo, nessa época se 
construíram grandes sistemas científicos e filosóficos 
que pretendiam esgotar o conhecimento. Aliás, a pro-
blemática da certeza do conhecimento foi bem situada 
por Edgar Morin em sua obra "CIÊNCIA COM 
CONSCIÊNCIA": 

"Certamente julgou-se durante muito tempo que 
universo era uma máquina determinista 

impecável que seria totalmente conhecivel, e 
alguns crêem ainda que unia equação-chave 
nos daria o seu segredo". 

Segundo esse paradigma, que ignorava o princí-
pio da contradição e da incerteza na ciência, as rela- 

ções com a natureza e entre os homens eram concebidas 
dentro de.  um marco determinista, que excluía o acaso, 
a desordem, a álea e o imprevisto. Enfim, nas ciências 
da natureza como nas da sociedade, segundo uma ló-
gica aristotélica, não poderia haver resultados diferen-
tes das previsões, cientificamente estabelecidos. Não  
se acolhia, assim, o erro, o desvio, o resultado não 
conforme o previamente determinado.  

No entanto no século XX grandes transforma-
ções se Sierar—rm no connirreci to, mormente na área 
das ciências da natureza, com repercussões nas ciências 
da sociedade. Dessa forma, conforme enfatizo Morin, 
na obra já citada, ao paradigma da simplificação,  
entendido " como o_conjunto dos nrincípios de 
intelegibili ssica, e 
que, ligados uns aos-outros, produzem uma  
simplificadora do universo (físico, biológico, 
antropossocia9", %I 	o aradci oni lexida- 

)e.„.___au_seja.2 o conjunto dos princípios de  
inteligibilidade que, ligados uns aos_outros, 
determinar as condi s de uma visão ti • lexa do 

verso ( ico, biológico, antropossocial)". 

Essa visão complexa do universo tem origem, 
no final do século XIX e no início do século XX, com 

irrompimento no universo  fisico da termodinâmica,  
enquanto calor, dispersão e degradação da energia.  
Rompe-se, pois, o  determinismo prevalecente no pen- 
samento científico dos séculos XVIII e XIX e surao 	 
indeterminismo. Assim, segundo a arguta observação 
de Monn, na pos_a_em que as ciências humanas se  
moldam segundo uni esquema mecanicista, estatístico 
e causalista, proveniente da física, a própria fisica se 
transforma radicalmente e inlatcluzs_probletria da 
história e do acontecimento. Na biologia, Monod 
jorntat_m_ o de acaso,te q.tsaffiuenciot_oou a i 
pensamento da ciência biológica moderna. Na verda-
de, essas transformações se ajustam ao próprio 
movimento dos elementos da natureza, pois, ainda 
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conforme Mona, "a ordem reina na matéria, mas no  
interior vertiginoso ab sistema solar do átomo as  
'estruturas lógicas desfazem-se e deixam aparecer a  
contradição, a incletemfinação, a incerteza".  

a uma norma determinada, mas a um postulado 
de boa atuação muito geral, a uma norma de 
ação ideal, a ser definida pelo controlador quando 
exerce esse controle". 

Como não poderia deixar de ser, as repercussões 
sobre as ciências humanas são imediatas. O resultado  
é CM se começa tanto nas ciências da natureza_camo  
nas da sociedade, a considerar a sinqularidadr—e o 
imprevisto que Perturba a ordem tida. Desse 
modo,  pensar, como assinala Morin, "não é dar-
se do irracionalizável e do inconcebível. É trabalhar  
apesar de contra o irracio_nalizável e o inconcebível".  
Assim,o acontecimento, entendido não apenas como o 
aleatório, o singular e o acidental, mas também 
enquanto elemento que se manifesta e se atualiza, em 
função de seu aparecimento ou desaparecimento, se 
valoriza. Por isso, passam a ser importantes os  
resultados das ações humanas, sempre envolvidas nela  
álea e pela incerteza,sejam elas conduzidas_ por  
indivíduos ou por instituições,como as..govemamentais._, 

Nesse sentido, a análise dos resultados dos uroz_ 
gamas governamentais pelos bigãos de controle ex-
terno se situa em pólo oposto ao do remistro_previo  
que marcou, por largo período, a atividade do Trihn.  
nal de Contas. E despiciendo insistir no caráter 
determinista do registro prévio one  não concirlem-a-
álea, o imprevisto, enfim a desordem.  O registro pré-
vio, como toda manifestação do Controle "a priori", 
não se prerrupa com os resultados, com as  
consequencias, ou seja, para recorrer a um jargão 
contemporâneo, com o day after, porque é um ato 
que se esgota em si mesmo. Si.d.L_aclos 
sociais e econômicos dos programas governamentais  
parte do previsível, do slaneadi •• 	a  
nen e acompanhamento para verificar os desvias em  
relação ao padrão e avaliar scan sociedark, 

litar, gs resultados nem sempre correspondem às  
previsões, ou talvez muito raramente se ajustem, ade-

uadamente, ao que foi planejado. 

Juridicamente, a análise de resultados corres-
ponde ao controle de mérito que, segundo o 
administrativista francês Charles Debbasch, em sua 
obra "Science Administrative", 

"permite ao controlador grande latitude de apre-
ciação da ação controlada: esta não é confrontada 

Na verdade, essa norma determinada é 
substituída por outros parâmetros de avaliação como 
as diretrizes de governo, os planos, programas e proje-
tos que servem de sistema de referência para a análise 
de resultados. Além do mais, essa avaliação pode ser 
quantitativa, como no controle da rentabilidade que 
verifica a relação custo/produção e qualitativa, como 
no controle da eficácia que examina o respeito ao prin-
cípio do máximo de resultados com o mimino de 
esforços, de acordo, ainda, com Debbasch. 

Contudo, o aspecto mais importante do controle 
de resultados consiste na verificação do atendimento 
das necessidades sociais pelos programas 
governamentais. Assim, a avaliação do impacto das 
ações de Governo na sociedade se constitui, também, 
sob o aspecto jurídico, em elemento integrante do 
controle de mérito. Não se pode, desta forma, excluir 
do universo jurídico do controle externo a análise de 
resultados, sob o pretexto de que constitui matéria 
reservada ao controle parlamentar. Essa desqualificação 
equivaleria a ignorar o próprio texto constitucional 
que, em seu art.70, se refere,também, à fiscalização 
operacional, inclusive quanto aos aspectos de econo-
micidade. Ora, é impossível compreender o controle 
operacional e a avaliação da economicidade da ação 
governamental sem a correspondente análise dos 
resultados sociais e econômicos dos programas de 
responsabilidade do Poder Público. Mesmo porque a 
execução desses programas visa atender à demanda da 
sociedade na busca do bem estar. 

Aliás, conforme preleciona Osmar Marfins, do 
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, o controle 
operacional, enquanto tomada de decisão certa para 
objetivos detenninados, pretende medir e mensurar os 
atos administrativos operacionalizados, ou sejam as 
ações efetivamente realizadas, obras ou serviços. Estes 
são, em síntese, os fundamentos da análise dos 
resultados. 

Por outro lado, a segunda metade do século XX 
assistiu, sobremodo nos últimos trinta anos, à revalori-
zação da idéia de cidadania, ainda que com um sentido 
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diferente daquele vigente na época das grandes revo-
luções burguesas, principalmente a Francesa. Assim, a 
cidadania, entendida modernamente, segundo o 
conceito de Hanna Arendt, como o direito de ter direi-
tos, só faz sentido se a ação governamental estiver 
voltada para o oferecimento de melhores condições de 
vida à população. Afinal, o cidadão é o legítimo desti-
natário dos serviços públicos e dos programas sociais e 
econômicos. Por essa via, o Tribunal de Contas exercita 
sua função social cuja matriz se encontra vinculada à 
produção de bens e serviços enquanto utilidades dire-
tamente consumidas pelo cidadão, individual ou 
coletivamente. Portanto, ao verificar a produção de 
bens e serviços, elementos substanciais dos progra-
mas governamentais, o controle externo agrega aos 
parâmetros de ordem formal que tradicionalmente uti-
liza - ancorados, sobretudo, nos conceitos da legalida-
de e da contabilidade - aqueles da legitimidade, da 
economicidade e da razoabilidade que se correlacionam 
com a análise dos resultados. Assim fazendo, o Tribu-
nal de Contas contribui para o pleno exercício da 
cidadania que se realiza na implementação de políti-
cas públicas garantidoras do acesso do cidadão aos 
serviços de saúde, educação, transporte, cultura e 
segurança, dentre outros. 

Essas políticas públicas, plasmadas nos progra-
mas sociais e econômicos, adquirem maior importância 
em um contexto caracterizado pela intervenção do 
Poder Público, como ocorre no Brasil. 

11-AS POLÍTICAS PÚBLICAS, A PRESENÇA DO 
PODER PÚBLICO E O CONTROLE EXTER-
NO. 

A presença do Poder Público como regulador da 
atividade econômica vem sendo objeto de inúmeras 
polêmicas ao longo da história, independente mesmo do 
atual debate, em nível planetário, sobre o tamanho do 
Estado, principalmente ao influxo das idéias liberais. 
Assim é que o jurista e politkólogo Rayrnundo Faoro, no 
seu livro' Os Donos do Poder, Formação do Patronato 
Político Brasileiro", enfatiza, mesmo no pré-capitalismo 
do período colonial, a relação, no Brasil, do Estado com 
a economia nos seguintes termos: 

"O exercício do comércio prende-se, em termos 
gerais, a um contrato público, que gera os 

contratadores, por sua vez desdobrados em 
subcontratadores, sempre sob o braço cobiçoso da 
administração pública". 

Por isso mesmo, segundo o mesmo autor, a função 
pública congrega, reune edomina a economia, mormente 
quando se examina o contexto brasileiro atual. Nessa 
perspectiva, a implementação de políticas públicas passa 
a ser a manifestação privilegiada da presença do Poder 
Público, ao ponto de que para o jurista Eros Roberto 
Grau, em" A Ordem Econômica na Constituição de 
1988", a expressão política pública designa a atuação do 
Estado-. 

Portanto, contemporaneamente, se a matéria pri-
ma da ação governamental do Estado reside na execução 
das políticas públicas - cujos suportes são os programas, 
previstos no orçamento funcional programático - e se a 
essência do controle externo consiste na fiscalização, 
sobremodo mediante os procedimentos de auditoria, da 
aplicação dos recursos públicos configurar-se-ia verda-
deira contradictio in adjectu a exclusão do universo 
de atuação do Tribunal de Contas da análisede resultados. 
Inclusive, a fiscalização da execução das políticas públi-
cas se torna necessária para se apontar os desvios e evitar 
sua repetição, o que se insere no papel do controle externo 
de mecanismo regulador da ação administrativa. Do 
contrário, o controle externo limitar-se-ia, como ocorreu 
na fase pré-histórica do controle "a priori", cuja 
manifestação mais típica foi o registro prévio, a verificar 
apenas a aparência da aplicação dos recursos públicos, o 
que conflita com a natureza da moderna administração 
marcada pelo planejamento de suas ações. Ora, a ativi-
dade planejadora se caracteriza, precipuamente, pela 
existência de um sistema de referência cujos parâmetros 
básicos são as previsões em relação às quais se avaliam 
os resultados. 

Dessa forma, o controle dos resultados decorre da 
própria natureza da atividade planejadora. Por isso 
mesmo, há autores, como Lowenstein, que, em vez da 
tradicional concepção montesquiana de tripartição de 
poderes, propõem como funções estatais fundamentais o 
planejamento, a execução e o controle. Nesse sentido, 
não se há de confundir o planejamento e a execução dos 
resultados com sistemas políticos nem com modelos de 
intervenção do Estado. Nem mesmo o neo-liberalismo 
contemporâneo reivindica um retorno ao "État 
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Gendarme", em face mesmo do impacto da ação do 
Estado na economia. Essa presença doEstado, apesar da 
crise que atualmente se manifesta, resulta também do 
exercício da política econômica que afeta o conjunto da 
sociedade. Essa situação é traduzida por Eduardo Viotti 
no livro" A Economia e o Estado Capitalista": 

"A crescente atuação do Estado na economia 
capitalista é hoje um fato inquestionável. A 
política econômica, responsável em certa medida 
por este fato, vem sendo seriamente posta em 
questão pela crise da economia capitalista que se 
iniciou em 1974- a mais grave crise do pós-
guerra." 

Portanto, mesmo dentro de um sistema liberal, 
não se pode excluir a presença, ainda que limitada, do 
Estado na sociedade. Para ilustrar a questão do 
controle se pode recorrer ao cineasta Feclerico Fellini 
que dizia em uma entrevista: 

"E no entanto é assim:talvez os meus filmes não 
sejam nem longínquos nem próximos, estão 
comigo, são eu mesmo, não têm necessidade de 
verificações anuais, de controle. Encontrá-los frente 
a frente numa tela, ou na televisão, me deixa 
alarmado, da mesma forma que, ao caminhar por 
uma estrada você vê, refletida num vidro ou num 
espelho, uma figura que está olhando para você, 
e com temor, certifica-se de que é você mesmo". 

Essa metáfora do controle mostra que ele é sempre 
uma necessidade quando os resultados se destacam das 
ações que os produziram, sejam distantes ou próximos. 
Justamente, o controle dos resultados é esse espelho no 
qual se refletem os produtos das ações, suficientes ou 
insuficientes. No caso do Estado intervencionista, Corno 
ocorre no Brasil, esses resultados estão próximos da ação 
estatal. Já no marco de um Estado liberal, os resultados 
de sua ação estão mais longínquos, mas se manifestam 
até mesmo no impacto sobre a sociedade. Vale ressaltar 
que o Governo dos Estados Unidos constitui a maior 
empresa do planeta pelo volume de suas transações nos 
mercados nacional e internacional, bem como que o 
Banco da Reserva Federal -FED-, ao exercer a política 
monetária e crediticia, é responsável pelo nível da produ-

- ção e pela estabilidade de preços no pais. 

O economista Paul Samuelson, no livro "Curso  

de Economia Moderna", aborda algumas questões que 
servem de subsidio a uma melhor cqmpreensão da 
matéria, sobretudo no que diz respeito à análise dos 
resultados sociais e econômicos dos programas 
governamentais. Assim, se no quadro de uma 
economia liberal as funções econômicas a cargo do 
Estado- gasto público e seu financiamento e regulação 
econômica - exigem a implementação de mecanismos 
de controle dos resultados dos programas, em uma 
economia mista, onde, de acordo com Samuelson, " el 
aumento de los gastos publicas significa que ,como 
nación, consumimos una mayor parte de nuestra 
producción nacional en forma colectiva y no individu-
almente a través de Ias compras privadas", a análise 
dos resultados adquire maior dimensão na medida em 
que, ainda consoante Samuelson". los beneficias de-
rivados de un bien social, al contrario que los deducidos 
de un bien privado, producen afectas externos de 
consumo sobre más de um individuo". 

Com isso se enfatiza a importância da ação do 
Poder Público, como produtor de bens de caráter social, a 
qual se traduz na execução dos programas governamentais 
cujos resultados impende analisar a partir de uma dupla 
perspectiva por parte do controle externo. 

M - A ANÁLISE DE RESULTADOS DOS PRO-
GRAMAS GOVERNAMENTAIS PELO CON-
TROLE EXTERNO. 

Como visto, a análise dos resultados sociais e 
econômicos dos programas governamentais no Brasil 
merece dupla abordagem: 

controle dos produtos da ação governamental 
tendo em vista a avaliação de sua eficiência e eficácia, 
ou seja, a análise dos resultados em sentido estrito; 

avaliação do impacto da ação do Poder Pú-
blico na economia ou no conjunto da sociedade, ou 
análise dos resultados em sentido amplo. 

Na evolução do controle externo, a auditoria 
integrada, a auditoria de amplo escopo, a auditoria de 
efetividade e a auditoria avaliativa, para usar para 
esta última a terminologia cunhada pela Profa. 
Rosinethe Soares Monteiro, em seu artigo "Auditoria 
e Avaliação de Execução", publicado na Revista de 
Informação Legislativa n° 110, 1991, são marcos 
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significativos em direção ao estabelecimento de um 
sistema de controle dos produtos dos programas 
governamentais. Juridicamente, esse sistema está 
compreendido na fiscalização operacional prevista no 
art.70 da Constituição da República. Não obstante, sua 
plena aceitação, ainda hoje, tem encontrado vários 
obstáculos, em que pese a opinião de ilustres estudiosos 
que. há mais de dez anos, proclamam a urgência da 
adoção pelo controle externo dessa sistemática, 
indicando, inclusive seu suporte jurídico, a exemplo 
do Conselheiro José Borba Pedreira Lapa. do Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia, que, em colaboração 
com o Auditor Antonio Lins Freire, assim se 
manifestava em artigo publicado na Revista do Tribu-
nal de Contas do Distrito Federal, em 1981: 

"O desempenho pelos Tribunais de Contas de 
auditoria de amplo escopo de organizações 
governamentais, programas, atividades, projetos 
e funções que englobam os elementos 

-Financeiro e de observância 

-De economia e de eficiência 

-Resultados do Programa 

à semelhança de como procede o UNITED 
STATES GENERAL ACCOUNTING OFFICE 
( GAO) e organismos idênticos de outros países, 
que possuem modernos sistemas de administra-
ção e auditoria, encontra suporte na Lei n° 4320 
de 17-3-1964" (sic). 

Portanto, o Tribunal de Contas, mediante a 
análise dos resultados,- terminologia que, doravante, 
será utilizada para o controle dos produtos da ação 
governamental-se preocupa, também, em proceder, 
além da fiscalização da regularidade, de caráter legal-
orçamentário-contábil-financeiro, ou seja de ordem for-
mal, ao controle da execução das políticas públicas. 
Em assim fazendo, o Tribunal de Contas dá visibilida-
de aquilo que, segundo o Conselheiro Cyro dos Anjos, 
do Tribunal de Contas do Distrito Federal, exprime-
se pela abstrata linguagem dos algarismos. A exibição 
clara dos resultados da ação governamental pelo 
controle externo torna visíveis e inteligíveis para a 
sociedade os produtos da aplicação dos recursos públi- 

cos ou seu desperdício. Inclusive, deve o Tribunal de 
Contas, dentro desse sistema e exercendo sua função 
pedagógica,contribuir para o aperfeiçoamento do 
serviço público, como bem situou o Conselheiro João 
Feder. do Tribunal de Contas do Paraná: 

—Tanto assim que os Tribunais de Contas de-
vem se preparar para cumprir uma nova fun-
ção: sugerir. Sim. em face dos achados ou das 
descobertas, termos que nos vêm dos próprios 
manuais, a missão da auditoria é apresentar 
sugestões ou informes para melhorar a eficiên-
cia, a economia e a efetividade". 

É induvidoso que esse objetivo só pode ser ple-
namente alcançado através da análise de resultados 
que está vinculada às missões da Administração. A 
importância dessa análise de resultados também é 
enfatizada pelo Ministro Abgar Renault que. em reunião 
de Tribunais de Contas, em S.Paulo, e reproduzida no 
Relatório e Parecer Prévio às Contas Governamentais 
do Estado da Bahia relativas ao Exercício de 1991, 
assim se pronunciou 

"O aspecto contábil, o ético e o econômico não 
esgotam o• em que deve consistir o conjunto 
conceptual da boa aplicação dos dinheiros pú-
blicos; falta-lhe ainda algo que lhe dê remate e 
lhe imprima o cunho de completação: a prova 
de que essa aplicação coincide com uma utili-
dade social. Se um Poder Executivo apresentas-
se - da construção de uma escola de agricultura 
numa via pública, na Rua do Ouvidor, por 
exemplo, no Rio de Janeiro - contas 
contabilmente corretas, eticamente 
irrepreensíveis e economicamente exatas, tais 
contas teriam de ser havidas por péssimas, em 
virtude do fato de que as despesas por elas 
justificadas não corresponderiam a nenhuma uti-
lidade social. A falta desse requisito as 
contaminaria tão irremediavelmente, que melhor 
haveria sido fossem contabilmente sem defesa, 
eticamente inaceitáveis e economicamente nu-
las, mas representassem nítida utilidade social". 

Cabe ressaltar que a análise de resultados, en-
tendida como aferição do produto final da execução 
das políticas públicas não se confunde com o controle 
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interno que não é substituído pelo controle 
extemo.Muito embora sua insuficiência repercuta 
sobre o controle externo, o exercício do controle inter-
no de caráter instrumental repousa nos procedimentos 
de acompanhamento e avaliação do sistema de plane-
jamento e de auditoria do órgão especializado. Em 
suma, ao controle interno cabe, primordialmente. veri-
ficar o andamento dos programas tendo em vista a 
programação estabelecida, fornecendo subsídios ao 
controle externo. 

A análise de resultados é seletiva, não incidindo 
sobre t,  ias  as ações governamentais, pelo que se deve 
estabelecer as prioridades. Ela repousa em um 
complexo de fatores para cuja formação concorrem as 
variáveis do controle interno, bem como os demais 
aspectos da fiscalização em suas vertentes contábeis, 
financeiras, legais e orçamentárias, todas integradas 
em urna relação operacional. 

Nessa perspeutiva. a análise de resultados deve 
considerar, basicamente, como pontos de partida, o 
Plano de Governo, os Orçamentos Plurianual e Anual, 
os programas executados pelo Poder Público com res-
pectivos relatórios e as inspeções e auditorias do Tri-
bunal d.e Contas. 

Por outro lado, para o escalonamento das priori-
dades é conveniente a realização de um levantamen-
to junto ao Executivo dos principais programas 
governamentais à luz de critérios objetivos, tais como: 

volume de investimentos; 

utilidade social; 

repercussão sobre a economia; 
área geográfica abrangida; 

segmentos sociais atendidos; 

relação custo/beneficio; 

cronograma; 

efeitos sobre o perfil da dívida pública. 

De posse desses dados e de outros que considere  

necessários, poderá o Tribunal de Contas proceder à 
análise dos resultados dos respectivos programas 
governamentais, com conhecimento, inclusive, da 
situação social e econômica do Estado e da repercussão 
das ações governamentais, como salientou o Conselheiro 
Filemon Matos. do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia, em voto em separado proferido na apreciação das 
contas governamentais do exercício de 1990: 

"É neste contexto que se insere e se destaca a 
importância da elaboração, divulgação e fiel 
cumprimento do plano de ação governamental 
por parte do Executivo, sem o qual, conforme 
tive oportunidade de assinalar no Relatório de 
Prestação de Contas do Governo do exercício de 
1989, 	resvala-se para o anacronismo e 
inocuidade de boas intenções". E este é um Tri-
bunal de Contas, vale dizer, também de avalia-
ção de resultados operacionais das ações de 
governo e não instâncias de julgamento de 
intenções dos governantes" 

Por outro lado, a sistemática pode e deve ser 
aprimorada com a previsão, em nível constitucional, 
de mecanismos mais ágeis e eficazes para a análise de 
resultados, o que contribuirá para o fortalecimento da 
fiscalização do Poder Legislativo, sobretudo em apoio 
aos trabalhos das Comissões de Fiscalização de Atos 
do Executivo, sobre os demais Poderes, aproximando-
se do ideal preconizado pelo voto em separado do 
Conselheiro Adhemar Martins Bento Gomes em rela-
ção às contas do exercício de 1987: 

"Mas mereciam essas contas, nos dias de hoje, 
como nos países desenvolvidos do mundo, serem 
apreciadas do ponto de vista dos resultados; de-
veriam constar de um capitulo da Prestação de 
Contas a Mensagem que é lida pelo próprio 
Chefe do Poder Executivo, no dia da abertura 
dos trabalhos legislativo, onde são prestadas 
contas dos resultados obtidos com a execução 
orçamentária. 

Quantas escolas foram construidas, quantas 
crianças tiveram escola e quantas não tiveram 
oportunidade de ter escolas públicas porque os 
recursos foram poucos. Quantas paccans foram 
atendidas em termos de saúde pública etc... Estes 
aspectos de natureza dos resultados e de natureza 
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econômica deveriam ser apreciados na Presta-
ção de Contas para não ficarmos só nos números 
da contabilidade, no comparativo do crescimen-
to quantitativo numérico dessas despesas. Essas 
despesas representam, realmente, o nível de 
desenvolvimento do Estado, o nível de carência 
ou não das várias funções governamentais.... 

A avaliação deveria ser feita na filosofia do 
orçamento - programa, isto é, na análise dos 
resultados" 

Contudo, decorridos mais de seis anos, o controle 
externo pouco avançou no tratamento do terna, ainda 
polêmico na sociedade, sobremodo quando se passa 
da análise de resultados das contas governamentais 
para as de todos os gestores, exigindo um 
acompanhamento concomitante da execução dos pro-
gramas do Governo. O exercício da função social do 
Tribunal de Contas passa, também, pela implementação 
de mecanismos que viabilizem a análise de resultados 
que servirá para atender às exigências da cidadania, 
consubstanciadas na procura do bem estar que encontra 
sua melhor tradução na execução das políticas públi-
cas. Afinal, o cidadão reivindica do Poder Público 
estradas, escolas, hospitais, créditos para as atividades 
econômicas, lazer, emprego, segurança, abastecimen-
to de água, meio ambiente sadio, luz, etc... 

Entretanto, a análise dos resultados não se esgota 
na verificação dos produtos gerados pelos programas 
de Governo. Para além desse controle, impende avali-
ar o impacto desses programas na economia e no 
conjunto da sociedade. Trata-se, na verdade, de uma 
análise de resultados em sentido amplo pelo que,para 
evitar confusões de ordem terminológica, se fará refe-
rência ao tema como avaliação do impacto da ação 
governamental ou dos programas na economia ou na 
sociedade. 

Se a análise de resultados, enquanto controle 
dos produtos dos programas governamentais, ainda 
não adquiriu droit de cité no contexto do controle 
externo da Administração Pública, esta nova temática 
enfrenta maiores obstáculos, cujas raizes residem, 
sobretudo, nos seguintes fatores: 

a) predomínio das Ciências Jurídicas e Contábeis 
na prática do controle externo; 

b) incipiência dos estudos e pesquisas sobre a 
economia do setor público e seu impacto no setor privado. 

De qualquer fonna, a abordagem da matéria é 
fundamental para o controle externo, sobretudo quando 
se considera o papel do setor público no Brasil como 
produtor de bens e serviços. Como visto, se no quadro 
de uma economia liberal como a dos Estados Unidos, 
o Estado exerce influência capital na economia nacional 
e internacional, não pode o controle externo, no 
contexto de uni país de economia mista, como a do 
Brasil, ignorar a questão. Nessa perspectiva, há que se 
considerar que o desempenho do setor privado está 
submetido à política econômica do Governo. 

Nessas condições, a avaliação do impacto dos 
programas governamentais deve considerar a análise 
de desempenho da economia em sua vertente de 
indicador de desenvolvimento-comparando as ações do 
Poder Público com o desempenho da sociedade em 
suas vária áreas ( educação, saúde, agricultura, 
indústria, turismo,etc.)- bem como a repercussão das 
decisões dos agentes do setor público sobre a economia. 
Essa análise de desempenho da economia é um elo 
entre os aspectos contábeis de que se reveste, tradicio-
nalmente, o exame das contas e a análise dos resultados, 
em sentido amplo. 

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia, con-
siderando a importância da matéria para o exercício 
do controle externo,adotou ria Resolução n°012, de 04 
de março de 1992, que trata de normas de procedi-
mento, o seguinte dispositivo em relação à emissão do 
parecer prévio: 

"Art.3°.0 parecer prévio do Tribunal de Contas 
sobre as contas do Governador deverá ser prece-
dido de minucioso relatório conclusivo sobre os 
resultados da gestão, sob os aspectos econômicos, 
financeiros, orçamentários, contábeis. sociais e 
institucionais, contendo, inclusive, apreciação 
sobre a execução dos programas governamentais 
e seus reflexos no desenvolvimento do Estado" 

As exigências contidas no dispositivo acima 
transcrito podem ser estendidas para a hipótese dos 
gestores dos programas governamentais, permitindo 
ao Tribunal de Contas avaliar: 
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a contribuição dos programas ou das políti-
cas públicas para a economia em suas variáveis, tais 
como a produção bruta, o produto interno bruto (PIB) 
e o valor agregado, entre outros - seja em sua vertente 
de serviços públicos que não vendem sua produção no 
mercado ou se financiam com dotações orçamentárias 
e extra-orçamentárias do Governo, seja no que diz 
respeito aos bens e serviços destinados ao mercado 
por preço que cubra seus custos de produção, ainda 
que subsidiados; 

os efeitos sobre a economia de medidas do 
Poder Público, a exemplo da aquisição de bens, 
contratação de serviços e realização de obras. Desta 
forma, uma obra pública, além de ser um elemento 
impulsionador para o aquecimento da economia. 
gerando mais empregos e renda, também repercute 
na elevação da qualidade de vida e do bem estar da 
população, bem como no desempenho da economia. 

Com isto o Tribunal de Contas tem condições 
de promover uma análise do desempenho da economia 
e, assim, do desenvolvimento do Estado no período 
examinado. Para tanto, é conveniente, preliminarmen-
te, classificar as ações do Estado de forma a agrupa-
las conforme as áreas de execução dos programas 
governamentais. Para se alcançar esse objetivo se 
sugere, como base conceituai, a utilização do Sistema 
de Contas Nacional -SCN- das Nações Unidas que 
agrega as atividades econômicas em nove grandes di-
visões abrangendo os vários setores de produção de 
bens e serviços. No entanto, não se pode deixar de 
considerar dois obstáculos para a avaliação do impacto 
dos programas governamentais na economia: a) os 
Estados Federados integram o espaço econômico 
nacional, o que dificulta a aferição da produção de 
uma economia em um espaço sub-regional. Essa 
questão foi bem colocada na introdução da revista " 
Análise & Dados-Retrospectiva 1992 e Perspectivas-
Séries Especiais", CEI-PIB-Bahia-1975/1991, 
publicada pela Secretaria do Planejamento Ciência e 
Tecnologia do Estado da Bahia, "verbis": 

"Dessa forma, as questões que permeiam a ati-
vidade econômica, dada sua interdependência a 
nível inter e intra-setorial, se tornam mais com-
plexas em função das relações interregionais. 
Por outro lado, as informações estatísticas dis- 

poniveis, além de limitadas, não estão, na sua 

totalidade, desenhadas de forma a refletir a 
sucessão de transações que ocorrem no espaço 
regional. tornando-se necessária a utilização de 
inúmeros procedimentos de cálculo viabilizadores 
de sua regionalização, desde que ajustados aos 
conceitos de Contabilidade Social. 

Essas limitações tornam a tarefa de estimar os 
agregados de uma economia e de concretizar a 
sua contabilidade um trabalho de aproximações 
surnsivas, continuamente sujeito a revisões face 
ao aperfeiçoamento da base conceituai (SCN) e 
à disponibilidade de novas informações 
estatísticas"  '. 

b) o impacto das ações governamentais sobre a 
economia dificilmente são apreendidas a curto prazo, 
como em horizonte inferior a um ano, que coincide 
com o período das contas dos gestores e com a execução 
anual dos programas governamentais, em termos 
orçamentários. 

Sem embargo, tais obstáculos não impedem o 
Tribunal de Contas, ao proceder às auditorias e inspe-
ções, verificar o impacto dos programas governamentais 
sobre a economia e o conjunto da sociedade, utilizan-
do-se, feitas as devidas adaptações, da classificação 
seguinte do Sistema de Contas Nacional - SCN-ONU: 

1.Agricultura, silvicultura e pesca; 
2.Indústria extrativa mineral; 
3.Indústria de transformação; 
4.Eletricidade, água e utilidades; 
5.Construção pública; 
6.Comércio, restaurantes e hotéis; 
7.Transportes e comunicações; 
8.Estabelecimentos financeiros; 
9.Serviços comunitários e sociais. 

Portanto, a análise conjugada dos resultados 
sociais e econômicos da execução dos programas 
governamentais e do seu impacto na economia pode 
oferecer uma dimensão do desenvolvimento do Estado, 
como, aliás, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
vem tentando fazer. 
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IV - O SUPORTE JURÍDICO DO EXAME DE 
MÉRITO DO GASTO PÚBLICO 

A compreensão do controle que o Tribunal de 
Contas exerce em relação ao gasto público, quer por 
ocasião da formação e concretização da vontade da 
Administração, quer na execução dos procedimentos e 
na conseqüência ou resultados alcançados, leva, 
iniciahnente, a sublinhar que o Tribunal de Contas é 
órgão controlador do exercício da função administrati-
va, isto é, não controla os atos legislativos do Poder 
Legislativo, nem os jurisdicionais do Poder Judiciário, 
mas os atos e fatos administrativos do Poder Executivo 
que é o exercente das funções tipicamente administra-
tivas, bem assim os atos também administrativos pra-
ticados pelos demais Poderes. 

Sendo o Tribunal de Contas controlador da fun-
ção pública administrativa cujo exercício implica em 
despesa pública, é importante também sublinhar os 
caracteres essenciais daquilo que em direito se desig-
na por função, ou seja. quando ao exercício de um 
poder corresponde um dever de implementar, no 
interesse de outrem, uma finalidade preestabelecido 
pela regra de direito, um dever jurídico instituído em 
beneficio de terceiro. 

Aliás, neste sentido, é de registrar a lição, 
exaustiva até, do Prof. Celso Antonio Bandeira de Melo, 
no artigo "Desvio de Poder", in " Revista de Direito 
Público' ,n° 89, "verbis": 

-A idéia de função - é, pois, a idéia de função 
administrativa - reclama do intérprete a intelecção 
de que o sujeito que a exerce recebeu da ordem 
jurídica um dever: o dever de alcançar certa 
finalidade preestabelecida, de tal sorte que os 
poderes que lhe assistem, foram-lhe deferidos 
para serem manejados instrumentalmente, isto 
é, como meios reputados aptos para atender à 
finalidade que lhes justificou a outorga. Donde, 
o poder, em casos que tais - e assim é 
irrestritamente no Direito Público - tem caráter 
apenas instrumental. Ele não se constitui, se 
assim nos podemos exprimir, em um bem em si 
mesmo, pois o bem (sagrado na ordem jurídica) 
é a finalidade estampada na lei. A valia do po-
der, a utilidade e o sentido dele, resumem-se em 

consistir em instrumento insuprimivel, sem o 
qual o agente administrativo não teria como 
desincumbir-se desse dever posto a seu cargo: 
dever de concretizar a finalidade legal, isto é, 
dever de dar satisfação a um interesse de tercei-
ro, a um interesse alheio; no caso, o interesse da 
coletividade. Logo, o administrador não disprie 
de poderes-deveres, como às vezes se diz, mas 
de "deveres-poderes", locução que expressa, com 
maior fidelidade que o anterior, a verdadeira 
índole de suas competências". 

O controle da função pública administrativa pelo 
Tribunal de Contas envolve, pois, o controle da legali-
dade formal e da regularidade aritmético - contábil - 
financeira das contas públicas, mas também o controle 
de mérito ou de conteúdo e resultados dos gastos pú-
blicos. 

O suporte jurídico para o exame de mérito nos 
aspectos sociais e econômicos de resultados, que já 
encontravam, como foi dito em capítulo anterior, fun-
damentação na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março 
de 1964, que introduziu no Brasil o orçamento-pro-
grama e a visão econômica do investimento público, 
teve na Constituição de 1988 substancial e definitivo 
reforço quando, no seu art. 37, expressamente incluiu 
na Administração Pública a administração indireta e, 
por conseguinte, as empresas públicas, as sociedades 
de economia mista e suas subsidiárias. 

Ademais, no mesmo artigo da Constituição, fo-
ram enumerados princípios referentes à Administra-
ção Pública, expressamente os princípios da legalida-
de, da moralidade administrativa, da publicidade e da 
impe‘soalidade, não olvidando a Carta Maior o da 
motivação, ao estabelecer no art. 95, XI, quando se 
refere ao Poder Judiciário, explicitamente, que " as 
decisões administrativas do Poder Judiciário devem 
ser motivadas" r Se isto é verdade para o Poder Judi-
ciário, claro está que as decisões administrativas de 
um modo geral devem ser motivadas tanto em seu 
conteúdo fálico, como em seus pressupostos jurídicos, 
conforme preleciona o aciministrativista Hely Lopes 
Meirelles em seu livro "Direito Administrativo Brasi-
leiro" : 

Pela motivação o administrador público jus-ti- 
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fica a sua ação, indicando os fatos que ensejam 
ato e os preceitos jurídicos que autorizam sua 

prática". 

O controle judicial na Constituição de 1988 é 
muito mais amplo, quando o art. 5°, inciso XXXV. 
refere-se também não só à lesão de direito, mas à 
ameaça. Sendo o controle judicial amplo, claro está 
que é necessário, para que este controle se realize, que 

administrador justifique seus atos, e fora isso, é evi-
dente que os atos devem corresponder à razoabilidade, 
que está bem delineado na linha de controle do Tribu-
nal de Contas. 

Convém, também, ressaltar que a introdução do 
principio da razoabilidade em vários textos 
constitucionais de unidades da Federação, a exemplo 
dos Estados da Bahia, Minas Gerais, S.Paulo e Sergipe 
veio em reforço à consideração da análise de resultados 
enquanto exame do mérito, em limitação, pois, às de-
cisões dos gestores públicos, como bem elucida o 
Conselheiro Renan Baleeiro, do Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia, em artigo pioneiro sobre o assunto 
publicado na Revista do Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia, Edição Especial, outubro de 1990: 

"1 - Incluir-se a razoabilidade como princípio 
que deve nortear a prática dos atos administrati-
vos é significativo avanço no sentido de restringir 

Poder Discricionário dos administradores. 

A teor, pois, da Constituição Bahiana têm os 
nossos Tribunais expressa competência para apre-
ciar a razoabilidade, vale dizer, "a fundamen-
tação razoável dos atos administrativos" que há 
de ser" suficientemente translúcida para legiti-
mar a atuação do Poder Público", segundo a 
lição de Nagib Slaibi Filho em artigo publicado 
na RD.P, Rio de Janeiro/Março,1988". 

Ilustrando sua tese, o Conselheiro Renan Bale-
eiro, em sessão do Tribunal Pleno, no Estado da Bahia, 
enfatizou que não se ajustaria ao princípio da 
razoabilidade a construção de um estádio de futebol no 
Raso da Catarina, inóspita região da Bahia com passa 
população, insuficiente, pois, para justificar a edificação 
dessa obra. O raciocínio revela típica preocupação 
com a análise de resultados, dentro do exame do  

mérito, se fosse dado ao Tribunal de Contas apreciar 
a hipótese. 

Integrando a análise dos resultados sociais e 
econômicos dos programas governamentais o exame 
do mérito encontra suporte constitucional na fiscali-
zação operacional. cabendo ao Tribunal de Contas 
implementar os mecanismos necessários visando sua 
viabilização. 

Ajuizar a racionalidade da gestão econômica e 
financeira do setor público implica uma modificação 
dos tradicionais métodos de &cotização e comprovação 
econômico - financeira mediante a utilização de 
modernas técnicas de auditoria. 

Aqui o problema não é de ordem constitucional 
e jurídica, mas de organização e de capacidade das 
entidades de fiscalização superiores, para tornar pos-
sível a efetivação dessas auditorias no sentido moderno 
da palavra. 

Finalmente, o art. 70 do texto constitucional é 
claríssimo ao atribuir ao Tribunal de Contas a função 
de controlar a legalidade, a legitimidade e a economi-
cidade e. naturalmente, esses princípios reportam-se 
ao art. 37 da Constituição para assegurar-lhe eficácia, 
alargando. de modo inovador, as atribuições e 
competências do órgão controlador. 

A legitimidade seria, num primeiro sentido, ra-
cionalidade ou. num outro sentido, como na expressão 
"legitimidade do Estado' ,conforme registrado no" Di-
cionário Político' ,de Norbeno Bobbio, um consenso 
do povo, que dá razão à existência daquele Estado e 
que, realmente, transcende a legalidade. Tem, assim, 
um aspecto valorativo. sendo um pouco mais que a 
mera legalidade. 

Não se pode pensar em legitimidade senão dan-
do-lhe uma conotação de racionalidade, portanto de 
despesas públicas e prioridades aceitas pela coletividade 
e em nítida correlação com os valores constitucionais. 

A par disso, econornicidade é a avaliação do 
binômio custos e beneficios. 

Por esses motivos é inquestionável a existência 
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de suporte jurídico para a análise de resultados 
enquanto exame do mérito. É evidente que não se 
poderá questionar o mérito político, nem os objetivos, 
escolhas fundamentais de estratégias de cada decisão, 
nem a oportunidade e conveniência. O exame de mérito 
pelo Tribunal de Contas há que ter critérios técnicos 
de apreciação da racionalidade na busca do interesse 
público, da proporcionalidade, da justiça e da gestão 
financeira. Ao adotar tal procedimento o Tribunal de 
Contas está dando seu contributo ao fortalecimento da 
cidadania, e fornecendo subsídios ao Poder Legislativo 
no cumprimento de seu dever constitucional de exercer 
a fiscalização da Administração. Realiza, por esse modo, 
o Tribunal de Contas a alta missão que lhe atribuía 
Ruy Barbosa quando o definia como "corpo de 
magistratura intermediária à administração e à 
legislatura", ou seja, vinculado à cidadania, que nele 
encontra o devido suporte para defesa de seus interesses. 

V - CONCLUSÃO 

Nessa perspectiva, e com o objetivo de se 
aprofundar o exame do mérito pelo Tribunal de Contas, 
mediante a análise dos resultados sociais e econômicos 
dos programas governamentais, seja em sua vertente 
de controle do produto das ações do Poder Publico. 
sob os aspectos de sua eficácia e eficiência, seja em 
sua vertente de avaliação do impacto dessas ações na 
economia ou na sociedade, conclui-se que: 

A evolução das ciências da natureza e da 
sociedade, ao estabelecer novos paradigmas para o 
conhecimento, repercutiu sobre o conceito de 
determinismo, o que produziu efeitos sobre a prática 
do controle externo, sobretudo no que diz respeito à 
prevalência do controle a posteriori, a que se vincula a 
análise de resultados, sobre o controle "a priori", de 
que é manifestação típica o registro prévio; 

A presença do Poder Público na sociedade e a 
implementação de politicas públicas, através de pro-
gramas governamentais, repercute na prática do 
controle externo, sobremodo no que diz respeito ao 
atendimento do bem estar do cidadão; 

A execução dos programas governamentais 
produz sempre resultados sociais e econômicos que 
têm como parâmetro as previsões da política de governo; 

4- Os resultados da execução dos programas 
governamentais devem ser objeto de acompanhamento 
e avaliação pelo controle interno que fornece subsídios 
ao controle externo, sem ser por este substituído; 

5- Os Tribunais de Contas, ao lado do controle 
formal de regularidade, procedem ao exame de mérito, 
no qual se encontra compreendida a análise dos 

resultados: 

6- O exame do mérito, e conseqüentemente a 
análise dos resultados, encontra respaldo legal na 
Constituição da República, quando trata no art. 70 da 
fiscalização de caráter operacional, além daquelas de 
natureza contábil. financeira, orçamentária e 
patrimonial sob os aspectos de legitimidade e econo-
micidade, bem como em alguns textos constitucionais 
de unidades federadas que acolheram o principio da 
razoabilidade; 

7- A análise dos resultados sociais e econômicos 
dos programas governamentais deve ser encarada sob 
uma dupla perspectiva: 

controle dos produtos da ação governamental, 
considerando sua eficiência e eficácia; 

avaliação do impacto da ação do Poder Públi-
co na economia ou na sociedade; 

8- A análise dos resultados, em sentido estrito, 
deve ser seletiva, pelo que há necessidade de se 
estabelecer as prioridades, em função do Plano de 
Governo e dos Orçamentos Plurianual e Anual e à luz 
de critérios objetivos; 

9- Os Tribunais de Contas devem propor a 
introdução na Constituição da República de 
mecanismos ágeis e eficazes que facilitem a análise 
dos resultados pelo controle externo, bem como acolher 
em sua legislação dispositivos que viabilizem a reali-
zação desse objetivo, a exemplo das normas de proce-
dimento do Tribunal de Contas do Estado da Bahia; 

10- A análise dos resultados, em sentido amplo, 
deve considerar o impacto dos programas 
governamentais na economia e na sociedade, utilizan-
do a classificação de atividades econômicas adotada 
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pelas Nações Unidas- o Sistema de Contas Nacional-
com as necessárias adaptações; 

A experiência recente do Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia revela a viabilidade de se proceder 
à análise dos resultados sociais e econômicos dos pro-
gramas governamentais, traduzindo, dessa forma, o 
exercício da função social do controle externo; 

A análise dos resultados pelos Tribunais de 
Contas não configura invasão na área de competência 
do Poder Legislativo, constituindo, ao reverso, espírito 
de colaboração do órgão que o auxilia no exercício do 
controle externo, dando-lhe, assim, subsídios para o 
cumprimento de sua missão fisralizadora. 

Conclusivamente, a análise dos resultados sociais 
e econômicos dos programas governamentais responde 
à complexidade inerente à atividade fiscalizadora do 

Tribunal de Contas, com a adoção de modernas técni-
cas de auditoria, produto da evolução da Administra-
ção Pública, cada vez mais [mitificada e voltada para 
o atendimento das exigências da cidadania. Essa com-
plexidade da análise de resultados, ao contrário da 
simplificação determinista do registro prévio, enriquece 
a prática do controle externo, abrindo aos Tribunais 
deContas novas áreas de atuação, com possibilidades 
ainda não previstas, tal como ocorreu por ocasião de 
sua criação há mais de um século. 
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Vice Presidente do Tribunal de Contas do Estado da 

Bahia. 
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COMPETÊNCIA RECURSAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

ANA RITA TAVARES TEIXEIRA 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A palavra RECURSO, de origem latina,como é 
de todos sabido,exprime a idéia de retroagir, voltar 
atrás, de curso ao contrário. Em sentido amplo é usada 
como sinônimo de auxílio, expediente, amparo, 
remédio, haveres, provisão financeira, dotes, etc., 
encenando, pois, vários significados (cf. Dicionário 
Brasileiro Contemporâneo - Francisco Femandes - 
edição. Editora Globo, pág. 909). 

No âmbito jurídico, emprega-se o termo em dois 
sentidos: amplo - como busca de socorro junto ao 
Judiciário de uma forma genérica; restrito - como 
meio de provocar o reexame de uma decisão pela pró-
pria autoridade que a prolatou por unia instância 
superior A propósito, para Alcides de Mendonça Lima, 
recurso, no sentido técnico, "é o meio, dentro da 
mesma relação processual, de que se pode servir a 
parte vencida em sua pretensão ou de quem se julgue 
prejudicado, para obter. parcial ou totalmente, a 
anulação ou a reforma de uma decisão" (in 
Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 63, pág. 447). 

Portanto, o recurso é o instrumento que viabiliza 
a aplicação do principio do duplo grau de jurisdição, 
tradicional em nosso sistema constitucional (cf. 
Constituição Política do Império de 1824, seguida sem 
alteração pelas Canas que a sucederam até agora). 

Sobre sua utilidade já existiu muita discussão. 
Com  efeito. Houve quem sustentasse ser o recurso de 
toda forma inútil, sob o fundamento de que, se fosse 
confirmada a decisão recorrida, haveria atraso na 
entrega da prestação jurisdicional e, conseqüentemente, 
perda de tempo para as partes. Se reformada, é porque 
o primeiro julgamento foi falho e, nesse caso, a atua-
ção do magistrado de primeira instância é que teria de 
ser corrigida! 

Essa posição foi adotada por pais da revolução 
francesa, de conteúdo político e sem nada de jurídico. 
Um ponto de vista, aliás,inconvincente. Sim, porque 
embora o recurso amplie procedimentalmente a rela-
ção processual, importando no retardamento da entrega 
da prestação reclamada (à exceção, em princípio, dos 
que não têm efeito suspensivo), sua necessidade é 
indiscutível, podendo-se compará-la à da prova dos 
nove! E se mal fosse, seria por demais necessário. 

É no plano Judicial que o recurso encontra maior 
projeção, o que não quer dizer maior importância, 
porque relevante o é em Melas as áreas do direito. 
Poder-se-á dizer que essa maior projeção decorre do 
fato de que é nessa área que os juristas mais se ocupam 
do assunto, havendo um número infindável de obras 
sobre os recursos judiciais. A sistemática processual 
pátria conhece várias espécies recursais, consignadas 
nos Códigos reguladores de cada matéria. No plano 
processual civil tem-se apelação, agravo de instrumento. 
embargos infringentes, embargos de declaração, recurso 
especial, além do extraordinário; na esfera do processo 
penal há recurso em sentido estrito, apelação, protesto 
por novo júri, embargos de declaração, embargos 
infringentes ou de nulidade, recurso extraordinário e 
especial, e carta testemunhável, além do agravo de 
instrumento; na legislação trabalhista encontramos 
embargos, recurso ordinário, recurso de revista, agravo 
de petição e de instrumento e recurso extraordinário: o 
Código Eleitoral enumera o recurso especial, o ordiná-
rio, os embargos de declaração e o agravo de 
instrumento. Cada uma dessas espécies tem seus pres-
supostos objetivos próprios (adequação, tempestividade, 
regularidade procedimental, legitimidade, etc.), além 
dos subjetivos (legitimidade, interesse). 

No campo extra-judicial o recurso é remédio 
para muitos males; Há uma infinidade deles aqui e ali. 
Exemplificando tem-se: recursos diversos no plano fun-
cional (cf. Lei n°8.112, de 11.12.1990 - Estatuto dos 
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Funcionários Públicos Civis da União - art. 174 e 
seguintes, e Lei no 2.323, de 11.04.1966 - Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado da Bahia - art. 
207 e seguintes); recursos no processo licitatório ( cf. 
Lei Estadual Baiana n° 4.660/86 - art. 108); reclamação 
(cf. Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia 
- art. 157); recurso em matéria de obras e urbanismo 
(cf. Código de Urbanismo e Obras do Município do 
Salvador - art. 519 e seguintes); recurso de revisão em 
matéria tributária (cf. Código Tributário e de Rendas 
de Salvador - art. 365); reconsideração e revista em 
matéria tributária (cf. Regulamento do Processo 
Adinistrativo Fiscal - Estado da Bahia - art. 62 e 
seguintes) e tantissimos outros. No âmbito dos Tribu-
nais de Contas verifica-se também a existência de vá-
rios recursos. Assinale-se, por oportuno, que essas 
espécies recursais carecem de sistematização,por certo 
em decorrência da pouca atenção que os juristas lhes 
têm dado, ocasionando equívocos e cfistorç es no plano 
legislativo. 

A QUESTÃO NOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

Inicialmente, impõem-se algumas considerações 
sobre a natureza das Cortes de Contas, questão, aliás, 
muito polêmica e que, até hoje, no âmbito doutrinário, 
não encontrou uniformidade. É de acentuada 
importância seu equacionamento, pois a unidade de 
entendimento sobre esse assunto servirá de forte 
instrumento para a ampliação da sua esfera de 
competência, no momento ainda restrita, a despeito 
dos avanços ocorridos na Carta Constitucional vigen-
te. 

De fato. Se por um lado nossa Carta Magna 
Federal (no particular acompanhada pelas Constitui-
ções Estaduais) situa o Tribunal de Contas como auxi-
liar do Poder Legislativo, no exercício da fiscalização 
financeira e orçamentária da União, por outro, a dou-
trina se debate em busca de uma definição compatível 
com o grau de importância do órgão que, sem dúvida, 
assume no contexto do sistema, o papel de um quarto 
Poder. 

Para o nosso insigne Rui Barbosa, os Tribunais 
de Contas são "corpo de magistratura intermediária à 
administração e à legislatura, que colocado em posi-
ção soberana, com atribuições de revisão e julgamen- 

to, cercado de garantias contra quaisquer ameaças possa 
exercer as suas funções vitais no organismo 
constitucional, sem risco de converter-se em instituição 
de ornato aparatoso e inútil", e mais "um mediador 
independente, posto de permeio entre o poder que au-
toriza a despesa e o poder que cotidianamente a executa, 
auxiliar de um e outro que comunicando com a 
legislatura e intervindo na administração, seja não só 
o vigia como a mão forte da primeira sobre a segunda, 
obstando a perpetuação das infrações orçamentárias 
por um veto oportuno" (in Tribunal de Contas e Fis-
calização Financeira - Alguns Aspectos, Raymundo 
Vasconcellos, 1961. pág. 11). 

Na lição de Temistocles Cavalcanti o Tribunal 
de Contas é "órgão estranho á Administração" e "está 
incluído pela Constituição entre os órgãos de controle, 
sem dependência direta de nenhum dos poderes". Há 
até quem, como Castro Nunes, defina as Cortes de 
Contas como "um instituto sul generis, posto de per-
meio entre os poderes políticos da Nação, o Legislativo 
e o Executivo, sem sujeição, porém, a qualquer deles" 
(in ob. e pág. cit.). Mas. contrário a esta conceituação 
de "instituto sui generis", posiciona-se o Conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado da Bahia - Dr. José 
Borba Pedreira Lapa - que conclui dizendo que essa 
denominação encerra uma grande indefinição, um 
sentido muito vago. Diferentemente. Aliomar Baleeiro 
classifica o órgão como "instrumento técnico do 
Congresso" (ob. cit. pág. 11). 

Como se vê, a maioria dos autores fala em 
independência das Cortes de Contas em relação aos 
Poderes Constituídos. Na prática, todavia, não se per-
cebe com nitidez essa independência. Realmente. A 
ação direta dos Tribunais de Contas, com vistas a 
fazerem respeitadas e cumpridas determinadas deci-
sões suas, é tolhida pelo ordenamento constitucional, 
a exemplo da falta de autonomia para sustarem a 
execução de contratos julgados irregulares. Pelo sistema 
em vigor, constatada a irregularidade, o Tribunal de-
verá cientificar o Poder Legislativo e aguardar que 
este determine a suspensão da execução do contrato. 

Sobre a matéria, dispõe a Constituição Federal, 
in verbis, que: 

"Art. 71 - O controle externo, a cargo do 
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Congresso Nacional, será exercido com o auxilio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

I - omissis 

DC - omissis 

X - sustar, se não atendido, a execução do ato 
impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos De-
putados e ao Senado Federal; 

XI - omissis 

§ I° - No caso de contrato, o ato de sustação 
será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, 
que solicitará, de. imediato, ao Poder executivo as 
medidas cabíveis. 

§ 2° - Se o Congresso Nacional ou o Poder 
Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as 
medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal 
decidirá a respeito" 

Como se verifica, o atual regramento 
constitucional avançou, pois que, diversamente da Carta 
anterior, confere ao Tribunal de Contas competência 
para decidir sobre o ato de gustação de contrato na 
ausência de iniciativa do Poder Legislativo ou do 
Executivo. 

Anteriormente não era assim; se o Poder 
Legislativo não adotasse a sustação do contrato, no 
prazo assinalado pela Constituição, o ajuste seria (era) 
tacitamente validado. 

Mas, ainda assim, a despeito desse avanço, a 
independência das Cortes de Contas carece da plenitu-
de necessária. Evidentemente, o ideal é que o próprio 
Tribunal, identificando alguma irregularidade na 
celebração de algum contrato, suficientemente rele-
vante para ensejar a adoção da sustação da execução 
do ajuste, ele próprio deva ter competência para fazê-
lo diretamente. Enfim, não devem ficar as Cortes de 
Contas dependentes do Poder Legislativo, por todas as 
razões sabidas e, mais ainda, quando se verifica que 
aquele Poder nem sempre atua no plano jurídico e 
sim politicamente. 

É, pois, sem dúvida, imperioso que se promova, 
na oportunidade próxima da revisão constitucional, a 
ampliação da competência dos Tribunais de Contas. 
conferindo-lhes a autonomia de que tanto precisam para 
o integral desempenho da sua nobre e preciosa missão. 
Com  esse alargamento do poder de atuação, esses órgãos 
fiscalizadores terão, efetivamente, condições para pre-
servar a receita pública da má aplicação por parte dos 
menos escrupulosos ou dos incapazes de geri-la. 

No tocante aos recursos, no âmbito dos Tribu-
nais de Contas, podem ser os mesmos agrupados em 
duas classes: uma interna, que abriga aqueles 
interpostos de suas próprias decisões, como são 
exemplos o recurso de revisão, o de apelação, os 
embargos de declaração, a reclamação e a rescisão de 
julgados - cf. art. 220 e seguintes do Regimento Inter-
no do Tribunal de Contas do Estado da Bahia; o recurso 
ordinário, o de revisão e os embargos declaratórios - 
cf. art. 97 e seguintes da Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas do Estado do Amazonas; reconsideração, 
recursos ordinários, embargos de declaração e revisão 
- cf. art. 55 e seguintes da Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas do Estado do Ro de Janeiro, de órgãos 
administrativos. Como se observa, os primeiros estão 
presentes na legislação de todos os Tribunais de 
Contas, com denominações até semelhantes, mas dis-
postos também de forma assistemática na sua grande 
maioria. Os últimos, todavia, são uma peculiaridade 
do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, vez que 
inexiste qualquer disposição, no particular, nas 
constituições de São Paulo, Alagoas, Rio Grande do 
Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco, 
Paraná, Espírito Santo, Ceará, Pará e Goiás. Por outro 
lado, também a Carta Federal silenciou quanto a essa 
competência recursal da Corte de Contas da União. 

Hoje, essa espécie de recurso (externa) está pre-
vista na Constituição do Estado da Bahia em seu art. 
95, I, b, que prescreve: 

"Art. 95- Além das atribuições enunciadas nesta 
Constituição, compete privativamente: 

I - Ao Tribunal de Contas do Estado: 

a) - 
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b) - julgar o recurso, de oficio ou voluntário, de 
decisão de negatória de pensão do órgão de previdên-
cia do Estado". 

Essa é a posição da atual Carta Magna Estadu-
al. A anterior, porém, previa mais outros dois recursos 
que eram: 

- em matéria tributária, quando a decisão de 
última instância administrativa fosse contrária à Fa-
zenda Pública; 

- das decisões das Câmaras Municipais contrárias 
à aprovação das contas dos prefeitos. 

Veio, então, a vigente Constituição Estadual e 
suprimiu esses dois recursos,conservando, apenas, o 
de decisão denegatória de pensão do órgão de previ-
dência do Estado. 

Indaga-se, entretanto, o porque dessa supressão. 
Qual a razão da retirada dos dois recursos da órbita 
juridica? 

Com relação ao recurso em matéria tributária, 
sua extinção, em princípio, não nos parece ter sido 
uma medida acertada. 

Em verdade, o que se objetivava com a previsão 
desse recurso, era um controle maior em relação àquelas 
receitas que deixariam de ingressar nos cofres públicos 
estaduais nos casos em que a Fazenda Pública fosse 
vencida na instância administrativa do CONSEF. Assim, 
o TCE estava cumprindo sua função ficralizadora. 

Não resta dúvida, data venia,que houve um 
grande equívoco por parte do legislador constitucional. 

Há quem diga que a retirada do recurso em 
matéria tributária do Texto Constitucional, deveu-se a 
problemas de ordem legislativa, ou seja, aquela seria 
urna matéria que não deveria residir em sede 
constitucional, mas sim no ordenamento jurídico 
legislativo ordinário. 

A esse propósito, verifica-se que a Lei 
Complementar n°005, de 04.12.1991, que dispõe sobre 
a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da 

Bahia, no art. 3", inciso XI, incluiu, dentre outras 
competências previstas naquele diploma legal, a de: 
"julgar recurso em matéria tributária, quando a deci-
são de última instância fazendária não tenha sido 
unânime". 

Acerca dessadisposição normativa, surgiu algu-
ma discussão, resultando o advento de duas correntes 
de opinião: uma, que argui sua inconstitucionalidade; 
outra, que propugna por sua permanência naquele tex-
to legal. 

A primeira, que casita a inconstitucionalidade 
da regra, apóia-se numa interpretação histórica das 
Constituições que, como ver- se-á adiante, desde 1947, 
previam esse tipo de recurso. E em assim sendo, a 
vontade do legislador constitucional estadual de 1989, 
manifestada no sentido de retirar esse recurso dessa 
Carta, seria indicativo do propósito determinado de 
extingui-lo da órbita jurídica. 

Essa tese, porém, não se sustenta, porquanto aí 
foi lúcido,o legislador tirando da Constituição aquilo 
que não está impedido de dispor a respeito. Esse, ali-
ás, é o fundamento da opinião dos que defendem a 
permanência da disposição normativa na Lei Orgâni-
ca mencionada, corrente à qual me filio. 

Quanto à extinção dos recursos das decisões das 
Câmaras que aprovassem as contas dos prefeitos, al-
guns pontos reclamam análise. 

Há duas correntes -de opinião que movimentam 
a discussão sobre a matéria. 

Uma defende a existência do recurso no Texto 
Constitucional do Estado, ao fundamento de que essa 
seria uma forma de controle sobre as aplicações da 
receita das prefeituras, fazendo-se ainda mais necessária 
quando se observa que ao ser retirada do âmbito do 
TCE, essa competência não passou ao Tribunal de 
Contas dos Municípios. 

A outra corrente entende que aquele recurso 
somente caberia quando, nas contas aprovadas, se ve-
rificasse a má aplicação de dinheiros provenientes dos 
cofres públicos estaduais. Aí sim, poderia o TCE 
interferir no legislativo Municipal. 
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Afora esse caso, a permanência desse recurso 
consistiria numa verdadeira afronta ao sistema federa-
tivo brasileiro. Há que se respeitar o princípio da auto-
nomia dos Municípios. O Estado não pode intervir na 
órbita municipal e vice-versa. 

Parece-nos, entretanto, que o recurso das 
Câmaras Municipais deveria permanecer no 
ordenamento jurídico, condicionando-se, todavia, seu 
cabimento aos casos em que resultassem lesados os 
cofres públicos estaduais. 

A despeito, contudo, dessas supressões adotadas 
pelo legislador constitucional do nosso Estado, em face 
da importância que aqueles recursos tiveram ao longo 
do tempo (e continuam por seus próprios fundamen-
tos), trouxe o presente estudo uma visão histórica da 
matéria, objetivando numa reflexão maior sobre o acerto 
ou desacerto do legislador em retirá-los do ordenamento 
constitucional. 

Assim é que invadindo o tempo, com o fim de 
localizar na história o nascimento desses recursos, ob-
serva-se que a primeira Constituição da Bahia a tratar 
do assunto foi a de 20.08.1935, já que a de 1891, 
inclusive suas reformas de 24.05.1915 e de 02.07.1929, 
não estabeleceu nada a esse respeito. Em seu art. 51, § 
6°, inciso VII, fixou competência para o Tribunal de 
Contas "julgar, em última instância administrativa, 
os recursos de contribuintes da fazenda do Estado ou 
dos Municípios". 

Poder-se-ia dizer que nessa mesma Carta foi 
bordada a idéia de recurso das decisões das Câmaras 
Municipais. Evidentemente, seu art. 67, inciso IV, 
indica, como atribuição do "Conselho de Negócios 
Municipaes" o julgamento das prestações de contas 
do Prefeito. 

A constituição promulgada em 02.08.1947 (cf. 
art. 90, incisos V e VII) traça a competência do Tribu-
nal de Contas para "julgar em última instância admi-
nistrativa os recursos de contribuintes dos municípi-
os" e "julgar a responsabilidade dos prefeitos, sempre 
que, sob a alegação de abusos na gestão dos dinheiros 
ou outros bens públicos, algum vereador interpuser 
recurso do ato da Câmara Municipal que houver apro-
vado as respectivas contas". 

Surge, então, nesse momento, o recurso das de-
cisões das Câmaras Municipais. 

A Carta promulgada em 14.05.67 ampliou 
consideravelmente a competência recursal do Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia, prevendo duas espécies 
de recurso ex-officio:  urna, de decisão do órgão de 
previdência do Estado, denegatória de pensão e a ou-
tra em matéria tributária quando a decisão de última 
instância administrativa for contrária à Fazenda Públi-
ca (cf. art. 44. incisos IV e V). Vale ressaltar que a 
par do dispositivo constitucional haver previsto o 
recurso de oficio (relativo à primeira espécie), fala. 
também, do voluntário.Pois bem. Poderia parecer, à 
primeira vista, que o voluntário não teria sentido. To-
davia, a interposição do recurso de oficio não impede 
o exercício do direito ao recurso voluntário que é até 
mais expressivo, porque fundamentado e ilustrado pelo 
interessado. 

Por outro lado (cf. art. 98), foi mantido ali o 
recurso das decisões das Câmaras Municipais, 
suprimida, porém, a limitação estabelecida na Carta 
anterior, ou seja, o cabimento do recurso apenas de 
decisão que houvesse aprovado as contas dos prefeitos, 
concluindo-se, portanto, que se podia recorrer tanto 
daquelas que aprovassem, como das que desaprovas-
sem as respectivas contas. 

A Emenda Constitucional de 29.11.1969 manteve 
a matéria nos seus termos anteriores, salvo quanto ao 
recurso das decisões das Câmaras Municipais. De fato. 
No seu art. 100, esse recurso foi autorizado somente em 
relação às decisões dos legislativos municipais contrárias 
à aprovação das contas dos prefeitos, e não mais das que 
aprovassem ou desaprovassem: 

Do exposto, observa-se que a competência 
recursal externa do Tribunal de Contas da Bahia 
compreendia sob a vigência da Carta de 67: 

recurso de oficio ou voluntário de decisão do 
órgão de previdência do Estado, denegatória de pensão: 

recurso em matéria tributária, quando a deci-
são de última instância administrativa fosse contrária 
à Fazenda Pública; 
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c) recurso das decisões das Câmaras Municipais 
contrárias à aprovação das contas dos prefeito. 

Cada uma dessas espécies recursais tinha sua 
adequação definida. O fundamento do recurso de ofi-
cio, em matéria tributária, igualava-se ao dos recursos 
oficiais no plano judicial que nasceram da necessidade 
de preservação do interesse público diante de decisórios 
contrários à Fazenda Pública, em face da possibilidade 
de omissão de seus representares na adoção de provi-
dências recursais. Em síntese, o Estado ficaria preca-
vido da possibilidade de não ser reexaminada uma 
decisão da si adversa, impondo, conseqüentemente, a 
providência de sua remessa à Instância Superior. Essa 
providência, para muitos, a exemplo de Seabra 
Fagundes, nasce automaticamente da simples prolação 
do decisum. A Constituição do Estado, como visto, 
obrigava a autoridade administrativa a interpor recurso 
de suas próprias decisões, quando contrárias ao ente 
público. A decisão recorrida, na espécie reclinai sob 
comento, quase sempre era uma Resolução do 
Conselho de Fazenda (CONSEF) - órgão Administra-
tivo de última instância. A propósito, consta nos autos 
do Processo n° 11.646/84 que o Ilustre Conselheiro 
Dr. Renan Baleeiro (Relator), em voto lapidar, afir-
mou o descabimento da "reformado in pejus" quando 
do julgamento dos recursos em matéria tributária pelo 
Tribunal de Contas, ou seja, do reexame da Resolução 
do CONSEF não poderia resultar o agravamento dos 
interesses do Estado, em favor do autuado. 

De referência ao outro recurso de oficio (que 
prevalece ainda em face da Constituição Estadual vi-
gente/1988), seu fundamento é peculiar. O Estado, aí 
também, fixou a obrigatoriedade dos seus representan-
tes remeterem a decisão a uma Instância Superior (no 
caso, o Tribunal de Contas). Porém, o fez com o 
objetivo de preservar interesses dos beneficiários e não 
interesse seu, já que é cabível o remédio quando a 
decisão for contrária ao órgão previdenciário. Houve 
por parte do legislador uma preocupação de caráter 
social. Poder-se-á, entretanto, questionar essa colocação. 
A principio, o normal seria o recurso voluntário, vez 
que o prejuízo recai sobre o requerente. Argumentar-
se-á que estes, de um modo geral, são pessoas humildes, 
de poucos conhecimentos e, em sua grande maioria, 
sequer imaginam exisitir uma instância recusai da 
qual se podem valer para terem reapreciados os  

decisórios contrário às suas pretenções, daí a justifica-
tiva para a interveniência estatal. Todavia, o argumento 
pode provar demais. Sim, porque se verdadeira fosse a 
tese, haver-se-ia de ampliar o recurso de oficio para 
toda e qualquer decisão adversa a essas pessoas. 

Sobre os recursos das decisões das Câmaras 
Municipais é evidente que seu fundamento era o de 
garantir ao prefeito (parte diretamente prejudicada com 
o decisório que desaprovasse suas contas) ou a uma 
parte (1/3) da própria Câmara Municipal que exarou 
as decisões, o direito de se socorrerem de uma segunda 
instância, pra obter a reforma do decisum. Aliás, hou-
ve quem se manifestasse defendendo reforma 
constitucional para garantir esse recurso também aos 
vereadores vencidos, quando as contas fossem aprova-
das. Essa tese, a propósito, coincide com o que dispu-
nha, no particular, a Constituição de 1947 (cf. art. 90, 
VI). 

Sobre o procedimento dessas ebpties recursais, 
a Resolução Regimental do TCE n° 07, de 03.12.83, 
(hoje em vias de substituição por outra Resolução) em 
três capítulos distintos, cuidou da matéria. Convém, 
no entretanto, salientar que, acerca dos recursos em 
matéria tributária e das decisões do órgão previdenciário 
do Estado (títulos VI e VII, respectivamente), o legis-
lador pouco ou quase nada estabeleceu em termos de 
procedimento propriamente dito. Com  efeito. Sobre o 
primeiro, dispôs, in verbis:  

"Art. 75 - O Tribunal de Contas julgará recurso 
em matéria tributária, quando a decisão de última ins-
tância administrativa for contrária à Fazenda Pública. 

Parágrafo nico - Os recursos de que trata este 
artigo são interpostos unicamente de oficio e remeterão 
ao Tribunal de Contas o revisionamento de toda a 
matéria, podendo este. paa tal fim, promover as dili-
gências que achar necessárias". 

De referência ao segundo, determinou: 

"Art. 76 - Cabe recurso de oficio ou voluntário 
para o Tribunal, da decisão do órgão previdenciário 
do Estado denegatória de pensão. 

Parágrafo único - Na apreciação de recurso de 
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que trata este artigo, o Tribunal abrirá a possibilidade 
às partes interessadas de juntarem novos elementos de 
prova". 

No que concerne aos recursos das decisões das 
Câmaras Municipais, foi disciplinada toda uma 
seqüência procedimental a ser obedecida (cf. art. 77 e 
seguintes). 

No tocante aos prazos desses recursos, apenas 
quanto ao último era definida a tempestividade. De 
fato. Deveria o mesmo ser interposto dentro de cinco 
(5) dias, a contar da publicação do julgamento. Quanto 
aos demais, por serem oficio, haveriam de ser 
encaminhados ao Tribunal de Contas imediatamente 
após a prolação da decisão, mesmo porque, sem essa  

providência, não haveria possibilidade do decisório pro-
duzir quaisquer efeitos contra quem fora exarado. Sim, 
porque no plano judicial a decisão que comporta recurso 
de oficio não transita em julgado sem o exame da 
instância superior e aqui não poderá ser diferente. 

Essa trajetória histórica sobre o assunto é, a nosso 
ver, de substancial importância para a análise da atual 
posição constitucional no que respeita à competência 
dos Tribunais de Contas em matéria recursal. Isso, 
evidentemente, não é sem propósito, pelas repercus-
caPs que a definição dessa competência pode gerar 
para os cofres públicos. 

ANA RITA TAVARES TEIXEIRA é Auditora Jurí-
dica do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 
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RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES E CONTABILISTAS 
PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS 

E ESCRITURAÇÃO DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS. 

ALBERTO LUíZ TELLES SOARES 

A Lei n°6.404/76 regula as sociedades por ações, 
disciplinando, no seu art. 177, sobre a contabilidade e 
escrituração das sociedades anônimas. 

Diante desse preceito legal estão obrigados os 
comerciantes a seguirem em seu negócio uma ordem 
uniforme de contabilidade e escrituração, e assim, em 
conseqüência dessa norma, devem os mesmos possuir 
os livros necessários à contabilidade e escrituração do 
negócio; formar, anualmente, o balanço geral do seu 
ativo e passivo e conservar em boa guarda os livros e 
papéis pertencentes ao giro do seu negócio. 

O registro do negócio tem a história da vida 
mercantil da empresa, sendo a contabilidade e a 
escrituração imprescindíveis, posto que, além de ser 
urna vantagem para o próprio comerciante, é também 
a garantia dos direitos de terceiros. Assim é que a lei 
impõe aos comerciantes a obrigação de contabilizar e 
escriturar os seus livros mercantis. 

É de palmar a evidência a importância dos li- - 
vros, papéis e documentos das sociedades mercantis, 
vez que têm valor probante dos seus débitos ou dos 
pagamentos que os credores tenham efetuado, para 
justificar direitos porventura contestados, bem assim 
facilitar as liqüidações, prestações de contas e planilhas 
entre sócios, herdeiros e outros interessados. 

Ademais, demonstram as documentações a causa 
e gravidade da falência da companhia, atestando-se a 
responsabilidade do comerciante em face da boa ou a 
má-fé no zelo dos interesses alheios. 

Têm-se a contabilidade como uma ciência de 
ordem que, segundo LEFEVRE, em "La 
Comptatibilite", "é a bússola do comerciante". A  

escrituração, consoante preceitua JX Carvalho de 
Mendonça, em "Tratado do Direito Comercial Brasi-
leiro", "é a defesa da salvaguarda do crédito 
comercial". 

Daí os legisladores, não estando omissos à 
importância do sistema de contabilidade e escrituração 
dos negócios mercantis, houveram por bem 
regulamentar a instituição, que vinha sendo exercida 
desde a antiga Roma, onde os chefes de família 
mantinham a escrituração relativa a seus, bens. 

As legislações adotam diversos princípios quanto 
à exigência dos livros para a contabilidade e 
escrituração dos comerciantes, existindo aquelas que 
declaram expressamente o número e a denominação 
dos livros que todo comerciante ou sociedade mercantil 
deve, necessariamente, possuir, e outras legislações li-
mitam-se a obrigar os comerciantes e sociedades 
mercantis a terem livros, deixando, entretanto, a crité-
rio dos mesmos a opção na escolha dos livros que irão 
escriturar, bastando que apresentem, com máxima pre-
cisão, o seu estado econômico. 

A legislação pátria adotou em seu Código 
Comercial o primeiro princípio, denominado Sistema 
Francês. Dessa forma, para a contabilidade e 
escrituração, necessário se faz que os comerciantes 
tenham livros, havendo essa obrigatoriedade sido 
estabelecida, taxativamente, pelo ódigo Comercial, 
impondo a existência de duas categorias de livros para 
as sociedades mercantis. Os livros obrigatórios, tam-
bém chamados de essenciais ou necessários, que têm o 
seu número limitado, e os livros auxiliares, facultativos 
ou voluntários, que auxiliam a escrituração dos livros 
obrigatórios, ficando "ad libitum" dos comerciantes 
em adotá-los, podendo os mesmos possuírem tantos 
livros auxiliares quantos as exigências de suas transa-
ções aconselharem, não estando a escrituração sujeita 
às regras do código relativas aos livros obrigatórios. 
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O Código Comercial Brasileiro, em seu art. 11, 
preceitua, expressamente, o seguinte: 

"Ari 11 - Os livros que os comerciantes são 
obrigados a ter indispensavelmente, na 
conformidade do artigo antecedente, são o Diá-
rio e o Copiador de Cartas". 

Na cartilha dos deveres dos comerciantes, 
estabelecida pelo artigo 10 do Código Comercial pátrio, 
verifica-se, portanto, que dentre os deveres fundamen-
tais de todos os comerciantes, com vista ao bem de sua 
atividade profissional e de quantos participem de seus 
negócios, está consignada a obrigação de CONSERVAR 
EM BOA GUARDA toda a escrituração, 
correspondências e demais papéis pertencentes ao giro 
do comércio, enquanto não prescreverem as ações que 
lhes possam ser relativas. 

A conservação da escrituração comercial, 
correspondências e demais papéis relativos à atividade 
dos comerciantes, ou aqueles que se refiram a atos ou 
operações que modifiquem ou possam vir a modificar 
sua situação patrimonial foi também disciplinada pelo 
Decreto-Lei n° 486, de 03 de março de 1969, uma vez 
que ficou estabelecido que o comerciante é obrigado a 
conservá-los em ordem, enquanto não prescritas as 
eventuais ações que lhes sejam pertinentes. 

Com o advento do referido Decreto-Lei foi abolido 
o uso obrigatório do copiador, mantendo-se, entretanto, 
a obrigatoriedade da utilização do Diário, onde são 
lançadas, com individuação e clareza, as operações 
comerciais, letras e papéis de crédito que o empresário 
comerciante vier passar, aceitar, afiançar ou endossar e 
em geral, tudo quanto recebe e dispende de sua conta ou 
mesmo de conta alheia, seja a que título for, como por 
exemplo, a alienação e aquisição de imóveis fora do seu 
comércio, ainda que a titulo gratuito, lançando-se tam-
bém no resumo do balanço geral. 

Nota-se, portanto, que as leis comerciais, 
originariamente, detemunam de forma imperativa aos 
comerciantes a obrigação de ter, manter, arrumar e 
conservar os livros, correspondências e todos e 
quaisquer papéis relativos ao gim do seu negócio, va-
lendo frisar, por oportuno, que esse dever passa aos 
herdeiros ou aos sucessores. 

Estabelecida a responsabilidade dos comerciantes 
pela guarda e conservação dos livros e papéis das 
sociedades comerciais, é de se deixar patente que os 
mesmos responderão em caso de extravio, deterioração 
ou destruição de livros, fichas, documentos ou papéis 
de interesse da escrituração e contabilidade. Nesses 
casos, o empresário comerciante deve ser diligente, 
fazendo publicar em jornal de grande circulação a 
ocorrência, informando também à Junta Comercial, 
para obter o registro dos novos livros. 

Segundo a lição do ilustre comercialista Rubens 
Requião, "...trata-se de um processo muito singelo. 
Para evitar que a alegação de perda ou destruição dos 
livros venha no futuro ser posta em dúvida, 
aconselhamos que o empresário zeloso proceda à justi-
ficação judkisal, ouvindo testemunhas e fazendo visto-
ria em caso de destruição parcial, para que suas alega-
ções fiquem judicialmente comprovadas e fora de 
qualquer dúvida" (sic). 

Quanto à responsabilidade dos administradores 
das sociedades anônimas, vale registrar que a Lei 6.404, 
de 15.12.76, se refere à obrigatoriedade de ter a 
sociedade comercial os livros obrigatórios para qualquer 
comerciante (art. 100), à responsabilidade solidária pe-
los prejuízos causados em virtude do não cumprimento 
dos deveres impostos por lei para assegurar o funciona-
mento normal da companhia (art. 158, parágrafo 2°) e 
norma, relativa à contabilidade e à escrituração da 
sociedade anônima, estabelecendo inclusive que as de-
monstrações financeiras são firmadas pelos adminis-
trados e por contabilistas legalmente habilitados (pará-
grafo 4°, art. 177). 

Muito embora as disposições legais 
supramencionadas tenderem a caracterizar a responsa-
bilidade dos administradores e contabilistas pela elabo-
ração técnica das demonstrações contábeis das 
sociedades anônimas, quanto à veracidade e sinceridade 
das cifras e dados contidos em tais documentos, há 
também de ser admitida a responsabilidade dos mesmos 
pela sua guarda e conservação, uma vez que não basta-
ria a elaboração técnica, eximindo, assim, a responsa-
bilidade do administrador ou do contabilista, que por 
ato ou omissão, deixasse extraviar ou perder as aludi-
das documentações contábeis. 
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É de clareza meridiana que o dispositivo legal 
que determina a obrigatoriedade da existência dos li-
vros contábeis da companhia, comuns a todos os 
comerciantes, bem assim aqueles especiais das 
sociedades anônimas, descritos e caracterizados nos 
incisos e alíneas do art. 100 da Lei das S. A., deve ser 
associado a um cumprimento de dever por parte dos 
seus administradores, imputando responsabilidade pelo 
não atendimento às suas obrigações e pelos prejuízos 
causados em virtude do não cumprimento dos deveres 
impostos por lei para assegurar o normal funciona-
mento da companhia (art. 158). 

Ademais, tendo sido conservada a norma geral 
sobre a existência dos livros obrigatórios para qualquer 
comerciante, fácil é de se concluir que a boa guarda e 
conservação dos livros nas sociedades anônimas é de 
responsabilidade dos seus diretores e dos contabilistas, 
por força de lei. 

Na doutrina do Direito Comercial Brasileiro, 
segundo o Douto J X Carvalho de Mendonça, "se a 
casa comercial está sob a gerência de pessoa que não 
seja o dono ou sócio a quem o contrato social conferiu 
aquela função, ao gerente, administrador do negócio, 
cabe desempenhar todos os deveres que a lei impõe ao 
comerciante preponente" (sic). 

Seguindo a orientação do Código Comercial Itali-
ano. no seu art. 373,0 nosso Direito Comercial adotou a 
responsabilidade solidária do administrador pelo 
cumprimento das normas legais sobre os livros e no caso 
de qualquer dano, inclusive pela sua falta, responde o 
administrador pela sua omissão ou negligência culpável. 

A função técnica pela guarda e conservação dos 
livros e papéis dos comerciantes era exercida pelo au-
xiliar dependente interno denominado guarda--
livros.Segundo o ensinamento doutrinário do Ilustre 
Mestre Waldemar Ferreira, em seu "Tratado de Direi-
to Comercial", citando a lição de José Ferreira Borges, 
os guarda-livros exerciam uma função essencial na 
sociedade comercial, uma vez que são eles quem, no 
exercício da escrituração dos livros comerciais, atesta-
vam a vida comercial da sociedade, constituindo a 
prova ao comerciante e terceiros dos atos de comércio 
praticados, tendo os guarda-livros as chaves dos 
segredos da sociedade, o que vale transcrever: 

"O guarda-livros é o caixeiro mais essencial do 
negociante, porque a sua escrituração é a base 
de sua existência. Cumpre, portanto, que o 
guarda-livros tenha não só perfeito conhecimento 
da ciência e prática de escriturar os livros 
comerciais, mas a exatidão precisa e uma fideli-
dade a toda prova. Ele sabe comumente do 
estado do negócio e da casa em que serve, com 
muito mais precisão do que mesmo o 
comerciante. O que escreve pode em certos casos 
constituir prova em juízo: fabrica em 'certo 
sentido uma espécie de ato autêntico; e tem a 
chave de todos os segredos da casa". 

A importância atribuída à figura dos guarda-
livros, na contabilidade e escrituração dos negócios 
dos comerciantes, está consignada no art. 77 do Código 
Comercial "in verbis": 

"Art. 77 - Os assuntos lançados nos livros de 
qualquer casa de comércio por guarda-livros ou 
caixeiros encarregados de escrituração e 
contabilidade produzirão os mesmos efeitos como 
se fossem escriturados pelos próprios 
comerciantes". 

Com a criação do Conselho Federal de 
Contabilidade, através do Decreto-Lei n° 9.295, de 
25.05.46, ficaram estabelecidas as funções do contador 
e do guarda-livros e disciplinado o princípio de que 
todos aqueles que exerçam ou explorem serviços téc-
nicos contábeis, somente poderão prestá-los mediante 
prova perante o Conselho, de que os encarregados são 
exclusivamente profissionais habilitados e registrados 
legalmente. 

Contudo, com o advento da Lei n° 3.384, os 
guarda-livros e técnicos em contabilidade passaram a 
integrar a categoria profissional de técnicos em 
contabilidade, com as atribuições e prerrogativas 
conferidas aos guarda-livros. Portanto, hodiemamente 
os técnicos em contabilidade são responsáveis pela 
guarda e conservação dos livros e papéis utilizados 
nos negócios comerciais das sociedades mercantis. 

Ora, como os guarda-livros, os técnicos em 
contabilidade são agentes auxiliares do comércio, ten-
do o Código Comercial Brasileiro considerado como 
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tais, sujeitos às leis comerciais com relação às opera-
ções que naquela qualidade lhes digam respeito. 

Como prepostos das sociedades comerciais exer-
cem as suas atividades em nome dos comerciantes. 
não podendo estes alegarem desconhecimento ou 
ignorância dos vícios e defeitos de escrituração e 
contabilidade, posto que o contabilista é um preposto 
seu e como tal responde o comerciante pelos seus atos. 

Segundo o ensinamento do Prof. Rubens 
Requião, em seu livro "Curso de Direito Comercial", 
"É óbvio que o profissional incompetente ou desones-
to responderá pelos danos causados à empresa, mas 
esta não exime da responsabilidade para com tercei-
ros, sobretudo frente às autoridades tributárias. Além 
disso, pelos desvios da ética profissional, o contabilista 
responde disciplinarmente perante a sua corporação, 
e, em caso de fraude, criminalmente." 

Afinal, no que tange à conservação da 
escrituração e guarda dos livros e papéis, o art. 10 do 
Código Comercial e o Decreto-Lei n°486, de 03.03.69, 
estabelecem simplesmente a obrigação de conservar 
enquanto não prescritas as ações, sem contudo 
estabelecer expressamente o prazo da conservação dos 
livros e documentos. 

Utilizando-se do direito comparado, verificamos 
que os Códigos Comerciais divergem quanto ao aludi-
do prazo, variando de dez a trinta anos, estabelecendo-
se, alguns deles o seu termo inicial da data da liqüidação 
de todos os negócios. 

No Direito Brasileiro, a fixação do prazo 
prescricional para a guarda e conservação de livros e 
documentos das sociedades comerciais ficou 
estabelecida no âmbito fiscal. 

O parágrafo único do art. 195, combinado com 
o art. 174 do Código Tributário Nacional, reproduzin-
do o que já dispunha o art. 10 do Código Comercial 
Brasileiro, estabelecem taxativamente o prazo de cinco 
anos para a guarda e conservação dos livros &docu-
mentos de escrituração comercial e fiscal: 

"Art. 195 ... 
Parágrafo único - Os livros obrigatórios de 

escrituração comercial e fiscal e os comprovantes 
de lançamentos neles efetuadosserão conservados 
até que ocorra a prescrição dos créditos tributá-
rios decorrentes das operações a que se refi-
ram". 

"Ari 174 - A ação para a cobrança do crédito 
tributário prescreve em cinco anos, contados da 
data da sua constituição definitiva". 

Assim sendo, fixando-se de forma genérica o 
prazo de guarda e conservação dos livros comerciais e 
em especial dos documentos fiscais pelo Código Tri-
butário Nacional, e diante da inexistência de lei 
anterior, entendemos que, enquanto não houver lei 
nova que estabeleça o referido prazo, permanece o 
disposto na lei tributária. 

Concluímos, em razão do exposto. que compete 
a guarda e conservação dos livros e documentos das 
sociedades anônimas aos seus administradores, em 
especial a seus diretores e aos prepostos que exerçam a 
função de contabilista, durante os últimos cinco anos 
do exercício contábil da sociedade comercial, sendo os 
responsáveis solidários pela perda ou extravio dos li-
vros e papéis contábeis. respondendo perante os sócios 
pelos danos causados por imprudência ou negligência. 

ALBERTO LUÍZ, TELLES SOARES é Auditor Ju-
rídico do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 
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	  TCE 	  

CONSELHEIRO 
ADHEMAR BENTO GOMES 

INCORPORAÇÃO DE CET 

	 PROCESSO N°8.218/92 

Peticionária 	Videlina Nunes Barbosa 

Relator 	: Cons. Renan Baleeiro 

Revisor 	: Cons. Filemon Matos 

O presente Pedido de Rescisão de Julgado foi 
interposto visando reformar o teor da Resolução 2.002/ 
91. da egrégia Primeira Câmara, que deliberou acerca 
da legalidade da Aposentadoria de VIDELINA NU-
NES BARBOSA, fixando-lhe os proventos de inativi-
dade. 

A reforma perseguida pela Peticionária diz res-
peito. exclusivamente, à incorporação, aos Proventos, 
da parcela relativa à Gratificação por Condições Espec,i-
ais de Trabalho. 

Solicitei vista do feito por entender que o des-
linde da questão o relativa à incorporação de tal par-
cela aos proventos de aposentadoria dos servidores es-
taduais é de suma importância, tendo em vista a diver-
sidade de interpretações que são dadas aos dispositivos 
legais que regem a matéria, e visando contribuir para 
a formação de um entendimento a respeito, sendo unâ-
nime, porém sólido e fundamentado, por parte dos 
Membros do egrégio Colegiado de que faço parte, a 
fim de que, na medida do possível, sejam evitadas 
decisões divergentes acerca de uma mesma situação 
jurídica. 

O presente Processo foi, inicialmente submeti-
do à apreciação da Assessoria Jurídica, que o instruiu 
com Parecer da lavra do Técnico de Controle Externo 
ROBERTO CAVALCANTI SAMPAIO o qual enten-
de, basicamente, queo direito à incorporação da Grati- 

ficação por CET aos proventos não se subordina à 
condição de que o Servidor a tenha recebido nos últi-
mos doze meses anteriores à aposentadoria, bastando 
que a mesma lhe tenha sido paga durante três anos 
consecutivos ou seis interpolados. 

Sua opinião, neste sentido, converge com aque-
la exposta pelo Ex-Auditor Jurídico desta Casa CÉ-
SAR DE FARIA JÚNIOR, no Parecer 03/92, exarado 
nos Autos do Processo n° IAPSEB 13571/91, referente 
à Aposentadoria do Servidor EDMILSON BARROS 
LIMA. 

Nessa peça processual, propõe o Parecerista 
um estudo analítico, sistemático, do "painel normati-
vo" formado ao derredor da matéria, a saber: Lei 
2323, de 11.04.66, Lei 3.627, de 28.12.77, Lei 4.613, 
de 27.11.85, Lei 4.794, de 11.08.88, e Súmula 359, do 
Supremo Tribunal Federal. 

Afirma que foram propositais e significativas 
as modificações introduzidas pela Lei 4.613/85, no 
artigo 202 da lei 2323/66 e no artigo 3° da Lei 3.627/ 
77. Do primeiro, que trata da incluso de parcelas rela-
tivas a Gratificações aos proventos de inatividade, foi 
retirada a expresso adverbial de tempo "anteriores à 
aposentadoria",  ficando assim sua redação: 

"Art. 202 - Incluem-se na fixação do provento 
integral ou proporcional da aposentadoria: 

I - 	  
II - As gratificações pelo regime de tempo inte-

gral, por condições especiais de trabalho, de fiação 
policial e de produtividade percebida durante 03 (três) 
anos consecutivos ou 06 (seis) interpolados, somados 
indistintamente os períodos de percepção dessas van-
tagens." 
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Já o artigo 30  da Lei 3.627/77, que previa a 
incorporação das Gratificações "tomando-se por base 

Percentual médio fixado para o funcionário nos 24 
meses imediatamente anteriores à data da aposentado-
ria-, passou a ter seguinte redação: 

"Art. 3°- A gratificação por condições espa...-
ais de trabalho, pelo regime de tempo integral e de 
função policial será incorporada ao provento da apo-
sentadoria tomando-se por base o maior percentual 
mensal percebido pelo funcionário nos últimos 12 
(doze) meses anteriores à aposentadoria" 

A conclusão do Ex-Auditor Jurídico é de que 
servidor que tenha percebido a Gratificação por lap-

so de tempo igual ou superior a três anos consecutivos 
ou seis interpolados faz jus à incorporação da parcela 
correspondente aos seus proventos, ainda que no a 
tenha percebido em qualquer dos doze meses imedia-
tamente anteriores à aposentação. 

Em sentido idêntico posicionara-se o Ex-Chefe 
da AJUR, Auditor Jurídico PEDRO HENRIQUE 
LINO DE SOUZA, em despacho constante do Proces-
so TC 5.747/92, relativo à inativação de LETICIA 
SILVA DE CARVALHO, recorrendo à regra de her-
menêutica jurídica segundo a qual "a norma que por 
qualquer meio possa restringir ou coartar direitos, ou 
sua aquisição, merece exegese restritiva", para con-
cluir que não era dado ao intérprete, "criando condi-
ção nova, exigir, além do implemento temporal aludi-
do, a percepção das parcelas ao menos nos últimos 
doze meses imediatamente anteriores à aposentação". 

Posição oposta sustentou a Procuradora CLÁU-
DIA MARIA PINTO COSTA, subscritora das Contra-
Razões apresentadas pelo Estado da Bahia, através da 
douta Procuradoria Especializada junto a este Tribu-
nal, no presente processo, segudo a qual "para adqui-
rir o direito à incorporação de CET ou RT'I aos pro-
ventos, na aposentadoria voluntária por tempo de ser-
viço, no basta que o servidor tenha percebido a vanta-
gem por três anos consecutivos ou seis interpolados, 
deve, ainda, ter implementado a condição suspensiva 
(evento futuro e incerto) do cumprimento do tempo de 
serviço legalmente exigido para inativar-se enquanto 
desfruta da gratificação". Tendo a peticionária deixa-
do de perceber a vantagem antes de implementar os  

requisitos necessários para ter direito à inatividade re-
munerada, no poderia incorporá-la aos seus proventos. 

As conclusões da Procuradoria Especializada 
foram adotadas pelo ilustre Representante do Ministé-
rio Público, Procurador de Justiça ALBERTO JOSÉ 
GOMES. 

No âmbito da Procuradoria Especializada Ad-
ministrativa, o Procurador do Estado PAULO BORBA 
COSTA sustentou, em Parecer constante do Processo 
PE 920054055, de interesse da Procuradora Estadual 
CLARITA SAMPAIO MESQUITA RIBEIRO, posi-
ção coincidente com a da AJUR, nos presentes Autos. 
argumentando que "o art. 202, inciso II, (...) no impôs 
outra condição temporal limitativa da fruição do direi-
to, senão a sua percepção por períodos consecutivos ou 
interpolados, inicialmente de 05 a 10 anos, depois 
reduzidos respectivamente para 03 e 06", sendo a 
interpretação que levou à imposição de condição di-
versa proveniente de norma reguladora do cálculo da 
parcela a ser incorporada. Não teria, no entanto, sido 
vã ou inútil a supressão do advérbio imediatamente 
demonstrando, ao contrário, a intenção do legislador 
de considerar meses simplesmente anteriores à inati-
vação, mas não imediatamente anteriores, e nem con-
secutivos, importando, sim "os últimos doze meses 
em que tenha havido recebimento efetivo da gratifica-
ção". 

A Procuradora do Estado em exercício de Ga-
binete SOMA MARIA TEIXERA CAMPELLO, em 
Parecer exarado no mesmo Processo que o anterior, 
concordou com esta interpretação, acrescentando que 
-os últimos doze meses estipulados pela Lei 4.613/85 
(art. 13), para o efeito de fixação do percentual, ãerão 
os derradeiros doze meses durante os quais tenha o 
funcionário auferido,  ininterruptamente ou não  a 
vantagem incorporável". Acentuou que se tratava de 
situação típica de direito adquirido, em que os efeitos 
de uma situação constituída no passado protraem-se 
no futuro, "até o momento em que se produzirão, 
imunes aos mandamentos da lei nova que disponha 
em contrário". 

Tal Parecer foi, mediante Despacho, aprovado 
pelo Exmo. Procurador Geral do Estado JOSÉ AU-
GUSTO TOURINHO DANTAS. 
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Como se pode inferir do teor das menções e 
citações acima, o tema é bastante controverso e polê-
mico. Várias correntes de pensamento, do Órgão de 
consultoria jurídica deste Tribunal, da Procuradoria do 
Estado e do Ministério Público, têm gerado interpreta-
ções divergentes entre si, divergências que são obser-
vadas até mesmo interna corporis. A situação, mais 
do que nunca, está a exigir uma tomada de posição 
por parte do egrégio Plenário. Por este motivo, enten-
do que a decisão que. ao  final, vier a ser proferida 
neste Processo, terá conseqüências sobre muitos outros 
casos afins, e foi isto que me levou a solicitar vista dos 
Autos. permitindo-me refletir mais aprofimdadamente 
e vir a tecer considerações acerca da matéria que, de 
alguma forma, possam contribuir para o aprimora-
mento das decisões adotadas por esta Corte de Contas. 

O Relator do presente Processo, Cons. RENAN 
BALEEIRO, votou no sentido de que se conhecesse e 
se desse provimento ao Pedido de Rescisão de Julgado 
a fim de que, reformando-se a decisão hostilizada. 
fosse incorporada aos proventos da Peticionária a par-
cela relativ à Gratificação por CET. Como finidamen-
to do voto proferido, alinhou o Relator dois argumen-
tos: o primeiro. embasado nas conclusões do já menci-
onado Despacho do Ex-Chefe da AJUR, Auditor PE-
DRO LINO DE SOUZA, sustentava ser incabível uma 
exegese de raízes meramente históricas, e no jurídicas, 
para impor limitações que a lei não impôs e exigir 
condições outra, que não o implemento do lapso de 
tempo legalmente previsto, de três anos consecutivos 
ou seis interpolados, para a incorporação da parcela. 
O segundo argumento deriva da linha de raciocínio 
segundo a qual a Constituição Federal, ao criar a hipó-
tese de aposentadoria com proventos proporcionais, 
para a mulher aos vinte e cinco anos e para o homem 
aos trinta anos de serviço, no estabeleceu que a regra 
seria aplicável exclusivamente a quem completasse o 
tempo mínimo após a entrada em vigor da Magna 
Carta, mas assegurou o direito mesmo a quem ainda 
no tinha trinta ou trinta e cinco anos, mas já tinha 
passado de vinte e cinco ou trinta anos de serviço, 
(mulher ou homem, respectivamente), retro-operan-
do, para atingir situações já constituídas na vigên-
cia da Constituição anterior.  Destarte, poderia ser 
considerado que a Peticionária, quando do cancela-
mento da vantagem, em 11 de agosto de 1988, tinha já 
preenchido os requisitos necessários à aposentadoria  

voluntária com proventos proporcionais, fazendo, pois, 
jus à incorporação da Gratificação por CET aos seus 
proventos de inatividade. 

Já a Procuradora designada pelo Exmo. Procu-
rador Geral do Estado para defender os interesses do 
Estado com relação ao presente Processo. Dra. MA-
RIA VITÓRIA TOURINHO DANTAS. aduziu que, 
quando da edição da Lei 4.794/88, que cancelou a 
gratificação por CET em nível de Poder Executivo 
Estadual. "encontrava-se em pleno vigor a Constitui-
ção Federal de 1969, que só contemplava, como regra 
geral para aposentadoria voluntária, aquela por tempo 
de serviço, 30 anos para a mulher e 35 anos para o 
homem" não reunindo, assim, a servidora, os requisi-
tos necessários à aposentação, sendo inaplicável, por 
isto, a Súmula 359. Prosseguiu dizendo que, sendo a 
irretroatividade das normas jurídicas, antes de tudo 
unia norma de interpretação, uma regra de hermenêu-
tica, devia-se entender que "o juiz no pode aplicar a 
lei nova a relações jurídicas já consumadas na vigên-
cia da lei antiga", sob pena de abalar a segurança das 
relações jurídicas, e, portanto, a tranqüilidade social. 
Aduziu, por fim, que no bastava o lapso de tempo de 
percepção da vantagem, pelo servidor, para garantir-
lhe o direito à incorporação aos proventos, exigindo-
se-lhe, ainda, o implemento da "condição suspensiva 
de cumprimento de tempo de serviço legalmente exi-
gido para inativar-se enquanto se encontra percebendo 
a gratificação." 

De tudo quanto foi visto, é possível reunir os 
vários posicionamentos adotados por Auditores, Pro-
curadores e Conselheiros em duas correntes principais 
de interpretação da norma jurídica que rege a incorpo-
ração do CET/RTI aos proventos de inatividade. Se-
gundo a primeira, para que o funcionário faça jus à 
incorporação, deve estar no gozo da vantagem no mo-
mento em que preenche os requisitos necessários à sua 
aposentação. A segunda corrente de pensamento de-
fende que, a partir da edição da Lei 4.613/85, deixou 
de ser exigido o requisito da comtemporaneidade da' 
percepção da Gratificação no momento em que passa 
o servidor a reunir os requisitos para aposentar-se vo-
luntariamente, bastando o implemento do prazo de 
carência: três anos consecutivos ou seis interpolados. 

Entre estas posição antagônicas situa-se uma 
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tese intermediária, à qual me filio, e que passo a de-
fender. 

Entendo que o servidor, para incorporar a Gra-
tificação aos seus proventos deve tê-la percebido por, 
pelo menos, seis anos interpolados ou três consecuti-
vos. No é, entretanto, esta, a única condição imposta à 
incorporação da parcela. Se a Lei 4.613/85 retirou do 
artigo 202 do Estatuto dos Funcionários Públicos Ci-
vis do Estado da Bahia a expresso "anteriores à apo-
sentadoria", no o fez como permissivo de que o servi-
dor conquiste o direito à incorporação, simplesmente 
por ter recebido a vantagem, durante o prazo de carên-
cia, em qualquer época de sua vida funcional, mesmo 
que tenha deixado de percebê-la muitos anos antes de 
poder aposentar-se. Uma tal interpretação abrigaria, 
possivelmente, situações absurdas, como a de um hi-
potético servidor que, tendo percebido CET nos três 
primeiros anos de sua carreira estadual, deixe de con-
tar com a Gratificação nos 27 anos seguintes (ou 22, 
no caso de indivíduo do sexo feminino), vindo, não 
obstante, a incorporá-la aos seus proventos de inativi-
dade. 

Quer-me parecer que o Legislador não teve a 
intenção de contemplar tal hipótese, e a prova disto é 
que a mesma Lei 4.613/85, ao introduzir modificação 
ao artigo 30  da Lei 3.627/77, que trata do cálculo a ser 
efetuado para fixação da parcela, dispõe que a mesma 
correspondera ao "maior percentual mensal percebido 
pelo funcionário  nos últimos doze meses anteriores à 
aposentadoria"  (sem grifos no original). 

Ora, se não foi vã ou inútil a supressão da 
expressão temporal no artigo 202 da Lei 2.323/66, 
também não se pode ter como vã ou despicienda a 
permanência da expresso no artigo 3° da lei 3.627/77, 
na qual não mais consta, é certo, o termo "imediata-
mente", mas consta a palavra "últimos",  qualificati-
va do período de doze meses dos quais se retirará o 
maior percentual pago ao servidor, para servir de base 
ao cálculo da parcela a ser incorporada. 

Reconheço que, à primeira vista, a minha linha 
de argumentação parece sugerir que adotei a primeira 
corrente retro-descrita, ou seja, aquela segundo a qual 
o servidor precisa estar recebendo a vantagem no mo-
mento em que se aposenta, para poder incorporá-la 
aos proventos. No é este, no entanto, o meu entendi- 

mento, e exatamente pelo motivo de que a expresso 
temporal no se encontra no dispositivo legal que trata 
da incorporação, mas naquele que dispõe e acerca do 
cálculo da parcela. Como é necessário que se proceda 
à fixaço do "quantia,'" a ser incorporado aos proven-
tos, e determinando a Lei que este "quantum"coinci-
dirá com o maior percentual pago "nos últimos doze 
meses anteriores à aposentadoria",  é forçoso con-
cluir-se que terá direito à incorporação o servidor que 
tiver percebido a Gratificação em qualquer dos últi-
mos doze meses anteriores à data em que reuniu os 
requisitos para aposentar-se INDEPENDENTE: 
MENTE DO FATO DE ESTAR OU NO PERCE-
BENDO A VANTAGEM, NO MOMENTO EM 
QUE CONQUISTA O DIREITO APOSENTADO-
RIA VOLUNTÁRIA.  

A Súmula 359 é de aplicação inconteste. Apo-
sentadoria não se confunde com Ato Aposentador. E, 
sim, um direito que o servidor conquista no momento 
em que preenche todas as condições para requerer a 
passagem para a inatividade remunerada, mesmo que 
não o faça de imediato. Por este motivo, o termo Apo-
sentadoria constante do multi-citado artigo 3° da Lei 
3.267/77 deve ser entendido como a situação constitu-
ída do servidor que reúne as condições para aposentar-
se, e não como o deferimento do beneficio, mediante 
Ato Administrativo decorrente da tramitação do res-
pectivo requerimento. 

Pelos motivos acima elencados, aceito as con-
clusões do voto do Exmo. Conselheiro Relator, no sen-
tido de que se conheça do Pedido e se lhe dê provi-
mento, para modificar em parte a Resolução 2.002/91 
e refixar os proventos da Peticionária, com a inclusão 
da parcela pretendida. Dou-lhe, porém, fundamenta-
ção diversa, por entender que a situação constituída 
para a incorporação de vantagem aos proventos tem 
que, necessariamente, ser examinada à luz da situação 
de aposentadoria, ou seja, o critério para fixação da 
vantagem aos proventos exige a configuração das con-
dições de proventos, e, portanto, de aposentação. A 
Constituição Federal, ao instituir a Aposentadoria Vo-
luntária com Proventos proporcionais, embora tenha 
permitido a captação de suporte fático anterior, no 
retro operou para criar situação jurídica no momento 
passado, mas criou, de imediato, situação juridica em 
que se enquadraram servidores que preenchiam as con-
dições estabelecidas, disto decorrendo que, quem já 
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tinha completado vinte e cinco ou trinta anos de 
serviço (mulher ou homem, respectivamente), antes de 
sua vigência, passou, com sua promulgação, automáti-
ca e imediatamente, mas no retroativamente, a fazer 
jus à aposentadoria recém-instituída. 

A aplicação, ao processo de inativação de servi-
dores públicos, da legislação vigente, não no momen-
to em que é requerida a aposentadoria, muito menos 
no. momento em que a mesma é concedida, mas no 
momento em que o servidor perfaz os requisitos ne-
cessários e suficientes para passar à inatividade remu-
nerada, é matéria pacífica, não mais sendo objeto de 
celeuma no âmbito desta Corte de Contas. Cristalizou-
se na Jurisprudência, através da Súmula 359 do STF, e 
encontra abrigo na doutrina dos mestres administra& 
vistas, como FRANCISCO CAMPOS, que, citado por 
ABREU DE OLIVEIRA na Obra APOSENTADO-
RIA NO SERVIÇO PÚBLICO (Ed. Freitas Bastos, 
1970), assevera que: 

-O direito à aposentadoria, e, por conseguinte, 
direito aos proventos de inatividade, se adquire no 

momento em que se integram os elementos exigidos 
por lei para que o funcionário faça jus à sua conces-
são. Decorrido o lapso de tempo de exercício no cargo, 
verificada a invalidez do funcionário ou qualquer ou-
tra condição a que esteja sujeito o beneficio da aposen-
tadoria, o funcionário adquire o direito à sua conces-
são nos termos e com as vantagens da lei então em 
vigor. O direito à aposentadoria, e, em conseqüência, 

direito às vantagens ou aos proventos dela decorren-
tes, transita do estado eventual ou de expectativa de 
direito, a direito atual ou adquirido." 

E prossegue: 

-O direito à aposentadoria nasce, portanto, no 
momento em que se verificam todos os elementos de 
que a lei faz depender a sua concessão. Neste momen-
to, o funcionário adquiriu um direito contra o Estado, 
ou o direito de ser colocado na inatividade, com as 
vantagens asseguradas na legislação em vigor ao tem-
po em que o direito foi adquirido." 

Conclui, aduzindo que "não só o direito à 
aposentadoria, como as vantagens da inatividade, de-
vem ser regulados pela lei vigente ao tempo em que se  

constituiu a situação jurídica." 

Ante todo o exposto, é de concluir-se que, em 
casos idênticos ao presente de  servidores Que com-
pletaram vinte e cinco ou trinta anos de serviço 
(homem ou mulher, respectivamente), antes da pro-
mulgação da Constituição Federal ora em vigor,  o 
momento em que tais servidores reuniram os requisi-
tos necessários à aposentação, nos termos da Súmula 
359, foi exatamente a data da entrada em vigor da 
Magna Carta, ou seja, 5 de outubro de 1988. 

Se, em qualquer dos últimos doe meses anteri-
ores a esta data, ou seja, se entre 5 de outubro de 1987 
e 5 de outubro de 1988, o funcionário tiver percebido 
CET, RTI ou Gratificação por Função Policial, terá 
direito à incorporação da parcela correspondente aos 
proventos, desde que a mesma lhe tenha sido paga 
durante o lapso de tempo legalmente exigido (três anos 
consecutivos ou seis interpolados). 

Há, ainda, uma outra hipótese, diversa, em 
alguns pontos, da acima delineada, e que também ga-
rante a incorporação da vantagem, que é a dos funcio-
nários que completaram o tempo suficiente à aposen-
tação voluntária, no de imediato, com a promulgação 
da Magna Carta, mas em momento posterior. Tendo-
se em consideração que, no âmbito do Poder Executi-
vo, o último mês em que foi efetivamente paga a Gra-
tificação por CET ou RTI, foi AGOSTO DE 1988, 
faro jus à incorporação da parcela respectiva aqueles 
servidores que tiverem reunidos as condiçõ es para 
aposentar-se voluntariamente ATÉ AGOSTO DE 1989, 
já que, contando-se doze meses para trás, haverá ao 
menos uni mês em que lhes tenha sido paga a Gratifi-
cação, que poderá. ento, ser incorporada, contanto que 
tenha sido paga no lapso temporal exigido. 

D. VIDELINA NUNES BARBOSA, que in-
terpôs o presente Pedido de Rescisão de Julgado, en-
quadra-se da primeira hipótese. Quando do advento 
da Constituição Federal ora em vigor, seu tempo de 
serviço era de 27 anos, 5 meses e 1 dia. Sendo mais 
que os 25 exigidos pela norma constitucional, reuniu 
os requisitos para a aposentação voluntária na data da 
promulgação da Constituição que instituiu o beneficio, 
ou seja, 5 DE OUTUBRO DE 1988. Havia recebido 
CET de janeiro de 1974 a agosto de 1988, perfazendo, 
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pois, mais de 14 anos de percepção da vantagem, mui-
to mais que o exigido pela Lei 2.323/66 para a incor-
poração. Satisfeita esta primeira condição, verifica-se 
que satisfez também a segunda, aquela constante do 
art. 30  da Lei 3.267/77: percebeu a vantagem em vári-
os dos últimos doze meses anteriores à data em que 
preencheu as condições que a habilitaram a aposen-
tar-se com proventos proporcionais. Tem direito, por-
tanto, à incorporação. Seu Pedido de Rescisão de Jul-
gado deve ser conhecido e provido, sendo, ao final, 
reformada a Resolução da egrégia Primeira Câmara, 
de modo a que dos seus proventos de inatividade cons-
te parcela relativa a CET. 

Relativamente ao cálculo da parcela a ser in-
corporada, devem ser consideradas duas circunstânci-
as: 

a) Tendo a Peticionária percebido 100% de ja-
neiro de 1982 a agosto de 1988, é este o maior percen-
tual percebido nos últimos doze meses anteriores ao  

preenchimento das condições para aposentadoria pro-
porcional; 

b) Embora a servidora tenha se aposentado em 
1991. já com proventos integrais, a parcela relativa a 
CET no poderá ser incorporada integralmente aos pro-
ventos, posto que recebida apenas no período anterior 
ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria 
proporcional. ocorrido em 5 de outubro de 1988, quando 
contava a funcionária com 27 anos de serviço. Segue-
se que a parcela a ser incorporada correspondera a 27/ 
30 (vinte e sete trinta avos) dos 100% relativos à Gra-
tificação. Eis o que deverá ser levado em conta, pela 
COAP quando efetuar os novos cálculos dos proventos 
da Peticionária. 

Com estas observações, devolvo os presentes 
Autos à S.Exa., o Conselheiro Relator. 

Sala das Sessões. em 27 de maio de 1993 
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	  TCE 	  

CONSELHEIRO 
FAUSTINO LIMA 

RECURSO DE CET 

PROCESSO N° TC-3120/92 

Recorrente 	: Raymundo Lustosa Louzeiro 
Relator Cons. : Faustino Lima 
Revisor Cons. : Renan Baleeiro 

RELATÓRIO 

RAIMUNDO LUSTOSA LOUZEIRO, Auditor 
Fiscal aposentado, dizendo-se prejudicado pela forma 
de cálculo da gratificação de produção firmada por 
esta Corte mercê da Resolução no. 472/84, de 02/05/ 
84, tomada pela média aritmética dos últimos 24 (vin-
te e quatro) meses imediatamente anteriores ao jubila-
mento, quando deveria sê-lo a percentual, suplica re-
viso dos proventos. Recebido e autuado, coube-me re-
latá-lo por força de sorteio, tendo encarecido opinativo 
da AIUR (fls. 16/18 e 19/24), dando vista a Procura-
doria, que arrazoou às fls. 26/27, colhendo, em segui-
da; oitiva do Ministério Público (fls. 29/31). Reside 
nos autos, outrossim, mapa de proventos elaborados 
pela COAP (fls. 13) em consonância ao pleito vestibu-
lar. 

Ao doutor Cons. Revisor, na forma regimental. 

É O RELATÓRIO. 
Em, 02 de agosto de 1993 

VOTO 

Controverte-se nos autos a forma de cálculo a 
ser tomada para efeito de apuração da média incorpo-
rável a titulo de gratificação de produção de servidor 
integrante dos quadros da Fazenda estadual quando  

diversos os tetos de pontos no período aquisitivo espe-
cífico. Esta Corte, ao ensejo da fixação dos proventos, 
a entendeu aritmética, contra o que se insurge o ora 
recorrente inobstante corridos mais de sete anos do 
decisum aqui hostilizado. A questão prévia a ser des-
lindada diz com a admissibilidade da postulação, ven-
cidos de há muito os prazos regimentais para manejo 
de qualquer apelo. 

Os pronunciamentos lavrados no processo são 
acordes no conhecimento da postulação sob a forma 
de Revisão de oficio a teor do permissivo do art. 30. § 
40, da Lei Complementar n° 05/91, dita Orgânica do 
Tribunal de Contas. 

Conquanto a matéria inicialmente versada não 
traga em si a pecha de decisão contra literal disposi-
ção de lei, senão dissenso interpretativo em seu derre-
dor, entendo que possa ser conhecido o expediente 
como Sanatória em face das peculiaridades do caso. 

Com efeito, a inicial consigna pretensão do re-
corrente de se "incorporar a seus proventos a vanta-
gem pleiteada no percentual máximo que entende seja 
direito seu conferido pela legislação então em vigor" 
(fls. 02), certo de que a alteração no teto dos pontos 
não acarretaria descesso remuneratório ao ensejo de 
seu jubilamento. 

As intervenções que foram feitas no correr da 
instrução pelos Órgãos opinativos dissentem entre si 
quanto ao mérito do pedido, emprestando-lhe, contu-
do, o mesmo matiz, qual seja tratar-se de investigar a 
regra vigente para incorporação da gratificação de pro-
dução na hipótese de duplicidade de tetos no período 
aquisitivo. 

Embora me afile com a tese sustentada pela douta 
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Procuradoria e o abalisado Parecer do Ministério Pú-
blico, registrando, por igual, a pertinência do opinati-
vo da ilustrada AJUR às fls. 16/18, sou de opinião que 
foi respeitada a literalidade da Lei n° 3.807/80, cujo 
preceito alude a MÉDIA ARITMÉTICA para fins de 
incorporação da GRATIFICACÃO DE PRODUCÃO, 
pelo que se imporia o desconhecimento da pugna. 

Ocorre, porém, que o requerente à época em 
que teve curso modificação do teto, ex vi da Lei n° 
4.019/82, já reunia os requisitos para inativar-se, não 
lhe sendo oponível, portanto, alteração adiante conso-
lidada gravoso senão em testilhas com o principio cons-
titucional que alberga a intangibilidade do direito ad-
quirido. 

Com efeito, os autos em apenso registram a fls. 
11 que o servidor auferiu o teto de pontos nos vinte e 
quatro meses imediatamente anteriores à aquisição do 
direito a inatividade, motivo bastante para, em se apu-
rando as médias percentual ou aritmética, chegar-se a 
conclusão de fazer ele jus a incorporar a seus proven-
tos o TEM a titulo de gratificação de produção. 

Destarte, conheço do pedido como Revisão ex 
officio e o provejo para deferir ao requerente a incor-
poração a seus proventos da gratificação de produção 
pelo teto, de conformidade com o cálculo realizado  

pela COAP a fls. 13, respeitada a limitação constitu-
cional quanto sua a percepção. 

É O VOTO 

ACÓRDÃO N°493/93 

EMENTA - SANATORIA. CONHECIMENTO. 
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. Se co-
nhece de Sanatório ou Revisão ex oficio quando pre-
sentes os pressupostos de admissibilidade pré -figura-
dos no art. 3°,§ 4°, da Lei Complementar n° 05/9!. 
Preclusào que se afasta em face da existência de vio-
lação ao direito adquirido. 

Vistos, etc. 

Acordam os Senhores Conselheiros do Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia, em Sessão Plenária. 
por unanimidade, conhecer do pedido de Revisão de 
Oficio, e o prover para deferir ao Requerente a inclu- 

são aos seus proventos da gratificação de produção 
pelo teto de conformidade com os cálculos apresenta-
dos pela COAP à fls 13, respeitado o limite constituci-
onal para percepção. 

Sala das Sessões, em 17 de agosto de 1993. 
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	  TCE 	  

CONSELHEIRO 
FILEMON MATOS 

CONTA DE ADMINISTRADORES 

PROCESSO N° SF/4128/89 

Entidade 	Empresa Baiana de Alimentos S/A 
Vinculação . Secretaria da Agricultura 
Exercício : 1987/1988 (exercício financeiro) 
Gestores : José Ribamar Feitosa 

Diretor Presidente 
Moacir Rodrigues de Souza 
Dir. Adm. Financeiro 
Aécio Pamponet Sampaio 
Diretoro de Operações  

Relator 	: Cons. Filemon Matos 

RELATÓRIO 

Cuida o presente processo da prestação de con-
tas da Empresa Baiana de Alimentos - EBAL, relativa 
ao exercício financeiro encerrado em 30/06/88 e que 
foi apresentada à Auditoria Geral do Estado em 13/07/ 
89. conforme se vê do registro de protocolo à fl. 01. 

A fls. 16, juntou-se o recorte do DOE. do dia 
13/07/89, onde foi publicada a ata da Assembléia 
Geral Ordinária dos acionistas da EBAL, realizada 
em 31/10/88, que aprovou o "Relatório da Diretoria", 
o "Balanço Patrimonial" e as "Demonstrações Fi-
nanceiras", tendo a Junta Comercial do Estado da 
Bahia, certificado, a fls. 13, que a referida ata foi 
protocolada naquele órgão no dia 27/06/89. 

Os autos foram encaminhados a esta Casa pela 
AGE, mediante despacho de fls. 20/21, tendo a 11° 
CCE procedido ao exame "in loco" e elaborado o 
relatório de auditoria de fls. 29/38, onde se observa 
que as contas se referem ao exercício financeiro inici- 

ado em 10  de julho de 1987 e findo no dia 30 de 
junho de 1989, apontando-se a ocorrência de algu-
mas falhas de ordem formal, técnico-contábil e de 
controle interno, quais sejam: 

"1.0s livros razões do período de 01/07/87 a 
31/12/87 encontram-se incompletos e desarrumados. 

Diversas fichas de estoque do alinoxarifado 
não foram localizadas. 

Diversos materiais constantes das fichas de 
estoque do almoxarifado no constam do inventário. 

. 4. O livro de inventário de mercadoria para 
revenda no foi escriturado. 

5. Diversos documentos selecionados no foram 
localizados. 

6: Ausência de conciliação bancária. 

Ausência de relação de contratos e convêni-
os vigentes ou firmados no período. 

Retificação de erros de exercícios anteriores 
lançada indevidamente na conta de despesa." 

A ATEC manifestou-se, preliminarmente, a fls. 
91, no sentido da notificações dos gestores objetivan-
do "colher as justificativas ou esclarecimentos cabí-
veis acerca das falhas consignadas no relatório da 4° 
CCE" e, após o cumprimento da diligência, com a 
juntada das peças de fls. 97/100, emiti o parecer de 
fls. 101/102, conclusivo pela desaprovação das con-
tas, por entender no contraditadas as falhas consigna-
das pela 4° CCE. 
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A Procuradoria E 	pcualizada do Estado junto a 
esta Casa, em promoções de fls. 104, requereu a desa-
provação das contas, "imputando-se a responsabilida-
de pecuniária pelas irregularidades enumeradas a fls. 
38, vez que as áreas de vendas e controle de estoques 
também foram atingidas, com o descontrole interno da 
sociedade de economia mista em tela". 

O Ministério Público emitiu o parecer de fls. 
106/107, acompanhando as condi sões da douta Pro-
curadoria. 

Solicitada data para julgamento do feito, desig-
nou-se o dia 31/08/93, conforme aviso publicado no 
D.O.E. de 25/08/93, tendo sido adiado para a sessão 
de hoje. 

É O RELATÓRIO. 

Sala das Sensfies, 2 de setembro de 1993 

VOTO 

A Empresa Baiana de Alimentos prestou as suas 
contas relativas ao exercido financeiro iniciado em 1° 
de julho de 1987 e encenado em 30 de junho de 1988, 
mediante o oficio de fl. 01, datado de 13 de julho de 
1989 e endereçado à Auditoria Geral do Estado que 
remeteu os autos a esta Casa em 25 de abril de 1990, 
sem haver realizado qualquer exame. 

A 4' Coordenadoria de Controle Externo deste 
Tribunal emitiu a -Ordem de Serviço Externo" em 
19/11/90 com a previsão de quinze (15) dias para a 
conclusão do exame "in loco" (fls.26), o qual, toda-
via, somente veio a ser finalizado no dá 09 de janeiro 
de 1991, conforme se vê do relatório de auditoria de 
fls.29/38. 

A Assembléia Geral Ordinária dos acionistas da 
empresa foi realizada no dia 31/10/88, porém a sua 
ata somente foi publicada no DOE. de 13/07/89 e 
arquivada na Junta Comercial do estado da Bahia em 
27/06/89. 

Como se vê, ocorreram muitos atrasos na trami-
tação e instrução destas contas, inclusive no âmbito 
deste egrégio Tribunal. 

Da leitura do artigo 37, § 2°, alínea -a". da 
Resolução rf 07/83, então vigente, verifica-se que, em 
se tratando de sociedade de economia mista, as contas 
deveriam estar presentes a este Tribunal, "dentro de 
sessenta (60) dias, contados da data da realização da 
Assembléia Geral que apreciar as contas do exercí-
cio", ou seja, 31/12/88. o que efetivamente não ocor-
reu. Todavia, em inúmeros julgamentos proferidos por 
este egrégio Plenário, com relação a contas da década 
passada, não se tem cogitado em aplicar-se a multa 
pela extemporaneidade na sua apresentação, até por-
que, data venia, amorosidade na instrução do feito 
dificultaria, no plano da eficácia e da ética, a pacífica 
e tranqüila imposição de tal penalidade. 

Quanto ao mérito, a instrução assinala a exis-
tência de algumas falhas de ordem formal ou decor-
rentes do deficiente controle interno da EBAL. ampla-
mente justificadas pelos gestores, à semelhança da-
quelas ocorridas em diversas outras entidades e em-
presas do Estado, já apreciadas por esta Casa, cujas 
contas foram aprovadas com restrições ou ressalvas, 
porque no ficou configurada gravidade ou injustifica-
do dano ao erário ou ao patrimônio público, "ex vi" 
do disposto no artigo 121, II. do Regimento Interno 
deste Tribunal. "in verbis": 

"O Tribunal de Contas julgará quite, em cré-
dito ou em débito o responsável por prestação ou 
tomada de contas, podendo ainda, a seu critério, de 
relaço às contas: 

LI - aprovar com observações, recomendações 
ou ressalvas, quando evidenciem impropriedades ou 
qualquer outra falha de natureza formal, ou ainda, 
a prática de ato de gesto ilegal ou ilegítima que não 
configure gravidade c que no represente injustifica-
do dano ao erário ou ao patrimônio público". 

Coincidentemente. também fui sorteado Relator 
das contas da mesma empresa sob exame, relativas ao 
exercício subseqüente a este (1988/1989), cujas falhas 
apontadas são comuns, nos dois casos, havendo identi-
dade, inclusive, dos principais gestores. Todavia, os 
pronunciamentos dos órgãos técnico-juramos, nesta 
Casa, so completamente dispares. Enquanto. neste 
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processo, sugerem a desaprovação com penalidade para 
os gestores, nas contas do exercício de 1988/89, opi-
nam, contrariamente, pela aprovação, com ressalvas. 

Posto isto, voto pela aprovação das presentes 
contas, com ressalvas quanto as falhas apontadas na 
instrução, liberando-se de responsabilidades os gesto-
res indicados na epígrafe. 

É O VOTO. 

Sala das Sessões, em 02 de setembro de 1993. 

ACÓRDÃO N° 565/93 

EMENTA: 

"CONTAS DE ADMINISTRADORES. FA-
LHAS DE ORDEM FORMAL E NOS CONTROLES 

INTERNOS DA EMPRESA, SEM CARAC I tRIZA-
ÇÃO DE DOLO OU DANO AO PATRIMÔNIO PÚ-
BLICO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. LIBE-
RAÇÃO DE RESPONSABILIDADES PARA OS 
GESTORES." 

Vistos, etc., 

Acordam os Conselheiros do Tribunal de Con-
tas do Estado da Bahia, em sessão plenária, à unani-
midade, em aprovar a prestação de contas da Empresa 
Baiana de Alimentos - EBAL, relativa ao exercício 
financeiro iniciado em 1"/07/87 e terminado em 30/ 
06/88, com ressalvas quanto às falhas apontadas na 
instrução; liberando de responsabilidades os seus ges-
tores, Srs. JOSÉ RIBAMAR FEIOSA - Diretor Pre-
sidente, MOACIR RODRIGUES DE SOUZA - Dir. 
Adm. Financeiro, e AÉCIO PAMPONET SAMPAIO 
- Diretor de Operações. 
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CONSELHEIRO 
FILEMON MATOS 

RECURSO 

PROCESSO N° 8.828/92 

Recorrente 
	

Maria de Lourdes Silva Ribeiro 
Recorrido 
	

O Estado da Bahia 
Relator 
	

Cons. Filemon Matos 
Revisor 
	

Cons. Adhernar Bento Gomes 

RELATÓRIO 

MARIA DE LOURDES SILVA RIBEIRO, 
Agente Público Classe 033, Referência E, cadastro 
n°42.635, do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tra-
balho e Ação Social, aposentada pela Portaria n° 014, 
de 03/04/91, publicada no DOE, de 05/04/91, julga-
da conforme a lei pela Resolução n° 011/92, de 
12/02/92, da Egrégia Primeira Câmara, publicada no 
D.O.E. de 20/02/92, ingressou nesta Casa com a peti-
ção de fls. 01, registrada no Protocolo Geral no dia 
20/10/92, objetivando a incluso, nos seus proventos, 
da parcela relativa à Gratificação por CET que perce-
beu no período de 01/12/78 a 11/08/88, quando o 
seu pagamento foi cancelado por força da Lei n°4.794/ 
88. 

A Certidão exibida à fis. 02, indica a percep-
ção da vantagem no período constante da inicial, com 
o percentual máximo de 100%, desde 24/01/80 até 
11/08/88. 

A COM) levantou o mapa de tempo de serviço 
de fls. 08, verificando que a requerente contava com 
28 anos e 31 dias de serviço em 05/10/88, data da 
promulgação da Constituição Federal que assegu-
rou o direito à mulher aposentar-se com proventos 
proporcionais, após os 25 anos de serviço, efetuando, 
às fls. 9, o cálculo de proventos, na forma do pedido 
constante da inicial. 

A AJUR emitiu o parecer de fls. 11, no sentido  

do conhecimento e provimento do recurso, juntando, às 
fls. 12/19, parecer emitido pelo Auditor Pedro Lino de 
Souza, em processo similar. 

A Procuradoria Especializada do Estado junto a 
esta Casa manifestou-se, às fls. 21/33, requerendo o 
improvimento do recurso, argumentando, "in verbis": 

"Destarte, quando a Constituição Federal vigente 
inseriu, a partir de 05/10/88, no ordenamento jurídico 
pátrio a aposentadoria com proventos proporcionais 
pelo implemento de tempo de serviço (mínimo de 30 
anos para homem e 25 para mulher), a interessada, a 
esse tempo, no mais podia incorporar a gratificação 
por CET, pelo simples fato de no mais percebê-la desde 
agosto de 1988". 

"Do quanto demonstrado, concluímos que a hi-
pótese sob comento não é de direito adquirido da 
Recorrente, mas sim de expectativa de direito obs-
tada por ato jurídico perfeito e acabado, válido e 
eficaz, que cumpriu cogente determinação do art, 46 
da Lei n°4.794/88, cujo texto no dá margem a debates, 
in claris cessai' interpretatio, de sorte que, deve ser 
respeitado". 

O Ministério Público igualmente manifestou-se 
pelo conhecimento e improvimento do recurso, sob o 
argumento de que "não incorporou a Requerente como 
direito adquirido a parcela de CET. Se houvesse suce-
dido isto, ter alcançado o implemento de tempo de 
serviço até o dia 11 de agosto de 1988, aí sim, mesmo 
que continuasse em exercício, como lhe deferia e defe-
re a legislação ao estatutário e neste sentido interpreta 
a Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, lhe esta-
ria desde aquele instante assegurado o direito adquiri-
do". 

Afirmando, em conclusão, que, 

"Não sofreu modificação a legislação que man- 
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dou cancelar a gratificação, desde agosto de 1988, 
carecendo de competência esse Colendo Tribunal 
para, de sua iniciativa, reviver uma vantagem que 
era concedida no só interesse momentâneo da Ad-
ministração, um incentivo ao trabalho que entendeu 
extinguir, como todo direito de fazê-lo". 

Mandei retornar o processo à COAP para 
elaborar cálculos alternativos de proventos, obser-
vando-se a proporcionalidade dos mesmos à época 
em que teria a recorrente reunido as condições ne-
cessárias à aposentadoria voluntária com proventos 
proporcionais, para efeito da possível incorporação 
da vantagem pretendida, o que se cumpriu da se-
guinte forma: 

'Vencimento 	 Cr$24.736,25 
Gratificação Adicional 30% 	Cr$ 7.420,87 
Gratificação por CET (100% s/venc 	 
proporcional a 28/30) 	Cr$23.087,12 
TOTAL 	 C455.244,24 

(cinqüenta e cinco mil, duzentos e quarenta e 
quatro cruzeiros e vinte e quatro centavos) 

Dê-se vista do mesmo ao Exmo. Sr. Conselheiro 
Revisor, na forma regimental. 

É O RELATÓRIO 

Em 29 de setembro de 1993 

VOTO 

Colhe-se da instrução do presente processo que 
a servidora Maria de Lourdes Silva Ribeiro, ora recor-
rente, foi aposentada pela Portaria n°14, de 03/4/91, 
publicada no D.O.E. de 05/04/91, quando contava, à 
época, com 30 anos e 57 dias de serviço, cujo ato foi 
julgado conforme a lei pela Resoluço n°011/92, da 
egrégia Primeira Câmara deste Tribunal, que lhe fixou 
os proventos da inatividade, publicada no DOE. de 
20/02/92. 

Irresignada, contudo, com a não inclusão, nos 
seus proventos, da parcela correspondente à Gratifica-
ção por CET que percebera por quase dez (10) anos 
consecutivos, até o momento em que o seu pagamento  

foi cancelado por força da Lei n°4.794/88, quando 
percebia aquela gratificação no percentual de 100%, a 
referida servidora recorreu, tempestivamente, da deci-
são da Egrégia Primeira Câmara, argumentando e com-
provando que a vantagem já fazia parte integrante do 
seu patrimônio, porque percebida com habitualidade, 
ao longo de mais de nove (9) anos, por isso que 
fazia jus à sua incorporação aos proventos. 

Embora tenha sido aposentada em 03/04/91, 
por tempo de serviço.( mais de 30 anos), o mapa de 
fls. 8, elaborado pela COAP, demonstra que à época 
em que foi promulgada a Constituição Federal, (05/ 
10/88). a recorrente contava com o tempo necessário à 
aposentadoria voluntária com proventos proporcionais 
(28 anos de sendo). tendo recebido a gratificação por 
CET por quase dez (10) anos consecutivos, e até o 
mês de agosto de 1988, extrapolando, em muito,o pe-
riodo neressário à incorporação daquela parcela aos 
proventos da inatividade, "ex vi" do artigo 202, da 
Lei n°2.323/66, com a nova redação que lhe deu a Lei 
n°4.613, de 27/11/85, "in verbis": 

"Art. 202 - Incluem-se na fixação do provento 
integral ou proporcional da aposentadoria: 

I - as gratificações adicionais por tempo de ser- 
viço; 

11 - as gratificações pelo regime de tempo inte-
gral, por condições especiais de trabalho, de funções 
policial e de produtividade percebidas durante 3 (três) 
anos consecutivos ou 6 (seis) interpolados, somados 
indistintamente os períodos de percepção dessas van-
tagens". 

O fato de ter sido cancelado o pagamento da 
gratificação por CET, no mês de agosto de 1988, por 
força da Lei n°4.794/88, no se constitui em óbice para 
a incorporação pleiteada, porquanto, àquela época, já 
se conhecia, amplamente, as várias inovações intro-
duzidas pela nova ordem constitucional, dentre elas a 
aposentadoria voluntária com proventos proporcionais 
aos 25 anos de serviço, para a mulher, o que final-
mente foi consolidado, dois (02) meses após, com a 
promulgação da Carta Magna Federal, no podendo 
prevalecer, em tais casos, o ato perverso da adminis-
tração ao retirar do patrimônio do servidor uma parce- 
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la dos seus vencimentos, cuja incorporação já se ope-
rara com a percepção continuada durante o lapso de 
tempo previsto em lei. 

O legislador estadual objetivou, apenas, discipli-
nar a forma de cálculo da gratificação incorporável 
aos proventos do servidor, ao estabelecer, no artigo 
13, da Lei n°4.613, de 27/11/85, que deu nova reda-
ção ao artigo 30, da Lei n° 3.627/77, a seguinte regra: 

-Art. 13 - A gratificação por condições especi-
ais de trabalho, pelo regime de tempo integral e de 
função policial será incorporada ao provento da apo-
sentadoria tomando-se por base o maior percentual 
mensal percebido pelo funcionário nos últimos 12 
(doze) meses anteriores à aposentadoria". 

Não fosse esse o objetivo da norma citada, ne-
nhum sentido teria a alteração produzida na redação 
originária do artigo 202, da Lei n° 2.323/66, já altera-
do pela Lei n° 3.981/81, que, além de exigir a percep-
ção das gratificações incorporáveis aos proventos du-
rante 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpo-
lados, exigia, também, que essa percepção se operasse 
nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data da 
aposentadoria, para efeito de apuração do percentual 
médio, "ex-vi "do artigo 3°, da Lei n°3.627/77, repi-
ta-se, ANTES DA ALTERAÇÃO INTRODUZIDA 
PELA LEI DE N°4.613, DE 27/11/85. 

Posto isto, em consonância com as reiteradas 
decisões desta Casa em casos similares, conheço do 
presente recurso e lhe dou provimento, para, aplican-
do-se, in caso, a Súmula 359, do Supremo Tribunal 
Federal, reformar a Resolução n°011/92, de 12/02/ 
92. da Egrégia Primeira Câmara deste Tribunal, na 
parte relativa à fixação dos proventos da ora recorren-
te, MARIA DE LOURDES SILVA RIBEIRO, aposen-
tada no cargo de Instrutor de Oficio, Nível 07, Classe 
C, Referência 14, cadastro n° 000296, da lotaço do 
Instituto de Artesanato Visconde de Mauá, Unidade 
da Secretaria do Trabalho, assegurando-lhe o direito à 
incorporação da gratificação por CET percebida por 
mais de nove (09) anos consecutivos, porque atendi-
dos os requisios previstos no artigo 202, da Lei n°2.323/ 
66, alterado pela Lei n°4.613/85, no percentual de 
100%, incidente sobre o vencimento proporcional à 
época em que reuniu os requisitos necessários à apo- 

sentadoria voluntária com proventos proporcionais, 
passando os mesmos a ter a composição a seguir indi-
cada, a partir de 05/04/91, data da publicação do ato 
aposentador, independendo de nova decisão deste Tri-
bunal a incorporação das melhorias posteriores à 
inativação: 

Vencimentos 	 Cr$24.736,25 
Gratificação Adicional 30% 	Cr$ 7.420,87 
Gratificação por CET (100% stvenc. 
proporcional a 28/30) 	Cr$23.087,12 
TOTAL 	 Cr$55.244,24 

(cinqüenta e cinco mil, duzentos e quarenta e 
quatro cruzeiros e vinte e quatro centavos) 

É O VOTO. 

Sala das Sessões, em 14 de outubro de 1993. 

ACÓRDÃO N° 656/93 

EMENTA: 

"GRATIFICAÇÃO POR CET PERCEBIDA 
POR MAIS DE NOVE (9) ANOS CONSECUTIVOS 
E CANCELADA DOIS MESES ANTES DA PRO-
MULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
QUE ASSEGUROU À FUNCIONÁRIA O DIREITO 
À APOSENTADORIA COM PROVENTOS PRO-
PORCIONAIS AO COMPLETAR 25 ANOS DE SER-
VIÇO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO 
ART. 202, DA LEI N°2.323/66, ALTERADO PELA 
LEI N°4.613/85. INCORPORAÇÃO DA GRATIFI-
CAÇÃO COM BASE NO VENCIMENTO PROPOR-
CIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO APURADO À 
DATA EM QUE A SERVIDORA REUNIU OS RE-
QUISITOS NECESSÁRIOS À INATIVAÇÃO VO-
LUNTÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359, DO 
STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." 

Vistos, etc.. 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia, em sessão plenária, à 
unanimidade, em conhecer do presente recurso e lhe 
dar provimento, para reformar a Resolução n°011/92, 
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de 	12/02/92, da Egrégia Primeira Câmara deste 
Tribunal, na parte relativa à fixação dos proventos da 
ora recorrente, MARIA DE LOURDES SILVA RI-
BEIRO, aposentada no cargo de Instrutor de Oficio, 
Nível 07, Classe C, Referência 14, cadastro n°000296, 
da lotação do Instituto de Artesanato Visconde de 
Maná, Unidade da Secretaria do Trabalho, asseguran-
do-lhe o direito à incorporação da gratificação por 
CET percebida por mais de nove (09) anos consecuti-
vos, no percentual de 100%, incidente sobre o venci-
mento proporcional à época em que reuniu os requisi-
tos necessários à aposentadoria voluntária com pro-
ventos proporcionais, passando os mesmos a ter a 
composição a seguir indicada, a partir de 05/04/91, 
data da publicação do ato aposentador, independendo 

de nova decisão deste Tribunal a incorporação das 
melhorias posteriores à inativação: 

Vencimentos 	 Cr$24.736,25 
Gratificação Adicional 30% 	Cr$ 7.420,87 
Gratificação por CET (100% s/venc. 
proporcional a 28/30) 	Cr$23.087,12 
TOTAL 	 Cr$55.244,24 

(cinqüenta e cinco mil, duzentos e quarenta e 
quatro cruzeiros e vinte e quatro centavos) 

Sala das Sessões, em 14 de outubro de 1993 
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TCE 	  

CONSELHEIRO 
FRANÇA TEIXEIRA 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

PROCESSO N°: GVG/23513/91 

Interessado 
	

José Ferreira de Jesus 
Relator 
	

Cons. Faustino Lima 
(Subst. Cons. Sra. Marta Sá) 

Este processo se refere a uma aposentadoria por 
invalidez com proventos integrais e, em casos que tais, 
temos nos posicionado sempre, no sentido de que é o 
laudo médico o documento constitutivo da aposenta-
doria dos servidores e que o Ato aposentador, traz, tão 
só, efeitos declaratórios. 

Nessa linha de raciocínio e considerando-se que 
I° laudo médico, fls. 06 e 07, foi deferido em 

26/01/90 e a sua homologação em 06/02/90, reafirmo 
meu posicionamento no sentido de que essa é a 

data constitutiva da aposentadoria do servidor, 
inobstante ter sido emitido um segundo laudo médico 
à fls. 24, datado de 23/09/91, além do ato aposenta-
dor, fls. 31, somente ter sido publicado em 25/10/91, 
retificado à fls. 35 e publicado em 12/12/91. 

Colhe-se, dos autos, ademais, que o servidor per-
cebeu a Gratificação por Condições Especiais de Tra-
balho - CET, no período de 01/01/76 a 10/08/88, quan-
do esta lhe foi supressa pela Lei 4.678, de 11/08/88, 
estando naquela oportunidade, em licença para trata-
mento de saúde. 

Nesse particular, estaria o aposentado resguar-
dado pela norma do Art. 120 da lei 2.323/66, que 
protege a continuidade da percepção da remunera-
ção quando se está em licença para tratamento da 
própria saúde, inobstante a determinação de supressão 
da gratificação por foiça de uma lei (4.794/88), posto 
que constituia-se em direito líquido e certo, amparado 
por norma legal anterior, até, pelo menos, enquanto 
durasse a sua licença. 

Ademais, dessa licença médica ininterrupta de-
correu a aposentadoria do servidor por invalidez com 
proventos integrais, e. em assim sendo, assiste ao apo-
sentado o direito de ter incorporada aos seus proventos 
a parcela relativa à Gratificação por Condições Espe-
ciais de Trabalho no percentual de 100%. 

Discordo, portanto, dos cálculos elaborados pela 
COAR à fls. 43, e, por conseguinte, do parecer da 
Douta Especializada à fls. 45, e voto no sentido de que 
seja incorporada aos proventos a parcela relativa a 
Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - 
CET, no percentual de 100%, devendo os proventos 
ficarem ssim constituídos: Vencimentos: 
Cr$ 42.000,00; Gratificação Adicional - 25%: 
Cr$ 10.500,00: Gratificação de CET - 100%: 
Cr$ 42.000,00, totalizando, Cr$ 94.500,00. 

Por outro lado, está informado à fls. 38 verso, o 
falecimento do servidor, o que não obsta o julgamento 
da legalidade do Ato aposentador, bem como a fixação 
dos respectivos proventos por esta Câmara. 

Com essas considerações, devolvemos o presen-
te processo à ilustre Subst Cons. Marta Sá, para que 
se lhe dê a tramitação normal. 

Em, 03 de novembro de 1993. 
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CONSELHEIRO 
FRANÇA TEIXEIRA 

VANTAGEM CET INCORPORADO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - PERCENTUAL CAL-
CULADO SOBRE VENCIMENTO BASE 

PROCESSO N°4652/93 

Recorrente 
	

Nair Maria Figueiredo deAtaide 
Recorrido 
	

O Estado da Bahia 
Relator 
	

Cons. França Teixeira 
Revisor 
	

Cons. Adhemar Bernto Gomes 

RELATÓRIO 

Trata o presente processo, de Pedido de Rescisão 
de Julgado, interposto por NAIR MARIA FIGUEIRE-
DO DE ATAIDE, Professora, Nivel 05, Classe 06, 
Regime de Trabalho 40 horas semanais, aposentada 
pela Portaria n° 1.476, datada de 10/03/89 e publicada 
no Diário Oficial do Estado em 11/03/89, da Secretaria 
da Educação e Cultura do Estado, julgada legal pela 
Resolução n°075/92. 

Postula a requerente, que o cálculo da parcela 
relativa à Gratificação por Condições especiais de Tra-
balho incorporada aos seus proventos, não obedeceu às 
normas legais pertinentes, e, nesse sentido, requer seja 
o recurso conhecido e provido para, modificando-se a 
Resolução n° 075/92, lhe seja assegurado o direito à 
incorporação da supra citada gratificação no percentu-
al de 80%, incidentes sobre o vencimento do cargo 
efetivo, na forma da Lei 4.672/86, como pagamento 
das diferenças devidas, a partir de 11/03/93, corrigidas 
monetariamente, de acordo com o art. 34 da Constitui-
ção Estadual. 

A recorrente juntou à exordial cópia da Resolu-
ção n° 075/92, deste Tribunal, bem como parecer em 
processo de matéria com idêntica ocorrência, favora-
velmente, exarado pela Procuradoria Especializada do 
Estado. 

Efetuado o sorteio de Relator, coube-me o encar- 

go, e ao Exmo. Sr. Cons. Adhemar Bento Gomes como 
Revisor. 

• 
Determinada a oitiva dos órgãos opinativos, a 

Assessoria Jurídica desta Corte, após o exame da legis-
lação pertinente, se posicionou no sentido de que o 
percentual da Gratificação por Condições Especiais de 
Trabalho, transformada em Vantagem Pessoal, deveria 
ser aplicado sobre o vencimento do cargo efetivo, acres-
centando, ao final, que: 

"para efeito de verificação do quanto devido, é 
matéria pertinente à Secretaria da Educação". 

A Procuradoria Especializada do Estado, de igual 
modo, após exegese da legislação atinente à matéria, 
inclusive citando diversos pareceres que, de igual modo 
favoráveis, foram acolhidos pelo Procurador Geral do 
Estado, em processos de idêntica ocorrência, aduz, den-
tre outros aspectos, o seguinte: 

"compete ao Tribunal de Contas, no julgamen-
to da legalidade das concessões das aposentadorias, 
fiscalizar, igualmente, a legalidade das parcelas que 
devem compor os proventos". 

O Ministério Público junto a esta Corte, em não 
menos brilhante manifestação, também se posiciona 
favoravelmente ao pleito. 

A COAP deste Tribunal, elaborou cálculos de 
proventos, fazendo incidir o percentual de 80% da 
Gratificação do CET, sobre o valor do vencimento, de 
acordo com os entendimentos retro expostos. 

É o relatório, que na forma regimental submete-
mos ao Revisor para o competente visto. 

VOTO. 
Após o devido exame pelo Exmo. Cons. 
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Revisor, os autos foram devolvidos com 
necessário visto. 

Pedida designação de dia para julgamen-
to, foi marcada a Sessão de 19/10/93. 
O Diário Oficial do Estado, em edição 
de 09 e 10/10/93, publicou o aviso às 
partes interessadas. 
O SECOD fez o preparo do processo, 
que se encontra pronto para julgamen-
to. 

Do que se verifica do processo, colhe-se que o 
mesmo deve ser recebido como Rescisão de Julgado, 
com fulcro no art. 38, inciso I, da lei Complementar 
n° 005/91, posto que tempestivo. 

No mérito, duvidas não pairam sobre a legalida-
de da pretensão da recorrente, posto que a norma apli-
cável ao caso - Art. 5° da Lei 4.672/86, regulamentada 
pelo Decreto Estadual n° 33.903/86, demonstra, de 
forma categórica e justa, o acerto do pedido.  

tário de Educação, com o apostilamento da parcela 
incorporada, o que foi feito através da Apostila n° 
2.702/87, reli-ratificada pela Apostila de n°2.134/90. 

É certo assim, que a competência deste Tribu-
nal, ao julgar da legalidade do ato aposentador, cabe-
lhe, também, fixar os proventos da aposentadoria de 
acordo com os ditames legais referentes a cada parce-
la. Nesse sentido é que, confirmado o erro na elabora-
ção do cálculo da vantagem multicitada, deve ser re-
formulada a Resolução da Egrégia Primeira Câmara. 

Isto posto. acompanhando os opinativos da As-
sessoria Jurídica. da Procuradoria Especializada e do 
Ministério Público, voto no sentido de que seja modi-
ficada parcialmente a Resolução n° 075/92, para, man-
ter incorporada a parcela de 80% de Gratificação do 
CET, calculada. destarte, sobre o vencimento básico 
da aposentanda. totalizando seus proventos em: NCz$ 
1.440,60. 

É O VOTO 
Assim é que, o citado Decreto regulamentador 

diz no seu artigo 2°, o seguinte: 

"Para incorporação regulamentada por este De-
creto, será considerado, também como equivalente à 
Gratificação por Regime de Tempo Integral (RTI), e 
por Condições Especiais de Trabalho (CET), o maior 
valor mensal que, inclusive sob a forma de aulas su-
plementares, tenha sido pago até 01/07/86, às Direto-
ras e Vice-Diretoras das Unidades de Ensino do 1° e 2° 
Graus, exclusivamente à titúlo de complementação da 
remuneração pelo exercício desses cargos comissiona-
dos". 

Nesse sentido, outra interpretação não se pode-
ria acolher, porquanto foram transformadas as 15 au-
las extraordinárias, percebidas à titulo de complemen-
tação salarial pelo exercício do cargo comissionado de 
Vice-Diretora, símbolo 6-C, em 80% como gratifica-
ção de CET, no que este percentual somente poderia 
incidir sobre o valor do cargo efetivo, em atendimento 
ao disposto na Norma Legal. 

Ressalte-se, todavia, de acordo ainda com a Nor-
ma Regulamentadora - Art. 3° - reconhecimento 
dessa vantagem deverá ser realizado por ato do Secre- 

ACORDÃO N°681 

EMENTA: Rescisão de Julgado. Recurso conhe-
cido e provido. Incorporação aos proventos da vanta-
gem prevista no Art. 50, da Lei n° 4.672/86, enseja 
elaboração de cálculo aplicando-se o percentual sobre 

vencimento básico do cargo efetivo. Decisão unâni- 
me. 

Vistos, etc. 

ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia, reunidos em Tribunal 
Pleno, e, por unanimidade, conhecer e dar provimen-
to ao Pedido de Rescisão de Julgado - Processo n° TC/ 
4.652/93, interposto por NAIR MARIA FIGUEIRE-
DO DE ATAIDE. para reformar, em parte, a Resolu-
ção n° 075/92. da Primeira Câmara deste Tribunal, 
para fixar seus proventos de inatividade em: NCz$ 
1.440,60 (um mil e quatrocentos e quarenta cruzados 
novos e sessenta centavos), assim discriminados: Ven-
cimentos: NCz$ 537,58; Vantagem Pessoal: NCz$ 1.00; 
Gratificação Adicional: 30% : NCz$ 161,27; Vanta-
gem Pessoal - Estabilidade Econômica: NCz$ 41,90 e 
Vantagem Pessoal ( Lei 4.694/87) 50% : NCz$ 268,79. 

Sala das Sessões, em 26 de outubro de 1993. 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ÓRGÃO EM REGIME 

PARECER N° 57/92 

PROCESSO N° SF-1554/91 
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ÓRGÃO EM REGIME 
ORIGEM 	: INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO 

ANÍSIO TEIXEIRA - IAT, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
EXERCÍCIO : 1990 
GESTOR 	: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA PALMEIRA 

Em resposta à diligência protestada às fls. 376,a 
gestora do Instituto de Estudos e Pesquisas em Educa-
ção Anísio Teixeira, no exercício de 1990, apresentou 
suas razões de defesa, mediante o arrazoado de fls. 
382/383. Os esclarecimentos trazidos não justificam, 
em termos técnicos e legais, a auferição de receita por 
um órgão em Regime Especial da Administração Cen-
tralizada. 

Esse tipo de organização é peculiar na adminis-
tração estadual, porque em vez de ter um orçamento, 
trabalha com Plano de Aplicação, cujos recursos são 
supridos por transferências efetuadas pela Secretaria a 
que estão vinculadas. 

Não há, portanto, perfeição na prática vivencia-
da pelo IAT, no exercício de 1990. Porém, consideran-
do o programa atendido pelos recursos repassados, 
compatíveis com os objetivos da entidade, na partici-
pacao-  do Encontro Estadual de Alfabetização e Cida-
dania, entendemos não ser possível nos prendermos 
ao purismo técnico para inviabilizar de forma compro-
metedora às contas, por visar atingir objetivos maiores 
de realizações em beneficios sociais. 

Quanto à forma contábil criticada no relatório 
de auditoria, dispensada pela entidade para esses re-
cursos, seria a única possível - RECEITA EXTRA-
ORÇAMENTÁRIA - portanto houve correção no re-
gistro procedido pelo IAT. 

O segundo ponto levantado pela auditoria, ver-
sa. também, sobre registro contábil dos Restos a Pagar,  

que deixou de ser feito como Receita Extra-Orçamen-
tária, e é procedente, no que diz respeito à forma 
técnica de lançamento. Porém, não influi na apuração 
do saldo financeiro, porque a contrapartida de despesa 
empenhada e não paga, também não ocorreu. Existem 
outros lançamentos citados a fls. 233, que distorcem 
esses resultados financeiros, entretanto, não há indica-
ção de ter havido desvio de recursos. 

Quanto às ocorrências verificadas na "Demons-
tração das Variações Patrimoniais" e Balanço Patri-
monial, deixamos de considerar porque são peças dis-
pensáveis a um órgão em Regime Especial, em virtude 
de não terem patrimônio próprio. Aqueles colocados 
ao seu uso pertencem ao Estado. 

Dos seis adiantamentos concedidos,apenas fo-
ram, considerados regulares as comprovações referen-
tes às "Análises" inseridas no processo das fia 240 a 
248, ensejando aos seus responsáveis quitação. Quanto 
aos considerados irregulares foram encaminhados para 
exame individualizado e julgamento pela r Câmara. 

As razões aqui expostas,nos levam a opinar pela 
aceitação das contas, com ressalvas, recomendando-se 

Entidade proceder aos ajustes necessários para a 
correção dos saldos. 

Este é o nosso parecer, SMJ 
ATEC, em 29de setembro de 1992. 

MARIA MARTA GÓES DA COSTA E SÁ 
Auditor de Controle Externo 
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PROCESSO N° SF 1554/91 

Ministério Público, considerando a inexistência 
de ocorrências prejudiciais ao seu mérito, liberando-se 
o Gestor, quitando-se os Responsáveis pelos adianta-
mentos concedidos no exercício, cujas comprovações 
de regularidade se encontram às fls. 240 a 248. 

É O VOTO 

ACORDA° N° 519/92 

EMENTA: Contas de Administrador. Aprovam-
se. com  recomendações, quando não forem apontadas 
falhas comprometedoras ao seu mérito. 

Vistos,etc. 

ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia, reunidos em Sessão 
Plenária, à unanimidade, adotando o voto do Cons. 
Relator, em aprovar, com as recomendações sugeridas 
pelas Assessoria Técnica e Ministério Público a Pres-
tação de Contas do Instituto de Estudos e Pesquisas 
em Educação Anísio Teixeira,exercicio de 1990,libe-
rando-se o Gestor, Sra. Maria José de Oliveira 
Palmeira,quitando-se os Responsáveis pelos adianta-
mentos concedidos no exercício,cujas comprovações 
de regularidade se encontram às fls. 240 a 248. 

CONS. JOSÉ BORBA PEDREIRA LAPA 
RELATOR 

134 	 PARECERES — Revista do TCE - BA n° 17 Dez93 



	 `rs TCE 	  

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 

PARECER N° 101/92 

PROCESSO N° SF-5821/92 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 
ORIGEM: EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DA BAHIA S/A 
EXERCÍCIO: 1988 
GESTORES: Diretor Presidente 

ALFREDO JOSÉ MALTEZ GARRIDO(ATÉ 01.07.88) 
CELSO AMARAL PELEGRINO (A PARTIR DE 02.07.88) 

Diretor Superintendente 
BRÁULIO PAES FRANCO 

Conselho de Administração 
LUIZ CARLOS MAGNAVITA BACELLAR 
SILVIO SIMÕES DE MELLO LEITO 
JOSÉ HAMILTON DE ALMEIDA SAMPAIO 
FLORISVALDO MOREIRA MATOS 
RUBENS PAES DE BARROS SAMPAIO JUNIOR 
NEWTON OLIVEIRA 

Conselho Fiscal 
ARMANDO COLAVOLPE 
FRANCISCO LIGUORI 
ROBERTO MARTINHO MALIZIA 

Retoma a esta Assessoria a matéria indicada na 
apigrafe, a fim de que sejam feitos os esclarecimento 
argüidos pelo Exm°. Cons. Relator. 

O relatório de auditoria não contém elementos 
necessários para que possa extremar o período em que 
ocorreu a diferença de caixa que motivou a nossa opi-
nião pela imputação da responsabilidade financeira. 

Quanto às demais irregularidades, elas efetiva- 

mente ocorreram no período da gestão do Sr. CELSO 
AMARAL PELEGRINO. 

No que tange a ocorrência ou não da solidarie-
dade passiva quanto aos demais diretores e membros 
dos Conselhos Fiscal e de Administração, temos a 
esclarecer o que se segue: 

I . Responsabilidade. Solidária dos Administra- 
dores 

O § 2° do art. 158 da Lei 6.404/76 diz: 
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"Os administradores são solidariamente respon-
sáveis pelos prejuízos causados em virtude do não cum-
primento dos deveres impostos por lei para assegurar 

funcionamento normal da companhia, ainda, que, 
pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos eles". 
Em se tratando de Sociedade Anônima de Capital aber-
to, aplicar-se-ia o § 3° do mesmo artigo que dispõe: 

"Nas companhias abertas a responsabilidade de 
que trata o § 2° ficará restrita, ressaltando o disposto 
no § 4° aos administradores que, por disposição do 
estatuto, tenham atribuição específica de dar cumpri-
mento àqueles deveres (grifo nosso)". 

Entendemos que, sendo a EMTUR uma Socie-
dade Anônima de capital fechado, a responsabilidade 
dos administradores é solidária. 

II - Responsabilidade do Conselho de Adminis-
tração. 

A administração da empresa compete ao Conse-
lho de Administração e à Diretoria de acordo art. 
138 da Lei 6.404/76 e art 21 do estatuto Social da 
EMTUR que ora anexamos. Inclusive tem o Conselho 
de Administração os mesmos deveres e responsabili-
dades da diretoria, conforme preceitua 

art. 145 da Lei 6.404/76. 

III - Responsabilidade do Conselho Fiscal. 

A competência principal do Conselho Fiscal é 
de fiscalizar os atos dos adrinnistradores, dentre ou-
tros previstos no art.163 da multicitada Lei 6.404/76. 

Os deveres e responsabilidade são os determina-
dos nos arts. 153 a 156, ou seja deveres e responsabili-
dades de todo homem ativo e probc. satisfazendo as 
exigências do bem público e da função social da em-
presa. Não devendo praticar atos em beneficio próprio, 
além de outros. 

Os membros do Conselho Fiscal respondem pe-
los danos resultantes de OMISSÃO no cumprimento 
de seus deveres. 

Não são responsáveis pelos atos da gesto da em-
presa, e sim pela omissão na fiscalização desses atos. 

As irregularidades que motivaram a nossa opi-
nião pela desaprovação das presentes contas foram de 
ordem financeira e contábil. E, em sendo o Conselho 
Fiscal um dos responsáveis pelo exame das demons-
trações financeiras, inclusive pela emissão de parecer 
sobre essas Demonstrações e Relatório da Diretoria, 
deva ser também estendida aos seus membros as pena-
lidades pela desaprovação das contas, excetuando a 
responsabilidade financeira em virtude de ser penali-
dade para ato de gestão. 

As peças faltantes à formalização do processo e 
protestadas pelo relator do feito encontram-se anexa-
das, por nós a este parecer. 

Ante o exposto entendemos ter esclarecido o 
questionamento suscitado a fls. 122 dos autos, colo-
cando-nos a disposição para quaisquer esclarecimen-
tos adicionais. 

Esta é a nossa opinião. 

ATEC, em 24 de novembro de 1992. 
EDNA DELMONDES 

Auditora de Controle Externo 

PROCESSO N°5.821/89 

ACORDÃO N°102/93 

EMENTA: 

"CONTAS DE ADMINISTRADORES. ATRASO 
TOLERÁVEL NA REMESSA AO JULGAMENTO 
DO TCE. FALHAS DE ORDEM TÉCNICO 
CONTÁBIL. 
APROVAÇÃO COM RESSALVA. LIBERAÇÃO 
DE RESPONSABILIDADES PARA 
OS GESTORES". 

Vistos, etc. 
Acordam os Conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia, em sessão plenária, por maioria, em 
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aprovar a Prestação de Contas da Empreendimentos 
Turísticos da Bahia S/A, relativa ao exercício de 1988, 
com ressalvas quanto as falhas de ordem técnico-
contábil apontadas na instrução, liberando de respon-
sabilidades os Srs. Alberto José Maltez Garrido e 
Celso Amaral Pelegrino, gestores, respectivamente, 
nos períodos de 01/01 a 01/07/88 e de 02/07 a 31/12/ 
88. Vencido, parcialmente, o Conselheiro Pedreira 

Lapa que votou pela imposição da multa sugerida pelo 
Ministério Público. Deixou de discutir e votar amatéria 
o Conselheiro Renan Baleeiro porque no assistiu à 
leiturado relatório, ex vi do artigo 89,111, doRegimento 
Interno. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1993. 

CONS. FILEMON MATOS 
Relator 
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POSTULA REVISÃO DO CÁLCULO EMPREGADO PARA FIXAR A PARCELA DE 
GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO, PARA SUA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS 

DA APOSENTADORIA, ANTES DA LEI 4.455/85. 

PARECER N° 1.891/93 

PROCESSO 	: TC/6477/92 
ORIGEM 	: SECRETARIA DA FAZENDA - GRUPO FISCO 
ASSUNTO 	: POSTULA REVISÃO DO CÁLCULO EMPREGADO PARA FIXAR A PARCE- 

LA DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO, PARA SUA INCORPORAÇÃO 
AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA, ANTES DA LEI 4.455/85. 

REQUERENTE : JOÃO NUNES DE MOURA 

O Auditor Fiscal JOÃO NUNES DE MOURA, 
aposentado pelo decreto governamental publicado no diá-
rio Oficial de 19 de abril de 1983, quando era Fiscal de 
Rendas, ref. VIII, julgado conforme a lei pela Resolução 
n° 355/87, de 12.08.87, solicita revisão, em parte, dos 
proventos nela fixados, no tocante à parcela relativa a 
Gratificação de Produção, alegando erro de cálculo, com 
conseqüente decisão contrária a literal disposição de lei. 

Anotaram os órgãos que se anteciparam ao pronun-
ciamento do Ministério Público, a impossibilidade do aco-
lhimento do pedido como recurso, por não se adequar sua 
impetraço aos prazos das modalidades previstas nos arts. 
37 e 38 da Lei Complementar n° 05/91 ( que organiza o 
TCE ), ressalvando, no obstante, seu recebimento como 
uma revisão de oficio, esta de iniciativa de um "quo-
rum" constituído no Colendo Pleno, na forma do art. 30, 
parágrafo 40, da supra mencionada Lei, única via, ao que 
parece, para se atingir o mérito da causa. 

Afastado tal óbice, verifica-se que o servidor inativo 
insta ver revisada em parte a Resolução da Egrégia 1' 
Câmara, por entender que a mesma foi induzida em erro, 
em virtude do cálculo írtsito no processo, que lhe fixou 
injusto percentual, no tocante à verba pertinente à Gratifi-
cação de Produção. 

Ora, no período dos vinte e quatro ( 24 ) meses  

anteriores a aposentadoria do funcionário em cau-
sa, sucede que vigoraram dois parâmetros como 
limites máximos, para a contagem mensal de pon-
tos; um originado antes, com a lei n° 3.807 de 20 
de junho de 1980 ( que viera dispor sobre a incor-
poração da Gratificação de Produção aos pro-
ventos da inatividade, vantagem essa instituída 
pela Lei 2.932, de 11 de maio de 1971 ), ento 
determinando uma base para fixação do valor uni-
tário do ponto, com o teto em 1.500 pontos, com-
putáveis mensalmente, para dele se extrair o valor 
da Gratificação de produção do funcionário ativo 
do Fisco, nesta oportunidade também regulando o 
modo como se proceder, no momento de se fixar a 
pattela a ser incorporada aos proventos da sua 
aposentadoria, mas tempos depois, foi estabeleci-
do um novo teto, resultante de alteraço imposta 
pelo art. 18, da Lei 4.019, de 13 de maio de 1982, 
elevando-o para 2.250 pontos, a partir de 1° de 
julho. 

A maneira de se proceder ao cálculo estava 
assim prescrita: 

"Art. 2° - A incorporação, integral ou pro-
porcional, se fará pela média de pontos, no valor 
unitário atribuído a sua classe e auferidos nos 24 ( 
vinte e quatro) meses anteriores à data de publi-
cação do ato concessivo da aposentadoria voluntá- 
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raldo Porto Fonsêca), TC/4.931/92 (auditor fiçcal Gil-
son Rabelo de Almeida) e TC/1.427/92 (auditor fis-
cal João da Costa Barreto). 

ria ou por invalidez, ou de implemento de idade-limite 
para a permanência em atividade". 

Aqui se aporta ao ceme da questão: o operador. 
elaborando o cálculo com determinado número de me-
ses. nos quais mensalmente o servidor, ainda que ul-
trapassado o teto de 1.500 pontos, que corresponderia 
100% do máximo, ficava a este jungido, eis que por 
mais ponto que fizesse não lhe seriam atribuídos aque-
les que superassem o teto, enquanto que, em outro 
número de meses, quando já estabelecido o novo teto 
de 2.250 pontos, de igual modo restaria amarrado a 
esta marca máxima, por mais pontos que auferisse.Mas, 
ao utilizar no cálculo meses com tetos fixados em 
1.500 pontos e outros em 2.250 pontos, passando a 
somá-los indistintamente para dividi-los pelo número 
de meses do período dos 24 anteriores a aposentado-
ria, resultava sempre injustamente prejudicado o fun-
cionário, por mais pontos que computasse. 

"Ex positis", opina-se que, se conhecido o pe-
dido, no mérito lhe seja dado provimento, revisando-
se o cálculo na parte que fixou a verba da "Gratifica-
ção de Produção". 

Salvador, em 04 de novembro de 1993. 

ALBERTO JOSÉ GOMES 
Procurador de Justiça 
junto ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

Dir-se-ia que a lei estabeleceu fossem somados 
os pontos e dividido o resultado pelos 24 meses, olvi-
dando-se que ao assim dispor, não referiu o diploma 
em foco quanto aos casos em que o funcionário fosse 
submetido a dois tetos máximos no paiodo. Direito é, 
primordialmente, bom senso, cabendo ao intérprete, 
ao julgador, sem falsas ojerizas, mercê do dever de 
fazer justiça, suprir o cochilo do legislador e emendar 
lacunas, tanto mais quando, neste ínterim o fato se 
repetia incomodamente, desde a vigência da última lei 

n° 4.019/82 ), até o advento da Lei n°4,455, de 15 de 
maio de 1985 Só por citar, porque no diz respeito ao 
Requerente ), regramento este que agora corrigia a 
incorporação da gratificação "pelo percentual mensal-
mente obtido sobre o limite máximo de pontos, to-
mando-se por base a média extraída durante os 12 ( 
doze) meses anteriores". 

Tem decidido esse Colendo Pleno, à unanimi-
dade, em casos semelhantes ou mesmo ostentando su-
tis contrastes entre si, por fixar a parcela relativa a tal 
gratificação pela média obtida da soma dos percentu-
ais mensalmente alcançados, dentro de determinado 
teto, dividido por 24 meses. 

É a decisão mais apropriada e equa' ume e que 
se vem prolatando repetidamente, a exemplo das ocor-
ridas nos processos n° SF/2.822/91 (auditor fiscal Ge- 
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	 VATCE 	  

PETIÇÃO DE RECURSO 

RR-PETCE n°  E-034/92 

PROCESSO N° TC/4.657/91 ANEXO TC/47.200/91. TC/5.758/91 E SEEDB/44.1764/86 
RECORRENTE: MARIA JOSÉ MAGALHÃES GARCIA DE OLIVEIRA 
RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA 

EGRÉGIO PLENÁRIO DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 

O ESTADO DA SABIA, por sua procuradora 
infra-firmada, vem, nos autos do Recurso n'TC/4.657/ 
91 anexo TC/4.720/91,TC/5.758/91 e SEEB/44.1764/ 
86. expor e requerer. 

A Colenda r Câmara desse Tribunal ao apre-
ciar a aposentadoria da professora MARIA JOSÉ 
MAGALHÃES GARCIA DE OLIVEIRA, cadas-
tro n° 35.460, em sessão do dia 29.08.90, julgou 
conforme a Lei, a Portaria n° 3.633, publicada no 
D.O.E. de 24.05.89, que retificou a Portaria n°  
10.530, publicada no D.O.E.de 05.09.87, que apo-
sentou a recorrente, e fixou os proventos da inativi-
dade no regime de trabalho de 20 horas semanais. 

Inconformada com a decisão desta Nobre Câ-
mara, a interessada interpôs Rescisão de Julgado, 
em 15.07.91, visando obter a revisão dos proventos 
para o regime de 40 horas semanais, alegando ter 
amparo no Decreto n°2.412/89. 

Instruiu o recurso com cópia do D.O. de 03/ 
10/89, no qual consta a Apostila n°2.615 que inver-
teu a carga horária com base no Decreto n° 2.412/89. 

Após pronunciamentos jurídicos e juntadas de 
novos documentos, retomam os autos à esta Procura-
doria Especializada junto ao Tribunal de Contas do 
Estado para pronunciamento. 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA LEGISLA-
ÇÃO DO MINISTÉRIO: 

Cumpre, inicialmente, elucidar as situações dos 
servidores biocupantes de cargos do quadro do Magis-
tério Público Estadual de 1° e 2° graus em face da 
legislação pertinente ao enquadramento dos docen-
tes e especialistas, à opção pela permanência na 
situação de biocupante com 60 horas e à inversão 
de carga horáriaaraçando, de forma detalhada, as 
linhas trilhadas pelos dispositivos legais aplicáveis à 
espécie. 

1°) Lei n°  4.694/87: 

A Lei n° 4.694, de 09/06/87, publicada do 
D.O.E. de 10/06/87, estruturou o Plano de Carreira 
do Magistério Público Estadual de 1° e 2° graus, deter-
minou os regimes de trabalho dos docentes e especia-
listas de Educação e estabeleceu os requisitos necessá-
rios ao enquadramento no regime de tempo 

integral, dispondo no seu artigo 7°: 

Art.7' - Os Docentes e Especialistas integrantes 
do Magistério Público Estadual de 1° e 2° graus 
submeter-se-ão a uni dos seguintes Regimes de Traba-
lho: 

Regime de Tempo Parcial, com 20(vinte) 
horas semanais: 

Regime de Tem.  po Integral, com 40 (qua-
renta) horas semanais. 

§ 3° Passarão automaticamente para o regime 
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de 40 (quarenta) horas os Docentes e Especialistas 
que na data da vigência desta Lei, tenham, carga 
horária de 30(trinta) ou mais horas semanais de 
atividade de magistério, salvo aqueles que piarem 
por 20(vinte) horas: 

§ 4°- Fica assegurado, quando do retorno à Uni-
dade em que são lotados, o regime de 40 (quarenta) 
horas, aos Docentes e Especialistas que se encon-
trem, na data da vigência desta Lei, em exercício 
na Secretaria da Educação e Cultura (órgãos cen-
trais e regionais), com gratificação por Condições 
Especiais de Trabalho (CL 	I) e por Regime de Tem- 
po Integral (KM. 

Desta forma, estabeleceu a lei que para ter di-
reito ao regime de tempo integral o docente ou espe-
cialista em educação deveria satisfazer, cumulativa-
mente, às condições necessárias ao enquadramento 
em uma das duas situações a saber: 

A primeira, prevista no § 3°: 

1.1, estar em exercício na data em que a Lei 
entrou em vigor, ou seja, no dia 10.06.87; 

1.2. estar submetido à carga horária superior a 
30 horas/semanais; 

1.3. desempenhar atividades de magistério; 

1.4. não optar pelo regime de 20 horas. 

A segunda, prevista no § 4°: 

2.1. estar em exercício na data em que a Lei 
entrou em vigor, ou seja, no dia 10.06.87; 

2.2. exercer funções nos órgãos centrais e regi-
onais da Secretaria da Educação e Cultura; 

2.3. receber gratificação por condições espe-
ciais de trabalho (CET) ou regime de tempo integral 
(RTI); 

2.4. retornar à unidade de origem. 

Situação dos Biocupantes: 

No que concerne aos biocupantes a Lei 4.694/ 
87, no seu artigo 8°, limitou-se a permitir a acumula-
ção de cargos ou empregos do magistério na forma 
que dispuser a Constituição e o Decreto regulamenta-
dor. Leia-se: 

Art. 80  - É permitida aos Docentes e Especia-
listas de Educação, integrantes do Quadro do Magisté-
rio Público, a acumulação de 02 (dois) cargos ou em-
pregos de Magistério, observadas as disposições cons-
titucionais especificas e na forma por que dipuser o 
Regulamento da presente Lei". 

2°) Decreto n°506/87: 

Ao regulamentar a Lei n° 4.694/87, o Decreto 
n°506 de 10.11.87, publicado no D.O.E. de 11.11.87, 
no seu artigo 9°. determinou: 

"Art. 9° - O Docente ou Especialista só poderá 
acumular 02 (dois) cargos ou empregos de Magistério 
Público Estadual em regime de tempo parcial.  

Parágrafo Único: Ao Docente ou Especialista 
que  na data de publicação da Lei n° 4.694 de 
09.06.87 ocupava 02(dois) cargos ou empregos de ma-
gistério público estadual, com o máximo de 60 
(sessenta) horas semanais, não computadas as aulas 
suplementares ou extraordinárias, fica assegurada a 
permanência nessa situação, desde que a carga ho-
rária seja igualmente distribuída em 03(três) turnos".  

Analisando o texto supratranscrito verifica-se que 
a regra geral inserta no caput do artigo é a da acumu-
lação de 02(dois) cargos ou empregos em regime de 
tempo parcial  (20h/s + 20h/s = 40h/s). 

Contudo, o parágrafo único abre exceção a tal 
regra para assegurar a permanência, do docente ou 
especialista, na acumulação de cargos ou empregos 
submetido, ao regime de tempo parcial em um vínculo 
e ao tempo integral no outro (20h/s. + 40h/s.=60h/s.), 
desde que,concomitantemente : 

1°) ocupasse 02(dois) cargos ou empregos de 
magistério público estadual, na data da publicação da 
Lei n° 4.694/87 (dia 10.06.87), desempenhando ativi-
dade de magistério; 
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2°) estivesse, em 10.06.87, submetido à carga 
horária de 60(sessenta) horas semanais, não computa-
das as aulas suplementares ou extraordinárias; 

3°) estivesse na ativa na data em que o Decreto 
entrou em vigor (dia 11/11/87); 

4°) aceitasse que a carga horária fosse igual-
mente distribuída em 03 (três) turnos. 

À vista de tal disposição normativa procedeu a 
Secretaria da Educação e Cultura ao enquadramento 
dos docentes e especialistas analisando os vínculos em 
separado para primeiramente verificar em qual dos 
vínculos o servidor satisfazia os pressupostos básicos 
do enquadramento no regime de tempo integral, pre-
vistos na Lei n° 4.694/87, para, posteriormente, efeti-
var o enquadramento dos que atendessem as condi-
ções do Decreto, em obediência ao princípio da hierar-
quia das normas. 

Todavia, constatou-se a existência de casos nos 
quais os servidores preencheriam os requisitos para 
enquadramento no regime de tempo integral nos dois 
vínculos, não fosse o limite máximo de 60 (sessenta) 
horas em regime de acumulação.  Para estes casos a 
orientação administrativa foi a seguinte: 

os servidores que possuíam vínculos de natu-
rezas distintas, um celetista e outro estatutário, deveri-
am ser enquadrados no regime de tempo integral no 
celetista e no regime de tempo parcial no estatutário, 
(enquadramento inicial: 40 h/s no contrato + 20 h/s no 
efetivo = 60 li/s no total). 

os servidores que possuíam vínculos da mes-
ma natureza deveriam ser enquadrados no regime de 
tempo integral no cargo ou emprego cujo vínculo era o 
mais antigo. 

31, Decreto n°979/88: 

O Decreto n°  979 de 28 de março de 1988, 
publicado no DOE. do dia 29 de março de 1988, 
alterou a redação do parágrafo único do art. 9° do 
Decreto 506/87, para estabelecer que a permanência 
na situação de biocupante com carga horária de 60  

horas semanais estava condicionada à apresenta-
ção, na SUFtED, de opção expressa manifestada 
pelo docente ou especialista, no prazo de 15 dias 
úteis a contar da publicação do Decreto, período 
compreendido entre 29.03.88 a 22.04.88; e, para dei-
xar de excluir do cômputo da carga horária de 60 
horas semanais as aulas suplementares ou extraor-
dinárias, in verbis: 

"ARTA' - O parágrafo único do art.9° e o 
caput do art. 12 do Decreto n° 506,de 10 de novem-
bro de 1987, que regulamenta o plano de Carreira do 
Magistério do 1° e 2° Graus, passam a ter a seguinte 
redação: 

Parágrafo nico- O docente ou especialista que, 
na data da publicação da Lei n° 4.694,de 09 de juho 
de 1987,ocupava dois cargos ou empregos do ma-
gistério público estadual, com o máximo de 60 (ses-
senta) horas semanais, poderá permanecer nessa 
situação, mediante opção expressa apresentada na 
sua respectiva Superintendência Regional de Educa-
ção, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a partir 
da publicação deste Decreto, desde que a carga horá-
ria seja igualmete distribuída em três turnos." 

Portanto, são condições para permanência na 
situação de biccupante com 60(sessenta) horas, de 
acordo com o Decreto n° 979/87: 

1°) ocupar, na data da publicação da Lei 
n°4.694/87 (10/06/87), 02 (dois) cargos ou empregos 
de magistério público estadual; 

2°) estar submetido a carga horária máxima de 
60(sessenta) horas semanais no dia 10/06/87; 

3°) apresentar, na SURED , no período com-
preendido entre 29/03/88 a 22/04/88, opção expressa 
para permanecer nesta situação: 

4°) estar em exercício na data em que o Decre-
to entrou em vigor, dia 29/03/88; 

5°) aceitar que a carga horária fosse igualmente 
distribuída em três turnos. 
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4°) Lei n° 4.792/88 

Com o Objetivo de corrigir algumas falhas e 
desigualdades, e disciplinar situações no comtempla-
das pela Lei n" 4.694/87.foi editada a Lei n° 4.792,de 
25 de julho de 1988,publicada no D. O. E. no dia 27 
de julho de 1988; que. dentre outros pontos importantes. 
previu uma hipótese mais eqüitativa de enquadramento no 
regime de 40(quarenta) horas semanais. Tal hipótese en-
contra-se no artigo 5', que reza: 

"Art. 5°-o § 30 do art.7° e os ans. 12 e 14 da Lei 
n°4. 694/87 passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art7e- 

§ 3°- Ficam automaticamente enquadrados no regi-
me de 40 (quarenta) horas os docentes e especialistas que. 
na  data da lei, tenham carga horária de 30 (trinta) horas 
ou mais semanais de atividade de magistério e os que nos 
05 (cinco) anos anteriores à sua rigéticia hajam se sub-
metido, durante 03 (três) atum consecutivos ou interpo-
lados, a tal carga horária, salvo os que optarem pelo 
regime de 20 (vinte) horas". 

A Lei 4.792/88, ampliando o alcance da norma 
contida no § 3° do art.7° da Lei n°  4.694/87, determinou 
que para ter direito a este enquadramento automático no 
regime de tempo integral o docente ou especialista em 
educação deveria preencher, cumulativamente, as seguin-
tes condições: 

11 ter se submetido, nos 05(cinco) anos anteriores a 
vigência da Lei n° 4.694/87 (período compreendido entre 
09/06/82 a 09/06/87), durante três anos consecutivos ou 
interpolados a carga horária de 30(trinta) ou mais horas 
semanais: 

2') ter desempenhado atividades de magistério no 
período mencionado no item anterior: 

35 não optar pelo regime de 20 (vinte) horas. 

5°) Decreto n°2.412/89: 

Após a Lei n°  4.792/88, vero o decreto n°2.412, 
de 12/05/89, publicado no D.O.E. dos dias 13 e14 de 
maio de 1989. 

No artigo 1' deste Decreto encontram-se dois co-
mandos distintos. O primeiro, contido no arpa renova o 
Prazo de opção concedido aos biocupantes para per-
manecerem com 60 (sementa ) horas semanais; e, o 
segundo presisto no parágrafo único, cria a possibilidade 
de inversão de regimes de trabalha  

Examinemos de per si cada comando: 

O primeiro. insero no caput do art. 1°.. renova, mis 
unia vez, a opção para permanência na situação de bio-
cupante com 60 h/s, dispondo: 

"Art. 1°. — O docente ou especialista que. na  data da 
publicação da Lei n". 4.694, de 09 de junho de 
1987.  ocupava dois cargos ou empregos de ma-
gistério público estadual, como máximo de 60 (ses-
senta) horas semanais, poderá permanecer nessa 
mesma situação, mediante opção expressa apre-
sentada na sua iiyaliva Superintência Regional 
de Educação, no prazo de até 15 (quinze) dias úteit 
a partir da data da publicação deste Decreto, desde 
que a carga horária seja igualmente distribuída em 
três turnos". 

São portanto. condições para permanência na si-
tuação de biocupante com 60 (sessenta) horas sema-
nais, de acordo com o Decreto n°. 2.412/89: 

1°. ocupar. na  data da publicação da Lei 	4.694/ 
87(10/06/87). 02 (dois) cargos ou empregos de magistério 
público estadual, desempenhando atividades de magisté-
rio: 

2°. estar, em 10/06/87, submetido á carga horária 
máxima de 60 (sessenta) horas semanais: 

estar na ativa na data em que o Decreto entrou 
em vigor (dia 15/05/89): 

apresentar, na SURED, no período compreen-
dendo entre 15/05/89 a 05/06/89, opção expressa para 
permanecer nesta situação: 

aceitar que a carga horária fosse igualmente 
distribuída em 3 (três) turnos. 

O segundo comando, contido no parágrafo único, 
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cria a possibilidade de inversão de regimes de trabalho. 
Leia-se: 

"Parágrafo único — O servidor que haja optado pelo 
regime de tempo integral no exercício do cargo e 
pelo regime de tempo parcial no exercício do em-
prego ou vice-versa, poderá renovar sua opção para 
inverter os regimes a que está sujeito".  

Temos. portanto, como condições  para efetivação 
da inversão dos regimes de trabalho, que o servidor: 

1°) ocupe dois cargos ou empregos do quadro do 
magistério pública estadual, no dia em que o Decreto 
entrou em vigor; 

2°) opte pela inversão dos regimes de trabalho "a 
que está sujeito" no prazo de 15 (quinze) dias úteis a 
partir da data da publicação do Decreto, período compre-
endido entre 15/05/89 a 05/06/89. 

E como pressuspostos básicos à viabilidade da aná-
lise das condições acima enumeradas deve o servidor: 

1°) ter direito ao enquadramento automático no re-
gime de 40 (quarenta horas) em ambos os cargos, com 
base na Lei n° 4.792/8/3. 

2°) ter optado pela permanência na situação de bio-
cupante com 60 (sessenta) horas nos termos dos Decretos 
que regulamentam a matéria. 

APOSENTADORIA - ATO ADMINISTRATI-
VO PERFEITO: 

Situada, cronologicamente, a disciplina, analisare-
mos. agora, o ato aposentador como ato administrativo 
perfeito. 

A aposentadoria é um direito assegurado ao servi-
dor nos casos de invalide" implemento de idade ou de 
tempo de serviço. 

No ato aposentador, como ato administrativo que é, 
devem estar presentes os requisitos necessários à sua for-
mação e validade, quais sdam: competência, finalidade, 
forma, motivo e objeto. 

O ATO ADMINISTRATIVO,  espécie do gênero 
ato jurídico, é considerado  PERFEITO  quando completa 
o seu ciclo de formação obedecendo aos procedimentos e à 
forma exigidos pela lei então vigente, tomando-se, portan-
to apto a produzir os seus efeitos; ou, na definição de 
Zanobi (CORS0,6" edição,1950, vol.! pág.218), " o ato 
que está completamente formado, por exaurir o procedi-
mento necessário para sua existência jurídica". 

Regularmente concedida a aposentadoria o ato apo-
sentador torna-se perfeito e acabado e, por conseguia 
intangível quanto aos seus efeitos, sendo a execução deste 
ato jurídico perfeito um limite, inclusive, à retroatividade 
das leis, conforme mandamento Constitucional, art.5°, in-
ciso XXXVI, ipsis litteris: 

" a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada". 

Assim, também, preceitua o caput do art. 6° do 
Decreto-Lei ri' 4.657/42 - Lei de Introdução ao Código 
Civil, com a redação dada pela Lei n°3.238/57: 

"Ari. 6° - A lei em vigor terá efeito imediato e 
geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito 
adquirido e a coisa julgada". 

A definição legal de ATO JURIDICO PERFEI-
TO encontra-se inserida no § 1° deste art. 6°: 

"§ 1° - Reputa-se ato jurídico perfeito o já consu-
mado segundo a lei vigente ao tempo em que se 
efetuou". 

O ato jurídico perfeito, como também o direito ad-
quirido e a coisa julgada, estão protegidos constitucional-
mente a fim de garantir a estabilidade das relações jurí-
dicas e a segurança do direito no tempo. 

Vale ressaltar que, como o ato jurídico perfeito deve 
refletir uma situação revestida dos requisitos necessários à 
sua formação e validade de acordo com a legislação vigen-
te ao tempo em que se efetuou, igualmente, deve o ato 
aposentador refletir a situação jurídica, na qual o ser-
vidor encontrava-se, da data em foi editado. 

COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE CON-
TAS EM MATÉRIA DE APOSENTADORIA: 

• 
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Delimitada a época precisa em que foi publicado o 
ato aposentador compete ao Tribunal de Conta tão so-
mente. julgar a legalidade das concessões das aposenta-
dorias, independendo de sua apreciação, até mesmo, as 
melhorias posteriores que no alterem o fundamento legal 
do ato concessório. como determinam as Constituições 
Federal e do Estado da Bahia, nos seus 	poaivos artigos 
71,111 e 91,V. 

Constituição Federal: 

"Art.71. O controle externo, a cargo do Con-
gresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tri-
bunal de Contas da Unio, ao qual compete: 

III -apreciar, para fins de registro, a legalida-
de dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, 
na administração direta e indireta, incluídas as funda-
ções instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetu-
adas as nomeações para cargos de provimento em co-
missão, bem como  a das concessões de aposentado-
rias,  reformas e pensões,  ressalvadas as melhorias 
posteriores Que não alterem o fundamento legal do 
ato concessinio". 	. 

Constituição do Estado da Sabia: 

"Art.91- Os Tribunais de Contas do Estado 
e dos Municípios, dotados de autonomia administrati-
va e de independência funcional, são órgãos de auxílio 
do controle externo a cargo, respectivamente, da As-
sembléia Legislativa e das Câmaras Municipais. com-
petindo-lhes:  

V-  julgar das legalidades das concessões de 
aposentadoria,  transferência para a reserva, reforma 
e pensões, excluídas as melhorias posteriores":, 

Cabe, portanto, ao Tribunal de Contas do Esta-
do verificar se o ato aposentador encontra-se revestido 
das formalidades legais vigentes ao tempo da sua edi-
ção e se consubstancia a real situação jurídica do ser-
vidor naquele exato momento. 

É oportuno frisar que tanto a atual Constituição 
Federal, no capítulo "DA ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA, art.40, §4°: como a do Estado da Bahia, no 
art.42, §2°, asseguram a revisão dos proventos da 
aposentadoria e a extensão aos inativos dos benefí- 

cios e vantagens posterionnente asseguradas aos ser-
vidores em atividade. Leia-se: 

Constituição Federal,art.40.§ 40  - Os pro-
ventos da aposentadoria serão revistos na mesma pro-
porção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, sendo tam-
bém estendidos aos inativos quaisquer beneficios ou 
vantagens posteriormente concedidos aos servidores 
em atividade, inclusive quando decorrentes da trans-
formação ou reclassificação do cargo ou função em 
que se deu a aposentadoria, na forma da lei". 

Entretanto, cumprindo o ato aposentador os re-
quisitos legalmente exigidos e retratando a situação 
jurídica do servidor nos termos da legislação vigente à 
época da inatividade, o Tribunal de Contas não tem 
competência para proceder a revisão dos proven-
tos, nem, muito menos, estender aos inativos benefí-
cios ou vantagens advindas de normas supervenien-
tes ao ato jurídico perfeito.  

CONCLUSÕES 

Em face do exposto e o mais que dos autos 
consta, concluímos 

11 A Recorrente no faz jus à inversão de carga 
horária por ter sido aposentada, pela portaria n° 10.530, 
publicada no D.O.E. de 05/09/87 e retificada pela de 
n° 3.633, publicada no D.O.E. de 25/05/89. antes do 
Decreto 2.412 de 12/05/89, entrar em vigor. 

Não cumprindo, portanto, os requisitos legais já 
enumerados no tópico em que analisamos o citado 
Decreto, é ilegal a inversão de carga horária procedida 
pelas Apostilas n°2.615 e 2.614, publicadas no DOE. 
de 03/10/89. 

21 A Portaria n° 10.530, publicada no D.O.E. 
de 05/09/87 e retificada pela Portaria 3.633. no D. O. 
de 25/05/89, que aposentou a servidora, reveste-se dos 
requisitos necessários à sua formação e validade, está 
de acordo com a legislação vigente e reflete a situação 
jurídica da servidora à época, é, portanto, ATO AD-
MINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO. 

3°) O Tribunal de Contas do Estado, em matéria 
de aposentadoria, é competente. tão-somente, para jul- 
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gar a legalidade das concessões, não lhe competindo, 
sequer. apreciar "as melhorias posteriores que não 
alterem o fundamento legal do ato concessório", quanto 
mais estender aos inativos situações advindas de dis-
posições legais inaplicáveis e supervenientes ao ato 
aposentador perfeito e acabado. 

40) Mister se faz o retomo do processo à Secre-
taria de Educação e Cultura a fim de que o titular 
daquela pasta proceda à publicação de atos nulifica-
dores da inversão da carga horária da recorrente, Apos-
tilas n°2.615 e 2.614, vez que nulo é o ato que contra-
ria disposições ilegais e estas apostilas contrariam fron-
talmente o ordenamento jurídico regulamentador da 
matéria. 

Por tudo demonstrado o ESTADO DA BAHIA 
requer o IMPROVIMENTO do recurso e a manu-
tenção da Resolução n° 2.496/90 em todos os seus 
termos, como impõem as normas legais. 

Procuradoria Especializada junto ao Tribunal de 
Contas do Estado, 16 de dezembro de 1992. 

LEYLA BIANCA CORREIA LIMA DA COSTA 
Procuradora do Estado 

PROCESSO N°4657/91 

RELATÓRIO 

Aposentada pela Portaria 10.530 da Secretaria 
da Educação. publicada no DD. de 06/09/87, julgada 
conforme a Lei através da Resolução n° 2.496/90 desta 
Corte de Contas, a Professora Maria José Magalhães 
Garcia de Oliveira interpôs recurso em 15 de julho de 
1991 objetivando a reforma daquela resolução alegan-
do que fora prejudicada em sua "carga horária sema-
nal". 

Sorteado, originalmente, para Relator do pro-
cesso. S.Excia. o Conselheiro Bernardo Spector deter-
minou ouvida a Ajur e Procuradoria Especializada, 
chegando, em seguida, a elaborar o relatório de fls. II 
e 12. visado por S.Excia. o Cons. França Teixeira, o 
qual adoto. 

Como a interessada juntou novos documentos, o 
ento Relator determinou fosse ouvida a Ajur e a Pro-
curadoria. A Assessoria Jurídica pronunciou-se, às fls. 

14 a 18, pela remessa dos autos à Secretaria de ori-
gem, para reti-ratificação do ato aposentador, e poste-
rior apreciação pela Primeira Câmara, concluindo pelo 
conhecimento e provimento pedido. 

Já a Procuradoria em extenso e fundamentado 
parecer de fls. 20 a 31, indica que a recorrente não faz 
jus à inversão de carga horária por ter sido aposentada 
antes do Decreto 2.412/89 entrar em vigor, para con-
cluir pelo improvimento do recurso com a conseqüen-
te manutenção. em todos os seus termos, da resolução 
recorrida, no que foi acompanhada pela Representa-
ção do Ministério Público que opinou à fls. 35. 

É o Relatório que submeto à apreciação de 
S.Excia. o Cons. França Teixeira. Revisor, na forma 
regimental. 

VOTO 

Adoto como ente de decidir o bem elaborado 
parecer da Procuradoria do Estado que faz um apa-
nhado cuidadoso da legislação pertinente e destaca a 
situação da recorrente, já aposentada quando da edi-
ção do decreto 2.412/89. 

Diante do exposto, conheço do presente recurso 
como apelação e lhe nego provimento, assim manten-
do a Resolução n° 2.496/90 em todos os seus termos. 
A sugestão de fazer retomar o processo à Secretaria de 
Educação, para a publicação de atos nulificadores da 
inversão da carga horária, Apostilas 2.615 e 2.6114, 
entretanto, não acolho, por entendê-la inócua, já que 
as citadas apostilas não estão produzindo efeito. 

É o VOTO. 

ACORDÃO n° 145/93 

EMENTA: O Tribunal de Contas é competente 
para julgar a legalidade das concessões de apo-
sentadorias, não lhe cabendo apreciar "as me-
lhorias posteriores que não alterem o funda-
mento legal do ato concessório". 
Recurso conhecido e desprovido. 

Mordam os Conselheiros do Tribunal de Con-
tas do Estado da Bahia. munidos em Sessão Plenária, 
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em, unanimidade, conhecer do pedido como apela-
ção e, no mérito, por maioria, lhe negar provimento, 
na forma do voto do Cons. Relator. Vencido S.Excia. 
o Cons. França Teixeira que votou pelo provimento 
do pedido. 

Sala das Sessões , em 06 de abril de 1993. 

CONS. RENAN BALEEIRO 

Relator 
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V JURISPRUDÊNCIA 





Na forma prevista no Regimento Interno foi constituída a Comissão de Jurisprudência, presidida pelo 
Conselheiro Adhemar Martins Bento Gomes, Vice-Presidente e composta por ato de designação do Conselheiro 
Presidente, Bernardo Spector, dos membros João Roberto Medrado Muniz Ferreira, Maria Cristina de Viveiro 
Tavares, Roberto Cavalcanti Sampaio, Roberto Maia de Ataide e Telma Almeida de Oliveira, e tendo como 
Secretária Sara Borges Barreto. 

Instalada a Comissão de Jurisprudência em 07 de agosto de 1992, deliberou-se elaborar as normas 
pertinentes ao seu funcionamento, que foram, afinal, aprovadas pelo Tribunal Pleno, conforme Resolução 
n°08/93. 

No curso do seu primeiro ano de funcionamento, além da elaboração de suas normas, a Comissão de 
Jurisprudência realizou uni Seminário/Treinamento no Tribunal de Justiça, participou dos estudos da estruturação 
de um sistema no processamento de dados para pesquisas de Ementas e produziu 18 Verbetes, e sendo que 
destes, 6 já existiam e foram reestruturados, totalizando 12 que já foram aprovados pelo Tribunal Pleno e têtn a 
seguinte redação: 

	VA-1-CE 	  
A JURISPRUDÊNCIA DO TCE/I3A 

1 

VERBETE N°01 

APOSENTADORIA: INCORPORAÇÃO DE GRA-
TIFICAÇÕES. Pequenas interrupções no recebimen-
to de gratificações, não justificam a sua exclusão dos 
proventos do aposentado, uma vez que o vocábulo con-
secutivo não significa o mesmo que ininterrupto. 

VERBETE N°02 

RECURSO EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA: 
IAPSEB. DIREITOS DOS PAIS À PENSÃO. Pro-
vado o estado de carência de recursos financeiros e 
dependência econômica, os pais, ainda que perceben-
do beneficios de outros sistemas previdenciários, têm 
direito à pensão deixada por filhos segurados do IAP-
SEB. 

VERBETE N°03 

APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO ADICIO-
NAL: CÁLCULO DA INCORPORAÇÃO. Mes-
mo nos casos de aposentadoria com proventos propor-
cionais, a gratificação adicional que tenha por base o 
vencimento do cargo efetivo será incorporada inte-
gralmente. 

VERBETE N° 04 

RECURSO EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. 
IAPSEB. DIREITO DA CONCUBINA PENSÃO. 
A prova do concubinato com dependência econômica 
supre a falta de designação da companheira como be-
neficiária. 

VERBETE N°05 

APOSENTADORIA: INCORPORAÇÃO DE AU-
LAS SUPLEMENTARES. As aulas suplementares 
serão incorporadas aos proventos pela média mensal 
comprovada nos dez anos anteriores à aposentadoria-
constituída até a publicação da Lei 4694/87. 

VERBETE N°06 

RECURSO EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. Não se 
conhece de recurso de matéria tributária quando a de-
cisão de última instância administrativa tenha sido 
unânime. 
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VERBETE N°07 

REVISÃO ADMINISTRATIVA SANATÓRIA. 
CORREÇÃO DE DECISÕES EIVADAS DE VI-
CIO. Correção de oficio, a qualquer tempo, de deci-
sões eivadas de vício que as tornem ilegais, obedeci-
das as exigências legais. 

VERBETE N°08 

RECURSO EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. 
PARTILHA DE PENSÃO ENTRE ESPOSA E 
COMPANHEIRA. A pensão previdenciária será par-
tilhada entre a esposa e a companheira que compro-
ve dependência econômica em relação ao segurado e 
carência de recursos financeiros para prover sua sub-
sistência. 

VERBETE N°09 

RECURSO EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. 
DIREITO DO HOMEM A BENEFICIO PREVI-
DENCIÁRIO DECORRENTE DE CONTRIBUI-
ÇÃO DE CÔNJUGE FEMININO. Impossibilidade 
do reconhecimento do direito ao marido não inválido 
por ainda não criada a correspondente fonte de cus-
teio. 

VERBETE N° 10 

RECURSO EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. 
PARTILHA DE PENSÃO COM MAIS DE UMA 
COMPANHEIRA. Comprovada a dependência eco-
nômica, a companheira terá direito, em concorrência 
com outra, à partilha da pensão previdenciária. 

VERBETE N°11 

APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE 
VANTAGENS. Atendidos os requisitos exigidos para 
a incorporação, serão incluídas nos proventos de ina-
tividade as vantagens que o funcionário estava perce-
bendo na data em que reuniu as condições necessári-
as à aposentadoria. 

VERBETE N° 12 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISPENSABILIDA-
DE DA MULTA POR INTEMPESTIVIDADE DA 
OBRIGAÇÃO. O razoável e justificado atraso da 
remessa do processo de contas bem prestadas, pode 
conduzirá relevação da multa. 

fr 
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