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Resumo

Os acordos coletivos celebrados pelas
sociedades de economia mista e a fiscalização
exercida pelo Tribunal de Contas do Estado de

Santa Catarina: notas para uma discussão
Elusa Cristina Costa Silveira Atche*

sui legitimidade para considerar ilegal cláusu-

la de acordo coletivo e, por conseguinte, das

despesas dele decorrentes. Vislumbra a possi-

bilidade de aplicação de multa ao administra-

dor, com repercussão no julgamento de suas

contas, no caso de acordo coletivo celebrado

sem a interveniência do CPF.

Palavras-chave:Palavras-chave:Palavras-chave:Palavras-chave:Palavras-chave: sociedades de economia mista;

acordo coletivo de trabalho; Tribunal de Contas

* Advogada. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Auditora Fiscal de Contro-
le Externo do TCE/SC.

1 Parecer COG no 350/03 elaborado quando do exame de Recurso de Reconsideração, nos autos do
Processo no REC-02/08724966, apreciado pelo Tribunal Pleno em 08/09/2003.

Examina a fiscalização empreendida pela

Corte de Contas nas despesas oriundas de acor-

dos coletivos firmados por sociedades de eco-

nomia mista. Evidencia que, como integrante

da Administração Indireta, as sociedades de

economia mista estaduais sujeitam-se ao con-

trole exercido através da supervisão secretarial

e do Conselho de Política Financeira-CPF. Con-

clui que somente o Judiciário Trabalhista pos-

Introdução

Este estudo foi inicialmente empreendido

em virtude do exame de recurso1 , interposto

contra decisão do Tribunal de Contas de San-

ta Catarina, que suscitou irregularidade per-

tinente à celebração de acordo coletivo por

uma sociedade de economia mista estadual.

Com efeito, tratar do acordo coletivo, firmado

por empresa estatal, consiste em uma tarefa ár-

dua, haja vista que o exame desta questão recla-

ma a utilização de preceitos atinentes ao direito

constitucional, administrativo e trabalhista, sob

pena de a análise se mostrar pouco enriquecedora.
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Assim, a preocupação que perpassa este

texto, além de realçar conceitos jurídicos

fundamentais relacionados ao assunto, con-

siste em incentivar a realização de estudos

Ainda, com amparo na lição do menciona-

do administrativista, pode-se afirmar que:

Como pessoa jurídica privada, a sociedade de
economia mista deve realizar, em seu nome,
por sua conta e risco, serviços públicos de
natureza industrial ou atividade econômica
de produção ou comercialização de bens, sus-
cetíveis de produzir renda e lucro, que o Esta-
do reputa de relevante interesse coletivo ou
indispensável à segurança nacional.
O objetivo dessa descentralização adminis-
trativa é o de utilizar o modelo empresarial
privado, seja para melhor atendimento aos
usuários do serviço público, ou para maior
rendimento na exploração da atividade eco-
nômica. Além disso, a sociedade de econo-
mia mista permite a captação de capitais
privados, assim como a colaboração desse
setor na direção da empresa 4 .

Assinale-se que o próprio texto constituci-

onal sujeitou as sociedades de economia mis-

ta ao regime das empresas privadas, a teor do

consignado no art. 173, ipsis litteris:

Art. 173 - omissis.
II - a sujeição ao regime jurídico pró-
prio das empresas privadas, inclusive
quanto aos direitos e obrigações civis,
comerciais, trabalhistas e tributários.

mais aprofundados nesta seara, promoven-

do, igualmente, a discussão dessa questão

no âmbito do próprio Tribunal de Contas

catarinense.

Sociedade de economia mista: principais características

Antes de se enfrentar a questão principal

deste estudo, é relevante traçar algumas con-

siderações que permitam evidenciar os con-

tornos que delineiam a sociedade de econo-

mia mista. No magistério do saudoso Hely

Lopes Meirelles:

As sociedades de economia mista são
pessoas jurídicas de Direito Privado,
com participação do Poder Público e de
particulares no seu capital e na sua ad-
ministração, para a realização de ativi-
dade econômica ou serviço público ou-
torgado pelo Estado. Revestem a for-
ma das empresas particulares, admitem
lucro e regem-se pelas leis que autori-
zarem sua criação e funcionamento.
São entidades que integram a Adminis-
tração indireta do Estado, como instru-
mentos de descentralização de seus ser-
viços [...]2 .

Pelo fato de integrar a Administração Indi-

reta do Estado, a sociedade de economia mis-

ta submete-se aos preceitos insculpidos no art.

37 da Constituição Federal, que exige dessa

empresa estatal a observância dos princípios

de legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e eficiência3 .

2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 333.
3 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência [...].

4 MEIRELLES, ibidem.



Acordos Coletivos

29Julho/2004

Além disso, a Lei das Sociedades Anônimas

estabeleceu que as sociedades de economia

mista sujeitam-se aos seus preceitos, sem pre-

juízo de disposições especiais de lei federal5 .

Dessa forma, os Estados e Municípios também

deverão observar essa forma de organização,

já que não têm competência para legislar so-

bre Direito Civil e Comercial6 .

Por outro vértice, é preciso acentuar que, a

despeito de a mencionada estatal estar imbuída

pela natureza de direito privado, a Constituição

Federal cuidou de submetê-la a determinadas

prescrições, como, por exemplo, a exigência de

concurso público, a submissão às normas

atinentes à licitação, dentre outras. Essas exigên-

cias não vigoram para as demais pessoas de di-

reito privado, tornando, assim, o regime jurídi-

co da dita estatal peculiar ou, no dizer de Maria

Sylvia Zanella Di Pietro, “híbrido”:

Embora elas tenham personalidade des-
sa natureza, o regime jurídico é híbrido,
porque o direito privado é parcialmen-
te derrogado pelo direito público. Mas,
falando-se em personalidade de direito
privado, tem-se a vantagem de destacar
o fato de que ficam espancadas quais-
quer dúvidas quanto ao direito a elas
aplicável: será sempre o direito privado,
a não ser que se esteja na presença de
norma expressa de direito público.
Essa derrogação parcial do direito comum
pelo direito público existe sempre que o

poder público se utiliza de institutos de
direito privado; no caso das pessoas jurí-
dicas, essa derrogação é de tal forma es-
sencial que, na sua ausência, não haverá
sociedade de economia mista, mas ape-
nas participação acionária do Estado.
A derrogação é feita, em grande parte,
pela própria Constituição, mas também
por leis ordinárias e complementares,
quer de caráter genérico, aplicável a to-
das as entidades, quer de caráter especí-
fico, como é a lei que cria entidade.
Na esfera federal, isso pode ser feito,
observadas as limitações constitucionais;
nas esferas estadual e municipal, as
derrogações têm que se limitar àquelas
que tenham fundamento na própria
Constituição ou em lei federal de âmbi-
to nacional, como a Lei no 8.666, de 21-
6-93, e a Lei das Sociedades por Ações;
outras derrogações não podem ser fei-
tas por Estados e Municípios, visto que
não têm competência para legislar so-
bre direito civil e comercial7 .

Por fim, cabe frisar que pelo fato de a nor-

ma constitucional preceituar que a sociedade

de economia mista, nas suas relações trabalhis-

tas, sujeita-se ao regime próprio das empresas

privadas, pode-se inferir que a referida estatal

encontra-se sob a égide das disposições conti-

das na Consolidação das Leis do Trabalho-CLT.

Por conseguinte, é facultado a essa estatal

a celebração de acordo coletivo, nos termos

do § 1ooooo, do art. 611, da CLT, in verbis:

5 Conforme o art. 235, da Lei no 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas): “Art. 235. As sociedades anôni-
mas de economia mista estão sujeitas a esta Lei, sem prejuízo das disposições especiais de lei federal”.

6 Conforme o art. 22 da Constituição da República, matérias atinentes ao direito civil e comercial en-
contram-se no âmbito da competência legislativa privativa da União: “Art. 22. Compete privativamen-
te à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo,
aeronáutico, espacial e do trabalho.”

7 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 305-306.
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Art. 611 - omissis.
§ 1o - É facultado aos sindicatos repre-
sentativos de categorias profissionais
celebrar Acordos Coletivos com uma ou
mais empresas da correspondente cate-
goria econômica, que estipulem condi-
ções de trabalho, aplicáveis no âmbito
da empresa ou das empresas acordantes
às respectivas relações de trabalho.

Os acordos coletivos constroem-se por
empresa ou empresas, em âmbito mais
limitado do que o das convenções, com
efeitos somente aplicáveis à(s) empresa(s)
e trabalhadores envolvidos. Do ponto de
vista formal, traduzem acordo de vonta-
des (contrato lato sensu) - à semelhança
das convenções -, embora com
especificidade no tocante aos sujeitos
pactuantes e âmbito de abrangência. Do
ponto de vista substantivo (seu conteú-
do), também consubstanciam diplomas
reveladores de regras jurídicas típicas,
qualificadas por serem gerais (em seu
âmbito, mais delimitado é verdade), abs-
tratas e impessoais, sendo também
dirigidas à regulação ad futurum de rela-
ções jurídicas9 .

Nessa mesma orientação encontra-se juris-

prudência do Tribunal Regional do Trabalho-

TRT da 12a Região:

ACORDO COLETIVO. VALIDADE. As nor-
mas convencionais, celebradas e autori-
zadas por agentes legalmente investidos
em ato de gestão, têm força de lei entretêm força de lei entretêm força de lei entretêm força de lei entretêm força de lei entre
as partes, representando um ato jurídicoas partes, representando um ato jurídicoas partes, representando um ato jurídicoas partes, representando um ato jurídicoas partes, representando um ato jurídico
perfeitoperfeitoperfeitoperfeitoperfeito [...] (TRT/SC/RO-V 7146/2000-
Rel. Juiz Estanislau Emílio Bresolin, DJ/
SC 13/12/2000). Grifo nosso

Esboçadas essas breves considerações acer-

ca da sociedade de economia mista, faz-se

mister, neste momento, examinar o instru-

mento do acordo coletivo, à luz dos preceitos

atinentes ao Direito do Trabalho, cotejando-

se com a doutrina e jurisprudência relaciona-

das ao tema.

Aspectos fundamentais do acordo coletivo

Tendo-se em conta que o acordo coletivo é

oriundo, em sua essência, do Direito do Trabalho,

o exame de tal instrumento deve ser realizado es-

tribando-se nos preceitos desse ramo do direito,

não se prescindindo, obviamente, das disposições

constitucionais que lhe são incidentes.

Maurício Godinho Delgado apresenta a se-

guinte conceituação doutrinária de acordo

coletivo:

Um pacto de caráter normativo pelo qual
um sindicato representativo de certa ca-
tegoria profissional e uma ou mais em-
presas da correspondente categoria eco-
nômica estipulam condições de trabalho
aplicáveis, no âmbito das respectivas em-
presas, às relações individuais de trabalho8 .

Com efeito, o acordo coletivo é tido como

fonte formal do Direito do Trabalho, tendo, in-

clusive, o seu reconhecimento se erigido como

direito dos trabalhadores urbanos e rurais pela

Constituição Federal (art. 7o, inciso XXVI).

Adquire relevo, portanto, o “caráter normativo”

que perpassa esse instrumento trabalhista, crian-

do regras jurídicas (normas autônomas), dirigidas

a normatizar situações ad futurum:

8 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho..... 2. ed. São Paulo: LTr, 2003, p. 1.369.
9 Idem, ibidem, p. 1.369.
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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFI-
CÁCIA. As regras ajustadas entre o sindi-
cato representativo da categoria profissi-
onal e a empresa, através de acordo coleti-
vo, herdam plena eficácia e prevalência,
constituindo fórmula ideal de composi-
ção avalizada pela Constituição da Repú-
blica em seu art. 7o, inciso XXVI (TRT/SC/
RO-V01179-2002-003-12-00-6, Acórdão 3ª
T- Nº 03493/2003, Rel. Juiz Gerson Paulo
Taboada Conrado- DJ/SC 16/04/2003).

Anote-se que, pelo fato de o acordo coleti-

vo implementar, via de regra, condições mais

favoráveis ao trabalhador e, por seu conteúdo,

possuir caráter normativo entre as partes

acordantes, a legislação ordinária não pode se

sobrepor ao consignado no instrumento tra-

balhista, em virtude do princípio da aplicação

da regra mais benéfica. Nesse sentido, obser-

ve-se o seguinte aresto:

NORMAS CONVENCIONAIS. PRINCÍPIO
DA PROTEÇÃO. EXEGESE. APLICAÇÃO DA
REGRA DA CONDIÇÃO MAIS BENÉFICA.
O acordo coletivo resulta de livre mani-
festação de vontade das partes de
transacionarem em torno de condições de
trabalho. É, portanto, norma autônoma,
de natureza especial. A legislação ordiná-
ria, por ser de caráter geral, não se sobre-
põe ao que foi livremente convencionado,
pelo que não pode ser invocada como
justificadora de descumprimento de clá-
usula negociada (TRT/SC/RO-V-A-914/
2001, Acórdão-1ª T-Nº 07103/2001, Rel.
Juiz Antonio Carlos Facioli Chedid - DJ/
SC 24/07/2001).

Para que possa ser conferida validade ao acor-

do, é necessário, consoante prescreve o art. 614

da CLT10 , que o dito instrumento seja assinado

pelos representantes dos sindicatos e das empre-

sas acordantes, devendo, ainda, o citado docu-

mento ser depositado, para fins de registro e ar-

quivo, nos órgãos regionais do Ministério do Tra-

balho, que no âmbito estadual corresponde à

Delegacia Regional do Trabalho-DRT.

Dessa forma, o instrumento trabalhista

normativo, devidamente celebrado, torna-se

lei entre os entes acordantes, de modo que o

descumprimento de suas cláusulas enseja a

aplicação de multa à parte recalcitrante, a teor

do art. 622, da CLT11 .

Acrescente-se, ainda, a possibilidade de o sin-

dicato acordante pleitear judicialmente a obser-

vância do acordo celebrado com o empregador,

mediante a impetração da ação de cumprimen-

to de acordo coletivo, em consonância com o

Enunciado do TST no 286, do seguinte teor:

SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSU-
AL. CONVENÇÃO E ACORDOS COLETI-
VOS - A legitimidade do sindicato para
propor ação de cumprimento estende-
se também à observância de acordo ou
de convenção coletivos.

Acerca do conteúdo dos acordos coletivos,

pode-se dizer que, basicamente, se resumem às

regras jurídicas (dispositivos normativos) e às

cláusulas contratuais (dispositivos obrigacionais),

como encontrado no escólio doutrinário de

10 “Art. 614. Os sindicatos convenentes ou as empresas acordantes promoverão conjunta ou separadamente,
dentro de 8 (oito) dias da assinatura da Convenção ou Acordo, o depósito de uma via do mesmo, para fins
de registro e arquivo, na Secretaria de Emprego e Salário, em se tratando de instrumento de caráter nacio-
nal ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Emprego, nos demais casos.”

11 “Art. 622. Os empregados e as empresas que celebrarem contratos individuais de trabalho, estabelecen-
do condições contrárias ao que tiver sido ajustado em Convenção ou Acordo que lhes for aplicável,
serão passíveis da multa neles fixada.”



Acordos Coletivos

32 Revista do Tribunal de Contas de Santa Catarina

Maurício Godinho Delgado:

As regras jurídicas, de maneira geral, são
aquelas que geram direitos e obrigações
que irão se integrar aos contratos indi-
viduais de trabalho das respectivas ba-
ses representadas. Consubstanciam a
razão de ser da negociação coletiva, en-
quanto mecanismo criador de fontes
normativas autônomas do Direito do
Trabalho. Tendem a compor, natural-
mente, a maior parte dos instrumentos
coletivos trabalhistas. São seus exemplos
preceitos que estipulam adicionais mai-
ores do que os heterônomos existentes
(noturno, de horas extras, etc.), que con-
ferem reajustes salariais ou fixam pisos
normativos, que asseguram novas garan-
tias provisórias de emprego, etc.
As cláusulas contratuais, por sua vez, são
aquelas que criam direitos e obrigações
para as respectivas partes convenentes:
sindicato obreiro e empresa, no caso de
acordo coletivo de trabalho [...]. Em ge-
ral, têm presença reduzida nos instru-
mentos coletivos, Ilustra essa cláusula
aquela que determina à empresa a en-
trega ao sindicato da lista de nomes de
seus empregados.
Esta é a diferenciação fundamental acer-
ca do que contêm os diplomas negociais
coletivos: um conteúdo normativo, mais
relevante do ponto de vista substantivo
e, em geral, muito mais amplo, ao lado
de um conteúdo obrigacional12 .

Saliente-se que a CLT em seu art. 613 dis-

pôs genericamente acerca das cláusulas que

deverão constar no acordo coletivo:

Art. 613. As Convenções e os Acordos
deverão conter obrigatoriamente:
I - designação dos sindicatos convenentes
ou dos sindicatos e empresas acordantes;

II - prazo de vigência;
III - categorias ou classes de trabalhadores
abrangidas pelos respectivos dispositivos;
IV - condições ajustadas para reger as
relações individuais de trabalho duran-
te sua vigência;
V - normas para a conciliação das diver-
gências surgidas entre os convenentes por
motivos da aplicação de seus dispositivos;
VI - disposições sobre o processo de sua
prorrogação e de revisão total ou parci-
al de seus dispositivos;
VII - direitos e deveres dos empregados
e empresas;
VIII - penalidades para os sindicatos
convenentes, os empregados e as empresas
em caso de violação de seus dispositivos.

Infere-se, portanto, que a CLT, ao dispor

sobre os aspectos formais do acordo, não de-

finiu o seu conteúdo, o qual será resultado de

ampla negociação entre o sindicato e a em-

presa, mediante concessões mútuas, almejan-

do, via de regra, estabelecer condições mais

favoráveis ao trabalhador, através do acréscimo

de garantias e do fortalecimento de direitos.

Averbe-se, por oportuno, que a Constitui-

ção Federal possibilitou uma relativa

flexibilização das relações de trabalho, medi-

ante a negociação coletiva, no que se refere

exclusivamente à redução de salários e à jor-

nada de trabalho, consoante demonstram os

dispositivos, abaixo transcritos:

Art. 7o - omissis.
VI - irredutibilidade do salário, salvo o dis-
posto em convenção ou acordo coletivo.
[...]
XIII - duração do trabalho normal não
superior a oito horas diárias e quarenta
e quatro semanais, facultada a compen-

12 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho,     p. 1.375 a 1.376.
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sação de horários e a redução da jorna-
da, mediante acordo ou convenção co-
letiva de trabalho.
[...]
XIV - jornada de seis horas para o traba-
lho realizado em turnos ininterruptos de
revezamento, salvo negociação coletiva.

Cabe ressaltar que os direitos trabalhistas,

abrigados pelo texto constitucional vigente, a

despeito da possibilidade de flexibilização an-

tes mencionada, não podem ser suprimidos

mediante acordo coletivo. Nesse sentido, ob-

serve-se um julgado do Tribunal Superior do

Trabalho:

INTERVALO INTRAJORNADA. REDU-
ÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. ACORDO COLE-
TIVO DE TRABALHO.
1. [...]
2. O acordo coletivo de trabalho e a
convenção coletiva de trabalho, igual-
mente garantidos pela Constituição
Federal como fontes formais do Di-
reito do Trabalho, não se prestam a
validar, a pretexto de flexibilização, a
supressão ou a diminuição de direi-
tos trabalhist as indisponíveis.  A
flexibilização das condições de traba-
lho apenas pode ter lugar em maté-
ria de salário e de jornada de labor,
ainda assim desde que isso importe
uma contrapartida em favor da cate-
goria profissional.[...] (Proc. nº TST-
RR-498.152/98.6, Rel.  Min. João
Oreste Dalazen, DJU 16/06/2003).

De igual modo, a CLT tratou de proteger os

direitos dos trabalhadores, com a seguinte dis-

posição contida no seu art. 9o:

Art. 9o - Serão nulos de pleno direito
os atos praticados com o objetivo de
desvirtuar, impedir ou fraudar a apli-
cação dos preceitos contidos na pre-
sente Consolidação.

Note-se, ainda, que a Lei Fundamental cui-

dou de assegurar condições mínimas de tra-

balho, as quais não podem ser reduzidas, atra-

vés de acordo coletivo, sendo fixadas aquém

do consignado no texto constitucional. Toda-

via, não há empecilho para que haja o fortale-

cimento dessas condições ou direitos, de modo

a beneficiar o trabalhador ou o empregado

público, no caso das estatais.

Assim, pode-se concluir que nos casos em

que a Constituição Federal garantiu certos di-

reitos ao trabalhador em um patamar ou ní-

vel mínimo, a ser observado pelo empregador,

não há óbice jurídico que impeça o seu incre-

mento, por via de negociação coletiva. Consti-

tuem exemplos desses direitos, os seguintes

dispositivos constitucionais:

Art. 7o - omissis.
XVI - remuneração do serviço extraordi-
nário superior, no mínimono mínimono mínimono mínimono mínimo, em cinqüen-
ta por cento à do normal;
XVII - gozo de férias anuais remunera-
das com, pelo menospelo menospelo menospelo menospelo menos, um terço a mais
do que o salário normal;
XXI - aviso prévio proporcional ao tem-
po de serviço, sendo no mínimono mínimono mínimono mínimono mínimo de trin-
ta dias, nos termos da lei;

Nessa direção segue, também, o seguinte

aresto do Tribunal Regional do Trabalho da 12a

Região:

DIREITO PREVISTO EM NORMA COLE-
TIVA. OBSERVÂNCIA. A Constituição Fe-
deral de 1988 valorizou a autocomposição
dos conflitos coletivos, conferindo total
validade aos acordos e convenções coleti-
vas, conforme o art. 7o, inc. XXVI. Tais ins-Tais ins-Tais ins-Tais ins-Tais ins-
trumentos somente podem estabelecertrumentos somente podem estabelecertrumentos somente podem estabelecertrumentos somente podem estabelecertrumentos somente podem estabelecer
regras e condições desde que respeitem oregras e condições desde que respeitem oregras e condições desde que respeitem oregras e condições desde que respeitem oregras e condições desde que respeitem o
mínimo legal e não afrontem textos legaismínimo legal e não afrontem textos legaismínimo legal e não afrontem textos legaismínimo legal e não afrontem textos legaismínimo legal e não afrontem textos legais
de ordem públicade ordem públicade ordem públicade ordem públicade ordem pública [...] (TRT/SC/RO-V
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7005/2001 - Acórdão - 2ªT-Nº 01582/2002
- Rel. Juiz Jorge Luiz Volpato, DJ/SC 22/
02/2002). Grifo nosso

Estando devidamente demonstrada a pos-

sibilidade de a sociedade de economia mista

celebrar acordo coletivo, resta o exame da ques-

balhista que se entrelaçam ao incidirem so-

bre essa entidade da Administração.

É sabido que as sociedades de economia

mista estaduais encontram-se submetidas ao

controle externo exercido pela Assembléia

Legislativa, auxiliada, nesse mister, pelo Tribu-

nal de Contas do Estado, a teor dos artigos 58 e

59, inciso V, da Constituição Estadual13 , além

do controle efetuado pelo Governo do Estado.

Assim, impende examinar de que maneira

pode se dar a atuação do Tribunal de Contas do

Estado, em relação à fiscalização exercida sobre as

ditas entidades, mormente no que concerne aos

acordos coletivos celebrados por essas estatais.

É possível afirmar que, em se tratando de

acordo coletivo, é permitido que a sociedade

de economia mista, mediante negociação com

o sindicato da categoria, estabeleça direitos e

incremente garantias que favoreçam o empre-

13 "Art. 58. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos
órgãos e entidades da administração pública, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, apli-
cação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Assembléia Legislativa, mediante con-
trole externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Parágrafo único - Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública ou privada que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado
responda ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.”
“Art. 59. O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal
de Contas do Estado, ao qual compete:
[...]
V - fiscalizar as contas de empresas de cujo capital social o Estado participe, de forma direta ou
indireta, nos termos do documento constitutivo.”

tão da legalidade ou não de certas cláusulas

constantes desse instrumento trabalhista e se

a despesa oriunda dessas determinações pode

ser apontada pelo Tribunal de Contas, sob a

pecha de ilegal, de modo a compelir o agente

público à sua restituição.

O acordo coletivo e a fiscalização do Tribunal de Contas

Há que se acentuar, como dito anteriormen-

te, que malgrado o fato de a mencionada esta-

tal compor a Administração Indireta, devendo,

portanto, observar os princípios constitucionais

consagrados no art. 37, caput, da CF, não deve

ser desconsiderado que o próprio texto consti-

tucional confere a essa estatal um regime jurí-

dico diverso do existente em outras entidades

públicas, notadamente por prever que se sujei-

tarão ao regime próprio das empresas privadas,

inclusive no que concerne aos direitos e obri-

gações civis, comerciais, trabalhistas e tributá-

rios (art. 173, § 1o, inciso II, CF).

Em decorrência desse regime híbrido,

caracterizador da sociedade de economia

mista, faz-se necessário que o aplicador e o

intérprete da lei, ao examinar o caso con-

creto, leve em consideração os preceitos de

direito constitucional, administrativo e tra-
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gado público, tendo como parâmetro as dis-

posições relativas ao direito do trabalhador,

contidas na Constituição e na legislação

infraconstitucional, consoante antes exposto.

Dessarte, poderá essa estatal, através da ne-

gociação coletiva, fixar, por exemplo, percentual

superior ao estabelecido na Constituição para

o pagamento de horas extras e de férias, bem

como incrementar qualquer garantia trabalhis-

ta, contida na Lei Maior ou na CLT.

Partindo-se do pressuposto de que a pró-

pria Lei Fundamental sujeitou essas entidades

ao regime das empresas privadas, distinguin-

do-as dos demais entes que integram a Admi-

nistração, tem-se que, se os acordos forem fir-

mados em consonância com o que prescreve a

legislação, estando devidamente registrados no

órgão competente, e não afrontarem determi-

nação constitucional ou infraconstitucional

em matéria trabalhista, não há como alegar o

malferimento do princípio da legalidade.

Em virtude desse raciocínio, cumpre assina-

lar que escapa à esfera de atuação da Corte de

Contas se pronunciar acerca do teor das cláu-

sulas consignadas no mencionado instrumen-

to trabalhista, no sentido de afirmar ou não

sua legalidade. Assinale-se que o art. 625 da CLT

aponta a Justiça Trabalhista como a adequada

para dirimir controvérsia sobre essa matéria:

Art. 625. As controvérsias resultantes da
aplicação de Convenção ou de Acordo
celebrados nos termos deste Título se-
rão dirimidas pela Justiça do Trabalho.

Com efeito, é no Judiciário Trabalhista que

será discutido e decidido se tal ou qual cláusu-

la afronta ou não a Constituição ou outra nor-

ma de direito público e se o acordo está ou

não maculado pela nulidade.

Forçoso, pois, assentar que o Tribunal de

Contas somente poderia considerar ilegal des-

pesa oriunda de benefício obtido mediante

acordo trabalhista, se tal instrumento fosse

devidamente tido por nulo, mediante decisão

da Justiça do Trabalho, detentora de jurisdi-

ção especial sobre essa matéria.

Ora, para ocorrer um pronunciamento do

Judiciário Trabalhista acerca dessa questão,

seria necessário o ajuizamento de pleito judi-

cial buscando a anulação do acordo coletivo

pela Procuradoria do Trabalho.

Assim, o Procurador do Trabalho é a parte

legítima para a impetração de ação com vistas

à declaração de nulidade de acordo coletivo

ou de suas cláusulas, como demonstra a emen-

ta do aresto, abaixo transcrita:

ACORDO COLETIVO. NULIDADE DE
CLÁUSULA. Declara-se nulidade deDeclara-se nulidade deDeclara-se nulidade deDeclara-se nulidade deDeclara-se nulidade de
cláusula de acordo coletivo, por pro-cláusula de acordo coletivo, por pro-cláusula de acordo coletivo, por pro-cláusula de acordo coletivo, por pro-cláusula de acordo coletivo, por pro-
vocação do Ministério Público do Tra-vocação do Ministério Público do Tra-vocação do Ministério Público do Tra-vocação do Ministério Público do Tra-vocação do Ministério Público do Tra-
balho,balho,balho,balho,balho, que desconsiderava os períodos
de 15 minutos antes e após a jornada,
como tempo à disposição do empre-
gador para cálculo de horas extras, por
dispor contra a norma legal e contra-
riar o Precedente Normativo no 23 da
SDI do c. TST (TRT/SC/AT-NUL 2813/
2000 - AT-CAU 1941/2000- Acórdão-
SDC-Nº 04383/2001, Rel. Juiz Luiz
Fernando Cabeda , DJ/SC 09/05/
2001). Grifo nosso

Dessa forma, caberia à Corte de Contas, con-

siderando que as cláusulas do acordo coletivo

firmado por estatal não observam os princípios

constitucionais, representar à Procuradoria do

Trabalho, para que este órgão tome as providên-

cias adequadas para a correção dessa situação.

Não é conveniente que o Tribunal de Con-

tas se manifeste acerca da legalidade ou não
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de cláusulas contidas em instrumentos traba-

lhistas, bem como das despesas delas oriun-

das, para o fim de exigir o ressarcimento de

gastos por parte do Administrador Público,

sem uma decisão da Justiça do Trabalho sobre

a validade do acordo.

Tal procedimento poderia ocasionar a incô-

moda situação em que as despesas, provenien-

tes de pagamentos de benefícios originados em

acordo coletivo, fossem tidas por ilegais, pela

Corte de Contas, exigindo-se o ressarcimento

do erário pelo administrador, enquanto que na

Justiça do Trabalho o mesmo instrumento tra-

balhista fosse considerado perfeitamente legal,

mais que isso, possuidor de caráter normativo

entre as partes envolvidas, a que o gestor não

deveria deixar de cumprir.

Destarte, ante a ausência de manifestação

da Justiça Trabalhista, acerca de possível nuli-

dade do acordo, não é oportuno ao Tribunal de

Contas haver por ilegais os gastos provenientes

de pagamentos de vantagens auferidas, com

suporte no dito instrumento, tampouco se

mostra adequado compelir o administrador

público ao ressarcimento dos valores pagos.

Registre-se que foi este o entendimento

esposado pela Consultoria do TCE/SC, no Pa-

recer no COG-279/2000, portador da seguinte

conclusão:

[...] O que não se concebe é que o Tribu-
nal substitua o Judiciário, declarando a
nulidade de cláusulas de Acordo Coleti-
vo e imputando débito ao ordenador
primário que dê cumprimento ou apli-
que os seus dispositivos, pois estando o

mesmo em harmonia com as regras de
direito público, consubstancia-se em le-
gítimo instrumento nas relações de tra-
balho sob a égide celetista e, até que seja
declarado pelo poder competente as
suas possíveis nulidades, deve ser obser-
vado e cumprido pelo administrador,
sob pena de ofensa ao art. 7o, XXVI, que
assim preconiza:
Art. 7º - São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que vi-
sem à melhoria de sua condição social:
XXVI - reconhecimento das convenções
e acordos coletivos de trabalho.

Por fim, resta tratar acerca da atuação do

Conselho de Política Financeira, nos acordos

coletivos firmados pelas empresas estatais.

O controle da administração indireta
através da supervisão secretarial e do
Conselho de Política Financeira

Consoante já assentado alhures, a par de

estarem submetidas à atuação da Corte de Con-

tas, incide sobre as sociedades de economia

mista outra espécie de controle, qual seja, o da

pessoa política a que se encontram ligadas.

No âmbito federal, tais empresas estão

sujeitas à supervisão ministerial, por parte

do Ministério a que se vinculam, enquanto

que na órbita estadual e municipal esta su-

pervisão estará a cargo de secretários de go-

verno ou do próprio Chefe do Executivo.

Assevere-se que não se trata de um controle

hierárquico, mas de um controle finalístico,

que pode mesclar aspectos políticos e ad-

ministrativos, podendo, assim, manifestar-

se de diversas formas14 .

14 PESSOA, Robertônio Santos. Empresas públicas à luz das recentes reformas (EC 19/98). Jus Navigandi,
Teresina, a.3, n.33, jul.1999. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=384>.
Acesso em 16 set. 2003, p. 8.
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Nessa via, é oportuna a lição de Robertônio

Santos Pessoa:

Primeiramente, o poder de controle so-
bre as empresas públicas e sociedades
de economia mista encontra-se concen-
trado na União, Estados e Municípios,
em relação a suas respectivas entidades.
Detendo a totalidade ou a maioria do
capital social, tais pessoas políticas po-
dem escolher seus dirigentes e impri-
mir-lhes orientação, no sentido de
integrá-la harmonicamente na ação
conjunta a ser desempenhada pela Ad-
ministração Pública, direta e indireta.
Tal é um dos objetivos do controle, na
forma do art. 26 do Decreto-lei 200.
Algumas Constituições Estaduais e Leis
Orgânicas Municipais prevêem a neces-
sidade de confirmação, por parte do
Poder Legislativo, do nome da pessoa
designada para a direção de empresas
públicas e sociedades de economia mis-
ta. Nestes casos, a designação e posse
em cargo de direção somente serão vá-
lidas quando observada a manifestação
positiva da Casa.
Diversas outras formas de controle po-
dem ser exercidas. Citem-se algumas:
designação de representantes do gover-
no nas assembléias gerais e órgãos de
administração ou controle da entida-
de; recebimento de relatórios, boletins
e balanços que permitam acompanhar
as atividades na entidade criada nos
mais diversos aspectos: administrativo,
financeiro, operacional, conformidade
com metas de governo estabelecidas,
etc.; fixação de despesas com pessoal,
com material, com publicidade, segun-
do programas de contenção de gastos
previamente estabelecidos; realização

de auditorias, vistorias ou inspeções pe-
riódicas; avaliação de rendimento, efi-
ciência e produtividade, segundo crité-
rios previamente fixados; intervenção
direta na entidade, por razões de inte-
resse público. Em todo caso, o acom-
panhamento deve ser permanente e or-
denado, respeitada sempre a autono-
mia administrativa e financeira da en-
tidade criada, autonomia esta que já
pode estar devidamente delineada na
autorização legislativa.

A pessoa política matriz, como entidade

controladora, poderá editar atos normativos

disciplinando suas relações com as empresas

governamentais instituídas e em funciona-

mento. O instrumento jurídico para tanto será

o regulamento, veiculado mediante decreto15 .

No Estado de Santa Catarina, o Secretário

de Estado é o responsável pelo controle das

entidades da administração indireta enquadra-

das em sua área de competência, estabelendo-

se, assim, a denominada “supervisão

secretarial”, conforme o art. 16 da Lei Com-

plementar no 243/200316 .

O art. 20, do citado diploma legal, ao tra-

tar da supervisão em relação às entidades da

administração indireta, preconiza que:

Art. 20. A supervisão a que se refere o
artigo anterior é exercida mediante a
adoção das seguintes medidas, além de
outras estabelecidas em regulamento:
I - indicação ao Governador do Estado,
ou, quando for o caso, a conselhos de
administração e a assembléias gerais, de
administradores e membros dos conse-
lhos fiscais;

15 Idem, p. 8-9.
16 “Art. 16.O Secretário de Estado é responsável perante o Governador do Estado pela supervisão dos órgãos da

administração direta e das entidades da administração indireta enquadrados em sua área de competência.”
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II - designação, pelo Secretário de Esta-
do, quando este não comparecer, dos
representantes do Governo Estadual nas
assembléias gerais e nos órgãos de ad-
ministração ou controle da entidade;
III - recebimento sistemático de rela-
tórios, boletins, balancetes e informa-
ções que permitam ao Secretário de
Estado acompanhar as atividades da
entidade e a execução do orçamento
anual e da programação financeira
aprovados pelo Governo;
IV - aprovação de contas, relatórios e
balanços, diretamente ou através dos
representantes, nas assembléias e órgãos
da administração;
V - fixação, em níveis compatíveis com
os critérios de operação econômica, das
despesas de pessoal e de administração;
VI - fixação de critérios para a forma e
valor de gastos com publicidade, divul-
gação e relações públicas;
VII - realização de auditorias e avaliações
periódicas de rendimento e produtivi-
dade; e
VIII - destituição da autoridade do car-
go ou da função que ocupa por motivo
de interesse público.

Percebe-se, portanto, que o Governo do

Estado, através da supervisão, tem condições

de realizar um efetivo controle da sociedade

de economia mista, inclusive, se necessário,

destituindo a autoridade responsável pela sua

direção.

Outra forma de o Estado controlar as enti-

dades da administração indireta se dá através

da atuação do Conselho de Política Financei-

ra-CPF, órgão de consulta ligado diretamente

ao Gabinete do Governador17 , cujas atribui-

ções, nos termos art. 40 da Lei Complementar

no 243/2003, são as seguintes:

Art. 40 - Ao Conselho de Política Finan-
ceira - CPF -, integrado pelos Secretários
de Estado da Fazenda, seu presidente,
do Planejamento, Orçamento e Gestão,
da Administração, da Casa Civil e pelo
Procurador Geral do Estado, compete
assessorar o Governador do Estado.
I - omissis.
II - na fixação de normas regulamentares,
métodos, critérios e procedimentos desti-
nados a reger a organização e o funciona-
mento dos órgãos e entidades da admi-
nistração pública do Poder Executivo.
III - na fixação de normas e diretrizes
destinadas a compatibilizar a questão
administrativa, financeira, orçamentária,
salarial e patrimonial das entidades da
administração indireta com as políticas,
planos e programas governamentais; e
IV - na definição da política salarial a
ser observada pelas empresas públicas,
sociedade de economia mista e suas sub-
sidiárias ou controladas.
Parágrafo único - As decisões do Conse-
lho de Política Financeira - CPF -, que te-
nham caráter normativo ou autorizativo,
terão a forma de resolução e produzirão
efeitos após sua homologação pelo Go-
vernador do Estado e publicação no Diá-
rio Oficial do Estado.

O Decreto no 6.310/90, por seu turno, ao

tratar das competências do CPF, preceituou no

seu art. 2o que:

Art. 2o - No exercício da coordenação
referida no item III do artigo anterior,
cabe, ainda, ao Conselho de Política Fi-
nanceira:
I a VI - omissis.
VII - fixar limites máximos para remu-
neração dos administradores;
VIII - aprovar planos de classificação de car-
gos, empregos e funções e tabelas salariais;

17 Conforme o art. 27, inciso III, da Lei Complementar no 243/2003.
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IX - autorizar a criação e o provimento
de cargos, empregos e funções, e, bem
assim, alterações a contratos de traba-
lho que por qualquer forma impliquem
aumento de despesa, nos casos e sob as
condições que vier a estipular;
X - autorizar a concessão de reajustes e
aumentos salariais gerais;
XI - coordenar e acompanhar os proce-
dimentos negociais de reivindicação de
aumentos salariais ou de outros benefí-
cios formulados pelas entidades repre-
sentativas dos empregados.
XII - assinar, na condição de interveniente,
os acordos coletivos de trabalho; [...]

Cumpre assinalar que, no âmbito federal, o contro-

le das empresas estatais encontra balizamento

nos seguintes diplomas normativos:

• Decreto nº 908/1993, que fixa diretrizes

para as negociações coletivas de trabalho

de que participam as entidades estatais que

menciona18 ;

• Decreto nº 3.735/2001, que estabelece di-

retrizes aplicáveis às empresas estatais.

Assim, os mecanismos de controle menci-

onados, incidentes sobre as entidades da ad-

ministração indireta, afiguram-se plenamen-

te justificáveis. Nas palavras de Celso Antônio

Bandeira de Mello:

[...] entidades constituídas à sombra
do Estado como auxiliares suas na pro-
dução de utilidade coletiva e que ma-
nejam recursos captados total ou ma-
joritariamente de fontes públicas têm

18 Cumpre destacar a importância do Decreto nº 908/1993 na fixação de diretrizes para as negociações
coletivas de trabalho realizadas pela empresas estatais federais, conforme se depreende da dicção de
seu artigo 3º:

Art. 3º - No processo de negociação coletiva, as empresas deverão obedecer às seguintes disposições:
I - na data-base, os reajustes das tabelas salariais, dos benefícios e demais vantagens, serão limita-
dos à variação do índice legal aplicável ao reajuste salarial a partir da última data-base, deduzidos
os percentuais de antecipação concedidos a qualquer título no período, levando-se em considera-
ção os critérios de averiguação comprovada em relação à capacidade econômico-financeira, desem-
penho operacional da empresa e, quando couber, à disponibilidade de recursos dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social;
II - os aumentos reais de salário, as concessões de benefícios e vantagens, bem como as antecipa-
ções e reajustes salariais, acima dos limites mínimos estabelecidos em lei ou no inciso anterior,
estarão condicionados à melhoria do desempenho da empresa e à autorização expressa do Comitê
de Coordenação das Empresas Estatais (CCE), que considerará, dentre outros critérios, os seguintes:

a) nível de endividamento, inclusive passivo trabalhista;
b) capacidade de geração de receitas próprias para cobertura dos dispêndios correntes e para o
financiamento de investimentos, quando cabível;
c) disponibilidade orçamentária ou necessidade aportes de recursos adicionais do Tesouro Nacional;
d) aumento de produtividade; [...]

§ 1º - As propostas com vistas à celebração de acordos coletivos de trabalho, cujas cláusulas resul-
tem em aumentos salariais ou na concessão de benefícios e vantagens acima dos limites mínimos
fixados em lei, conforme o inciso II deste artigo, serão encaminhadas para aprovação prévia do CCE,
por intermédio do Ministério a que a empresa se vincula.
§ 2º - As propostas encaminhadas pelo Ministério supervisor, nos termos do disposto no parágrafo
anterior serão acompanhadas de manifestação daquele órgão sobre o pleito, considerando as dire-
trizes fixadas neste decreto e as disposições dele decorrentes.
§ 3º - As propostas que contemplarem a composição de eventuais passivos trabalhistas serão encaminha-
das ao CCE, na forma dos parágrafos anteriores, após a manifestação da Advocacia-Geral da União. [...]
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que estar submetidas a disposições
cautelares, defensivas tanto da lisura
e propriedade do dispêndio destes re-
cursos quanto dos direitos dos admi-
nistrados a uma atuação impessoal e
isonômica, quando das relações que
com elas entretenham. Isso só é possí-
vel quando existam mecanismos de
controle internos e externos, suscita-
dos quer pelos órgãos públicos, quer
pelos próprios particulares, na defesa
de interesses individuais ou da Socie-
dade19 .

Em face dos dispositivos normativos

supratranscritos, considerável corrente juris-

prudencial do Tribunal Regional do Trabalho da

12a Região defende que a ausência de manifes-

tação do CPF nos acordos coletivos tem o con-

dão de invalidar a concessão de quaisquer be-

nefícios e vantagens neles consignados.

Esse raciocínio decorre do fato de que:

Com o Decreto estadual 6.310/90,
estatuiu-se o controle interno dos atos
da administração indireta, que deverá ser
exercido a priori, conforme o art. 2o, X a
XII, que dispõe que o Conselho autori-autori-autori-autori-autori-
zarázarázarázarázará aumentos e reajustes, bem como
acompanhará acompanhará acompanhará acompanhará acompanhará a negociação coletiva, e
assinará assinará assinará assinará assinará os acordos de trabalho na con-
dição de intervenienteintervenienteintervenienteintervenienteinterveniente.[...]
Note-se, em um primeiro momento
que, detendo o Conselho de Política Fi-
nanceira - CPF a competência para au-
torizar, cabendo, posteriormente, ao
Governador do Estado, a homologaçãohomologaçãohomologaçãohomologaçãohomologação
[...] (TRT/SC/RO-V 4887/2001 - Acórdão
- 3ªT - Nº 09539/2001- Rel. Juiz José
Ernesto Manzi).

É nesse sentido, também, o seguinte julgado:

ACORDO COLETIVO. PROMOÇÃO. SO-
CIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AU-
SÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSE-
LHO DE POLÍTICA FINANCEIRA ESTA-
DUAL. INAPLICABILIDADE. O Conselho
de Política Financeira do Estado de San-
ta Catarina, por força do art. 2o do De-
creto no 6.310/90, tem competência para
homologar atos jurídicos destinados ao
aumento de despesas com pessoal de
entidades públicas exploradoras de ati-
vidade econômica [...]. Assim, o acordo
coletivo firmado entre o sindicato da
categoria do reclamante e a reclamada
sem a observância dessa formalidade
implica a sua inaplicabilidade quanto à
promoção pretendida (TRT/SC/RO-V
6139/2001, Acórdão-2ªT-Nº 03457/2002,
Rel. Juiz Telmo Joaquim Nunes).

É relevante esclarecer que decisões do TRT

portadoras desse posicionamento tiveram ori-

gem em processos, em sede de recurso, no qual

o recorrente, empregado público, postula um

benefício garantido em acordo coletivo, que

não lhe fora estendido pela empresa.

Desta feita, o magistrado adepto dessa cor-

rente jurisprudencial, ao verificar a ausência

de interveniência do CPF no instrumento tra-

balhista, por entender que este fato invalida a

cláusula do acordo invocada pelo empregado

recorrente, negava provimento ao recurso.

Infere-se, portanto, que o citado acórdão não

anula ou invalida o acordo coletivo celebrado,

o qual continua vigendo, tendo em vista que os

efeitos do decisum se restringem somente à

pretensão postulada pelo empregado público,

para o fim de determinar se tem ou não direito

à gratificação ou ao benefício requerido.

19 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. . . . . 15.ed. São Paulo: Malheiros,
2003. p. 182.
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Com efeito, para que o acordo seja efetivamen-

te anulado, atingindo todos os empregados bene-

ficiados, é necessária a impetração de ação apro-

priada, na qual o magistrado se manifeste no sen-

tido da anulação do instrumento trabalhista.

Neste estudo, comunga-se de entendimen-

to jurisprudencial do TRT menos expressivo,

mas não pouco contundente, de que a CLT,

norma de caráter federal, disciplinou os requi-

sitos formais que conferem validade às con-

venções e aos acordos coletivos, dispondo, in-

clusive, acerca de aspectos que devem ser ob-

servados pelas estatais, sob pena de nulidade,

constantes dos artigos 623 e 624:

Art. 623. Será nula de pleno direito dispo-

sição de Convenção ou Acordo que, direta ou

indiretamente, contrarie disposição ou norma

disciplinadora da política econômico-financei-

ra do Governo ou concernente à política sala-

rial vigente, não produzindo quaisquer efei-

tos perante autoridades e repartições públi-

cas, inclusive para fins de revisão de preços e

tarifas de mercadorias e serviços.

Art. 624. A vigência de cláusula de aumen-
to ou reajuste salarial, que implique ele-
vação de tarifas ou de preços sujeitos à
fixação da autoridade pública ou reparti-
ção governamental, dependerá de prévia
audiência dessa autoridade ou repartição
e sua expressa declaração no tocante à
possibilidade de elevação da tarifa ou do
preço e quanto ao valor dessa elevação.

Percebe-se, portanto, que a CLT não con-

templou a hipótese de norma estadual fixar

critério, cuja inobservância dê causa à nulida-

de ou à invalidação do acordo coletivo. Desta

forma, a ausência de intervenção do CPF,

exigida pela legislação estadual, não tem o

condão de infirmar o acordo coletivo, devida-

mente celebrado nos termos estabelecidos pela

lei trabalhista.

Tendo-se em vista que é competência exclu-

siva da União legislar acerca do direito do tra-

balho, a teor do art. 22, inciso I, da Constitui-

ção Federal20 , se houvesse a possibilidade de o

Estado de Santa Catarina estabelecer norma que

invalidasse o acordo, tal situação deveria ser

reconhecida pela legislação trabalhista.

Corroborando essa linha de pensamento

encontra-se o seguinte aresto:

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
CUMPRIMENTO. SOCIEDADE DE ECO-CUMPRIMENTO. SOCIEDADE DE ECO-CUMPRIMENTO. SOCIEDADE DE ECO-CUMPRIMENTO. SOCIEDADE DE ECO-CUMPRIMENTO. SOCIEDADE DE ECO-
NOMIA MISTA. NOMIA MISTA. NOMIA MISTA. NOMIA MISTA. NOMIA MISTA. Por se tratar de pessoa
jurídica de direito privado, a sociedade
de economia mista pode firmar acordo
coletivo de trabalho e deve cumpri-lo
como qualquer outro empregador.
Como contrata seus empregados pela
CLT, sujeita-se em primeiro plano à
Constituição da República e posterior-
mente à Consolidação das Leis do Tra-
balho, que é norma federal, afastando-
se quaisquer outras de hierarquia infe-
rior que com elas sejam conflitantes.
Nesse nível, excetuando-se a nulidadeexcetuando-se a nulidadeexcetuando-se a nulidadeexcetuando-se a nulidadeexcetuando-se a nulidade
prevista no art. 623 e a vacância pre-prevista no art. 623 e a vacância pre-prevista no art. 623 e a vacância pre-prevista no art. 623 e a vacância pre-prevista no art. 623 e a vacância pre-
vista no art. 624, ambos da CLT, de clá-vista no art. 624, ambos da CLT, de clá-vista no art. 624, ambos da CLT, de clá-vista no art. 624, ambos da CLT, de clá-vista no art. 624, ambos da CLT, de clá-
usulas previstas em convenção ou acor-usulas previstas em convenção ou acor-usulas previstas em convenção ou acor-usulas previstas em convenção ou acor-usulas previstas em convenção ou acor-
do que contrariem norma de políticado que contrariem norma de políticado que contrariem norma de políticado que contrariem norma de políticado que contrariem norma de política
econômica e impliquem elevação deeconômica e impliquem elevação deeconômica e impliquem elevação deeconômica e impliquem elevação deeconômica e impliquem elevação de
preços e tarifas sujeitos à fixação porpreços e tarifas sujeitos à fixação porpreços e tarifas sujeitos à fixação porpreços e tarifas sujeitos à fixação porpreços e tarifas sujeitos à fixação por
autoridade pública, que não foramautoridade pública, que não foramautoridade pública, que não foramautoridade pública, que não foramautoridade pública, que não foram
comprovadas pela empresa, não hácomprovadas pela empresa, não hácomprovadas pela empresa, não hácomprovadas pela empresa, não hácomprovadas pela empresa, não há

20 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:Compete privativamente à União legislar sobre:Compete privativamente à União legislar sobre:Compete privativamente à União legislar sobre:Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalhotrabalhotrabalhotrabalhotrabalho. Grifo nosso
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nenhuma regra jurídica impositiva quenenhuma regra jurídica impositiva quenenhuma regra jurídica impositiva quenenhuma regra jurídica impositiva quenenhuma regra jurídica impositiva que
condicione o cumprimento de cláusu-condicione o cumprimento de cláusu-condicione o cumprimento de cláusu-condicione o cumprimento de cláusu-condicione o cumprimento de cláusu-
las ajustadas em acordo coletivo de tra-las ajustadas em acordo coletivo de tra-las ajustadas em acordo coletivo de tra-las ajustadas em acordo coletivo de tra-las ajustadas em acordo coletivo de tra-
balho à sua aprovação pelo Governa-balho à sua aprovação pelo Governa-balho à sua aprovação pelo Governa-balho à sua aprovação pelo Governa-balho à sua aprovação pelo Governa-
dor do Estado ou por qualquer outrodor do Estado ou por qualquer outrodor do Estado ou por qualquer outrodor do Estado ou por qualquer outrodor do Estado ou por qualquer outro
órgão do Estado, ao qual a sociedadeórgão do Estado, ao qual a sociedadeórgão do Estado, ao qual a sociedadeórgão do Estado, ao qual a sociedadeórgão do Estado, ao qual a sociedade
de economia mista esteja vinculadade economia mista esteja vinculadade economia mista esteja vinculadade economia mista esteja vinculadade economia mista esteja vinculada
(TRT/SC/RO-V 9873/2000, Acórdão-
3ªT-Nº 03171/2001, Relª. Juíza Ione Ra-
mos, DJ/SC 10/04/2001).

Assinala-se que, apesar do entendimen-

to aqui sustentado de que a ausência de in-

tervenção do CPF não invalida o acordo co-

letivo celebrado pela estatal, se restarem de-

vidamente observadas as exigências consig-

nadas na CLT, é preciso destacar que às em-

presas estatais incumbe o cumprimento das

prescrições contidas na legislação estadual.

Desta feita, a inobservância ou indiferen-

ça por parte do Administrador Público em

relação à atuação do CPF constitui afronta à

lei estadual, dando ensejo à aplicação de

multa, por parte desta Corte de Contas, com

base no art. 70, inciso II, da Lei Complemen-

tar no 202/2000 (Lei Orgânica do TCE), in

verbis:

Art. 70. O Tribunal aplicará multa de até
cinco mil reais aos responsáveis por:
II - ato praticado com grave infração a
norma legal ou regulamentar de natu-
reza contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial.

Destarte, não se pretende menosprezar a

atuação do CPF, notadamente pelo fato de ter

a sociedade de economia mista, como acio-

nista majoritário, um ente de direito público.

Tal situação submete a aludida estatal a diver-

sas restrições e limitações (admissões de em-

pregados mediante concurso público, licita-

ções, prestação de contas, submissão aos prin-

cípios da legalidade, moralidade, etc.), justifi-

cando-se, assim, o controle que o Estado pre-

tende fazer incidir sobre esse ente estatal, atra-

vés do dito Conselho.

Tanto é assim, que a concessão de grati-

ficações, a criação de cargos, empregos e fun-

ções etc., realizadas por estatal, sem a auto-

rização do CPF, são totalmente irregulares

por constituírem ofensa ao art. 40 da Lei

Complementar no 243/2003 e ao art. 2o do

Decreto no 6.310/90, resultando no ressar-

cimento dos valores das despesas que tais

atos originarem.

Contudo, no caso específico de paga-

mento de vantagens, auferidas através de

acordos coletivos, sem a intervenção do

mencionado Conselho, a despeito de o Tri-

bunal de Contas não se manifestar sobre a

legalidade ou não dessa despesa, deve ser

cominada multa ao gestor público, em face

da inobservância de preceitos consignados

na legislação estadual, com fulcro no art.

70, inciso II, da Lei Orgânica do TCE, sem

descartar uma possível repercussão na

aprovação das contas prestadas pelo admi-

nistrador.

Acrescente-se ainda que, na situação sob

comento, é pertinente que o Tribunal de Con-

tas represente aos órgãos de controle da ad-

ministração indireta, sediados no governo es-

tadual, notadamente ao CPF, para que promo-

vam as medidas necessárias à anulação dos

acordos coletivos celebrados ao arrepio da lei,

além de outras providências a serem tomadas

em relação aos administradores responsáveis

por atos danosos ao patrimônio da entidade

estatal.



Acordos Coletivos

43Julho/2004

Conclusão
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O entendimento esposado neste estudo

não pretende tornar menos expressiva a atua-

ção do Tribunal de Contas, no que concerne à

fiscalização das sociedades de economia mis-

ta, notadamente, dos acordos coletivos por elas

firmados. Ao contrário almeja-se dotar as de-

cisões dessa Corte de maior eficácia.

Com efeito, não é razoável compelir o gestor

público ao ressarcimento de valores – relativos

ao pagamento de benefícios, obtidos através de

acordo coletivo, devidamente reconhecido na

esfera trabalhista, consistente, não raras vezes,

em quantias vultosas – que dificilmente terá

condições de devolver ao erário, comprometen-

do, assim, a própria exeqüibilidade das decisões

do Tribunal de Contas.

Afigura-se mais apropriado, ante a ausên-

cia de interveniência do CPF nos acordos fir-

mados pelas sociedades de economia mista

estaduais, a aplicação, pela Corte de Contas,

de multa ao administrador e, até mesmo, a

rejeição de suas contas, sem prejuízo da re-

presentação aos órgãos de controle do gover-

no estadual, para que deflagrem as providên-

cias necessárias à anulação do acordo, caso seja

necessário, mediante provocação da Procura-

doria do Trabalho, bem como a adoção de me-

didas corretivas dos atos realizados pelo gestor.

Advirta-se que esta não é a palavra final acer-

ca desse tema, haja vista que divergências exis-

tem e não são poucas, inclusive na Justiça Traba-

lhista. Portanto, o debate está apenas iniciando.

Referências

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito ad-Direito ad-Direito ad-Direito ad-Direito ad-

ministrativoministrativoministrativoministrativoministrativo. 15.ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito adminis-Direito adminis-Direito adminis-Direito adminis-Direito adminis-

trativo brasileirotrativo brasileirotrativo brasileirotrativo brasileirotrativo brasileiro. 24. ed. São Paulo:

Malheiros, 1999.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Cur-Cur-Cur-Cur-Cur-

so de direito administrativoso de direito administrativoso de direito administrativoso de direito administrativoso de direito administrativo. 15.ed. São

Paulo: Malheiros, 2003.

PESSOA, Robertônio Santos. Empresas

públicas à luz das recentes reformas (EC

19/98). Jus NavigandiJus NavigandiJus NavigandiJus NavigandiJus Navigandi, Teresina, a.3,

n.33, jul.1999. Disponível em: <http://

w w w 1 . j u s . c o m . b r / d o u t r i n a /

texto.asp?id=384>. Acesso em 16 set.

2003.



44 Revista do Tribunal de Contas de Santa Catarina

SANTA CATARINA. Decreto nDecreto nDecreto nDecreto nDecreto nººººº 6.310/90 6.310/90 6.310/90 6.310/90 6.310/90.

Dispõe sobre o Conselho de Política Finan-

ceira-CPF. Disponível em: <http://

leis.jol.com.br/scripts/pesqnorma.asp>.

Acesso em 30 jun. 2003.

SANTA CATARINA. Lei Complementar Es-Lei Complementar Es-Lei Complementar Es-Lei Complementar Es-Lei Complementar Es-

tadual ntadual ntadual ntadual ntadual nooooo 243/2003. 243/2003. 243/2003. 243/2003. 243/2003. Dispõe sobre a Refor-

ma Administrativa do Estado de Santa

Catarina. Disponível em: <http://

server2.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/

2003/000243-010-0-2003-001.htm>. Aces-

so em 06 jun. 2003.

SANTA CATARINA. Lei Complementar Es-

tadual nº 202/2000. Institui a Lei Orgâni-

ca do Tribunal de Contas do Estado de

Santa Catarina e adota outras providênci-

as. Diário Oficial do Estado de Santa Diário Oficial do Estado de Santa Diário Oficial do Estado de Santa Diário Oficial do Estado de Santa Diário Oficial do Estado de Santa

CatarinaCatarinaCatarinaCatarinaCatarina. Florianópolis, nº 16.561, de 15 de

dezembro de 2000.



45Julho/2004

Resumo

A Aplicação do Artigo 39 da
Constituição Federal e o Regime

de Trabalho dos Servidores Municipais
Salomão Ribas Jr.1  e Joseane Aparecida Corrêa2

direitos e obrigações inerentes, baseado nas li-

nhas mestras definidas na Carta Magna, espe-

cialmente nos artigos 37 a 41. Destarte, a

vinculação de tais servidores ao regime de tra-

balho celetista não se coaduna com os objeti-

vos definidos no texto constitucional.

Palavras-chave: Palavras-chave: Palavras-chave: Palavras-chave: Palavras-chave: servidor público; cargo efe-

tivo; regime jurídico; estatutário; celetista.

1 Advogado e Jornalista. Conselheiro-Presidente do TCE/SC.
2 Mestre em Instituições Jurídico-Políticas. Advogada. Professora da Univali. Auditora Fiscal de Controle

Externo do TCE/SC.

O artigo 39 da Constituição Federal de

1988, na sua redação original e naquela defi-

nida pela Emenda Constitucional nº 19/98,

deve ser interpretado de modo a garantir a

inclusão dos servidores públicos ocupantes de

cargos efetivos na Administração Pública dire-

ta, autárquica e fundacional, no regime jurídi-

co de trabalho de natureza estatutária, com os

Introdução

O presente trabalho tem como objeto

principal a aplicabilidade do artigo 39,

caput, da Constituição Federal, tanto em sua

redação original, quanto naquela definida

pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 de

junho de 1998, ao regime de trabalho dos

servidores públicos municipais, especial-

mente quanto à obrigatoriedade ou não de

regime de natureza estatutária na Adminis-

tração direta, autárquica e fundacional mu-

nicipal, bem como a correlação entre o regi-

me de trabalho adotado e o recolhimento

de contribuição para o Fundo de Garantia

por T empo de Serviço (FGTS) e o direito à

estabilidade, definido no artigo 41 da Carta

Magna.
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Contextualização

tes de cargos efetivos e comissionados, impon-

do a necessidade de regime jurídico único (art.

39, caput4 , na redação original), cuja iniciati-

va de lei caberia ao chefe do poder executivo.

Assim sendo, cada ente autônomo, com

base na competência legislativa definida no art.

61, § 1º, da Constituição Federal, deveria im-

plantar a respectiva reforma administrativa e

o regime jurídico único, elaborando, ainda, o

adequado plano de cargos e salários dos servi-

dores efetivos e comissionados, incluindo, em

quadro em extinção, os servidores estabiliza-

dos5  pelo art. 19 do Ato das Disposições Cons-

titucionais Transitórias - ADCT.

Acontece que, em virtude de interpretações

dissonantes do texto constitucional, especial-

mente em relação à expressão “regime jurídico

único”, alguns Municípios acabaram instituin-

do como único regime o celetista, nele inserin-

do tanto os servidores ocupantes de cargos efe-

tivos, comissionados e os estabilizados, quanto

os empregados (das empresas públicas munici-

pais) e os contratados temporariamente; deste

modo, todos passaram a ser regidos pela Con-

solidação das Leis Trabalhistas - CLT.

3 Para Ângela Cássia Costaldello (1999, p. 52), em tal hipótese dever-se-ia adotar “o regime celetista
mediante contrato por tempo determinado”.

4 Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua compe-
tência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta,
das autarquias e das fundações públicas.

5 Os servidores estabilizados não pertencem ao quadro permanente da Administração Pública, já que
não foram investidos em cargo efetivo, mediante o processo determinado pelo artigo 37, II, da Cons-
tituição Federal de 19988, ou seja, através de concurso público de provas ou de provas e títulos. No
entanto, tais servidores receberam da própria Constituição a garantia contra a despedida arbitrária, a
chamada estabilidade no serviço público, pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias, que conferiu aos servidores que contavam em 1988 com mais de cinco anos de serviço público
o direito à estabilidade;portanto, tais servidores passaram a ser regidos pelas mesmas normas que
regulam os servidores _ocupantes de cargos efetivos, ou seja, pelo regime estatutário.

Antes da Carta Magna de 1988 não havia

obrigatoriedade expressa de regime jurídico úni-

co; apesar de a Constituição de 1967 determi-

nar a exigência de concurso público, não o ca-

racterizava da mesma forma que a de 1988.

Entendia-se que a exigência era restrita à pri-

meira investidura, sendo permitido o acesso ou

ascensão de um cargo a outro; além disso era

comum a contratação de servidores sem con-

curso, por indicação ou prorrogação de contra-

tos temporários.

A Carta de 1988 quis dar uniformidade

ao serviço público, elegendo o concurso pú-

blico externo, de provas ou de provas e títu-

los (art. 37, II), como forma de acesso aos car-

gos e empregos públicos, tanto na primeira

investidura quanto nas subseqüentes, esta-

belecendo como exceção a nomeação para

cargo comissionado e o contrato temporário

(art. 37, XI), em situações de necessidade tem-

porária de excepcional interesse público (art.

37, XI), a serem definidas em lei específica.3

Além disso, estabeleceu regras de observân-

cia obrigatória para União, Estados e Municí-

pios quanto ao regime dos servidores ocupan-
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Para Ângela Cássia Costaldello6  , “a inten-

ção do Constituinte de 1988 era desfazer as inú-

meras disparidades entre os regimes de servi-

dores existentes: em sua maioria celetistas e

estatutários e, eventualmente, alguns recibados,

interinos, suplementaristas”. Lembra que, “num

primeiro momento, a doutrina opinou indife-

rentemente a respeito do regime: poderia tan-

to ser estatutário quanto celetista”.

Afirma, ainda, que “amadurecidas as con-

cepções chegou-se à conclusão que o indicativo

constitucional tendia ao regime estatutário. No

entanto, vários Municípios já haviam adota-

do o regime celetista : de qualquer sorte, era

um regime único para todos os servidores

públicos”.

Ângela Cássia Costaldello7  entende que a

partir da reforma implementada pela Emen-

da Constitucional nº 19/98

houve uma liberação para a adoção de
quaisquer dos regimes - estatutário ou
celetista - que vinculem o servidor pú-
blico ao Estado e, com isso, uma eviden-
te flexibilização na disciplina das rela-
ções que o Poder Público estabeleça com

quem lhe presta serviços, respeitada a
exigência [...] de concurso público.
Conclui, com base nos “indicativos que
vêm sendo trazidos pelo Governo [fede-
ral] ”, que o vínculo dos ser vidores com
o Estado, no que se refere ao Núcleo
Estratégico e às Agências Executivas, deve
ser mantido sob o regime estatutário.
Já no que se refere às organizações soci-
ais e ao setor de atividades de produção
para o mercado, prevalece o regime
celetista8 .

Ao analisar as relações laborais entre as agên-

cias reguladoras e os respectivos prestadores de

serviços, o Ministro Marco Aurélio deferiu

liminar na ADI nº 2.310/DF, ad referendum do

Plenário do STF, para suspender a eficácia dos

artigos 1º, 2º e parágrafo único, 12 e § 1º, 13 e

parágrafo único, 15, 24 e inciso I, 27 e 30 da Lei

nº 9.896, de 18 de julho de 2000, que dispôs

sobre a gestão de recursos humanos das agên-

cias reguladoras, estabelecendo regime de tra-

balho de natureza celetista. 9

Na oportunidade, o Ministro Marco Auré-

lio manifestou-se contrariamente à inserção

de servidores efetivos no regime celetista:

6 O regime jurídico dos agentes públicos e a emenda constitucional nº 19/98. Revista Interesse PúblicoRevista Interesse PúblicoRevista Interesse PúblicoRevista Interesse PúblicoRevista Interesse Público.
Porto Alegre, ano 1, n. 3, jul./set., p. 47-68, 1999, p. 52.

7 Op. cit., p. 53.
8" A noção de núcleo estratégico (Legislativo, Executivo, Judiciário e Ministério Público), ao qual compe-

te definir as leis e as políticas públicas e de atividades exclusivas, as quais compete a execução das
decisões tomadas (agências executivas), como atividades estatais; e de serviços não-exclusivos, deno-
minado terceiro setor (organizações sociais) e de produção para o mercado (empresas estatais) como
parte pública não estatal, advém do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado”. COSTALDELLO,
op. cit., p. 49.
A lei que irá definir as atividades incluídas no núcleo estratégico não foi elaborada.

9 Em 27 de fevereiro de 2003 o processo foi sobrestado até o julgamento da Medida Cautelar da ADI
2135. A Medida Provisória nº 155, de 23 de dezembro de 2003, dispôs sobre a criação de carreiras e
organização de cargos efetivos das autarquias especiais denominadas Agências Reguladoras, e dá ou-
tras providências e revogou os art. 1o, 12, 13, o parágrafo único do art. 14, os art. 15, 20, 21, 24, 27, 30,
33 e 34 da Lei no 9.986, de 18 de julho de 2000.
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Prescindir, no caso, da ocupação de car-
gos públicos, com os direitos e garantias
a eles inerentes, é adotar flexibilidade
incompatível com a natureza dos servi-
ços a serem prestados, igualizando os ser-
vidores das agências a prestadores de ser-
viços subalternos, dos quais não se exige,
até mesmo, escolaridade maior, como são
serventes, artífices, mecanógrafos, entre
outros. Atente-se para a espécie. Está-se
diante de atividade na qual o poder de
fiscalização, o poder de polícia fazem-se
com envergadura ímpar, exigindo, por
isso mesmo, que aquele que a desempe-
nhe sinta-se seguro, atue sem receios
outros, e isso pressupõe a ocupação de
cargo público, a estabilidade prevista no
artigo 41 da Constituição Federal. Aliás,Aliás,Aliás,Aliás,Aliás,
o artigo 247 da Lei Maior sinaliza a con-o artigo 247 da Lei Maior sinaliza a con-o artigo 247 da Lei Maior sinaliza a con-o artigo 247 da Lei Maior sinaliza a con-o artigo 247 da Lei Maior sinaliza a con-
clusão sobre a necessária adoção do regi-clusão sobre a necessária adoção do regi-clusão sobre a necessária adoção do regi-clusão sobre a necessária adoção do regi-clusão sobre a necessária adoção do regi-
me de cargo público relativamente aosme de cargo público relativamente aosme de cargo público relativamente aosme de cargo público relativamente aosme de cargo público relativamente aos
servidores das agências reguladorasservidores das agências reguladorasservidores das agências reguladorasservidores das agências reguladorasservidores das agências reguladoras.10

(Grifo nosso).

Afirmou, ainda:

A dualidade pr evista na Carta não co-
loca as investiduras em idêntico pata-
mar, nem sugere a escolha a livre discri-
ção. Nota-se a referência a emprego pú-
blico apenas nas disposições gerais do
Capítulo VII, voltado aos parâmetros da
Administração Pública. Na Seção II des-
se Capítulo, tem-se disciplina a revelar,
como regra, a adoção do regime de car-
go público, ocupando o tema os artigos
39 a 41. Vê-se, mesmo, a distinção entreVê-se, mesmo, a distinção entreVê-se, mesmo, a distinção entreVê-se, mesmo, a distinção entreVê-se, mesmo, a distinção entre
cargo público e emprego público, no quecargo público e emprego público, no quecargo público e emprego público, no quecargo público e emprego público, no quecargo público e emprego público, no que
se previu, no artigo 39, § 3º, a extensão,se previu, no artigo 39, § 3º, a extensão,se previu, no artigo 39, § 3º, a extensão,se previu, no artigo 39, § 3º, a extensão,se previu, no artigo 39, § 3º, a extensão,
aos servidores ocupantes do primeiro,aos servidores ocupantes do primeiro,aos servidores ocupantes do primeiro,aos servidores ocupantes do primeiro,aos servidores ocupantes do primeiro,
do disposto no artigo 7º, mais precisa-do disposto no artigo 7º, mais precisa-do disposto no artigo 7º, mais precisa-do disposto no artigo 7º, mais precisa-do disposto no artigo 7º, mais precisa-
mente nos incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII,mente nos incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII,mente nos incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII,mente nos incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII,mente nos incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII,

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,
enquanto em relação aos empregos pú-enquanto em relação aos empregos pú-enquanto em relação aos empregos pú-enquanto em relação aos empregos pú-enquanto em relação aos empregos pú-
blicos, a incidência faz-se de forma line-blicos, a incidência faz-se de forma line-blicos, a incidência faz-se de forma line-blicos, a incidência faz-se de forma line-blicos, a incidência faz-se de forma line-
ar, ante a aplicação do próprio regimear, ante a aplicação do próprio regimear, ante a aplicação do próprio regimear, ante a aplicação do próprio regimear, ante a aplicação do próprio regime
da Consolidação das Leis do Trabalhoda Consolidação das Leis do Trabalhoda Consolidação das Leis do Trabalhoda Consolidação das Leis do Trabalhoda Consolidação das Leis do Trabalho.
(Grifo nosso).

Aqui o Ministro faz a distinção entre o re-

gime de trabalho que deve regular o cargo

público, de natureza estatutária, e o regime que

deve reger o emprego público, em sentido es-

trito, de natureza celetista.

Neste ponto, citou Celso Antônio Bandei-

ra de Mello, que, a seu turno afirmou:

O regime normal dos servidores públi-
cos teria mesmo de ser o estatutário, pois
este (ao contrário do regime trabalhista)
é o concebido para atender a peculiari-
dades de um vínculo no qual não estão
em causa tão-só interesses empregatícios,
mas onde avultam interesses públicos
básicos, visto que os servidores públicosvisto que os servidores públicosvisto que os servidores públicosvisto que os servidores públicosvisto que os servidores públicos
são os próprios instrumentos da atuaçãosão os próprios instrumentos da atuaçãosão os próprios instrumentos da atuaçãosão os próprios instrumentos da atuaçãosão os próprios instrumentos da atuação
do Estadodo Estadodo Estadodo Estadodo Estado. [O cargo público favorece o]
desempenho técnico isento, imparcial e
obediente tão-só a diretrizes político-ad-
ministrativas inspiradas no interesse pú-
blico...”, sobressaindo a estabilidade parasobressaindo a estabilidade parasobressaindo a estabilidade parasobressaindo a estabilidade parasobressaindo a estabilidade para
os Concursadosos Concursadosos Concursadosos Concursadosos Concursados. 11  (Grifo nosso).

Concluiu, por fim:

[...] Nítidas são as balizas, sob o ângulo de sob o ângulo de sob o ângulo de sob o ângulo de sob o ângulo de
direitos e deveres, do cargo público e dodireitos e deveres, do cargo público e dodireitos e deveres, do cargo público e dodireitos e deveres, do cargo público e dodireitos e deveres, do cargo público e do
emprego públicoemprego públicoemprego públicoemprego públicoemprego público, notando-se que a dispo-
nibilidade só diz respeito ao primeiro, e que
a aposentadoria é diversa, sendo a do ser-
vidor, ocupante de cargo público, norteada
pelo que percebido em atividade, enquan-
to o detentor de emprego público está su-

10 BRASIL. Supremo Tribunal FederalSupremo Tribunal FederalSupremo Tribunal FederalSupremo Tribunal FederalSupremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.310-1/ DF. Relator: Mi-
nistro Marco Aurélio. Disponível em: <www. stf.gov.br>. Acesso em: 19 mar. 2003.

11 BRASIL. Supremo Tribunal FederalSupremo Tribunal FederalSupremo Tribunal FederalSupremo Tribunal FederalSupremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.310-1/ DF. Relator: Mi-
nistro Marco Aurélio. Disponível em: <www. stf.gov.br>. Acesso em: 19 mar. 2003.
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jeito ao regime geral de previdência, con-
forme dispõe o artigo 40, § 11, da Consti-
tuição Federal. É certo estar o detentor de
emprego público em patamar superior
àquele dos empregados em geral. Todavia,
isso decorre do princípio da legalidade, que
submete a Administração como um todo.
Vale dizer, não fica o servidor ocupante deVale dizer, não fica o servidor ocupante deVale dizer, não fica o servidor ocupante deVale dizer, não fica o servidor ocupante deVale dizer, não fica o servidor ocupante de
emprego público sujeito ao rompimentoemprego público sujeito ao rompimentoemprego público sujeito ao rompimentoemprego público sujeito ao rompimentoemprego público sujeito ao rompimento
do vínculo por livre iniciativa da Adminis-do vínculo por livre iniciativa da Adminis-do vínculo por livre iniciativa da Adminis-do vínculo por livre iniciativa da Adminis-do vínculo por livre iniciativa da Adminis-
tração Pública, devendo o ato, como todotração Pública, devendo o ato, como todotração Pública, devendo o ato, como todotração Pública, devendo o ato, como todotração Pública, devendo o ato, como todo
e qualquer ato administrativo, ser motiva-e qualquer ato administrativo, ser motiva-e qualquer ato administrativo, ser motiva-e qualquer ato administrativo, ser motiva-e qualquer ato administrativo, ser motiva-
dododododo.12  (Grifo nosso).

Com efeito, o texto original impunha que os

entes federados instituíssem regime de trabalho

único quanto aos servidores públicos ocupantes

de cargos efetivos e comissionados; é de se notar

que a lógica adotada pelo texto constitucional

na seção que trata sobre os servidores públicos

pressupunha o caráter estatutário, uma vez que

tais servidores estão sujeitos a normas específi-

cas, definidas nos artigos 37 a 41 da Constitui-

ção Federal, normas estas de observância obri-

gatória não apenas pela União, como pelos Esta-

dos-federados e Municípios13 .

A novel Carta procurou diferenciar os ser-

vidores públicos, em sentido estrito, dos em-

pregados públicos, conferindo a estes últimos

tratamento idêntico àquele dado aos trabalha-

dores em geral, excetuando peculiaridades

como a realização de concurso público e a não-

cumulatividade de cargos. Assim o fez, para

garantir a livre iniciativa, vinculando o regime

de trabalho dos servidores das empresas pú-

blicas à Consolidação das Leis Trabalhistas -

CLT, nos termos do art. 173, § 1º14 .

Frisa-se que, muitos Municípios, diante da

expressão “regime jurídico único”, acharam

por bem vincular seus servidores indistinta-

mente ao regime cele tista, e o fizeram com

12 BRASIL. Supremo Tribunal FederalSupremo Tribunal FederalSupremo Tribunal FederalSupremo Tribunal FederalSupremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.310-1/ DF. Relator: Mi-
nistro Marco Aurélio. Disponível em: <www. stf.gov.br>. Acesso em: 19 mar. 2003.

13 EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA RESERVADA DO CHEFE DO PO-
DER EXECUTIVO: OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS-MEMBROS E PELO DISTRITO FE-
DERAL: C.F., art. 61, § 1º, II, a e c. SERVIDOR PÚBLICO: REMUNERAÇÃO: VINCULAÇÃO OU EQUIPA-
RAÇÃO: VEDAÇÃO. C.F., art. 37, XIII. I. - Matéria de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo:
C.F., art. 61, § 1º, II, a e c, de observância obrigatória pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal.
Precedentes do STF. II. - Vinculação ou equiparação de remuneração de pessoal do serviço público:
vedação: C.F., art. 37, XIII. III. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. BRASIL. Su- Su- Su- Su- Su-
premo Tribunal Federalpremo Tribunal Federalpremo Tribunal Federalpremo Tribunal Federalpremo Tribunal Federal. ADI 549/DF. Relator: Ministro Carlos Velloso. Brasília,06 de maio de 1999.
Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 15 de mar. 2004.

14 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômi-
ca pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a rele-
vante interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 1º - A empresa pública, a sociedade de economia
mista e outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio
das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistasobrigações trabalhistasobrigações trabalhistasobrigações trabalhistasobrigações trabalhistas e tributárias. (Grifo nosso). Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98.
Art. 173. [...] § 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia
mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de
bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: I - sua função social e formas de fiscalização pelo
Estado e pela sociedade; II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive
quanto aos direitos e obrigaçõesdireitos e obrigaçõesdireitos e obrigaçõesdireitos e obrigaçõesdireitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistastrabalhistastrabalhistastrabalhistastrabalhistas e tributários [...]. (Grifo nosso).
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base em interpretações divergentes encontra-

das tanto na doutrina15 , quanto em decisões

judiciais. Inclusive em razão da confusão en-

tre regime de trabalho e regime previdenciário,

que são coisas distintas como se verá adiante.

Com a reforma administrativa implementada

pela Emenda nº 19/98 e a retirada da expressão

“regime jurídico único” do texto do artigo 3916  ,

a confusão tornou-se ainda maior, uma vez que

se passou a considerar a viabilidade de coexis-

tência de dois regimes - celetista e estatutário -

na Administração direta, autárquica e

fundacional, ou ainda, que servidores ocupan-

tes de cargos efetivos e comissionados pudessem

ser regidos pela Consolidação das Leis Trabalhis-

tas, mediante a transformação pura e simples de

cargos públicos em empregos públicos, fora da

previsão contida no referido art. 173.

Aqui é bom lembrar que a supressão do

termo “regime jurídico único” do caput do art.

39 é questionada na Ação Direta de Inconsti-

tucionalidade n. 2135-417 , em trâmite no Su-

premo Tribunal Federal.

Juarez Freitas afirma que “desde a promul-

gação da Emenda Constitucional 19/98, o regi-

me do servidor público passou a não ser neces-

sariamente único, dada a supressão da exigên-

cia outrora contida no art. 39 da Carta”. 18

Faz, contudo, a seguinte advertência:

Claro está que, para pessoas jurídicas de
direito público [União, Estado e Municí-
pios e as respectivas autarquias e funda-
ções], mos tra-se aconselhável a uniformi-
dade do regime, o qual deve ser moldado
de sorte a prestigiar o vínculo institucional,
sob pena de variadas disfunções da estru-
tura publicista. A convivência (altamente
dificultosa, como visto na experiência bra-
sileira anterior à Carta atual) entre em-
pregados públicos e servidores estáveis
passa a ser entretanto, uma possibilidade
inegável, apesar de recomendável, sempre
que possível em matéria de controladores,
a mantença da linha estatutária no âmbi-
to da legislação infraconstitucional19 .

15 Favoráveis à convivência. MILESKI, Hélio Saul. Efeitos da Reforma Administrativa sobre a remuneração
dos agentes públicos. Disponível em: www.tce.rs.gov.br. Acesso em: 12 mar. 2003. Restrita a cargos
públicos e empregos nas funções subalternas. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direitoCurso de direitoCurso de direitoCurso de direitoCurso de direito
administrativoadministrativoadministrativoadministrativoadministrativo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 231.

16 Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de
administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Pode-
res. § 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório
observará: I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de
cada carreira; II - os requisitos para a investidura; III - as peculiaridades dos cargos. § 2º A União, os
Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos
servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na
carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. § 3º
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão
quando a natureza do cargo o exigir. [...]

17 BRASIL. Supremo Tribunal FederalSupremo Tribunal FederalSupremo Tribunal FederalSupremo Tribunal FederalSupremo Tribunal Federal. Ação direta de Inconstitucionalidade (Medida Liminar) nº 2135-4.
Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 31 mar. 2003.

18 O regime do servidor estável e as reformas constitucionais (Emendas 19 e 20/98). Revista InteresseRevista InteresseRevista InteresseRevista InteresseRevista Interesse
PúblicoPúblicoPúblicoPúblicoPúblico. Porto Alegre, ano 1, nº 1, jan./mar., p. 19-30, 1999, p. 19.
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Celso Antônio Bandeira de Mello20 , por

sua vez, admite como exceção à regra de que

a Administração direta, autárquica e

fundacional exerce suas atribuições através de

servidores lotados em quadro de cargos pú-

blicos (efetivos ou comissionados) de natu-

reza estatutária, apenas o caso de criação de

empregos públicos para as funções de natu-

reza subalterna. Esclarece que, nessas catego-

rias, encontram-se os servidores “admitidos

sob vínculo de emprego para funções mate-

riais subalternas (quais as de artífice, serven-

te, motorista, jardineiro, mecanógrafo etc.),

o que, [para o autor] é constitucionalmente

possível, mas não desejável”.21

Na medida em que os servidores represen-

tam o poder público e que seus atos caracteri-

zam atos administrativos que expressam a von-

tade estatal, é de se esperar que possuam um

regime de trabalho de natureza especial.

O referido autor adverte, ainda:

A Constituição, nos arts. 39 e 41, ao tra-
tar dos “Servidores Públicos”, empe-
nhou-se em traçar, nos numerosos pa-
rágrafos e incisos que o compõem, os
caracteres básicos de um regime espe-
cífico, distinto do trabalhista e tratado
com amplitude. Certamente não o fez
para permitir, ao depois, que tal regi-
me fosse desprezado e adotado o regi-
me laboral comum (ainda que sujeito
a certas refrações). Seria um contra-sen-
so a abertura de toda uma “Seção”, com
minuciosa disciplina atinente aos ocu-

pantes de cargo público, se não fora
para ser este o regime de pessoal eleito
com prioridade sobre qualquer
outro.[...]Finalmente, o regime normal
dos servidores públicos teria mesmo de
ser o estatutário, pois este (ao contrá-
rio do regime trabalhista) é o concebi-
do para atender a peculiaridades de um
vínculo no qual não estão em causa tão-
só interesses empregatícios, mas onde
avultam interesses públicos básicos,
visto que os ser vidores públicos são
os próprios instrumentos de atuação
do Estado.22

A Constituição Federal em verdade quis

dar tratamento diferenciado aos servidores

públicos ocupantes de cargos efetivos e

comissionados que atuam na Administração

direta, autárquica e fundacional, pois em ra-

zão das atividades que exercem e das respon-

sabilidades das quais estão ungidos devem

possuir garantias e impedimentos diferen-

ciados em relação aos demais trabalhadores

(inclusive empregados públicos).

A vinculação de tais servidores ao regi-

me de trabalho celetista se afasta da matriz

constitucional e acaba por gerar incertezas

e perplexidades, entre as quais situações con-

cretas em que as administrações municipais

poderão ser obrigadas ao mesmo tempo a

recolher contribuições para o FGTS e garan-

tir a estabilidade no serviço público, con-

forme determina o artigo 41 da Constitui-

ção Federal.

19 FREITAS, Juarez, op. cit., p. 19.
20 Op. cit.
21 Curso de direito administrativoCurso de direito administrativoCurso de direito administrativoCurso de direito administrativoCurso de direito administrativo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 231.
22 BANDEIRA DE MELLO, op. cit., p. 238.
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 Distinção entre regime de trabalho e regime de previdência

(art. 1º), bem como a cobertura de um núme-

ro mínimo de segurados (art. 7º), sem a qual

os servidores estariam vinculados automati-

camente ao regime geral (art. 20), parágrafo

único, da Portaria MPAS 4.992/99, com a re-

dação dada pela Portaria MPAS nº 7.796/2000.

Note-se que o regime próprio de previdên-

cia, definido pelo art. 40 da CF/88, abrange

todos os servidores ocupantes de cargo efeti-

vo, tanto da Administração Direta, quanto das

autarquias e fundações públicas.

Quanto à inserção dos estabilizados pelo

art. 19 do ADCT no regime próprio de Previ-

dência, há divergência entre o Ministério da

Previdência e Assistência Social - MPAS, para

quem tais servidores deveriam ser inseridos

no Regime Geral de Previdência Social, e o

Ministério do Planejamento Orçamento e Ges-

tão, que os enquadrava no Regime Próprio.

A Advocacia Geral da União foi chamada a

manifestar-se, emitindo o parecer nº GM-30/2003,

da lavra do então Advogado Geral da União, hoje

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar

Ferreira Mendes, com a seguinte conclusão:

Do exposto, visto que a efetividade do
servidor tem relação com a forma de ad-
missão, não sendo, portanto, um pres-
suposto ou pré-requisito para considerar-
se alguém servidor pleno ou não, con-
clui-se que os servidores titulares de car-
gos efetivos - ainda que não estáveis nem
efetivados - possuem direito ao mesmo
regime previdenciário dos demais servi-
dores titulares de cargos efetivos, v.g., efe-
tivos os cargos, não os servidores, efeti-
vos ou efetivados por concurso público.
Com efeito, a nova redação do art. 40, § 13,
da Constituição Federal, estabeleceu que, ‘ao
servidor, ocupante , exclusivamente , de car-

Outro problema relacionado ao objeto des-

te estudo e que precisa ser esclarecido diz res-

peito à confusão entre regime de trabalho e

regime previdenciário. O regime de trabalho

se refere ao conjunto de direitos, deveres e

garantias aos quais o agente público está su-

jeito quando presta seus serviços laborais ao

Estado; já o regime previdenciário se refere à

proteção securitária conferida a esse mesmo

agente, em virtude de situações contingenciais

de debilidade, relacionadas à doença, velhice,

gravidez, reclusão e morte, entre outras.

 A Carta Federal de 1988, em sua redação ori-

ginal, estabelecia que os servidores públicos civis,

neste conceito inseridos aqueles servidores ocu-

pantes de cargos efetivos e os comissionados, por-

tanto, estatutários, seriam aposentados conforme

as regras definidas no art. 40, não se lhes aplican-

do o Regime Geral do art. 201, restrito aos servi-

dores celetistas ou equiparados (tais como os ser-

vidores empregados das empresas públicas). Após

a edição da Emenda Constitucional nº 20/98, ape-

nas aos servidores ocupantes de cargos efetivos

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,

seria assegurado o regime próprio de previdência

social, do artigo 40. A seu turno, os servidores

comissionados (mesmo sendo estatutários) foram

vinculados ao regime geral, bem como aqueles

ocupantes de outros cargos temporários ou de

emprego público (art. 40, § 13º).

Além da reforma constitucional, a Lei

9.717/98 fixou os critérios para que União,

Estados e Municípios estabelecessem seus re-

gimes próprios de previdência, exigindo como

requisitos fundamentais a capacidade de ma-

nutenção do equilíbrio financeiro e atuarial
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go em comissão declarado em lei de livre
nomeação, bem como de q ualquer outro
cargo temporário ou emprego público apli-
ca-se o regime geral de previdência social’
(além de excepcionar os cargos em comis-
são e os empregos públicos, fez-se, para que
o regime que introduz, uma única distin-
ção, apenas em relação a cargos e empregos
temporários). Segue-se que aparentemente
não há lugar para uma interpretação exten-
siva ser aplicada a uma tal restrição.

Assim sendo, se o Município possui as con-

dições definidas na Lei nº 9.717/98 para insti-

tuir regime próprio, deve fazê-lo, nele incluin-

do os servidores públicos que ocupem cargos

efetivos, inclusive os servidores autárquicos e

fundacionais, bem como os servidores estabi-

lizados pelo art. 19 do ADCT.

Todavia, é de se lembrar que dentro da

atual ordem constitucional, definida pelas

Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/

03, os servidores ocupantes de cargos efeti-

vos não apenas estão sujeitos ao regime pró-

prio de previdência definido no art. 40, mas

têm direito subjetivo a ele independente-

mente do regime de trabalho aos quais es-

tejam sujeitos, razão pela qual a atitude

omissiva adotada por Estados-federados e

Municípios em deliberadamente não insti-

tuir mediante lei específica tal regime para

seus servidores desrespeita a Constituição.

 Do tratamento jurídico aos servidores
municipais ocupantes de cargos efetivos
e comissionados regidos pela CLT

Como afirmado, diante da dúvida quanto

à aplicação do artigo 39 da Constituição Fede-

ral, alguns Municípios vincularam seus servi-

dores públicos, ocupantes de cargos efetivos e

comissionados, na Administração direta,

autárquica e fundacional ao regime celetista.

Pergunta-se: os servidores efetivos, que perten-

cem à Administração Direta, autárquica e

fundacional, mas que estejam vinculados ao regi-

me celetista, perdem o direito à estabilidade? Tais

servidores estão obrigados a recolher a contribui-

ção para o FGTS? E os servidores comissionados?

Mesmo demissíveis ad nutum, também estão

obrigados a recolher tal contribuição?

 Estes questionamentos dão a noção dos

problemas gerados ao permitir-se que servido-

res efetivos e comissionados da Administração

Direta, autárquica e fundacional sejam regidos

pela CLT. Situações concr etas de servidores

“comissionados-empregados” requerendo rein-

tegração ao cargo público23  e contribuindo para

23 130013086 – AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI – CARGO EM COMISSÃO – REGIME
JURÍDICO CELETISTA – CONCURSO PÚBLICO – INEXIGÊNCIA – 1. Ação rescisória contra acórdão que
julga improcedente pedido de reintegração de empregada exercente de cargo em comissão, ante a nuli-
dade de contratação sem prévia aprovação em concurso público. 2. A desnecessidade de aprovação prévia
em concurso público aplica-se a servidor exercente de cargo em comissão, de que trata a parte final do
art. 37, inciso II, da Constituição da República, seja ele submetido ao regime estatutário ou celetista, ante
a incumbência reservada à União, Estados e Municípios de estabelecerem o regime jurídico de seus
servidores. 3. Assim, inexigível a submissão de empregada pública, exercente de cargo em comissão de
chefe de divisão, a concurso público, se previsto o regime celetista para a Autarquia Municipal. 4. Recur-
so ordinário da Autora provido para, julgando procedente o pedido de rescisão, desconstituir o acórdão
rescindendo e, em juízo rescisório, manter a improcedência do pedido formulado na ação trabalhista,
ante a incompatibilidade entre o instituto da estabilidade e o exercício de cargo em comissão. BRASIL.
Tribunal Superior do TrabalhoTribunal Superior do TrabalhoTribunal Superior do TrabalhoTribunal Superior do TrabalhoTribunal Superior do Trabalho. ROAR n. 736396 Relator: Min. Conv. Georgenor de Sousa Franco Filho.
Brasília, 19 de dezembro de 2002. Disponível em: <www.tst.gov.br>. Acesso em: 15 mar. 2004.
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o FGTS24 , ou, ainda, servidores efetivos da Ad-

ministração direta, autárquica e fundacional,

transformados em empregados, fazendo jus à

estabilidade e vinculados ao FGTS.

Quanto a esta última hipótese já se mani-

festou o Tribunal Superior do Trabalho, com

base em decisões do Supremo Tribunal Fede-

ral, nos termos que seguem:

Cuida-se, na hipótese, de empregadaempregadaempregadaempregadaempregada
que, admitida aos serviços do municí-admitida aos serviços do municí-admitida aos serviços do municí-admitida aos serviços do municí-admitida aos serviços do municí-
pio-reclamado, mediante concurso pú-pio-reclamado, mediante concurso pú-pio-reclamado, mediante concurso pú-pio-reclamado, mediante concurso pú-pio-reclamado, mediante concurso pú-
blico de ingresso,blico de ingresso,blico de ingresso,blico de ingresso,blico de ingresso, nos termos do artigo
37, II, da Constituição Federal, anterior-
mente à entrada em vigor no mundo
jurídico da Emenda Constitucional nº
19, de 4.6.98, e sob o regime da legisla-e sob o regime da legisla-e sob o regime da legisla-e sob o regime da legisla-e sob o regime da legisla-
ção trabalhista, é beneficiada pela esta-ção trabalhista, é beneficiada pela esta-ção trabalhista, é beneficiada pela esta-ção trabalhista, é beneficiada pela esta-ção trabalhista, é beneficiada pela esta-
bilidade assegurada no artigo 41 da Car-bilidade assegurada no artigo 41 da Car-bilidade assegurada no artigo 41 da Car-bilidade assegurada no artigo 41 da Car-bilidade assegurada no artigo 41 da Car-
ta Magna, que tem por destinatários ota Magna, que tem por destinatários ota Magna, que tem por destinatários ota Magna, que tem por destinatários ota Magna, que tem por destinatários o
servidor público e os empregados pú-servidor público e os empregados pú-servidor público e os empregados pú-servidor público e os empregados pú-servidor público e os empregados pú-
blicos.blicos.blicos.blicos.blicos.2525252525      (Grifo nosso).

E, ainda:

Com efeito, um primeiro exame do caput
do artigo 41 da Constituição Federal po-
deria sinalizar que somente os funcio-
nários públicos estariam sob seu abrigo.
De fato, dispõe o artigo 41, caput, que
“são estáveis, após dois anos de efetivo

exercício, os servidores nomeados em
virtude de concurso público”. Nos ter-
mos do seu parágrafo 1º, “o servidor
público estável só perderá o cargo em vir-
tude de sentença judicial transitada em
julgado ou mediante processo adminis-
trativo em que lhe seja assegurada am-
pla defesa”. A referência a cargo e à no-
meação exclui a aplicação do dispositivo
para os servidores admitidos ou contra-
tados para o desempenho de emprego
ou função pública”, conforme ensina
Maria Sylvia Zanella di Pietro [...]. E con-
clui, a [...] autora, que constitui requisi-
to para a estabilidade a efetividade do
servidor, ou seja, a sua condição de fun-
cionário nomeado por concurso para
ocupar cargo público que só possa ser
provido por essa forma. No mesmo sen-
tido o magistério de Hely Lopes Meirelles,
quando afirma: “ Estabilidade é a garan-
tia constitucional de permanência no
serviço público, outorgada ao servidor
que, nomeado em caráter efetivo, tenha
transposto o estágio probatório....É por
isso que os nomeados em comissão e os
admitidos na forma do art. 37, IX, da
Constituição, cujos vínculos
empregatícios têm sempre um caráter
provisório, jamais adquirem estabilida-
de. Por não ocuparem cargos públicos,
não podem pretender a permanência no

24 MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – SERVIDOR COMISSIONADO, OCUPANTE DE EMPREGO EM
CARÁTER EFETIVO VINCULADO AO REGIME DA CLT – INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO CONTRA-
TO DE TRABALHO – FGTS DEVIDOFGTS DEVIDOFGTS DEVIDOFGTS DEVIDOFGTS DEVIDO – Considerando que os reclamantes, admitidos pelo regime da
CLT, anteriormente à Lei nº 5447/88, passaram a ocupar emprego de confiança, nos termos do artigo
43, caput, da Lei nº 2840/77, continuando a prestar serviços para o mesmo empregador e dele rece-
bendo seus ganhos, sem alteração do regime jurídico, como facultado pelo artigo 40 da Lei nº 5447/
87, por certo que a hipótese não atrai a aplicação dos artigos 471 e 472 da CLT. Não se trata, igualmen-Não se trata, igualmen-Não se trata, igualmen-Não se trata, igualmen-Não se trata, igualmen-
te, de hipótese de provimento de cargo público em comissão, sob regime estatutário, razão pela qualte, de hipótese de provimento de cargo público em comissão, sob regime estatutário, razão pela qualte, de hipótese de provimento de cargo público em comissão, sob regime estatutário, razão pela qualte, de hipótese de provimento de cargo público em comissão, sob regime estatutário, razão pela qualte, de hipótese de provimento de cargo público em comissão, sob regime estatutário, razão pela qual
é devido o recolhimento do FGTS durante o período que os reclamantes exerceram o emprego públicoé devido o recolhimento do FGTS durante o período que os reclamantes exerceram o emprego públicoé devido o recolhimento do FGTS durante o período que os reclamantes exerceram o emprego públicoé devido o recolhimento do FGTS durante o período que os reclamantes exerceram o emprego públicoé devido o recolhimento do FGTS durante o período que os reclamantes exerceram o emprego público
em comissãoem comissãoem comissãoem comissãoem comissão. Recurso de revista não provido. (Grifo nosso). BRASIL. Tribunal Superior do TrabalhoTribunal Superior do TrabalhoTribunal Superior do TrabalhoTribunal Superior do TrabalhoTribunal Superior do Trabalho.
RR 267027. Relator: Min. Milton de Moura França. Brasília, 16 de fevereiro de 2001. Disponível em:
<www.tst.gov.br>. Acesso em: 15 mar. 2004.

25 BRASIL. Tribunal Superior do TrabalhoTribunal Superior do TrabalhoTribunal Superior do TrabalhoTribunal Superior do TrabalhoTribunal Superior do Trabalho. ERR 467518. Relator: Min. Milton de Moura França Brasília,
31 de março de 2001. Disponível em: <www.tst.gov.br>. Acesso em: 15 mar. 2004.
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serviço público, pois essa garantia, repe-
timos, é exclusiva dos servidores regu-
larmente investidos em cargos públicos
de provimento efetivo.” [...]2626262626

O Ministro Milton França esclarece que:

O Supremo Tribunal Federal, entretanto,
veio de consagrar a tese de que o servi-
dor-empregado, contratado após prévia
aprovação em concurso público, indepen-
dentemente de ser optante pelo FGTS,
goza da estabilidade prevista no art. 41
da Constituição Federal, beneficiando-se
do direito de somente após regular apu-
ração de falta que lhe seja imputada ser
dispensado por justa causa, quando seu
empregador é a administração pública
direta, autárquica ou fundacional.

Analisam-se agora as decisões do Supremo

Tribunal Federal que fundamentaram a mani-

festação do Tribunal Superior do Trabalho.

A garantia constitucional da disponibi-
lidade remunerada decorre da estabili-
dade no serviço público, que é assegu-
rada não apenas aos ocupantes de car-
gos, mas também aos de empregos pú-
blicos, já que o art. 41 da CF se refere
genericamente a servidores.27

N essa decisão o Supremo analisou a situa-

ção de servidores pertencentes à Comissão de

Valores Imobiliários, uma autarquia federal.

ESTABILIDADE - SERVIDOR PÚBLICO. A
estabilidade prevista no artigo 41 da
Constituição Federal independe da na-
tureza do regime jurídico adotado. Ser-

vidores concursados e submetidos ao
regime jurídico trabalhista têm jus à
estabilidade, pouco importando a op-
ção pelo sistema do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço. 28

Aqui o Supremo se manifestou quanto à si-

tuação de servidores federais optantes pelo FGTS

e que foram demitidos antes da implantação

do Regime Jurídico Único pela Lei 8.112/90, que

converteu os empregos em cargos públicos.

É de se notar que nos casos julgados e refe-

ridos acima, bem como no caso das agências

reguladoras já mencionado, nenhuma das rela-

ções laborais dizem respeito a emprego públi-

co, no sentido estrito do termo, ou seja, de um

emprego público inserido dentro do quadro de

uma empresa pública, mas de cargos públicos

na Administração direta e autárquica, transfor-

mados por normas infraconstitucionais em

empregos públicos.

Com efeito, em tais casos o Supremo Tri-

bunal Federal reconheceu o direito à estabili-

dade ao “servidor-empregado”, não ao servi-

dor empregado nos termos do art. 173, § 1º,

da Constituição, e sim aquele servidor que

exerce cargo público, regulado pelos artigos 37

a 41 da Constituição Federal, cujo regime de

trabalho foi convertido em celetista.

Em verdade, a Suprema Corte brasileira nada

mais fez do que consolidar as disposições con-

tidas na Constituição Federal, protegendo o

exercente de cargo público, mesmo que com
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outra nomenclatura, pois ao reconhecer o di-

reito à estabilidade a servidores empregados da

Administração Direta, autárquica e fundacional,

infirma a idéia de que tais servidores estão su-

jeitos às regras definidas nos artigo 37 a 41 da

Carta Magna, independentemente da vontade

do legislador infraconstitucional, ou seja, mes-

mo que se adote o regime celetista para os ser-

vidores ocupantes de cargos efetivos ou

comissionados; conforme o caso, tais agentes

públicos estarão sujeitos aos direitos e garanti-

as, ao tratamento jurídico especial, definido na

Constituição, que é de natureza estatutária.

Embora as decisões do Supremo Tribunal

Federal façam referência ao concurso público

como caracterizador do direito à estabilidade,

concurso este que também é exigido para os

empregos públicos nas empresas estatais, a

razão de ser para a concessão do direito à es-

tabilidade é a própria natureza institucional

estabelecida entre a Administração e os servi-

dores ocupantes de cargos públicos, natureza

essa que exige o regime estatutário como re-

quisito ao exercício descomprometido e im-

pessoal das funções públicas.

Se assim não fosse, o Supremo Tribunal

Federal garantiria a estabilidade definida no

artigo 41 aos empregados das empresas públi-

cas e sociedades de economia mista e a estes a

Suprema Corte não dá guarida.

Quanto à inexistência de direito à estabili-

dade para os empregados das sociedades de

economia mista, assim se manifestou o Supre-

mo Tribunal Federal:

A norma do art. 41, C.F., conferidora de
estabilidade, tem como destinatário o
servidor público estatutário exercente de
cargo público. Inaplicabilidade aos em-
pregados de sociedade de economia
mista. II. - Inocorrência de ofensa ao art.
37, II, C.F. III. - Agravo não provido. 29

EMENTA: - Servidor Público. EMENTA: - Servidor Público. EMENTA: - Servidor Público. EMENTA: - Servidor Público. EMENTA: - Servidor Público. Estabili-
dade. Sociedade de Economia Mista. -
A 1ª Turma desta Corte, ao julgar o
AGRAG 245.235, decidiu: “Agravo regi-
mental. - Está correto o despacho agra-
vado que assim afasta as alegações dos
ora agravantes: “1. Inexistem as
alegadas ofensas à Constituição. Com
efeito, tratando-se de empregado de
sociedade de economia mista, não se
aplica a ele o disposto no artigo 41 da
Constituição Federal que somente dis-
ciplina a estabilidade dos servidores
públicos civis. Por outro lado, por ne-
gar, corretamente, essa estabilidade a
empregado de sociedade de economia
mista, e por entender que o regulamen-
to interno de pessoal do Banco em cau-
sa não confere estabilidade em favor de
seus empregados, não ofendeu o
acórdão recorrido o artigo 37, II, da
Constituição, que diz respeito a
investidura por concurso público, nem
o “caput” desse mesmo artigo por ha-
ver aplicado, também corretamente, as
normas de dispensa trabalhista que se
aplicam aos empregados de pessoas
jurídicas de direito privado, em conso-
nância, aliás, com o que preceitua o
artigo 173, § 1º, da Carta Magna. 2. Em
face do exposto, nego seguimento ao
presente ag ravo”. No mesmo sentido
o AGRAG 232.462. Recurso extraordi-
nário não conhecido. 30

29 BRASIL. Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal. RE 242069 AgR / PERE 242069 AgR / PERE 242069 AgR / PERE 242069 AgR / PERE 242069 AgR / PE. Relator: Ministro Carlos Velloso. Brasília, 22
de outrubro de 2002. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 15 de mar. 2004.

30 BRASIL. Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal. RE 289108 / SP . Relator: Ministro Moreira Alves. Brasília, 14 de
maio de 2002. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 15 de mar. 2004.
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A um primeiro exame, o dispositivo im-
pugnado parece violar os artigos da C.F./
88 e de seu A.D.C.T., apontados na inicial,
pois acaba permitindo que sejam estabili-
zados, sem concurso público, até “servido-
res” das sociedades de economia mista, das
empresas públicas e das demais entidades
de direito privado sob o controle direto ou
indireto do Estado e Municípios, inclusive
sob a forma de participação acionária, em
face do que conjugadamente dispõe o art.
105, parágrafo 1 , incisos II, III e V, da mes-
ma Constituição estadual.31

EMENTA: Dispensa imotivada de empre-
gado de sociedade de economia mista,
admitido sob o regime do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço.     Estabilidade
outorgada por lei municipal, no período
proscrito pelo art. 18 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias de 1988.
Não se aplica, aos empregados de socie-
dades de economia mista e empresas pú-
blicas, a estabilidade excepcional outorga-
da pelo art. 19, também do ADCT. Recur-
so extraordinário provido, para julgar im-
procedente a reclamação trabalhista.32

Da mesma forma que um servidor emprega-

do de uma sociedade de economia mista ou de

uma empresa pública não tem direito à estabili-

dade no serviço público, o servidor ocupante de

cargo efetivo não poderia ser vinculado ao FGTS.

É importante salientar ainda: mesmo que

se entenda possível a convivência entre os re-

gimes de trabalho estatutário e celetista na

Administração direta, o primeiro para os car-

gos efetivos e comissionados e o segundo para

os cargos subalternos, não há como se conce-

ber a mescla entre os regimes, de modo que

um servidor, por exemplo, ocupante de um

cargo efetivo seja regido pela CLT quanto à re-

muneração, e quanto à estabilidade, pelo re-

gime estatutário.

Mas na realidade fática isto acaba ocorren-

do, a exemplo de decisão do Tribunal Superi-

or do Trabalho que garantiu o pagamento

concomitante de vantagens definidas na CLT

e em legislação municipal de natureza

estatutária33 . Além disso, muit as Administra-

31 BRASIL. Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na ADI 1808/AM. Relator: Ministro Sydney Sanches.
Brasília, 01 de fevereiro de 1999. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 15 de mar. 2004.

32 BRASIL. Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal Supremo Tribunal Federal. RE 208046 / RJ.. Relator: Ministro Octávio Gallotti. Brasília, 03 de
fevereiro de 1998. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 15 de mar. 2004.

33 MATÉRIA COMUM AO RECURSO DO RECLAMADO, MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ, E AO REEXAME
NECESSÁRIO – QÜINQÜÊNIOS PREVISTOS NA LEI Nº 260/86 – A supressão do pagamento de vanta-
gem concedida pelo empregador no curso do contrato de trabalho acarreta violação ao art. 468 da
_CLT. Servidor público municipal admitido sob a égide da CLT, ensejando a observância, pelo enteServidor público municipal admitido sob a égide da CLT, ensejando a observância, pelo enteServidor público municipal admitido sob a égide da CLT, ensejando a observância, pelo enteServidor público municipal admitido sob a égide da CLT, ensejando a observância, pelo enteServidor público municipal admitido sob a égide da CLT, ensejando a observância, pelo ente
público, das regras inseridas no estatuto consolidadopúblico, das regras inseridas no estatuto consolidadopúblico, das regras inseridas no estatuto consolidadopúblico, das regras inseridas no estatuto consolidadopúblico, das regras inseridas no estatuto consolidado. Pagamento de qüinqüênio que deve observar a
forma estabelecida pela Lei Municipal nº 260/86. Aplicação do Enunciado nº 51 do TST. Recurso do
Município a que se nega provimento. HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS – Hipótese em que o reclamante
preenche os requisitos aludidos no art. 14 da Lei nº 5.584/70, autorizando a concessão do benefício da
Assistência Judiciária e a condenação ao pagamento dos honorários assistenciais. Condenação mantida.
REEXAME NECESSÁRIO – MATÉRIA REMANESCENTE JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E FGTS SO- FGTS SO- FGTS SO- FGTS SO- FGTS SO-
BRE AS PARCELAS SALARIAISBRE AS PARCELAS SALARIAISBRE AS PARCELAS SALARIAISBRE AS PARCELAS SALARIAISBRE AS PARCELAS SALARIAIS DEFERIDAS – Condenações acessórias, cuja reforma somente seria cabí-
vel no caso de provimento do apelo com relação à condenação principal. Remanescendo condenação,
mantidas as repercussões e deferimentos acessórios.[...] (Grifo nosso). BRASIL. Tribunal Superior doTribunal Superior doTribunal Superior doTribunal Superior doTribunal Superior do
TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho. REORO 00338.231/02-1 Relatora:Juíza Cleusa Regina Halfen. Brasília, 09 de outubro de
2002. Disponível em: <www.tst.gov.br>. Acesso em: 15 mar. 2004. 09.10.2002.
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ções municipais que instituíram regimes

celetistas acabam contribuindo para o Fundo

de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, que

é regulado pela Lei Federal n. 8.036, de

11.05.1990, com base nas disposições do arti-

go 15 a seguir transcrito:

Art. 15. Para os fins previstos nesta Lei,
todos os empregadores ficam obrigados a
depositar, até o dia sete de cada mês, em
conta bancária vinculada, a importância
correspondente a oito por cento da remu-
neração paga ou devida, no mês anterior,
a cada trabalhador, incluídas na remune-
ração as parcelas de que tratam os artigos
457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal
a que se refere a Lei n. 4.090, 13 de julho
de 1962, com as modificações da Lei n.
4.749, de 12 de agosto de 1965.
§ 1º Entende-se por empregadorEntende-se por empregadorEntende-se por empregadorEntende-se por empregadorEntende-se por empregador a pes-
soa física ou a pessoa jurídicapessoa jurídicapessoa jurídicapessoa jurídicapessoa jurídica de direito
privado ou de direito públicode direito públicode direito públicode direito públicode direito público, da admi-da admi-da admi-da admi-da admi-
nistração pública direta, indireta ounistração pública direta, indireta ounistração pública direta, indireta ounistração pública direta, indireta ounistração pública direta, indireta ou
fundacional de qualquer dos Poderesfundacional de qualquer dos Poderesfundacional de qualquer dos Poderesfundacional de qualquer dos Poderesfundacional de qualquer dos Poderes, da
União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípiosdos Municípiosdos Municípiosdos Municípiosdos Municípios, que admitir trabalha-que admitir trabalha-que admitir trabalha-que admitir trabalha-que admitir trabalha-
doresdoresdoresdoresdores a seu serviço, bem assim aquele
que, regido por legislação especial, en-
contrar-se nessa condição ou figurar
como fornecedor ou tomador de mão-
de-obra, independente da responsabili-
dade solidária e/ou subsidiária a que
eventualmente venha obrigar-se.
§ 2º Considera-se trabalhadorConsidera-se trabalhadorConsidera-se trabalhadorConsidera-se trabalhadorConsidera-se trabalhador toda pes-toda pes-toda pes-toda pes-toda pes-
soa físicasoa físicasoa físicasoa físicasoa física que prestar serviços a empre-
gador, a locador ou tomador de mão-
de-obra, excluídosexcluídosexcluídosexcluídosexcluídos ososososos eventuais, os au-
tônomos e os servidores públicos civisservidores públicos civisservidores públicos civisservidores públicos civisservidores públicos civis e
militares sujeitos a regime jurídico pró-sujeitos a regime jurídico pró-sujeitos a regime jurídico pró-sujeitos a regime jurídico pró-sujeitos a regime jurídico pró-
prioprioprioprioprio. (Grifo nosso).

A interpretação literal do artigo pode levar

à conclusão de que os servidores civis da Ad-

ministração direta, autárquica e fundacional,

que não estejam sujeitos ao regime estatutário,

estão obrigados a contribuir; no entanto, as

disposições legais devem ser interpretadas em

consonância com a Constituição (e não o con-

trário). Assim sendo, a obrigatoriedade de con-

tribuir deveria restringir-se aos servidores que

ocupem empregos na Administração direta,

autárquica ou fundacional, mas apenas aos

empregos de natureza subalterna, pois como

afirmado, os cargos efetivos ou comissionados,

nos quais existe a manifestação da vontade

estatal, não poderiam ser enquadrados como

empregos públicos.

Desta forma, consoante o sistema consti-

tucional, o ente não seria obrigado a efetuar o

recolhimento do FGTS em relação aos servi-

dores ocupantes de cargos públicos (efetivos

ou comissionados).

Diante do atual quadro em que se encon-

tram os municípios catarinenses que inseri-

ram os servidores efetivos e comissionados no

regime celetista, o Tribunal de Contas do Es-

tado de Santa Catarina tem entendido que em-

bora a inserção não seja adequada, acaba por

gerar a obrigatoriedade de recolher contribui-

ção para o FGTS, nos termos que seguem:

EMENTA. Municipal. Servidor Público.
Regime de Trabalho. Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço.
Os servidores estabilizados pelo art. 19
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, no que se refere à estabili-
dade no serviço público, possuem os
mesmos direitos dos servidores efetivos,
razão pela qual, sendo o regime de tra-
balho estatutário, não há obrigatoriedade
de contribuição para o Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço - FGTS.
Enquanto permanecer o desvirtuamen-
to do regime de trabalho dos servidores
ocupantes de cargos públicos efetivos da
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Administração direta, autárquica ou
fundacional, vinculados equivocada-
mente ao regime de trabalho celetista,
estes estarão sujeitos às disposições con-
tidas no art. 15 da Lei Federal nº 8.036/
90, portanto, deverão contribuir para o
o Fundo de Garantia por Tempo de Ser-
viço - FGTS.
Os servidores públicos, efetivos ou
comissionados, não contribuem para o
Fundo de Garantia por Tempo de Servi-
ço, pois são regidos pelo regime de tra-
balho especial de natureza estatutária, os
primeiros protegidos contra a despedida
arbitrária pelo art. 41 da Carta Magna, e
os segundos em razão da natureza tran-
sitória do cargo que Ocupam. 34

E, ainda:

EMENTA. Consulta. Constitucional. Ad-
ministrativo. Servidores públicos efeti-
vos, comissionados e temporários. CLT,
CTPS e FGTS. Não sujeição.1. A relação
jurídica entre os servidores públicos
municipais, ocupantes de cargos públi-
cos, inclusive os comissionados, é de

natureza pública e índole estatutária,
não se lhes aplicando as r egras da CLT
e do FGTS; assim, não necessitam da
anotação na CTPS.2. A lei municipal es-
tabelecerá os casos de contratação por
prazo determinado para atender a ne-
cessidade temporária de excepcional in-
teresse público, assim como regime ju-
rídico especial dos servidores, recomen-
dando-se que não seja o contratual re-
gido pela CLT. Caso o regime adotado
pela Lei Municipal seja o da CLT, o que
não é o adequado, todas as normas do
referido estatuto se aplicam à relação,
inclusive com a anotação na CTPS e re-
colhimento do FGTS.35

As decisões da Corte de Contas catarinense

procuraram dissolver o emaranhado adminis-

trativo criado com a instituição de regime de

trabalho celetista pelos municípios; no entan-

to, a solução definitiva ainda está longe de ser

alcançada, frente ao atual estágio em que se

encontram algumas administrações munici-

pais no Estado de Santa Catarina.

Conclusão

34 SANTA CATARINA. Tribunal de Contas. Consulta n. 207503664. Parecer n. 139/03. Decisão n. 2292/03.
Relator. Cons. Moacir Bertoli. Florianópolis, 16 de julho de 2003. Disponível em: <www.tce.sc.gov.br>.

35 SANTA CATARINA. Tribunal de Contas. Consulta n. 0307521591. Parecer n. 589/03. Decisão n. 4192/
03. Relator. Cons. Moacir Bertoli. Florianópolis, 15 de dezembro de 2003. Disponível em:
<www.tce.sc.gov.br>.

A Constituição Federal em verdade quis

dar tratamento especial aos servidores pú-

blicos ocupantes de cargos efetivos e

comissionados que atuam na Administração

direta, autárquica e fundacional, pois em ra-

zão das atividades que exercem e das respon-

sabilidades as quais estão ungidos devem

possuir garantias e impedimentos diferen-

ciados em relação aos demais trabalhadores

da iniciativa privada.

A vinculação de tais servidores ao regime

de trabalho celetista acaba por gerar incerte-

zas e perplexidades, uma vez que as adminis-

trações municipais poderão ser obrigadas ao
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mesmo tempo a recolher contribuições para

o FGTS e garantir a estabilidade no serviço

público, conforme determina o artigo 41 da

Constituição Federal.

Com efeito, seria salutar que os municípios

que adotaram o regime celetista para servido-

res ocupantes de cargos efetivos e/ou

comissionados implementassem sem demora

uma reforma administrativa, adequando o qua-

dro de servidores às disposições dos artigos 37

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio.

Curso de direito administrativoCurso de direito administrativoCurso de direito administrativoCurso de direito administrativoCurso de direito administrativo. 13. ed. São

Paulo: Malheiros, 2000.

COSTADELLO, Ângela Cássia. O regime

jurídico dos agentes públicos e a emenda

constitucional nº 19/98. Revista InteresseRevista InteresseRevista InteresseRevista InteresseRevista Interesse

PúblicoPúblicoPúblicoPúblicoPúblico. Porto Alegre, ano 1, nº 3, jul./set.,

p. 47-68, 1999.

FREITAS, Juarez. O regime do servidor es-

tável e as reformas constitucionais (Emen-

das 19 e 20/98). Revista Interesse PúblicoRevista Interesse PúblicoRevista Interesse PúblicoRevista Interesse PúblicoRevista Interesse Público.

a 41 da Constituição Federal, mediante a trans-

formação do regime celetista em estatutário,

restringindo a aplicação do regime celetista

apenas às empresas públicas municipais, pois

em assim agindo o município es taria cumprin-

do as disposições constitucionais e garantindo,

sem sombra de dúvidas, a regularidade da situ-

ação de seus servidores, evitando no presente e

no futuro, processos administrativos e judici-

ais, além de gastos desnecessários.

Referências

Porto Alegre, ano 1, nº 1, jan./mar., p. 19-

30, 1999.

MENDES, Gilmar. Advocacia Geral da

União. Parecer nº GM-30/2003, de 04 de

abril de 2003. Disponível em:

<www.agu.gov.br/pareceres/TEXTO>.

Acesso em: 07 jul. 2004.

MILESKI, Hélio Saul. Efeitos da reforma ad-Efeitos da reforma ad-Efeitos da reforma ad-Efeitos da reforma ad-Efeitos da reforma ad-

ministrativa sobre a remuneração dos agen-ministrativa sobre a remuneração dos agen-ministrativa sobre a remuneração dos agen-ministrativa sobre a remuneração dos agen-ministrativa sobre a remuneração dos agen-

tes públicostes públicostes públicostes públicostes públicos. Disponível em:

<www.tce.rs.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2003.



61Julho/2004

Resumo

Dispensa de Licitação
para Contratação de Instituição

sem Fins Lucrativos
Evandro José da Silva Prado*

contas e da doutrina especializada a respeito

dos procedimentos a serem tomados pela Ad-

ministração Pública, quando da contratação das

instituições destacadas pelo ordenamento ju-

rídico vigente; e os significados das expressões

ensino, pesquisa e desenvolvimento insti-

tucional dentro do contexto da lei.

Palavras-chavePalavras-chavePalavras-chavePalavras-chavePalavras-chave: Dispensa de licitação; institui-

ções sem fins lucrativos; princípio da isonomia;

desenvolvimento institucional; inciso XIII.

Apresenta as particularidades ligadas à

contratação direta de serviços oriundos de ins-

tituições sem fins lucrativos, conforme autori-

za o art. 24, inciso XIII da Lei 8.666/93, com

destaque para os seguintes aspectos: o objetivo

do dispositivo; a experiência brasileira com esse

tipo de contratação baseada em informações

dispostas nos relatórios técnicos e estudos rea-

lizados por três órgãos de controle competen-

tes; as principais orientações dos tribunais de

Introdução

Uma das questões mais polêmicas

verificadas no âmbito da Lei 8.666/93 diz

respeito ao caso de dispensa de licitação que

permite a contratação de instituições sem

fins lucrativos (art. 24, inciso XIII). O moti-

vo de tanta discussão sobre essa matéria

deve-se ao fato de muitas entidades estatais

estarem contratando diversos serviços, ba-

seados no permissivo, que poderiam ser su-

pridos por seus próprios empregados ou de

serem viabilizados por prévio procedimento

licitatório. Esse direcionamento infringe

frontalmente o princípio da isonomia, pois

prejudica outras instituições que poderiam

prestar os mesmos serviços à Administração

Pública, em muitos casos com preços mais

compatíveis e com serviços de melhor qua-

lidade.

* Economista. Auditor Fiscal de Controle Externo do TCE/SC.
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A regra geral estabelecida pela Constitui-

ção Federal, no seu art. 37, inciso XXI, é de que

as contratações de obras e serviços no setor

público devem resultar da adoção do procedi-

mento licitatório. Para os casos de dispensa, a

administração deve justificar detalhadamente

os motivos que levam a abdicar do certame,

com ênfase na decisão pela escolha do contra-

tante e dos preços acordados, assim como o

seu grau de urgência e necessidade quanto à

execução do objeto contratado.

Apesar     do     esforço orientador dos tribunais

de contas quanto à observância dos requisitos

necessários a esse tipo de contratação, as organi-

zações estatais, na prática, só estão levando em

conta, como justificativa para firmar seus con-

tratos, o simples fato de a entidade contratada

não almejar lucro. Outras particularidades liga-

das às contratações amparadas pelo inciso XIII

têm     sido     freqüentemente deixadas de lado, como

a pertinência de os objetos de contrato serem

condizentes com os objetivos da entidade con-

tratada, ou mesmo da obrigatoriedade das par-

cerias entre setor público e instituição sem fins

lucrativos serem destinadas a desenvolvimento

de projetos nas áreas de ensino, pesquisa ou de-

senvolvimento institucional.

Este estudo tem por objetivo principal

apresentar alguns aspectos importantes rela-

cionados à contratação direta de objetos am-

parados pelo inciso XIII, do art. 24 da Lei 8.666/

93, sendo dividido em três seções.

Na primeira seção destacam-se os objeti-

vos do permissivo legal, as instituições envol-

vidas na contratação e como as entidades es-

tatais vêm-se utilizando dele, com base em

informações colhidas junto a três tribunais

de contas, assim como de outros levantamen-

tos realizados.

A segunda seção aborda as principais orien-

tações dos tribunais de contas e da doutrina

especializada, a respeito de outros requisitos

implícitos e explícitos na legislação competen-

te que a Administração Pública deve observar

para viabilizar as respectivas contratações.

Na última seção descrevem-se alguns es-

clarecimentos ligados às expressões ensino,

pesquisa e desenvolvimento institucional,

com o objetivo de subsidiar a matéria no to-

cante à tipicidade de serviços que se enqua-

drariam no contexto da Lei, bem como de

procedimentos que deverão ser tomados pe-

las entidades estatais quando da contratação

das instituições destacadas.

O Art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93:
considerações sobre a experiência brasileira

O dispositivo que autoriza a contratação

direta de instituição sem fins lucrativos, in-

cumbidas regimental e estatutariamente de

pesquisa, ensino ou desenvolvimento

institucional (art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/

93), tem sido tratado de forma minuciosa por

parte dos doutrinadores pátrios e pela juris-

prudência dos egrégios tribunais de contas, já

que o seu contexto     informacional não espelha,

com precisão, os tipos de serviços que estão

sendo amparados.

Apesar dessa aparente dificuldade de inter-

pretação, é solar o entendimento, dentro da

literatura corrente, de que o inciso prescrito
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na lei licitatória representa o fiel cumprimen-

to do disposto no art. 218 da Constituição Fe-

deral, que incumbe o Estado de promover e

incentivar a pesquisa, o desenvolvimento ci-

entífico e a capacitação tecnológica (PEREIRA

JÚNIOR, 2002). Nesse sentido, entende-se, em

princípio, que a intenção do legislador, quan-

do da descrição da matéria, foi de incentivar

as entidades ali especificadas, permitindo-lhes

formar parcerias com os agentes governamen-

tais como forma de auxiliar na execução de

suas atividades e no seu autocusteio, confor-

me se verifica na presente transcrição:

Art. 24. É dispensável a licitação:
[...]
XIII - na contratação de instituição bra-
sileira incumbida regimental ou
estatutariamente da pesquisa, do ensi-
no ou do desenvolvimento institucional,
ou de instituição dedicada à recupera-
ção social do preso, desde que a contra-
tada detenha inquestionável reputação
ético-profissional e não tenha fins lucra-
tivos; (Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 8.6.94)

Inserem-se, dessa forma, como potenciais

entidades aptas a esse tipo de contratação, as

instituições e centros de pesquisa, universidades

públicas, fundações universitárias, associações

civis, organizações não-governamentais (ONGs)

e outras sem finalidades lucrativas e que possu-

am objetivos estatutários condizentes com o que

exige a legislação competente. Tais entidades dis-

põem, em tese, de toda uma infra-estrutura

laboratorial e de recursos humanos com experi-

ência técnica suficiente para atender aos requisi-

tos necessários de reputação ético-profissional1

conforme estabelecido na Lei.

Diferentemente das considerações expos-

tas, a experiência brasileira com contratações

amparadas pelo inciso XIII pouco tem atendi-

do às expectativas auferidas pelo legislador

constituinte. Com base numa investigação pre-

liminar realizada em 30 relatórios técnicos

pertencentes aos Tribunais de Contas da União

(TCU), do Distrito Federal (TCDF) e do Estado

de Santa Catarina (TCE/SC)2 , pôde-se consta-

tar que grande parte das entidades estatais

vêm-se utilizando desse permissivo legal para

viabilizar contratos de prestação de serviços

com vistas a outras finalidades, diferindo da

regra proposta pela legislação competente.

Uma das maiores irregularidades aponta-

das nesses relatórios diz respeito a contratos

de parceria que visam ao fornecimento de

ampla gama de serviços técnicos/administra-

tivos e de assessoramento por parte das insti-

tuições destacadas, tais como: informática,

assessoria jurídica e contábil, consultoria téc-

nica e organizacional, apoio operacional, for-

necimento de mão-de-obra etc. Ao ampara-

rem a contratação desses serviços no disposi-

tivo em pauta, as entidades estatais estão, na

verdade, desvirtuando o objetivo de sua apli-

cação prática, produzindo vícios administrati-

vos que fogem à regra estabelecida pelo legis-

lador, pois esse procedimento não passa de

1 Consoante ensina JUSTEN FILHO (2002, p. 255), “a exigência de inquestionável reputação ético-pro-
fissional tem de ser enfocada com cautela. Deve ser inquestionável a capacitação para o desempenho
da atividade objetivada”. Logo, a entidade contratada deve ter competência direta para o serviço a ser
executado.

2 Foram consultados 15 (quinze) relatórios do TCU, 10 (dez) do TCDF e 5 (cinco) do TCE/SC
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uma forma de burlar o dispositivo constituci-

onal (art. 37, inciso II) que exige a realização

de concurso público para provimento de car-

gos públicos e do próprio certame licitatório.

Não obstante essas contratações irregulares

que visam à prestação de uma variedade de ser-

viços desenvolvidos pelos profissionais

especializados pertencentes às instituições con-

tratadas, o exame realizado nos relatórios técni-

cos das cortes de contas constatou também que:

1. em muitos casos, os serviços prestados são

executados nas instalações das entidades

contratantes, colocando à disposição os

equipamentos e materiais de consumo ne-

cessários às atividades previstas nos obje-

tos do contratos;

2. não há clareza nem concisão nos objetos

dos contratos, os termos empregados são

muito abrangentes e de difícil interpreta-

ção. Os termos utilizados não informam

de maneira precisa os tipos de serviços que

são, de fato, executados nas entidades con-

tratantes, e as principais metas a serem

alcançadas com a contratação. Estão, por-

tanto, em desacordo com os preceitos cons-

tantes no art. 54, §1º, e art. 55, incisos I e

II, da Lei 8.666/93;

3. em grande parte das contratações, os pro-

fissionais envolvidos desempenham ativida-

des rotineiras, típicas do ambiente adminis-

trativo, como atender telefonemas, digitar

ofícios, elaborar e analisar contratos, regis-

trar atos e fatos (contabilidade), emitir cor-

respondência, lançar editais de licitação, reu-

niões com clientes, dentre outras;

4. a maioria dos contratos são aditivados com

vistas à sua prorrogação sem apresentar, no

entanto, justificativas devidamente funda-

mentadas que possam dar continuidade aos

serviços anteriormente contratados, bem

como do aumento dos valores acordados;

5. alguns profissionais pertencentes às enti-

dades contratadas gozam de benefícios e

vantagens idênticas aos dos empregados

efetivos da contratante, como pagamento

de gratificação de chefia, cursos de pós-gra-

duação, planos de saúde etc;

6. na maioria dos casos analisados, as dispen-

sas de licitação não restaram tipificadas,

pois não foi atestado que as contratadas

possuíam todos os requisitos necessários

descritos no art. 24, inciso XIII da Lei das

Licitações e Contratos.

A predominância de contratos que prevê-

em fornecimento de mão-de-obra por parte

das instituições contratadas também foi o re-

sultado de um estudo realizado pelo Tribunal

de Contas da União (TCU) a pedido da Comis-

são Mista de Fiscalização do Congresso Naci-

onal no ano de 20013 . Nessa investigação, fo-

ram analisados 1852 (mil oitocentos e cin-

qüenta e dois) contratos de consultoria firma-

dos por 219 (duzentos e dezenove) órgãos e

entidades da administração pública federal

entre 1997 e 1999. Dessa amostra, 250 (du-

zentos e cinqüenta) instrumentos foram

viabilizados por dispensa de licitação com ful-

cro no inciso XIII, com destaque para a grande

quantidade de recursos oriundos dos cofres

públicos repassados às instituições contrata-

3 Processo TC - 005.168/2000-5, Relatório, sessão 7/2/2001
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das, na maioria das vezes usados para contra-

tar serviços de mão-de-obra especializada (TCU

apud POMAR, 2001). Na tabela um apresen-

tam-se as dez maiores instituições beneficia-

das com dispensas de licitação efetuadas en-

tre 1997-1999 na esfera federal.

Em nível estadual, o direcionamento dado

pelos órgãos e empresas estatais para

contratações amparadas pelo inciso XIII não

tem sido muito diferente do verificado na ór-

bita federal. Num outro levantamento, desta

feita realizado pelo Jornal Folha de São Paulo

(2003), verificou-se que só no Estado do Rio

de Janeiro (entre os anos de 1999 e 2003) fo-

ram gastos 240 (duzentos e quarenta) mi-

lhões de reais com contratação de serviços

sem concurso e licitação realizados com ape-

nas cinco instituições. Dentre essas

contratações, cabe destacar a realizada com

o NUSEG (Núcleo Superior de Estudos Go-

vernamentais - vinculado à Universidade do

Tabela 1 - Contratações sem licitação analisadas pelo TCU (1997-1999) com fundamento
no inciso XIII, do art. 24 da Lei 8.666/93 - 10 maiores por quantidade de contratos.

Fonte: TCU apud POMAR (2001)

Estado do Rio de Janeiro), para o qual foram

repassados 120 (cento e vinte) milhões de

reais. O relatório do Tribunal de Contas do

Estado (TCE/RJ) mostrou que esse órgão se

tornou o maior fornecedor de mão-de-obra

terceirizada para o Estado, com um cadastro

de 32.220 prestadores - 3.065 pessoas a mais

do que toda a população de alunos, docentes

e servidores da Universidade do Estado do

Rio de Janeiro - UERJ (MELO, 2003).

No Estado de Santa Catarina, destaca-se o

contrato realizado pela SCGÁS (Companhia de

Gás de Santa Catarina) com a FEESC (Funda-

ção de Ensino de Engenharia em Santa Catarina,

vinculada à UFSC). No relatório de auditoria
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apresentado pelo Tribunal de Contas do Esta-

do (TCE/SC)4 , consta que no período de 1999-

2001, a SCGÁS repassou à FEESC a importância

de R$ 5.063.356,09 (cinco milhões, sessenta e

três mil, trezentos e cinqüenta e seis reais, e nove

centavos) para prestação de serviços técnicos e

de consultoria da fundação. Na auditoria reali-

zada pelo TCE/SC, constatou-se que os serviços

desempenhados pela FEESC na SCGÁS poderi-

am muito bem ser executados por profissio-

nais contratados mediante concurso público,

pois tratava-se de atividades ligadas às áreas

meio e fim da empresa.

Em todas as investigações realizadas, verifi-

cou-se que as fundações universitárias são as

categorias de entidades mais solicitadas para

atender às demandas de serviços dos agentes

públicos, já que estas dispõem, em seus estatu-

tos, de um conjunto de atividades que envol-

vem a elaboração e execução de projetos de

pesquisa, ensino, consultoria, capacitação e

desenvolvimento tecnológico e institucional,

preenchendo, desse modo, os requisitos neces-

sários à contratação direta amparada pelo es-

tatuto das licitações5 . Além disso, suas ativida-

des são apoiadas por profissionais pertencen-

tes às universidades em que estão vinculadas.

Muito embora atendam aos referidos requi-

sitos, os contratos celebrados com fundações

vinculadas a universidades federais ou estadu-

ais, além de apresentarem as mesmas irregula-

ridades citadas anteriormente, são executados,

na sua maioria, por profissionais que não per-

tencem ao quadro funcional das entidades con-

tratadas, isto é, a prestação dos serviços é de-

senvolvida por meio de subcontratação de es-

pecialistas ou profissionais liberais. Essa prática

representa um completo desvirtuamento do

instituto da licitação, pois acaba prejudicando

outras instituições ou empresas com capacida-

de técnica para atender o que está sendo solici-

tado pelas entidades estatais.

A respeito disso, cabe reproduzir o texto

da Decisão 30/2002 (p.7), do Tribunal de Con-

tas da União (TCU) - do processo 013.184/1999-

7 - , que teve como Ministro Relator o senhor

Iram Saraiva:

Finalmente, observou-se, na maioria dos
contratos analisados, a existência de clá-
usula prevendo a subcontratação ou exe-
cução indireta dos serviços, embora não
se tenha comprovado a sua efetiva
ocorrência. No entanto, não há amparo
legal para tal procedimento, pois é ínsito
à contratação, com base no art. 24, inciso
XIII, da Lei 8.666/93, que os serviços só
podem ser executados pela contratada.

[...]

Não se pode conceber que uma instituição
seja contratada com dispensa de licitação
pela Administração Pública e, depois, pos-
sa adquirir junto a outras organizações o
produto esperado pelo Poder Público, pos-
sivelmente, cobrando, pela intermediação,
um adicional sobre o preço.

Fernandes (1999) alerta que os requisitos

dispostos no art. 24, inciso XIII da Lei 8.666/93,

são intuitu personae, o que obriga o contrata-

4 Informação nº 380/02 do processo APE 02/10877502
5 O artigo primeiro da Lei nº 8.958/94 permite a contratação direta por tempo determinado de insti-

tuições criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino, extensão e de desenvol-
vimento institucional, científico e tecnológico de interesse das instituições federais contratantes.
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do a executar a prestação total dos serviços, pois

um dos objetivos do referido inciso é o de

prestigiar a finalidade da instituição por meio

do seu trabalho. “Se a subcontratação total é

em regra vedada, nesse caso, com muito mais

razão, há de sê-lo” (FERNANDES, 1999, p. 315).

Com base no que foi exposto, verifica-se uma

nítida exorbitação do poder discricionário dos

ordenadores primários das entidades contratan-

tes, que se aproveitaram da existência de termos

indeterminados do art. 24, inciso XIII da Lei

8.666/93, para efetuar a contratação direta de

instituições sem fins lucrativos para fornecimento

de mão-de-obra especializada, com a convicção

de que as entidades estavam isentas de partici-

pação em certames licitatórios. Na verdade, to-

das essas situações se caracterizam como “des-

vio de finalidade”, pois se constituem em atos

de extraviamento da finalidade pública em face

da abrangência da lei (Mello, 2000).

As razões pelas quais as entidades estatais

cometem essas e outras irregularidades relaci-

onadas a objeto e execução dos respectivos

contratos amparados pelo inciso XIII se pren-

dem à falta de precisão do texto legal, que se

limita a informar apenas a respeito das insti-

tuições que devem ser contratadas para

viabilizar a dispensa de licitação. Não explicita,

por exemplo, os objetos de contratos que po-

dem ser realizados.

Com efeito, qualquer leitor não familiari-

zado com o assunto, em princípio, interpreta

que o estabelecido no diploma licitatório está

associando os termos “pesquisa, ensino e de-

senvolvimento institucional” à entidade con-

tratada, e não ao objeto contratado. Nesse

caso, cabe ao agente público contratante ter a

consciência de que o mandamento constitu-

cional estabelece como regra geral a realiza-

ção da licitação para a contração de bens e ser-

viços pela Administração Pública, em nome

dos princípios de isonomia (art. 37, inciso XXI),

legalidade, moralidade e impessoalidade

(art.37, caput). Dessa forma, o permissivo le-

gal em estudo deve ser entendido como

excepcionalidade, cuja aplicação deve ser ana-

lisada, assim como os outros casos de

contratação direta, de forma restritiva.

As particularidades relacionadas com a

contratação de serviços fundados no inciso

XIII, do art. 24 da Lei 8.666/93, não se resu-

mem apenas aos requisitos dispostos no texto

legal, quais sejam, concomitantemente:

a) instituição de origem brasileira;

b) regimental e estatutariamente ter objeti-

vos voltados ao ensino, pesquisa ou desen-

volvimento institucional;

c) não possuir fins lucrativos e

d) ter inquestionável reputação ético-profissional.

O entendimento doutrinário e jurisprudencial

Além dessas exigências, os tribunais de

contas,     diante das irregularidades cometi-

das pelos órgãos e empresas estatais na ela-

boração e na execução de contratos ampa-

rados pelo inciso XIII, têm orientado seus

órgãos jurisdicionados a observarem outros

requisitos-chave implícitos na legislação

competente, com o intuito de que o dispo-

sitivo em estudo não seja utilizado para

viabilizar negócios escusos e alheios às suas

finalidades.
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Um dos entendimentos mais compartilha-

dos pelas decisões do Tribunal de Contas da

União6  e do Distrito Federal7  é de que os ob-

jetos de contratos celebrados pela Administra-

ção Pública devem estar de acordo com os

objetivos estatutários da instituição contrata-

da e de versarem obrigatoriamente sobre ati-

vidades que contemplem ensino, pesquisa e

desenvolvimento institucional. Não deve, por

exemplo, uma entidade estatal contratar uma

fundação universitária voltada para a área de

engenharia para efetuar serviços de vigilância,

informatização e planejamento governamen-

tal. Essas atividades, além de não fazerem par-

te, em tese, dos objetivos estatutários da

exemplificada fundação, não atendem às exi-

gências de objeto de contrato implícitas na

legislação competente.

O Tribunal de Contas do Estado de Santa

Catarina (TCE/SC), por meio de sua Consultoria

Geral - COG, seguindo a mesma linha de pen-

samento das demais cortes de contas, em duas

ocasiões se manifestou sobre o caso, a saber:

Parecer 416/02:

EMENTA: Dispensa de licitação para
aquisição de medicamentos com fun-
damento no art. 24, XIII, da Lei 8.666/
93. Instituição brasileira voltada ao
ensino, pesquisa e desenvolvimento
institucional. Possibilidade de
contratação de serviços diretamente li-
gados ao ensino, pesquisa e desenvol-
vimento institucional. Impossibilidade
de aquisição de bens e materiais por
essa via. 2.1. É admissível a contratação
de instituição brasileira sem fins lucra-

tivos incumbida regimental ou
estatutariamente da pesquisa, ensino
ou desenvolvimento institucional por
dispensa de licitação com fundamento
no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93,
exclusivamente quando o objeto do
contrato se referir a pesquisa, ensino
ou desenvolvimento institucional, e
desde que atendidos os demais requi-
sitos prescritos naquele dispositivo le-
gal (PALUDO, 2003, p.187).

Parecer 302/00

EMENTA: Consulta. Contratação de Ins-
tituto. Dispensa de licitação. 1. Prelimi-
narmente, pelo não conhecimento por
se tratar de caso concreto. 2. Só é
admissível a contratação por dispensa
de licitação com fundamento no art. 24,
inciso XIII, da Lei 8.666/93, quando es-
tiverem atendidos, simultaneamente,
todos os requisitos daquele preceptivo
legal, inclusive havendo identidade en-
tre o objeto do contrato e os fins
estatutários da instituição a ser contra-
tada (PALUDO, 2003, p.191).

Percebe-se, dessa forma, que a existência de

nexo entre o objeto do contrato e a institui-

ção contratada é condição essencial à validade

da dispensa de licitação, pois uma interpreta-

ção lógica do dispositivo em questão conduz

inexoravelmente à idéia de que não basta que

a entidade contratada seja incumbida regimen-

talmente de pesquisa, ensino e desenvolvimen-

to institucional, mas sim que o objeto a ser

contratado tenha também a ver com essas ati-

vidades. Interpretação diferente dá margem

para que as instituições privilegiadas pela le-

gislação criem estrutura específica para aten-

6 Mais especificamente as decisões nºs 830/98, 252/99, 030/00, 0777/00 e 346/99
7 Decisões nºs 2127/97, 4512/98, 9324/00, 8442/00
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der     qualquer demanda de     serviços requerida

pelos agentes públicos, maculando o instituto

do concurso público e da licitação. A funda-

ção, ou outro tipo de instituição que se en-

quadre na hipótese de dispensa de licitação,

deve ter objetivos condizentes com o objeto

da futura contratação com o ente estatal.

O corpo do texto da Decisão 830/98 do TCU

(p.2) - processo 001.198/1997-1, que conside-

rou irregular o contrato firmado entre a

Subsecretaria de Assuntos Administrativos do

MEC (contratante) e a Fundação Instituto da

Administração (FIA - Contratada), descreve que:

O entendimento não pode ser outro. Na
hipótese de desconsideração do objeto
a ser contratado, estar-se-á concedendo
às entidades em questão privilégios além
daqueles que se pretendeu. Ademais, tal
prática provocará um completo desvir-
tuamento do instituto da licitação, pois
qualquer tipo de serviço poderá ser con-
tratado sem licitação, bastando que a
contratada possua os requisitos estabe-
lecidos na lei. Ao se levar em conta so-
mente a característica da contratada,
estar-se-á permitindo, portanto, uma
interpretação absurda do inciso XIII, art.
24, da Lei n. 8.666/93, absolutamente
desconforme com o ordenamento
pátrio, inclusive a Carta Magna.

Outro posicionamento defendido pelos tri-

bunais de contas é de que a contratação efetu-

ada com base no inciso XIII não poderá ofen-

der ao princípio da isonomia, isto é, existindo

diversas entidades com capacidade de execu-

ção do serviço demandado pela Administra-

ção Pública, caberá a realização de processo

licitatório para selecionar aquela que apresenta

a melhor proposta. Dessa forma, mesmo que,

uma vez contratada uma “instituição A” para

prestar serviços nas áreas de pesquisa, ensino

ou desenvolvimento institucional, a Adminis-

tração Pública deve certificar se não existem

“instituições B e C” com as mesmas caracterís-

ticas e atribuições da “instituição A”. Se exis-

tir, a entidade contratante deve proceder a

contratação dos serviços mediante a celebra-

ção de certame licitatório como forma de ele-

ger uma proposta de trabalho mais vantajosa

para ela, alcançando, destarte, o seu fim

precípuo, que é o interesse público.

Nessa mesma linha de raciocínio, o profes-

sor Joel de Menezes Niebuhr, ao redigir pare-

cer de nº 476/76/jun/2000, da editora Zênite,

assim se manifestou:

[...] para efeitos de contratação direta,
há duas espécies de instituições: as “ins-
tituições qualificadas” (que cumprem as
exigências do inciso XIII do artigo 24 da
Lei nº 8.666/93) e as “instituições ordi-
nárias” (todas as outras).
Pois bem, a amplitude do inciso XIII do
artigo 24 da Lei nº 8.666/93 é conceder
privilégio “às instituições qualificadas”
e não “à instituição qualificada”.
Quer dizer que - caso se admita a existên-
cia de desigualdade de fato plausível para
um tratamento desigual - a classe dessas
“instituições qualificadas” não concorre
com a classe das “instituições ordinárias”.
A desigualdade de fato que serve de
supedâneo para a desigualdade legal é a
diferença entre as “instituições qualifica-
das” e as demais “instituições ordinárias”.
No entanto, se dentro da classe “institui-
ções qualificadas” houver a possibilidade de
competição, deve-se realizar a licitação pú-
blica. Tudo porque dentro da classe “insti-
tuições qualificadas” não há desigualdade
de fato que justifique a desigualdade legal.
Se a “instituição qualificada A” e a “insti-
tuição qualificada B”, portanto com as
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mesmas características, têm interesse em
celebrar o mesmo contrato administra-
tivo, não há motivo para privilegiar uma
ou outra. Não existe desigualdade de fato
suficiente para ensejar uma discrimina-
ção legal. Deve-se tratá-las com estrita
igualdade, fomentando a competição
mediante a realização de procedimento
licitatório (NIEBUHR, 2000, p. 211).

A realização da licitação pública nesse caso,

em que o objeto do contrato possa ser execu-

tado por diversas instituições, é o procedimen-

to mais correto e justo para que a Adminis-

tração Pública cumpra as determinações da

Constituição Federal, com reverência especial

aos princípios da isonomia, da moralidade e

da impessoalidade.

O professor Marçal Justen Filho ensina, ain-

da, que:

Se a Administração tinha acesso a diver-
sas propostas e escolheu aquela que não
era a mais vantajosa, sua atuação foi in-
válida. Se a Administração poderia ter
obtido contratação melhor atuando com
maior diligência, houve vício. Em suma,
os casos de ausência de licitação não se
destinam a selecionar qualquer propos-
ta. Nem autorizam contratação desastro-
sa ou desvantajosa. Deve-se respeitar o
princípio da isonomia, o que não signifi-
ca inviabilidade de decisões discricioná-
rias     (JUSTEN FILHO, 2002, p. 297)

No mesmo sentido, leciona Jorge Ulisses

Jacoby Fernandes:

A licitação é por força da Constituição
Federal a forma impositiva de seleção dos
futuros contratantes e tem por objetivo
fundamental a garantia do princípio da

isonomia. A Lei infraconstitucional só
pode permitir ao administrador público
afastar-se do procedimento licitatório
quando buscar harmonizar o princípio
da isonomia com outro tão intensamen-
te relevante quanto esse (FERNANDES,
1999, p. 319).

Não obstante essas recomendações, a Ju-

risprudência dos tribunais de contas tem

alertado às entidades públicas a observarem,

com rigor, o disposto no art.26, incisos II e III,

da lei licitatória, de modo que sejam devida-

mente justificados os motivos da escolha do

fornecedor ou executante e os preços pactua-

dos, a fim de comprovar a prática de valores

compatíveis com o mercado. Além disso, deve

ser verificado se o tipo de serviço8  exige dos

profissionais envolvidos um nível técnico e ci-

entífico que justifique a contratação de uma

instituição de ensino, pesquisa ou desenvolvi-

mento institucional.

Ademais, nos contratos que a Administração

Pública vier a celebrar com as instituições

especificadas pela legislação competente, deve ser

definido com clareza e precisão o objeto e proje-

to básico relativo à contratação, indicando, na

oportunidade, os projetos de ensino, pesquisa

ou desenvolvimento institucional que serão apoi-

ados pela contratada, conforme dispõe o art. 55,

I, da Lei 8.666/93. Não devem ser permitidas,

ainda, a existência de cláusulas prevendo a

subcontratação ou execução indireta de serviços,

pois, além de onerar os cofres públicos, esse pro-

cedimento configura mecanismo de burla ao

princípio da licitação, conforme posicionamento

firmado na Decisão 138/98 do TCU.

8 Está afastada a hipótese de objetos que versam sobre fornecimento de mercadorias ou insumos. O
permissivo legal autoriza apenas a contratação de “serviços”.
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Considerando-se as interpretações expos-

tas pelo campo doutrinário e jurisprudencial,

é patente a compreensão de que a dispensa de

licitação, não só para o caso em questão, é uma

faculdade concedida à entidade contratante,

e só deve ser procedida se restar evidente que

a sua utilização não resultou em contratação

de objetos que proporcionaram prejuízos à

Administração Pública, uma vez que se trata

de procedimento de natureza excepcional, e

não de regra, como muitas vezes é tratada pe-

las entidades governamentais.

Aclarando os termos ensino, pesquisa e desenvolvimento institucional

Considerando-se a hipótese de que a Ad-

ministração Pública necessite dos serviços es-

pecíficos de determinada instituição enqua-

drada no art. 24, inciso XIII da Lei 8.666/93, e,

constatado o fato de que ela é exclusiva nas

atribuições das quais o setor público necessi-

ta, não há, neste caso, óbice legal para a dis-

pensa de licitação fundamentada no referido

dispositivo. No entanto, conforme ressaltado

anteriormente, o objeto desse contrato limi-

tar-se-á a três áreas básicas: ensino, pesquisa

ou desenvolvimento institucional.

De posse desse ensinamento, cabe a seguinte

indagação: quais serviços a instituição contrata-

da deverá prestar para restar caracterizado que o

objeto firmado atende às respectivas áreas?

É óbvio que o texto da lei licitatória não

descreve, com precisão, o real significado das

expressões ensino, pesquisa e desenvolvimen-

to institucional, muito menos discrimina os

serviços que devem constar nos contratos as-

sinados pela Administração Pública, baseados

no dispositivo em pauta. Os próprios tribu-

nais de contas e a doutrina especializada não

fornecem subsídios à matéria no tocante à

tipicidade de serviços que se enquadrariam no

contexto da lei. No entanto, é possível perce-

ber, desde já, alguns exemplos de objetos de

contratos que seguramente não estão abriga-

dos pela norma, como: fornecimento de pro-

dutos/mercadorias (incluem-se os gêneros ali-

mentícios e medicamentos); contratações in-

diretas de pessoal; de serviços jurídicos, técni-

cos, administrativos e de informática; realiza-

ção de concursos públicos; serviços de plane-

jamento tributário; aquisição de softwares e

equipamentos de informática; gerenciamento

ou operação de serviços de saúde, e implanta-

ção de programas de qualidade total e

certificação. Todas as tentativas de enquadrar

essas atividades no permissivo legal em estu-

do,     por parte das entidades estatais no decor-

rer da     vigência da lei, foram consideradas irre-

gulares pelos órgãos de controle competentes.

Por outro lado, nota-se que a dificuldade de

enumerar as categorias de serviços passíveis de

dispensa de licitação fundamentadas no inciso XIII

decorre, principalmente, das especificidades e

particularidades das atividades prestadas por cada

órgão ou empresa estatal dentro do setor públi-

co. Uma secretaria de agricultura, por exemplo,

possui um campo de atuação distinto de uma

secretaria de administração, de finanças ou de

educação. Assim como da Petrobrás em relação ao

Banco do Brasil. Por serem distintos os seus obje-

tivos e finalidades, cada entidade estatal deman-

dará serviços condizentes com as suas necessida-

des, e nem sempre um trabalho específico presta-
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do por determinada fundação universitária ou

instituto de pesquisa, vai ser útil a todos os órgãos

e empresas da esfera governamental.

De forma a contribuir para um melhor

entendimento do assunto em pauta, serão

buscados, nesta parte do trabalho, alguns es-

clarecimentos pertinentes as três expressões

expostas, deduzindo, inclusive, ações e proce-

dimentos que poderão ser tomados quando

da contratação das instituições mencionadas

pela legislação competente, além de apresen-

tar algumas contribuições quanto à tipicidade

dos serviços a serem executados.

Ensino

O termo ensino pode ser entendido como

a “arte de transferir um determinado tipo de

conhecimento”9 , seja por meio de treinamen-

to empresarial ou acadêmico, por consultoria,

por conversa, ou até mesmo por meio de in-

formação disposta em um periódico, livro e

internet (ensino à distância). As universida-

des e escolas de primeiro e segundo graus são

as grandes fornecedoras do conhecimento que

um indivíduo leva para o seu domicílio pro-

fissional, seja ele público ou privado.

No âmbito da legislação exposta, que am-

para contratos por dispensa de licitação entre

a Administração Pública e as entidades licita-

das visando à elaboração e execução de proje-

tos que envolvam pesquisa e desenvolvimen-

to tecnológico e institucional, a atividade de

ensino ganha extrema importância em função

do seu caráter educativo e de absorção de no-

vos conhecimentos sobre determinados assun-

tos ou novas tecnologias.

Embora o ensino seja uma atividade carac-

terística das instituições destacadas pelo inciso

prescrito na lei licitatória, as entidades públi-

cas devem ter muito cuidado para não inter-

pretar erroneamente que qualquer contrato que

versa sobre a referida área é apoiada pela legis-

lação para efeito de dispensa de licitação. Mui-

to pelo contrário, contratos que visam unica-

mente o ensino de determinada tecnologia, um

treinamento empresarial, ou um simples trei-

namento na área de informática, como o ma-

nuseio de um editor de texto, por exemplo, es-

tão longe de atingir os fundamentos de legali-

dade, em função de esses serviços serem, em

tese, também desempenhados por outras ins-

tituições que se enquadram no dispositivo do

diploma licitatório, além das empresas priva-

das. Nesses casos, não tem por que a Adminis-

tração Pública abdicar da licitação para efetuar

a contratação dos serviços.

Quando estiver convicta que determinado

curso ou treinamento é ministrado por apenas

uma instituição sem fins lucrativos e que o se-

tor privado também não disponha dessa atri-

buição, a entidade pública deve justificar a dis-

pensa de licitação de forma detalhada, dando

ênfase ao seu grau de necessidade e aos respec-

tivos benefícios advindos com a contratação da

entidade envolvida, destacando também os

objetivos e os resultados esperados.

Pesquisa

Compreende-se o conceito de pesquisa

como atividade que tem papel peculiar no de-

senvolvimento de projetos voltados à investi-

gação e busca de novos conhecimentos, princi-

9 Conceito extraído do Dicionário Aurélio.
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palmente de temas e problemas de interesse da

ciência e tecnologia (Rocha, 1993). Destaca-se,

ainda, por ser ferramenta essencial no esclare-

cimento de diversas dúvidas e dilemas relacio-

nados a todas as áreas do conhecimento, atra-

vés de minucioso trabalho de identificação, reu-

nião, tratamento, análise, interpretação e apre-

sentação de informações (Ribas , 1999).

No âmbito do inciso prescrito no diploma

licitatório, o termo pesquisa, a exemplo do en-

sino, é descrito de forma bastante abrangente,

o que deixa a falsa impressão de que qualquer

projeto relacionado com a atividade possa ser

amparado pela legislação competente. Se assim

fosse, qualquer serviço     que tivesse como objeto

ou que     previsse dentro deste, etapas de pesqui-

sa bibliográfica e de campo, por exemplo, po-

deriam ser contratados sem licitação.

Quais seriam então os projetos de pesquisa

amparados pela norma licitatória? Partindo do

pressuposto de que a intenção do legislador foi

de incentivar as instituições que se destacam

pela geração e transferência de conhecimentos

aplicáveis ao setor produtivo, como as universi-

dades e os centros tecnológicos, entende-se que

os projetos que melhor se enquadram no con-

texto da lei são os que congregam atividades

direcionadas ao desenvolvimento de novas

tecnologias (Pesquisa e Desenvolvimento -

P&D). Esses projetos têm por característica prin-

cipal a transformação de idéias em novos pro-

dutos/processos ou serviços, seja para solucio-

nar um problema específico ou atender a uma

necessidade de mercado. São também chama-

dos de “projetos de inovação tecnológica”, de-

senvolvidos em diversas etapas, dentre as quais

destacam-se: a concepção da idéia, o estudo de

viabilidade técnica, a pesquisa aplicada, enge-

nharia e prototipagem, testes e ensaios

laboratoriais, propriedade industrial, produção

e comercialização.

A formalização de parcerias entre a Admi-

nistração Pública e as instituições menciona-

das pelo inciso XIII, visando à execução de pro-

jetos de “inovação tecnológica”, não só aten-

dem as exigências de contratação direta dis-

postas na legislação, como cumprem a deter-

minação     do art. 218 do diploma constitucio-

nal, que atribui ao Estado     a promoção e in-

centivo ao desenvolvimento científico e

tecnológico do país. A própria Lei Federal nº

8.958/94, que permite a contratação direta de

fundações universitárias pelas universidades

federais, amparadas pelo permissivo em estu-

do, também destaca a necessidade de que es-

ses projetos estejam vinculados especificamen-

te às atividades de ensino, pesquisa e exten-

são, na seara da ciência e da tecnologia.

Apesar disso, a Administração Pública deve

certificar-se de que a execução dos referidos

projetos são viáveis dentro de um prazo deter-

minado e que a instituição contratada possui,

de fato, os requisitos e as competências neces-

sárias para tal. Deve-se, ainda, levar em conta

a possibilidade de estabelecer um planejamen-

to para definir etapas e objetivos específicos

inerentes à execução dos projetos, estimando,

inclusive, um custo para cada fase do seu de-

senvolvimento.

Ratificando esse mesmo entendimento, o

professor Jorge Ulisses Fernandes alerta que:

Objetos vagos, para os fins da Lei nº
8.666/93, como, por exemplo, pesquisar
a cura da AIDS, são ilegais, dispondo o
Estado de outros meios para realizar tais
atividades, inclusive mediante subvenção.
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Aqui, busca-se serviço ou o bem absolu-
tamente definido e mensurável, com pro-
gramação de etapas perfeitamente claras.
A atividade poderá, inclusive, nem ser a
pesquisa, embora firmada com uma en-
tidade dedicada à pesquisa, havendo
compatibilidade com o objeto. Tal ocor-
reria, por exemplo, se uma Prefeitura fir-
masse um contrato de treinamento do
pessoal acerca de agressões de cobras e
aracnídeos e de fornecimento de vacinas
com a Fundação Osvaldo Cruz (FERNAN-
DES, 1999, p. 316).

Assim sendo, nas situações em que a Ad-

ministração Pública necessite da contratação

de determinada entidade para desenvolver

projeto que abrigue a atividade de pesquisa

relacionada ao campo científico e tecnológico,

e considerando que não existam outras insti-

tuições com a mesma capacidade de executa-

lo, é perfeitamente viável a sua contratação por

dispensa de licitação baseada no inciso XIII.

No entanto, é recomendável que a entidade

estatal adote os seguintes procedimentos:

a) justifique detalhadamente os motivos que

levaram a decisão pelo referido investimen-

to, destacando a sua importância e os bene-

fícios que a entidade irá colher após a execu-

ção do projeto. Além disso, deve apresentar

as razões devidamente explicitadas pela es-

colha da instituição executora, atestando, que

é exclusiva na prestação do objeto contrato;

b) defina com clareza, os objetivos do projeto

com as respectivas etapas, metodologias,

pessoas envolvidas, prazos de execução, re-

sultados esperados e custos financeiros

acordados;

c) elabore um cronograma físico-financeiro para

acompanhar todas as etapas do projeto;

d) verifique junto à instituição contratada a

competência técnica por ela desenvolvida

em projetos da mesma natureza e se não

irá subcontratar parte ou integralmente as

atividades dos serviços contratados.

Desenvolvimento institucional

Talvez a maior dificuldade encontrada pela

doutrina especializada e pelos tribunais de con-

tas para esclarecer o caráter informacional do

inciso em pauta é referente ao sentido exato da

expressão “desenvolvimento institucional”.

Embora exista um debate enriquecedor sobre

o tema na comunidade acadêmica, não há ain-

da uma definição clara e compartilhada do que

venha a ser essa terminologia empregada den-

tro do contexto da lei.

Isso, sem dúvida, tem permitido às entidades

estatais realizar uma série de inferências sobre a

possibilidade de alguns serviços de assessoramento

(consultoria técnica e organizacional, jurídica,

informática etc.10 ) estarem plenamente de acor-

do com o campo exigido pela legislação. Em pes-

quisa realizada no banco de dados do Tribunal de

Contas da União, foram extraídas algumas deci-

sões que trazem dentro do seu corpo textual exem-

plos de contratos que, a juízo das entidades con-

tratantes, objetivam atividades ligadas à área de

desenvolvimento institucional:

1. DECISÃO 252/99 - PROCESSO 012.700/
1996-7
• Contratante: Subsecretaria de Assun-
tos Administrativos do Ministério do

10 Em muitos casos até a realização de concursos públicos tem sido confundida com atividade de desen-
volvimento institucional.
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Planejamento (MPO); Contratada:
FAPEU - Fundação de Amparo e Apoio a
Pesquisa Universitária.
• Objeto do contrato: assessoramento
técnico especializado voltado para o de-
senvolvimento institucional do ministé-
rio contratante, abrangendo projetos de
modernização organizacional e de infor-
mação/informatização.
2. DECISÃO 30/2000 - PROCESSO
000.728/1998-5
• Contratante: Instituto Nacional da
Seguridade Social; Contratada: Funda-
ção Instituto da Administração (FIA) da
Universidade de São Paulo – USP.
• Objeto do Contrato: prestação de ser-
viços de consultoria voltados para a revi-
são da estrutura organizacional da
autarquia em consonância com as dire-
trizes da reforma do aparelho do Estado.
3. DECISÃO 1232/2002 - PROCESSO
009.631/1999-2
• Contratante: IBAMA; Contratada:
Fundação Escola Superior de Adminis-
tração e Gerência (FESAG) da Universi-
dade de Santa Catarina – UDESC.
• Objeto do contrato: prestação de ser-
viços técnicos especializados em adminis-
tração e gerência, abrangendo estudos
técnicos, assessoria, consultoria e parece-
res técnicos, para implementação do sis-
tema de acompanhamento e monitoria
das potencialidades de arrecadação
identificadas, com destaque na avaliação
dos planos estratégicos de informática e
modernização administrativa e treina-
mento e capacitação do IBAMA.
4. DECISÃO 409/2001 - PROCESSO
011.244/1999-2
• Contratante: Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS; Contratada:
Fundação Universidade de Brasília – FUB.

• Objeto do contrato: prestação de
serviços técnicos especializados relativos
à formulação, implementação e avalia-
ção do programa de melhoria do aten-
dimento da Previdência Social - PMA.
5. DECISÃO 150/2000 - PROCESSO
014.373/1997-1
• Contratante: IBAMA; Contratado:
Fundação Instituto de Administração
(FIA) da USP.
• Objeto do contrato: prestação de
serviços técnicos especializados visando
ao desenvolvimento institucional do
IBAMA, notadamente a elaboração, im-
plantação, gerenciamento e manutenção
de banco de dados em nível nacional, a
operacionalização de toda a estrutura da
Rede Nacional de Computadores do
IBAMA - RNCI e a capacitação de recur-
sos na área de informática.

Nesses contratos, é visível o entendimento

por parte das entidades estatais de que os ser-

viços ligados a atividades de planejamento es-

tratégico e/ou desenvolvimento organizacional,

por exemplo, suprem a exigência da área de

desenvolvimento institucional destacada pela

legislação, já que são trabalhos que resultam

em crescimento quantitativo e qualitativo dos

produtos e serviços da contratante. Sob esse

aspecto, o “desenvolvimento institucional” é

visto como algo que possa propiciar aperfeiço-

amento, progresso ou crescimento de uma de-

terminada organização11 .

É provável que esse entendimento seja cor-

roborado por grande parte das demais organi-

zações públicas, pois é comum ver-se a expres-

são “desenvolvimento institucional” intitulando

11 Esse conceito também é entendido pela Revista Eletrônica Zênite, através da orientação jurídica 864/
80/Out/2000. Essa compreensão é baseada na a própria acepção dos vocábulos “instituição” - estabe-
lecimento, associação ou organização de caráter social, educacional, religioso, filantrópico etc. - e
“desenvolvimento” - adiantamento, crescimento, aumento, progresso.



76 Revista do Tribunal de Contas de Santa Catarina

programas ou planos dessas entidades, sempre

estabelecendo metas e objetivos para períodos

vindouros. Pode-se citar o exemplo da Funda-

ção Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) - entidade inten-

siva em atividades de pesquisa e desenvolvimen-

to (P&D) - que possui um programa de desen-

volvimento institucional com objetivos volta-

dos a ações de planejamento e gestão de recur-

sos humanos, financeiros e materiais do insti-

tuto12 . O Ministério da Saúde, seguindo a mes-

ma linha da FIOCRUZ, definiu seu plano de de-

senvolvimento institucional como um conjun-

to de ações que objetiva a melhoria da eficiên-

cia institucional na área de saúde e da qualida-

de de produtos e serviços de aplicação médica

e sanitária, com ênfase no planejamento estra-

tégico e operacional, na modernização e

descentralização administrativa, nos recursos

humanos e na infra-estrutura de ciência e

tecnologia em saúde13 .

No campo das organizações não-governa-

mentais (ONGs), o entendimento não é muito

diferente. O professor Domingos Armani14 , em

artigo que destaca o desenvolvimento

institucional como condição de sustentabilidade

dessas entidades no Brasil, assinala que:

O desenvolvimento institucional compreen-
de os processos e iniciativas que visam asse-
gurar a realização, de maneira sustentável,
da missão institucional e fortalecer o
posicionamento estratégico de uma deter-
minada organização na sociedade. Para tan-
to, exigem–se medidas que fortaleçam a ca-
pacidade de articulação das iniciativas e de
promoção de processos de mudança social,

e que ampliem a base social/legitimidade e
credibilidade da organização, assim como
busquem o aprimoramento gerencial e
operacional (ARMANI, 2003, p.5).

O Tribunal de Contas da União, em seus     rela-

tórios técnicos, tem tido um posicionamento

contrário à idéia de que o “desenvolvimento

institucional” citado na legislação tenha alguma

relação direta com atividades de planejamento e

de serviços técnicos. Na análise dos contratos aqui

mencionados, os técnicos do TCU entendem que

as referidas atividades não passam de serviços

de consultoria técnica/organizacional, e que não

há justificativas para que a Administração Públi-

ca abdique da contratação desses objetos via cer-

tame licitatório. Por pertinente, convém repro-

duzir, nesta oportunidade, trecho do Relatório

da decisão 30/2000 (p.6) do TCU (Relator Sr. Gui-

lherme Palmeira, do processo 000728/1998-5),

onde ensina que:

Uma interpretação apressada da Lei po-
deria conduzir à ilação de que desen-
volvimento institucional seria qualquer
ato voltado para o aperfeiçoamento das
instituições, para a melhoria do desem-
penho das organizações. Nesse sentido,
contudo, a simples automatização de
procedimentos, a aquisição de equipa-
mentos mais eficientes, a reforma das
instalações de uma unidade, a amplia-
ção das opções de atendimento aos cli-
entes, o treinamento de servidores, a
reestruturação organizacional e um sem-
número de outras ações que significas-
sem algum plus no relacionamento en-
tre a Administração e a Sociedade po-
deriam ser entendidas como tal.

12 Informação extraída do site www.fiocruz.br.
13 Extraído do site www.saúde.gov.br
14 Professor da UNISINOS (São Leopoldo/RS) e consultor em desenvolvimento social e institucional.
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Já foi registrado, no entanto, que uma
interpretação larga da Lei, nesse pon-
to, conduziria, necessariamente, à
inconstitucionalidade do dispositivo,
uma vez que os valores fundamentais
da isonomia, da moralidade e da
impessoalidade, expressamente salva-
guardados pela Constituição, estariam
sendo, por força de norma de hierar-
quia inferior, relegados. Logo, desenvol-
vimento institucional não pode signi-
ficar, simplesmente, ao menos no con-
texto do inciso XIII, melhoria ou aper-
feiçoamento das organizações públicas.

Desta forma, apesar da complexidade que

envolve o assunto em pauta, é patente o en-

tendimento de que o inciso descrito na lei

licitatória não está apoiando a contratação de

qualquer instituição que nele esteja potenci-

almente enquadrada, muito menos qualquer

serviço que implique mudança ou crescimen-

to de determinada organização pública. Um

programa de desenvolvimento institucional

construído a partir de minucioso trabalho de

planejamento que estabeleça metas para as

áreas financeira, administrativa e operacional

das organizações estatais não parece ser pro-

duto que mereça dispensa de licitação ampa-

rado no inciso XIII, já que é uma atividade pres-

tada por diversas instituições, empresas e pro-

fissionais liberais, sendo, portanto, passível de

realização de processo licitatório.

Embora admita variações de abrangência

da expressão “desenvolvimento institucional,

o Tribunal de Contas da União, através das

decisões 657/1997 (Processo 001.199/97-8) e

30/2000, entende que ela esteja associada ao

trabalho desempenhado pelas instituições que

têm compromissos voltados ao campo social,

como as ONGs e aquelas constitucionalmen-

te especificadas como de interesse do Estado15

- proteção à infância (arts. 203, I, e 204, I, da

C.F.), ao deficiente (arts. 203, IV, e 204, I), à

saúde (arts. 196, 197 e 200, V), para o desen-

volvimento do ensino (arts. 205, 213 e 214),

para o desporto (art. 217), entre outras.

Sob essa ótica, o significado da referida ex-

pressão parece estar relacionado a algum tipo

de trabalho que a Administração Pública jul-

gue importante para o seu fortalecimento

institucional perante a sociedade e para o

ambiente laboral     em que se encontra     inserida,

como o de aprimorar o relacionamento e o

desenvolvimento social de parte ou do total

das pessoas que a compõem. Isso poderá ser

viabilizado com a realização de palestras, trei-

namentos, reuniões e consultorias prestadas

pelas instituições aqui destacadas.

Um suposto exemplo de contrato, baseado

nesse entendimento, é aquele em que deter-

minado órgão público da área de saúde neces-

site receber orientações de como lidar pesso-

almente e profissionalmente com seus funci-

onários portadores do vírus HIV. Uma associ-

ação sem fins lucrativos que ampara os aidéti-

cos, por exemplo, poderia ser contratada para

auxiliar o órgão governamental no desempe-

nho desse trabalho, realizando palestras e trei-

namento com todos os funcionários, desta-

cando a importância e a necessidade de o in-

15 Fernandes (1999) ressalta ainda a importância de entidades que foram criadas pela conjugação de
esforços de outras, com o objetivo de promover o desenvolvimento institucional que lhe é inerente,
como o Instituto Evaldo Lodi (IEL) e a Associação Brasileira dos Bancos Estaduais (ASBACE).
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divíduo soropositivo adequar-se às condições

de trabalho da entidade. Essa parceria tende a

fortalecer cada vez mais o papel desempenha-

do pelo órgão contratante dentro do setor em

que atua, já que se trata de atividade que pro-

porciona melhor integração do seus membros

e componentes, assim como a qualidade e

credibilidade dos seus serviços junto à socie-

dade, alcançando, desse modo, elevados níveis

de desenvolvimento.

O exemplo apresentado deixa claro que os

serviços desenvolvidos por essas instituições apre-

sentam características distintas e não se aplicam

a todos os órgãos e empresas estatais. A decisão

de contratar uma instituição que ampara os ai-

déticos nem sempre é conveniente, e vai depen-

der da necessidade de a entidade pública usu-

fruir dos serviços da referida instituição para

conseguir solucionar problemas internos e ex-

ternos ligados à questão do trato do indivíduo

soropositivo no ambiente de trabalho.

À luz desse ensinamento, reforça-se a tese

de que a Administração Pública deve priorizar

a realização da licitação para eleger propostas

que atendam melhor suas demandas e suas

disponibilidades financeiras, principalmente

quando se tem dúvidas se determinadas ativi-

dades são passíveis ou não de dispensa, como

são os casos dos serviços ligados à área de de-

senvolvimento institucional do art. 24, inciso

XIII. Por mais que esteja prevista na norma le-

gal como exceção à regra geral, a contratação

direta de instituições sem fins lucrativos re-

quer cuidados, pois muitos objetos de contra-

to nem sempre são aplicáveis no contexto apre-

sentado na legislação.

Por derradeiro, devem os tribunais de contas

dar uma explicação mais concreta sobre o signi-

ficado da matéria em estudo, exemplificando,

inclusive, alguns tipos de serviços prestados pe-

las entidades mencionadas que poderão ser con-

tratados sem licitação, com fulcro no inciso XIII.

A maior contribuição que as Cortes de Contas

poderão dar ao caso é de orientar as entidades

estatais no uso adequado da legislação, princi-

palmente para que não cometam mais equívo-

cos de interpretação no tocante às atividades li-

gadas às áreas dispostas no preceito legal.

Conclusão

Diante do exposto, apresentam-se a seguir

as conclusões deste breve estudo.

I - Embora haja dificuldade de interpretação

a respeito do seu conteúdo de informações,

o art. 24, inciso XIII da Lei 8.666/93, é una-

nimemente entendido na literatura acadê-

mica como o exato cumprimento do dis-

positivo constitucional (art. 218) que en-

carrega o Estado de promover e incentivar

a pesquisa científica, o desenvolvimento e

a capacitação tecnológica.

II - Dentre as instituições mencionadas pela le-

gislação com capacidade de atender as ne-

cessidades da Administração Pública no to-

cante aos serviços amparados pelo inciso

XIII, destacam-se: os centros de pesquisa,

universidades públicas, fundações univer-

sitárias, associações civis, organizações não-

governamentais etc.

III - Verificou-se, com base numa investigação

realizada em 30 (trinta) relatórios pertencen-

tes aos tribunais de contas da União, do Dis-
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trito Federal e de Santa Catarina, grande nú-

mero de irregularidades praticadas pelas en-

tidades estatais na contratação de serviços

amparados pelo permissivo legal em estudo.

Uma das mais graves é a existência de contra-

tos que visam à prestação de diversas ativi-

dades de assessoramento técnico/administra-

tivo, tais como: informática, jurídica, contábil,

consultoria técnica e organizacional, apoio

operacional etc. Esse procedimento caracte-

riza burla ao instituto do concurso público

(art. 37, inciso II, da Constituição Federal) e

da licitação. Outros estudos realizados pelo

próprio TCU     (2001) e pelo levantamento efe-

tuado pelo Jornal Folha de     São Paulo (2003)

comprovaram esse fato.

IV - Com base nessas investigações, compro-

vou-se, também, que as fundações vincu-

ladas às universidades federais e estaduais

são as que mais prestam serviços na Admi-

nistração Pública com fulcro no inciso XIII.

Um dos mais graves equívocos cometidos

com a execução desses contratos é a

subcontratação pelas fundações universi-

tárias, de algumas das atividades previstas

nos seus objetos.

V - Diante das irregularidades cometidas pe-

los órgãos e empresas estatais na elabora-

ção e execução de contratos amparados

pelo inciso XIII, os tribunais de contas têm

orientado seus órgãos jurisdicionados a

observarem outros requisitos-chave implí-

citos e explícitos na legislação competente.

Dentre os principais destacam-se:

a) a obrigatoriedade de os objetos de con-

trato versarem sobre atividades que agre-

guem ensino, pesquisa ou desenvolvimen-

to institucional;

b) a estreita conformidade dos bens/ser-

viços contratados com os objetivos da en-

tidade contratada, bem como promover a

licitação quando o objeto da contratação

possa ser ofertado por mais de uma insti-

tuição ou por empresas privadas;

c) justificativa de escolha do fornecedor ou

executante e os preços pactuados, em con-

formidade com o art. 26 do Estatuto das

Licitações.

VI - Um dos maiores problemas relacionados

à compreensão do inciso XIII é referente às

expressões “ensino, pesquisa e desenvolvi-

mento institucional”. A doutrina especi-

alizada e a própria jurisprudência dos tri-

bunais de contas pouco têm procurado

elucidar a matéria no tocante à tipicidade

dos serviços que atenderiam a essas áreas.

Mas é sabido que alguns objetos de con-

trato não atendem aos dispostos da Lei,

como são os casos de:

a) fornecimento de bens/mercadorias;

b) realização de concursos públicos;

c) terceirização de mão-de-obra;

d) serviços e aquisição de produtos de

informática, dentre outros.

VII - Para contratar, sem licitação, atividades li-

gadas ao ensino, pesquisa ou desenvolvimen-

to institucional, é recomendável que a enti-

dade contratante justifique detalhadamente

os objetivos, etapas, prazos de execução, re-

sultados esperados do investimento e os

motivos de escolha pela instituição execu-

tora, destacando também a sua competên-

cia e exclusividade na prestação do objeto a

ser contratado.

VIII - O termo “pesquisa” disposto na legisla-

ção parece estar ligado a projetos que visam
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ao desenvolvimento de novas tecnologias

(P&D) de produção/processos e serviços,

com previsão de etapas de pesquisa básica e

aplicada, engenharia e prototipagem, testes

e ensaios etc. Nessas situações, a Adminis-

tração Pública deve certificar-se de que a

execução desse investimento é viável dentro

de um prazo determinado e se a instituição

contratada dispõe de competência para tal

atividade.

IX - De acordo com informações dispostas

em alguns objetos de contratos celebrados

pela Administração Pública (esfera da

União), constata-se que o entendimento das

entidades estatais a respeito da expressão

“desenvolvimento institucional” é de algo

ligado à atividade de planejamento estraté-

gico ou desenvolvimento organizacional, que

por sua vez proporcionam melhoria, aper-

feiçoamento e crescimento dos produtos e

serviços da entidade contratante. Tal enten-

dimento, no entanto, não é compartilhado

pelo Tribunal de Contas da União, que já se

manifestou pela irregularidade de todos os

contratos que tiveram esse direcionamento;

X - O TCU, através das decisões 657/97 e 30/

00, entende que a expressão “desenvolvi-

mento institucional” esteja associada a al-

guma ação de “desenvolvimento social”

promovida pelas instituições que lutam por

uma causa específica, tais como: deficien-

tes físicos, aidéticos, meio ambiente,

hemofílicos, infância, desporto, ensino etc.

No entanto, a contratação direta dessas

instituições nem sempre é conveniente a

todos os órgãos e empresas estatais, pelo

fato de os serviços por elas prestados não

se mostrarem úteis a todos os objetivos

estratégicos e estatutários das entidades

contratantes.
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Resumo

Princípios Constitucionais e
Atividade Jurídico-Administrativa:
anotações em torno de questões

contemporâneas
Ruy Samuel Espíndola1

pa-se do conteúdo e do valor dos seguintes

princípios constitucionais: República, estado

democrático de direito, igualdade, dignidade

da pessoa humana, devido processo legal,

contraditório e ampla defesa, legalidade, li-

berdade, segurança jurídica, promotor natu-

ral, juiz natural, razoabilidade, legalidade

administrativa, eficiência, publicidade,

moralidade, impessoalidade, legitimidade da

despesa pública, entre outros.

Palavras-chave: Palavras-chave: Palavras-chave: Palavras-chave: Palavras-chave: Atividade Jurídico-Adminis-

trativa; Constituição; Controle da Administra-

ção Pública; Direito Constitucional; Direito Ad-

ministrativo; Princípios Constitucionais.

O trabalho procura tratar as conexões en-

tre os princípios constitucionais e a ativida-

de jurídico-administrativa e suas conseqüên-

cias no âmbito dos Direitos Constitucional e

Administrativo. Enfrenta questões teóricas

sobre os princípios constitucionais e demons-

tra o campo de atuação dos princípios jurí-

dico-administrativos. Desenvolve classificação

dos princípios constitucionais aplicada à

compreensão dos princípios de relevância

para o campo do Direito Administrativo. Pro-

cura demonstrar a posição, função e relevân-

cia dos princípios constitucionais no âmbito

das atividades administrativo-públicas. Ocu-

Introdução

Os princípios constitucionais constituem o

tema de maior importância em nosso País, na

atualidade. Nunca tantos estudos monográficos,

artigos, coletâneas, teses, dissertações, seminári-

os e cursos foram endereçados à sua dissecação

doutrinária, normativa e jurisprudencial. Ne-

nhum setor do Direito escapa à sua força

conformadora, às necessidades de aprofun-

1 Advogado. Professor de Direito Constitucional da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa
Catarina e da Universidade do Vale do Itajaí. Mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina.
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damentos para a sua exata compreensão e apli-

cação diante das instigantes situações apresen-

tadas, especialmente, pelo Direito Constitucio-

nal e pelo Direito Administrativo.

Há no Brasil um rico movimento cultural

e científico em prol e na direção dos princípi-

os. Podemos dizer que a partir dos anos 90

esse movimento passou a ser sentido, forte-

mente, no cenário acadêmico nacional. O pre-

sente estudo se baseia e procura retroalimentar

aspectos deste movimento: baseia-se na

hodierna doutrina nacional, precipuamente,

e retroalimenta aspectos tendentes a elucidar

o papel dos princípios constitucionais no âm-

bito do Direito Administrativo, no centro das

chamadas atividades jurídico-administrativas.

Este estudo procura conciliar a formação

do professor de Direito Constitucional, do Pes-

quisador, com a experiência do Advogado mi-

litante na seara do Direito Público que, em

processos judiciais, administrativos e

legislativos, tem debatido, postulado, refleti-

do, explicado, criticado e enaltecido o papel

dos princípios constitucionais; procura forne-

cer elementos à melhor compreensão da rela-

ção entre princípios constitucionais que, uni-

dos, regem as atividades jurídico-administra-

tivas, as atividades da administração pública e

as funções que lhe são correlatas em um Esta-

do Democrático de Direito. Objetiva elucidar

quão rica é a trama principiológica que enre-

da as atividades jusadministrativas em nossa

Constituição da República, apresentando al-

gumas questões contemporâneas que recla-

mam a atenção dos operadores do Direito em

geral. Apresenta reflexões teóricas e exemplos

práticos e tematiza vários princípios constitu-

cionais positivos, explicando-lhes o conteúdo

e valor, com remissão à abalizada doutrina.

Campo de atuação dos princípios
constitucionais e dos princípios jurídico-administrativos

Os princípios constitucionais são multi-

funcionais, cumprem diversos papéis na ordem

jurídica. Vinculam a prática de vários atos ju-

rídico-públicos: leis, sentenças e atos adminis-

trativos. Vinculam as ações dos poderes públi-

cos (executivo, legislativo e judiciário, federais,

estaduais e municipais) e dos poderes priva-

dos. Concretizam-se através do processo

legislativo, do processo administrativo e do

processo judicial, além, é claro, do processo

de interpretação e aplicação privada pelos par-

ticulares. Multifuncionais porque ganham efi-

cácia, realizabilidade, tendo em conta três pon-

tos distintos e convergentes:

a) são paramétricos, servem para aferir o grau de

correspondência (validade/invalidade) das leis,

sentenças e atos administrativos e privados aos

seus comandos normativos, assim podem

emprestar fundamento jurídico a pedidos nas

ações judiciais operantes do controle direto e

do controle indireto de constitucionalidade,

ações judiciais anulatórias de atos jurídicos em

geral, ações populares, mandados de seguran-

ça, ações civis públicas, controle interno da ad-

ministração pública etc;

b) são vetores de sentido interpretativo predo-

minantes para normas e fatos, para normas

constitucionais e demais normas e atos
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infraconstitucionais, ou seja, impõem que o

intérprete, ao lidar com problemas jurídicos

concretos, empreste à solução o sentido mais

concordante com o mandamento

principiológico - nas sentenças, ocupam o ca-

pítulo da fundamentação, nas petições inici-

ais, o arrazoado que explicita a causa de pedir;

c) são supridores de lacunas normativas, ou

melhor, diante de lacunas da ordem jurí-

dica podem emprestar seus comandos ou

suas razões para o encontramento do me-

lhor critério à solução de problema

carecedor de norma jurídica. E o são de

maneira mais impositiva do que os velhos

métodos de integração enumerados pela

legislação: costumes, analogia, jurisprudên-

cia e princípios gerais do direito (artigos

5° da Lei de Introdução ao Código Civil e

127 do Código de Processo Civil).

Nenhuma autoridade constitucional ou

legal, poder, órgão ou agente públicos ou pes-

soas privadas escapam à sua força normativa

vinculante. Todos devem se submeter aos seus

ditames, de acordo com o grau de densidade

de cada norma constitucional continente de

princípio jurídico. Como já dito, sentenças, leis

e atos administrativos e privados devem-lhe

obediência, sob pena de invalidade.

Uma Constituição, seja federal ou estadual

(ou municipal, para quem entende, como nós,

que as Leis Orgânicas municipais são consti-

tuições2 ), contém complexa trama de princí-

pios que são próprios ao campo do Direito

Constitucional e muitos outros que se esprai-

am por outros ramos da Ciência Jurídica. Aí

pululam o que poderemos chamar de princí-

pios constitucionais gerais e de princípios cons-

titucionais específicos a certas especializações

do Direito.

No caminho dos princípios constitucionais

específicos (ou setoriais) encontraremos prin-

cípios de índole penal, processual civil e pe-

nal, previdenciária, tributária, financeira, civil,

administratriva etc. Para os efeitos deste tra-

balho interessa-nos especialmente princípios

de índole jusadministrativa3 .

Os princípios jurídico-administrativos re-

gulam a atividade administrativa, a atividade

de produção de atos e processos administrati-

vos, a atividade realizada pelo estado e sua

burocracia na perseguição de fins públicos

regrados pelo Direito Administrativo, pelo Di-

reito Constitucional, em feliz convergência4 .

Certos princípios jurídico-administrativos

foram incorporados expressa ou implicitamen-

te pela atual Constituição Federal, Constitui-

2 Cf. ilações a partir de Paulo Bonavides, Curso de Direito Constitucional, 7 ed., São Paulo, Malheiros,
1997, p.311-326.

3 Precursora obra sobre princípios constitucionais referentes à administração pública é a da jurista
mineira Carmem Lúcia Antunes Rocha, Princípios Constitucionais da Administração Pública, Belo
Horizonte Del Rey, 1994, 308 p. O livro de Mateus Eduardo Siqueira Nunes Bertoncini, Princípios de
Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, Malheiros, 2002, 296 p., reúne, com precisão e profundi-
dade, elementos para uma descrição e reflexão sobre princípios de direito administrativo existentes
na ordem jurídica brasileira.

4 Para verificar o papel dos princípios constitucionais no controle dos atos administrativos, ver a obra
de Juarez Freitas, O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais, 2 ed., São Paulo,
Malheiros, 1999, 213 p.
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ções Estaduais e Leis Orgânicas Municipais,

operando novos níveis de vinculação e

regulação até então não conhecidos pelos ju-

ristas brasileiros.

Para termos ainda que uma tênue e pálida

idéia da importância dos princípios constitu-

cionais (tantos os gerais, quanto os específi-

cos de natureza jurídico-administrativa) em

relação à atividade administrativa estatal, lem-

bramos que, por exemplo, os procedimentos

e atos praticados pela Ordem dos Advogados

do Brasil (e demais conselhos e corporações

profissionais) a eles se submetem, igualmente

os procedimentos desenvolvidos pelas Comis-

sões Parlamentares de Inquérito e de Processo

Ético-Parlamentar, a atividade Ético-Partidária

dos Partidos Políticos, os julgamentos de con-

tas desenvolvidos pelos Tribunais de Contas e

Casas Legislativas, e, é claro, todas as ativida-

des que giram em torno do papel desempe-

nhado pela Administração Pública direta e in-

direta, autárquica e fundacional, e seus agen-

tes, sejam esses por investidura ou por cola-

boração, nestas compreendidas todas as ativi-

dades de Administração Pública desenvolvidas

pelo Poder Judiciário ou Poder Legislativo.

Nessa trama de instituições, é preciso lembrar

que quase todas elas se reproduzem em três

diferentes níveis federativos: federal, estadual

e municipal.

Questões teóricas em torno dos princípios
constitucionais e dos princípios jurídico-administrativos

Na teoria jurídica contemporânea os prin-

cípios são considerados normas jurídicas de

impositividade e vinculação5 . Tem-se que a

norma é gênero que deriva as espécies regra e

princípio, que se distinguem entre si pelo grau

de densidade normativa.

Quando adentram às Constituições, esses

princípios ganham patamar constitucional, o

que os torna fundamento do sistema jurídico.

A doutrina especializada reconhece a exis-

tência de princípios implícitos6  e princípi-

os expressos no texto constitucional, prin-

cípios constitucionais expressamente referi-

dos e princípios constitucionais inferidos

dos enunciados normativo-constitucionais.

Ambos teriam igual dignidade jurídica, vin-

culando de igual maneira as pessoas e entes

já referidos.

Tendo em conta os princípios constitucio-

nais incidentes sobre a atividade jurídico-ad-

ministrativa, poderemos também distinguir

regras e princípios constitucionais de índole

5 Como expressão dessa teoria indicamos: Ruy Samuel Espíndola, Conceito de Princípios Constitucio-
nais, 2 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2002, 288 p., Walter Claudis Rhotemburg, Princípios
Constitucionais, Porto Alegre, Sérgio Fabris Editor, 1999, 88 p., Ana Paula de Barcellos, A Eficácia
Jurídica dos Princípios Constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana, Rio de Janeiro,
Renovar, 2002, 326 p., Fábio Corrêa Souza de Oliveira, Por Uma Teoria dos Princípios: o Princípio
Constitucional da Razoabilidade, Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2003, 347 p.

6 Ver sobre princípios constitucionais implícitos o artigo de Raquel Fernandes Perrini, Os Princípios
Constitucionais Implícitos, Revista dos Tribunais. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Políti-
ca, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 5, n. 17, out./dez. de 1996, p. 113-69.
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jusadministrativa. Encontraremos princípios

constitucionais administrativos expressos e

implícitos.

Quanto aos princípios implícitos, calha res-

saltar que às vezes, um princípio, em nível

constitucional federal tem forma implícita, e

em nível constitucional estadual ou munici-

pal assume forma expressa7 . Além disso, até

mesmo a legislação infraconstitucional pode

densificar, pode “alongar” o braço normativo

do princípio constitucional, adensando seu

conteúdo jurídico através da lei. Isso tem ocor-

rido com expressiva significação no campo do

Direito Administrativo8 .

Aliás, os princípios jurídico-administrativos,

ou melhor, o núcleo de princípios que informa

e adstringe a prática administrativo-pública, tem

níveis constitucional, legal e infralegal, numa

verdadeira relação lógica de complementação,

desenvolvimento, densificação e concretização9 .

Atividade administrativa, Estado
Democrático de Direito e princípios jurídicos

Os princípios constitucionais condensam,

em uma ordem jurídica dada, os principiais

valores políticos, sociais e econômicos encam-

pados pelo Direito em sua função ordenadora

do Estado e da Sociedade. Todavia, realizam tais

tarefas, como já dissemos alhures, de forma

jurídica normativamente predominante10 .

Depois de serem incorporados pela ordem ju-

rídico-constitucional, as aspirações políticas, as uto-

pias, os sonhos, as concepções filosóficas ou éticas

assentes no teor prescritivo dos princípios assumem

fundamental e determinante função normativa na

ordem jurídica de um Estado-Nação.

O Estado contemporâneo é um estado em

que a atividade administrativa é essencial para

realização de seus fins, especialmente seus fins

sociais e políticos. Para conseguir alcançá-los, a

Administração Pública e sua burocracia, vai re-

gulada por um amplo leque de regras e princí-

pios constitucionais, legais e infralegais. Fala-

se, por isso, entre outras razões, do prota-

gonismo da administração na realização da

Constituição, especialmente no campo dos Di-

reitos Fundamentais Sociais11 .

7 A Constituição catarinense em vigor, artigo 16, § 5º, prescreve: “No processo administrativo, qualquer
que seja o objeto ou o procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, o contradi-
tório, a defesa ampla e o despacho ou decisão motivados.” No plano estadual foi tornado princípio
constitucional explícito o que no federal entende-se como princípio constitucional implícito: o prin-
cípio da motivação dos atos e decisões administrativas. No sentido da motivação como princípio
implícito no plano da Constituição Federal, ver Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito
Administrativo, 5 ed., São Paulo, Malheiros, 1994, 526 p., p. 57/58.

8 Ver, por exemplo, a Lei federal 9.784/99, que institui o código de processo administrativo em nível
federal. Em vários dispositivos ela densificou princípios constitucionais federais. Cite-se o contraditório
e a ampla defesa (arts. 2°, caput, X, 26, 38 41, 46, 56,) e o princípio da razoabilidade (art. 2°, inciso VI).

9 Sobre a idéia de densidade e concretização dos princípios constitucionais, ver nosso livro, antes cita-
do, p. 233-243.

10 Cf. nosso livro, p. 80.
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Em uma ordem que veio pactuada pela clá-

usula estruturante “Estado Democrático de

Direito”12 , que para dar concretude a este

princípio fundamental desdobra-se em tan-

tos outros princípios gerais e especiais, espe-

cialmente aqueles pertinentes ao capítulo do

Direito Constitucional Administrativo13 , os

princípios constitucionais assumem especial

tarefa de consecuções no plano judicial, ad-

ministrativo e legislativo.

O Juiz, o Administrador, o Legislador e os

particulares não só podem quanto devem

atender aos imperativos dos princípios, que

constituem máximas de otimização de valores

constitucionais.

Assim, o Juiz, ao lidar com causas jurídico-

públicas, que envolvem a Administração Pú-

blica e seus corolários lógico-jurídicos, o Le-

gislador ao regular as matérias de pertinência

jurídico-administrativa, o Administrador, ao

realizar atos administrativos, e o particular ao

se relacionar com a Administração ou qual-

quer de suas ramificações burocráticas, devem

se ocupar, respeitar e fazer com sejam respei-

tados os princípios constitucionais que se es-

praiam sobre a atividade administrativa.

O sistema jurídico de um Estado Demo-

crático de Direito, especialmente o subsistema

jurídico-administrativo nele inserido, estru-

tura-se com a necessária abertura14  para ques-

tões novas, cambiantes, imprevistas nas re-

gras legais e constitucionais que exigem, para

sua boa, jurídica e razoável inteligência, a in-

terpretação/aplicação dos princípios consti-

tucionais: quantas situações pareceriam in-

solúveis ou extremamente injustas fôssemos

apenas olhá-las ou tentar resolvê-las unica-

mente com a visão presa às regras constituci-

onais e legais, quanto déficit de legitimidade

e justiça, quantas situações esdrúxulas e

incontornáveis nos apareceriam não fossem

os comandos de otimização dos princípios

constitucionais, que ordenam que o Direito

e os direitos se realizem na melhor forma

possível dentro de limites jurídicos e fáticos

do ordenamento normativo.

11 Nesse sentido ver Andreas J. Krell, Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha – os
(des)caminhos de um Direito Constitucional “Comparado”, Porto Alegre, Sergio Fabris Editor, 2002,
119 p., e Giancarlo Rolla, Derechos Fundamentales, Estado Democrático y Justicia Constitucional,
México, Universidade Autónoma de México, 2002, 180 p. Ainda sobre a relação entre princípios cons-
titucionais e democracia indicamos nosso artigo A Constituição como garantia da democracia: o pa-
pel dos princípios constitucionais, Jurisprudência Catarinense, Florianópolis, Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, nº 87, 1999, p. 15-30.

12 Ver, para aprofundamentos: Inocêncio Mártires Coelho, Perfil Constitucional do Estado Contemporâ-
neo: O Estado Democrático de Direito, Revista de Informação Legislativa, Brasília, Subsecretaria de
Edições Técnicas, Senado Federal, a. 30, n. 118, 1993, p. 05-18, e Katsutoshi Matsmoto, O Estado
Democrático de Direito, Revista de Direito Constitucional e Internacional. Cadernos de Direito Cons-
titucional e Ciência Política, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 8, nº 33, out/dez, 2000, p. 262/283.

13 Ver neste sentido o texto de Gerfran Carneiro Moreira, Os Princípios Constitucionais da Administra-
ção e sua Interpretação: reflexões sobre a função administrativa no Estado Democrático de Direito, in:
Lúcia Valle Figueiredo (Coord.), Devido Processo Legal na Administração Pública, São Paulo, Max
Limonad, 2001, 226 p., p. 81-142.

14 Sobre a idéia de sistema jurídico aberto, formado por regras e princípios, ver nosso livro, p. 186-193.
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No Estado Democrático de Direito, o segre-

do na atividade administrativa, a arcana imperii,
é repelida pelo princípio da publicidade dos atos

administrativos15 ; a discriminação injusta ou

privilegiamento abusivo vão condenados à in-

cidência do princípio da impessoalidade; a se-

gurança, a certeza, a calculabilidade das expec-

tativas dos individuais vão asseguradas pelo

princípio da legalidade; a honestidade, a leal-

dade administrativa, a retidão no agir adminis-

trativos vão impostos pelo princípio da

moralidade administrativa; a agilidade, o aten-

dimento hígido e eficaz dos serviços públicos,

as demandas de seus cidadãos consumidores, a

continuidade e regularidade de sua presteza se

refletem nos imperativos otimizatórios do prin-

cípio da eficiência. Todos esses princípios, re-

fletidos expressamente no texto constitucional

federal, densificam a cláusula do Estado Demo-

crático de Direito em nível jurídico-constituci-

onal-administrativo.

Esses princípios, entre outros, endereçam-

se ao objetivo precípuo do constitucionalismo:

o controle do poder político, o controle do

atuar administrativo em face dos Direitos da

Pessoa Humana, dos grupos sociais organiza-

dos e suas demandas por saúde, educação, jus-

tiça, lazer, moradia, segurança e demais ele-

mentos que compõem o feixe de valores

circundantes da esfera mínima de dignidade

exigível por cada pessoa, especialmente as des-

providas de posses e recursos materiais sufici-

entes à sua subsistência e de sua família.

Controlar o poder para impedi-lo de come-

ter injustiças ou compeli-lo a realizar o justo é a

aspiração do Direito Constitucional (e Adminis-

trativo) da atualidade, revelando-se pelos prin-

cípios que condensam direitos fundamentais de

defesa ou direitos fundamentais a prestações16 .

Aí também o papel dos princípios consti-

tucionais, especialmente o papel dos princípi-

os constitucionais jusadministrativos. Esses

princípios promovem ou contêm a ação ad-

ministrativa pelas suas otimizações

principiológicas, potencializam o atuar das

regras, através de interpretações que lhe são

conformes e realizadoras.

Para dar transparência, confiabilidade, efi-

ciência, segurança e legitimidade nas relações

entre o estado e a pessoa humana, entre a au-

toridade e a liberdade, entre as normas de com-

petência-estatal e as normas de direitos fun-

damentais, faz-se imprescindível, o conheci-

mento, a atenção, o uso e o respeito ao núcleo

de princípios constitucionais pertinentes à

atividade administrativa, sob pena de se frus-

trarem os objetivos e as promessas do Estado

Democrático de Direito.

O núcleo dos princípios jusadministrativos

pode ser exposto em três níveis: o dos princí-

pios constitucionais fundamentais, o dos prin-

cípios constitucionais gerais e o dos princípi-

os constitucionais setoriais que incidem sobre

o campo do Direito Administrativo, ou mais

propriamente, sobre as atividades jurídico-

administrativas estatais.

15 Ver as observações de Noberto Bobbio, Estado, Governo, Sociedade – para uma teoria geral da políti-
ca, 4 ed., São Paulo, Paz e Terra, p. 27/31, sobre “público”, “secreto”, “publicidade” e “poder invisível”.

16 Para aprofundar a idéia de direitos fundamentais de defesa e direitos fundamentais a prestações, ver
Ingo Wolfgang Sarlet, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1998,
386 p., 248-321
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Luis Roberto Barroso, em texto rico à classi-

ficação dos princípios constitucionais17 , distin-

guiu o que chamou de princípios constitucio-

nais fundamentais, princípios constitucionais

gerais e princípios constitucionais setoriais.

Para Barroso, os princípios fundamentais

são aqueles que contêm as decisões políticas

estruturais do Estado, configuram a suma-

rização de todas as demais normas constituci-

onais, e para os quais elas podem ser direta ou

indiretamente reconduzidas, ou desdobradas

como deduções analíticas das normas matri-

zes - princípios fundamentais. Na opinião do

autor, os princípios fundamentais corres-

pondem aos princípios constitucionais de or-

ganização. “Neles se substancia a opção polí-

tica entre Estado unitário e federação, repú-

blica ou monarquia, presidencialismo ou par-

lamentarismo, regime democrático etc.”18

Como exemplo, destaca os seguintes princípi-

os: princípio republicano (art. 1º, caput, da

CR); princípio federativo (art. 1º, caput); prin-

cípio do Estado democrático de direito (art.

1º, caput); princípio da separação de poderes

(art. 2º); princípio presidencialista (art. 76);

princípio da livre-iniciativa (art. 1º, IV).

Por sua vez, princípios constitucionais gerais,

para o jurista carioca, “... embora não integrem

o núcleo de decisão política formadora do Esta-

do, são, normalmente, importantes especifi-

cações dos princípios fundamentais. Têm eles

menor grau de abstração e ensejam, em muitos

casos, a tutela imediata das situações jurídicas

que contemplam. São princípios que se irradi-

am por toda a ordem jurídica, como desdobra-

mentos dos princípios fundamentais, e se apro-

ximam daqueles que identificamos como prin-

cípios definidores de direitos. São exemplos o

princípio da legalidade, da isonomia, do juiz

natural.”19  Dá os seguintes exemplos: princípio

da legalidade (art. 5º, II); princípio da isonomia

(art. 5º, caput, I); princípio da autonomia esta-

dual e municipal (art. 18); princípio do acesso

ao judiciário (art. 5º, XXXV); princípio da

irretroatividade das leis (art. 5º, XXXVI); princí-

pio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII); princí-

pio do devido processo legal (art. 5º, LIV).

Para o autor, os princípios constitucionais

setoriais, “... são aqueles que presidem um

específico conjunto de normas afetas a um

determinado tema, capítulo ou título da

Constituição. Eles se irradiam limitadamente,

mas em seu âmbito de atuação são supremos.

Por vezes são mero detalhamento dos princí-

pios gerais, como os princípios da legalidade

tributária ou da legalidade penal. Outras ve-

zes são autônomos, como o princípio da an-

terioridade em matéria tributária ou o do

concurso público em matéria de administra-

ção pública.”20  Exemplifica desta forma: prin-

Princípios constitucionais fundamentais, gerais e setoriais
que incidem sobre o campo das atividades jurídico-administrativas

17 Cf. seu Princípios Constitucionais Brasileiros, Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, Malheiros,
nº 01, 1993, p. 168-85.

18 Idem, p. 173-4.
19 Idem, p. 174.
20 Idem, p. 174.
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cípio da legalidade administrativa (art. 37,

caput); princípio da impessoalidade (art. 37,

caput); princípio da moralidade (art. 37,

caput); princípio da publicidade (art. 37,

caput); princípio do concurso público (art.

37, II); princípio da prestação de contas (art.

70, § único, 34, VII, d, e 35, III), dizendo-os

todos respeitantes à Administração Pública,

como segmento normativo específico da

Constituição, entre outros exemplos.

Essa classificação é muito importante para

especificação dos princípios constitucionais

que incidem sobre o campo das atividades ju-

rídico-administrativas. Vamos fazê-la tendo em

conta apenas alguns princípios, sem querer

esgotar o núcleo principiológico pertinente ao

centro das atividades jurídico-administrativas.

Princípios
constitucionais fundamentais

Dentre os princípios constitucionais funda-

mentais acima enumerados, sem dúvida algu-

ma, os mais importantes para o plexo de princí-

pios pertinentes as atividades jusadministrativas

são o “princípio republicano”21  e o “princípio

do estado democrático de direito”22 .

O Princípio Republicano (Princípio Republicano (Princípio Republicano (Princípio Republicano (Princípio Republicano (art. 1º, caput,

CR)     impõe que se entenda a administração

pública como instituição que tem por fim

atender as aspirações do povo, que elegeu re-

presentantes (o Chefe do Executivo, Chefe da

administração pública, em nosso sistema

presidencialista) para este fim; implica na pe-

riodicidade dos mandatos, na realização de

eleições gerais para escolha dos governantes,

no exercício do sufrágio universal, direto e se-

creto; implica na responsabilidade penal, ci-

vil, administrativa e política dos gestores pú-

blicos de todas as qualidades, sejam agentes

políticos ou agentes administrativos; implica

em que a administração, no parlamento, no

judiciário ou no executivo, atue guiada pelo

interesse público como aspiração de todos,

para todos, de forma legítima, sem privilégi-

os ou discriminações arbitrárias de qualquer

espécie; reclama a prestação de contas, a

transparência administrativa e a eleição de

fins públicos verdadeiros e legitimados pelo

interesse comum do povo; implica, especial-

mente, o respeito às liberdades públicas, ou

melhor, ao conjunto de direitos fundamen-

tais pertinentes ao homem.

Este princípio, por sua larga abertura e bai-

xa densidade, é melhor compreendido em con-

sonância com princípios constitucionais gerais

(legalidade, igualdade, responsabilidade dos

agentes públicos por seus atos etc) e setorias

jusadministrativos (legalidade administrativa,

21 O princípio republicano recebeu profundo estudo na obra de Geraldo Ataliba, República e Constitui-
ção, 2 ed., atualização Rosolea Folgosi, São Paulo, Malheiros, 1999.

22 Para efeito de aprofundamentos em literatura contemporânea, ver as obras sobre “Estado de Direito”
e sua dimensão atual, “Estado Democrático de Direito”, “Estado Constitucional”: Sérgio Cademartori,
Estado de Direito e Legitimidade: uma abordagem garantista, Porto Alegre, Livraria do Advogado,
1999, 188 p., Diego Valadés, Problemas Constitucionales del Estado de Derecho, México, Universidad
Nacional Autónoma de México, 2002, 131 p., José Joaquim Gomes Canotilho, Estado de Direito, Lis-
boa, Cadernos Democráticos, 1999, 82 p., Peter Haberle, El Estado Constitucional, trad. Héctor Fix-
Fierro, introd. Diego Valades, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, 339 p., Manoel
Gonçalves Ferreira Filho, Estado de Direito e Constituição, 2 ed, São Paulo, Saraiva, 1999, 153 p.
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impessoalidade, moralidade etc) que lhe

densificam o núcleo normativo, que lhe des-

dobram o conteúdo principiológico em ou-

tros princípios de maior densidade.

O Princípio do Estado Democrático de Di-Princípio do Estado Democrático de Di-Princípio do Estado Democrático de Di-Princípio do Estado Democrático de Di-Princípio do Estado Democrático de Di-

reito reito reito reito reito (art. 1º, caput, da CR) exige que se

otimizem, em todos os níveis (legislativo, exe-

cutivo e judicial), os instrumentos de controle

sobre a administração pública, sobre o poder

público e se maximizem os direitos fundamen-

tais da pessoa humana, direitos que devem

constituir padrões de conduta material para os

gestores e para as instituições administrativo-

públicas. Este princípio exige que a administra-

ção prossiga seus fins públicos orientados por

um dos grandes princípios capitais, que consti-

tui decorrência normativa e axiológica do Esta-

do Democrático de Direito: o princípio da dig-

nidade da pessoa humana. A personalização do

Direito Administrativo e a refundamentação do

conceito de interesse público em bases

jusfundamentais, exige o olhar atento do juris-

ta e dos aplicadores do Direito23 .

O princípio do Estado Democrático de Di-

reito proscreve, como já dito, o segredo, o ocul-

to da administração pública, condena a arcana

imperii; exige uma atuação imparcial dos

gestores públicos; exige transparência, publici-

dade, respeito ao devido processo legal, tanto

em sua dimensão substantiva quanto adjetiva;

exige o respeito aos padrões de juridicidade

dimanados das Constituições (federal, estadu-

al e municipal), das leis e dos contratos, e de-

mais atos normativos reconhecidos pela ordem

jurídica como válidos e vinculantes. Acima de

tudo, este princípio fundamental, este princí-

pio estruturante24  impõe a inteligência dos

princípios administrativos como princípios que

devem orientar a ação da administração na

perseguição de fins públicos matizados por ele-

vados valores constitucionais democráticos: dig-

nidade da pessoa humana, pluralismo ético,

político, étnico, cultural, filosófico, tolerância,

não discriminação, publicidade, igualdade de

oportunidades, isonomia etc.

Além disso, esse princípio quer garantir a

segurança de expectativas das pessoas; exige

segurança, a segurança das integridades física

e moral dos cidadãos, mais também a segu-

rança de suas posições jurídicas, de seus direi-

tos e interesses no âmbito de uma ordem de-

mocrática; exige que todas as instituições, se-

jam as verticais (federal, estadual e munici-

pais), sejam as horizontais (executivo,

legislativo e judiciário), se contenham na or-

dem do Direito.

Assim, Princípio Republicano e Princípio do

Estado Democrático de Direito são “peças fun-

damentais” à compreensão do núcleo de prin-

cípios pertinentes às atividades jusadmi-

nistrativas. Sem esses princípios fundamentais,

seus corolários, os princípios constitucionais

gerais e os princípios constitucionais setoriais,

não teriam a coesão de sentido, completude e

clareza, não permitiriam um condicionamen-

to recíproco de comandos normativos. Todos

os princípios gerais e princípios setoriais cons-

titucionais devem, ao serem interpretados e

23 Cf. reflexões apresentadas em artigo de Marçal Justen Filho, Conceito de Interesse Público e a
“Personalização” do Direito Administrativo, Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, Malheiros,
nº 26, 1999, p. 115-136.

24 Para aprofundar a idéia de princípio estruturante, ver nosso livro, p. 183-193.
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aplicados, atenderem aos conteúdos, aos co-

mandos, as otimizações (maximizações)25

dimanadas destes dois princípios fundamen-

tais e seus consectários.

Princípios constitucionais gerais

Os princípios constitucionais gerais se es-

praiam por todo o continente do Direito, con-

sagram valores aplicáveis em todos os ramos

da Ciência Jurídica, e em cada esgalho do ju-

rídico assumem forma, conteúdo e efeitos pe-

culiares, dependendo dos fatos e atos que o

jurista tiver diante dos olhos para interpre-

tar e resolver. Muitos princípios constitucio-

nais gerais convergem para explicar suas

pertinências temático-normativas com o nú-

cleo principiológico jusadministrativo. É mui-

to grande a gama desses princípios gerais e

aqui não pretendemos tematizá-los de modo

exaustivo, apenas na medida necessária à

elucidação de suas conseqüências no âmbito

do Direito Administrativo.

Entre esses princípios constitucionais ge-

rais podemos destacar os princípios constitu-

cionais da legalidade/liberdade26 , princípio da

razoabilidade27 , princípio da segurança jurí-

dica28 , princípio da igualdade29 , princípio do

devido processo legal, princípios do contradi-

tório e da ampla defesa, princípios do juiz e

do promotor naturais30 .

25 A categoria otimização associada a princípio deve ser compreendida no contexto da obra de Robert
Alexy, que a utiliza, entre outras razões, para especificar a diferença entre regras e princípios:
“El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los principios son normas que
ordenam que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y
reales existentes. Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización, que está caracterizados
por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida debida de su
cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales sino también de las jurídicas. El ámbito de
las posibilidades jurídicas es determinado por los principios y reglas opuestos.
En cambio, las reglas, son normas que sólo pueden ser cumplidas o no. Si una regla es válida, entonces
de hacerse lo que ella exige, ni más ni menos. Por lo tanto, las reglas contienen determinaciones en el
ámbito de lo fáctica y jurídicamente posible. Esto significa que la diferencia entre reglas y principios es
cualitativa y no de grado. Toda norma es o bien una regla o un principio.”Cf. Seu Teoria de los Derechos
Fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, 606 p., p. 86/87. Sobre a idéia de
maximização, ver p.91, nota 37, da mesma obra.

26 Para melhores aprofundamentos sobre o princípio da legalidade ver José Afonso da Silva, Curso de
Direito Constitucional Positivo, 17 ed, São Paulo, Malheiros, 2000, p. 421-431, para reflexões críticas a
seu respeito ver Gustavo Zagrebelsky, El Derecho Dúctil, Madrid, Trotta, 1999, p. 21-37, Eros Roberto
Grau, O Direito Posto e o Direito Pressuposto, São Paulo, Malheiros, 1996, p. 122-139.

27 Sobre o princípio da razoabilidade, ver Mateus Bertoncini, obra citada, p. 171-173.
28 Sobre o princípio da segurança jurídica, idem, p. 178-180.
29 Sobre o princípio da igualdade ver o clássico texto de Celso Antonio Bandeira de Mello, O Conteúdo

Jurídico do Princípio da Igualdade, 3 ed., São Paulo, Malheiros, 1993, 48 p.
30 Sobre o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, juiz e promotor naturais, no plano de

uma teoria geral do processo (de índole judicial), ver Ada Pellegrini Grinover et alli, Teoria Geral do
Processo, 7 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1990, p. e no plano do Direito Administrativo, sobre
processo administrativo, ver Romeu Felipe Bacellar Filho, Princípios Constitucionais do Processo Ad-
ministrativo Disciplinar, São Paulo, Max Limonad, 1998, 358 p., e Odete Medauar, A Processualidade
no Direito Administrativo, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1993.
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O Princípio da Legalidade/Liberdade (Princípio da Legalidade/Liberdade (Princípio da Legalidade/Liberdade (Princípio da Legalidade/Liberdade (Princípio da Legalidade/Liberdade (art.

5°, inciso II, da CR) impõe que toda interven-

ção na esfera de direitos, na esfera de liberda-

des da pessoa se opere através da lei, ato jurí-

dico-político votado pelo povo, através de seus

representantes (desdobramento do Princípio

Republicano), aqui especialmente os represen-

tantes do legislativo e do executivo em atua-

ções conjugadas; a criação de direitos, de obri-

gações, de proibições e sanções, para ter

racionalidade, calculabilidade, regulação das

expectativas dos indivíduos, deve-se dar por

intermédio da lei (desdobramento do Princí-

pio do Estado Democrático de Direito).

E a legalidade, a lei, sua juridicidade, deve-

se dar no plano da Constituição, da

constitucionalidade, pois não é qualquer lei

que pode restringir ou ampliar direitos, mas

somente aquela que atendeu aos seus pressu-

postos materiais e formais constitucionais de

validade. É o princípio da legalidade lido e

aplicado em conjunto, em casamento com o

princípio da constitucionalidade (“Direitos

fundamentais não mais na medida das leis,

mas leis apenas na medida dos direitos fun-

damentais” – Ernst-Wolfgang Böckenförde).

A lei define as competências da adminis-

tração pública, o tempo de mandato de seus

agentes, as condições de validade do exercício

do poder administrativo, seus controles, as

faculdades e poderes dos cidadãos sobre os

quais incidem os poderes da administração.

Enfim, a relação entre a liberdade e a autori-

dade, entre o indivíduo e a administração,

entre a autonomia do cidadão e o círculo de

atividades administrativo-públicas deve ser

regulada pela lei e a ela deve se submeter, sob

pena de aplicação das sanções corresponden-

tes encontráveis na ordem jurídica.31

O Princípio da RazoabilidadePrincípio da RazoabilidadePrincípio da RazoabilidadePrincípio da RazoabilidadePrincípio da Razoabilidade32 ,,,,, implícito no

art. 5°, LIV, da CR, também princípio legal cons-

tante da Lei federal 9.784, de 29.1.1999 (art. 2°,

parágrafo único, inciso VI), expressa, na boa sín-

tese empreendida pela lei federal citada, a impo-

sição de “adequação entre meios e fins, vedada a

imposição de obrigações, restrições e sanções em

medida superior àquelas estritamente necessá-

rias ao atendimento do interesse público.”

Isso quer dizer que todas as atuações dos

poderes públicos, a lei, a sentença, os atos ad-

ministrativos, e mesmos os atos dos particu-

lares, não podem ocasionar um mal maior do

que o mal que objetivam combater com dada

medida legislativa, judicial ou administrativa

(ou particular). Isto é uma exigência decor-

rente do Estado Democrático de Direito.

Razoabilidade rima com democraticidade,

com democracia, com ponderação, com equi-

líbrio entre fins político-sociais e meios jurí-

dicos válidos e legítimos para o seu alcance.33

31 Ana Paula de Barcellos, obra citada, p. 59-76 e 80-83, traça interessante e promissora classificação a
respeito da eficácia dos princípios constitucionais, principalmente diante da violação de seus comandos.

32 Alguns tratam esse princípio como equivalente ou sinônimo do princípio da proporcionalidade, ou-
tros o diferenciam desse. Nasceu no âmbito do Direito Administrativo e hoje graça no altiplano do
Direito Constitucional.

33 Vejamos colocações de Marçal Justen Filho, na apresentação da obra de Paulo Armínio Tavares Buechele,
Princípio da Proporcionalidade e Interpretação Constitucional, Rio de Janeiro, Renovar, 1999, 194 p.:
(continua)
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Atos jurídico-públicos irrazoáveis são atos

inconstitucionais, ilegais, inválidos, atos sus-

cetíveis de desconstituição por imposição dos

efeitos de nulidade34 .

O Princípio do Devido Processo Legal Princípio do Devido Processo Legal Princípio do Devido Processo Legal Princípio do Devido Processo Legal Princípio do Devido Processo Legal (expres-

so no art. 5°, LIV, da CR)     , como matizado em

sua origem norte-americana35 , tem uma dimen-

são substantiva e outra, adjetiva, ou seja, uma

dimensão material e outra processual36 . Entre

nós, de certa forma, a dimensão substantiva vem

mediada por reflexões que se ocupam do princí-

pio da razoabilidade e do princípio da

proporcionalidade37 . No Brasil a sua dimensão

adjetiva granjeou maior aceitação, e é desta di-

mensão que agora trataremos. Nessa dimensão

o due process of law se ocupa da garantia da

(continuação 33)
“(...). A democratização amplia a relevância da função da proporcionalidade. Por mais complexa que possa
ser a definição da proporcionalidade, qualquer formulação passa pela consideração objetiva à pluralidade
dos interesses e valores inter-relacionados na vida social, nas relações intersubjetivas. Um regime totalitário,
por princípio, abomina o princípio da proporcionalidade. Há antagonismo insuperável entre totalitarismo
e proporcionalidade. Aquele significa a prevalência absoluta e ilimitada de certos valores; esta se traduz na
impossibilidade de realizar com exclusividade um único interesse. Por se totalitário, o regime exclui a apli-
cação do princípio da proporcionalidade. Quanto mais democrática uma sociedade, tanto maior é a rele-
vância reconhecida aos diferentes pólos de interesse, aos variados grupos sociais, à pluralidade, à diversida-
de. A convivência democrática significa ceder passo à proporcionalidade.” p. II.

34 Ver, nesse sentido, o artigo de Weida Zancaner, Razoabilidade e Moralidade na Constituição de 1988,
Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, Malheiros, nº 02, 1993, p. 205-10. Do escrito da
autora se extrai lição merecedora de transcrição literal:
“Em suma: um ato não é razoável quando não existiram os fatos em que se embasou; quando os fatos,
embora existentes, não guardam relação lógica com a medida tomada; quando mesmo existente
alguma relação lógica, não há adequada proporção entre uns e outra; quando se assentou em argu-
mentos ou em premissas, explícitas ou implícitas, que não autorizam, do ponto de vista lógico, a
conclusão dele extraída; ou, como quer Gordillo: ‘no de los fundamentos de hecho o de derecho que
la sustentan, o b) no tenga en cuenta los hechos acreditados en el expediente, o públicos y notorios;
o se funde en hechos o pruebas inexistentes; o c) no guarde una proporción adecuada entre los medios
que emplea y el fin que la ley desea lograr, o sea, que se trate de una medida desproporcionada,
excesiva en relación com lo que se quiere lograr (...).
Podemos dizer que o princípio da razoabilidade determina a coerência do sistema e que a falta de coerência,
de racionalidade, em qualquer ato administrativo gera vício de legalidade, pois o Direito é feito por seres e
para seres racionais, para ser aplicado em determinado espaço e em uma determinada época.
A averiguação, pelo julgador, da razoabilidade ou não do ato editado pelo administrador não implica
invasão do mérito do ato administrativo e nem na substituição do juízo de oportunidade ao administrador
conferido, mas apenas envolve exame da legalidade do ato, pois um ato desarrazoado é um ato ilegal (...).”

35 Ver Vera Scarpinella Bueno, Devido Processo Legal e Administração Pública no Direito Administrativo
Norte-Americano, in: - Lúcia Valle Figueiredo (Coord.), Devido Processo Legal na Administração Pú-
blica, São Paulo, Max Limonad, 2001, p. 13-79.

36 Ver, nesse sentido, os comentários de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, sobre a Lei
9.784/99 (Lei do Processo Administrativo), no livro Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Processual Civil Extravagante em Vigor, 6° ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2002, p. 1439.

37 Sobre o princípio da proporcionalidade e sua relação com o princípio da razoabilidade, ver Suzana de
Toledo Barros, O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis Restri-
tivas de Direitos Fundamentais, Brasília, Brasília Jurídica, 1996, 221 p.
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legalidade do procedimento, do justo processo,

do iter mediador do conflito entre a liberdade e

autoridade no jogo de poder desenvolvido pelas

atividades estatais, maiormente as atividades

jurídico-administrativas e judiciais.

Esse princípio consagra a garantia de posi-

ções processuais no exercício de poderes e com-

petências pelas autoridades, nos processos pe-

rante elas provocados ou por elas deflagrados,

ele exige que a imposição de qualquer ônus, en-

cargo, sanção, ou conferimento de direito,

asseguramento de posições, se dê pela mediação

do processo, judicial ou administrativo (ou mes-

mo o parlamentar). Os caminhos do exercício

do poder sobre as esferas de liberdades do indi-

víduo estão limitados pelas exigências do devi-

do processo legal. Sem observação dos ritos pro-

cessuais não se pode conceber atuação válida dos

poderes públicos, numa perspectiva garantística

ao indivíduo e não meramente formal.

O Juiz, o Administrador e o Legislador es-

tão vinculados aos processos que a ordem cons-

titucional e a infraconstitucional traçaram para

o exercício de suas atribuições e competênci-

as38 , como garantia fundamental dos indivídu-

os. A lei (sob pena de inconstitucionalidade for-

mal), a sentença (invalidade por error in pro-
cedendo), o ato administrativo (por violação

as regras e princípios atinentes ao processo ad-

ministrativo), se desencarrilados das trilhas pro-

cessuais pré-ordenadas pelo Direito, sujeitam-

se à invalidação.

O princípio do devido processo legal, no

plano do Direito Administrativo, pode ser si-

tuado perante o legislador e o administrador,

com imposições diferentes, mas convergentes.

Perante o administrador, ele deve assegu-

rar o status processualis39 , a garantia de posi-

ções jurídicas em cada processo em que haja

em um pólo o administrado e em outro a ad-

ministração ou particular. Mais: qualquer im-

posição de ônus, de supressão de bens ou di-

reitos, com os administrados ou com os servi-

dores e agentes políticos vinculados ao poder

hierárquico ou ético-disciplinar, deverá ser

mediada pelo processo, pelo processo e seu rito

garantido na lei pela Constituição, já que a

atividade processual não pode ser arbitrária,

nem desnecessariamente formalista, nem in-

terpretada de modo a suprimir ou enfraque-

cer posições jurídicas das pessoas. Temos aqui

os efeitos análogos do Direito Penal: nulla

poena sine processo, especialmente sem pro-

cesso válido, regular, justo e adequado às exi-

gências de cada rito e pretensões que estes fa-

zem operar.

Perante o legislador, podemos dizer que o

cidadão, caso falte-lhe procedimentos admi-

nistrativos para o exercício de determinados

direitos (e. g., falta de processo que regule o

devido rito para indenizações de sinistro pe-

rante atos ou omissões de responsabilidade da

administração pública na via administrativa

estadual ou municipal), impõe-se um verda-

38 Para uma leitura adequada das relações entre “poder e processo” no âmbito do Direito Público, inte-
ressantes são as observações de Carlos Ari Sundfeld, Fundamentos de Direito Público, São Paulo,
Malheiros, 1999.

39 Para aprofundamentos sobre a categoria status processualis, ver a obra de Robert Alexy, Teoria de Los
Derechos Fundamentales [Theorie der Grundrechte], trad. Ernesto Garzon Valdés, Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1993, p. 454-482.
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deiro direito ao procedimento legal (Robert

Alexy), no sentido que o legislador tem uma

obrigação de legislar, de criar as estruturas

legislativas que regulem os processos adminis-

trativos aptos a concretizarem, no plano legal,

o que a Constituição garantiu no constitucio-

nal. Teríamos aqui um verdadeiro direito a

emanação de normas sobre o procedimento

administrativo, imponível perante cada legis-

lador omisso em seu dever de legislar, em sua

obrigação concreta de legislar para perfazer o

processo legal faltante na ordem do direito.

Esta falta da emanação legislativa sobre o pro-

cedimento administrativo, em tese, pode ser

encarada como omissão inconstitucional,

como inconstitucionalidade por omissão40 , o

que, noutra face, firmaria o direito à emana-

ção de normas jurídicas concretizadoras do

devido processo legal41 .

Com isto quer-se apenas sublinhar que

pelo caráter fragmentário e aberto da Consti-

tuição, não basta, muitas vezes, que se asse-

gure uma garantia e lhe garanta a auto-

aplicabilidade. Muitas vezes, mesmo diante

de norma auto-aplicável, para dar-se maior

clareza, aplicação, segurança e conhecimen-

to a uma garantia, faz-se necessário o seu

desenvolvimento infraconstitucional median-

te lei. Pensemos o que seria da cláusula do

due process, no plano do Direito Processual

Civil, se não fosse o Código de Processo Civil.

E a garantia do due process administrati-

vo encontra uma peculiaridade não compar-

tida pelo processo civil, trabalhista ou penal:

para elaborá-lo muitas autoridades federais,

estaduais ou municipais, assembléias parla-

mentares, tribunais de contas e judiciais, tem

competência normativa, o que fazem medi-

ante regimentos ou leis. Assim, a estrutura

mínima sempre será dada pela Constituição,

mas o desenvolvimento, o asseguramento

potente e eficaz deverá ser desenvolvido pelo

Legislador ou ente constitucional com com-

petência normativa42 .

40 Nossa proposição de que o princípio constitucional do devido processo legal imporia tal dever, a cada
esfera da federação, pode soar algo destoante, diante da idéia de que o dever concreto de legislar deve
ser firmado por norma constitucional individualizada (regra constitucional), para poder gerar
inconstitucionalidade por omissão (cf. Clémerson Merlin Clève, A Fiscalização Abstrata de
Constitucionalidade no Direito Brasileiro, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1995, p. 220). Todavia,
devemos lembrar que os princípios podem assumir a posição de regras (Robert Alexy), e, por outro
lado, a hermenêutica constitucional demanda interação entre norma e realidade (Friderich Müller).

41 Para aprofundar a idéia de “direito à emanação de normas jurídicas”, ver o texto de José Joaquim
Gomes Canotilho, Tomemos a Sério o Silêncio dos Poderes Públicos – O Direito à Emanação de Nor-
mas Jurídicas e a Proteção Judicial contra Omissões Normativas in: - Sávio de Figueiredo Teixeira
(Coord.), As Garantias do Cidadão na Justiça, São Paulo, Saraiva, 1993, p. 351-367.

42 Aliás, e apenas como exemplo, o mandado de injunção, às vezes de eficácia tão criticada pela interpre-
tação inicial que lhe deu o STF, embora auto-aplicável, com imposição do rito do mandado de segu-
rança por força do artigo 24, parágrafo único, da Lei 8.038/90, seria mais potente e hábil à sua missão
constitucional se houvesse uma lei própria, regulando-lhe todos os efeitos e tramas processuais, como
desfrutam as demais ações constitucionais. Atente-se para o fato de que o mandado de injunção e a
ação direta de inconstitucionalidade são as únicas ações constitucionais típicas que carecem de desen-
volvimento processual via lei ordinária.



Princípios Constitucionais e Atividade Jurídico-Administrativa

98 Revista do Tribunal de Contas de Santa Catarina

O Princípio da Segurança Jurídica (Princípio da Segurança Jurídica (Princípio da Segurança Jurídica (Princípio da Segurança Jurídica (Princípio da Segurança Jurídica (art. 5°,

caput e seu inciso XXXVI, da CR) impõe que as

relações jurídicas, as posições de direito delas

decorrentes, se já validamente consolidadas,

se fruto de coisa julgada, ato jurídico perfeito

ou direito adquirido não sejam tocadas, buli-

das no sentido de revogá-las ou modificar-lhe

os efeitos já consolidados. Reclama também

que sejam bem respeitados os institutos da

decadência e da prescrição, especialmente no

que toca ao direito de punir, de investigar, de

aplicar sanções por parte das autoridades.

O Princípio da Igualdade (Princípio da Igualdade (Princípio da Igualdade (Princípio da Igualdade (Princípio da Igualdade (art. 5°, caput e seu

inciso I, da CR) impõe que os poderes públicos,

na edição de leis gerais e abstratas, na edição de

sentenças ou atos administrativos, trate a todos

com igualdade, na medida de suas forças econô-

micas, culturais e sociais. Proíbe privilégios, afas-

ta discriminações irrazoáveis, e impõe tratamento

isonômico para (tentar, tender) igualar os desi-

guais, especialmente em políticas públicas de

caráter social (saúde, educação, lazer etc). Esse

princípio reclama, para sua compreensão, a idéia

de que existem equiparações requeridas pela or-

dem jurídica, discriminações autorizadas e dis-

criminações vedadas43 .

Os Princípios do Contraditório e da AmplaPrincípios do Contraditório e da AmplaPrincípios do Contraditório e da AmplaPrincípios do Contraditório e da AmplaPrincípios do Contraditório e da Ampla

Defesa (Defesa (Defesa (Defesa (Defesa (art. 5°, inciso LV, da CR) têm, cada um,

o seu conteúdo jurídico44 . Como princípios

que consagram garantias processuais e posi-

ções processuais, poderiam ser lidos conjun-

tamente com o princípio do devido processo

legal. Todavia, a atual Constituição, disciplinou-

os em dispositivos separados, e separados eles

têm sido tratados pelos nossos doutrinadores,

com o que concordamos.

Aqui apenas sublinharemos alguns aspec-

tos da ampla defesa no campo do Direito Ad-

ministrativo45 . A defesa consiste em adução de

argumentos e produção de provas, bem como

o acompanhamento das produzidas (e o co-

nhecimento prévio delas) pela parte contrária

ou pela Administração Pública. Pode ser escri-

ta ou oral, pode ser pelo próprio interessado,

ou pelo representante legal regularmente cons-

tituído. Deve ser prévia a qualquer ato de deci-

são, deve ser hábil e forte a ponto de poder

influir à uma decisão favorável do postulante

ou do defendente.

Especialmente em processos administrati-

vos disciplinares, não poucas vezes, servidores

são processados sem a presença de advogados,

ao argumento de que o processo administra-

tivo deve ser informal, não se precisando im-

por tal exigência ao servidor. Esquecem-se ou

não sabem aqueles que defendem essa posi-

ção, principalmente naqueles processos onde

se cogita da penal capital (a demissão do ser-

43 Para o aprofundamento dessas idéias, nada melhor que o texto de Celso Antonio Bandeira de Mello,
O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, obra citada.

44 Para se ter uma idéia mais precisa a respeito desse distintos conteúdos, ver os textos de Ada Pelegrini
Grinover, intitulados Defesa, Contraditório, Igualdade e Par Condicio na Ótica do Processo de Estru-
tura Cooperatória (p. 01-16) e O Conteúdo da Garantia do Contraditório (p. 17-44), editados em seu
livro Novas Tendências do Direito Processual, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1990.

45 Ver o texto Agustin A. Gordillo, La Garantia de Defensa como Principio de Eficacia en el Procedimento
Administrativo, Revista de Direito Público, São Paulo, Revista dos Tribunais, n° 10, out./dez. 1969, ano
II, p. 16-24; também Romeu Felipe Bacelar, obra citada, p. 263-286.
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viço público), que muitas vezes, tanto a co-

missão processante quanto o processado ca-

recem de conhecimentos técnicos, e o proces-

so, por ignorância ou má-fé, acaba, não raro,

tendo suas garantias solapadas, chegando a

resultados ilegais e irrazoáveis, por que faltou

técnico jurídico no procedimento, em atuação

de defesa para a parte processada.

Para que pudéssemos evitar as conseqüên-

cias nefastas desta indiferente posição

(in)jurídica, seria de bom alvitre que as leis de

processo administrativo impusessem à admi-

nistração pública o dever de garantir ao admi-

nistrado razoável defesa técnica. Seria de bom

tom também que os Tribunais e Juízos

monocráticos que conhecerem insurgências

contra processos administrativos reconheçam

a delicadeza de uma demissão, de uma pena

capital, aplicada em processos onde não se

ensejou ao processado defesa técnica atuante e

eficaz. A Administração Pública ganharia com

isso, o administrado sem dúvida, o Judiciário e

toda a sociedade. O emprego público legitima-

mente conquistado não pode ser defenestrado

sem que uma defesa eficaz se realize antes de

qualquer decisão da autoridade46 .

O contraditório, o princípio constitucional

do contraditório47 , impõe que as acusações se-

jam pormenorizadas, que o tempo para defesa

seja razoável e integral, exige comunicações pré-

vias à pratica dos atos processuais, reclama o

debate franco e oportuno sobre todos os pon-

tos da causa, determina que a decisão final do

processo atente para todas as provas e argumen-

tos apresentadas pelas partes, o que se revelará

em uma motivação honesta, integral, imparci-

al, eficiente, técnica e razoável.

O contraditório postula o tratamento

igualitário no processo, a par condicio, neste

caso, prioriza que a presidência do processo

atente para eventual hipossuficiência de de-

fesa de algumas das partes. Isto ocorrendo,

exige-se intervenção processual tenden-

cialmente igualizadora. Mais: exige comuni-

cação pessoal e presencial dos atos

intimatórios aos interessados, não bastando,

principalmente em processo de índole

sancionatória, a mera publicação editalícia da

comunicação (aqui vai o seu vínculo com o

princípio da publicidade, a publicidade para

a parte, não aquela direcionada a todos in-

distinta e indiferentemente48 ).

46 Neste sentido ver a lição de Lúcia Valle Figueiredo: “Se a parte ‘acusada’ da prática de infração admi-
nistrativa ou disciplinar não se defender por advogado, deverá lhe ser nomeado defensor. Ainda, se
defesa não houver, quer por revelia, quer porque entenda a parte de não se defender, a nomeação de
defensor dativo é absolutamente necessária, do mesmo modo que no processo penal (art. 261 do
Código de Processo Penal), sob pena de nulidade. Mesmo que se trate de sindicância, e não de inqué-
rito administrativo, é imprescindível a nomeação de defensor, se dela resultar diretamente sanção
(...).” cf. seu Procedimento e Processo Administrativo, in: - Perspectivas do Direito Público: estudos em
homenagem a Miguel Seabra Fagundes, Belo Horizonte, Del Rey, 1995, p. 395.

47 Ver sobre o princípio do contraditório no processo disciplinar, as aprofundadas lições de Romeu
Felipe Bacellar, obra citada, p. 199-261.

48 Ver as observações de Carlos Ari Sundfeld em seu Princípio da Publicidade Administrativa – Direito de
Certidão, Vista e Intimação, Revista de Direito Público, São Paulo, Revista dos Tribunais, n° 82, abr./
jun 1987, ano XX, p. 52-64, especificamente p. 60-63.
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Esse detalhe pode parecer pouco relevante,

se desatendermos a algumas questões práticas:

resultados de concursos públicos e chamamen-

to para a posse publicadas uma única vez, em

jornais de pouca circulação, ou de grande circu-

lação mas em parte do periódico de pouca aten-

ção do público interessado, ou em tamanho edi-

torial que não chame a devida atenção, para o

fim de frustrar a ordem de preferência dos clas-

sificados, ou mesmo fazer com que percam o

direito de assumir o cargo, no intuito de ajudar

algum “afilhado” do poder; processos adminis-

trativos de julgamento de contas, nos quais os

atos decisórios são publicados no diário oficial

apenas com o número dos autos e o nome do

interessado, sem remissão a eventual advogado,

ou comunicação processual pessoal somente ao

interessado e não aos seus representantes.

Os Princípios do Juiz e do Promotor Natu-Princípios do Juiz e do Promotor Natu-Princípios do Juiz e do Promotor Natu-Princípios do Juiz e do Promotor Natu-Princípios do Juiz e do Promotor Natu-

raisraisraisraisrais (((((ambos com sede no     art. 5°, LIII, da CR)

antes admitidos apenas no processo penal,

hoje são aceitos no processo civil e devem ser

bem aceitos no processo administrativo.

O princípio do juiz natural exige que juízo
prévio, anterior ao fato, criado e competenciado
por lei, processe o caso e julgue-o, de acordo

com critérios racionais estabelecidos pela ordem

do direito. Dele se exige imparcialidade,

eqüidistância dos interesses em controvérsia.

Esse princípio proscreve a nomeação de juízos

ex post factum, ou melhor, a nomeação de

juízes, órgãos ou instâncias especialmente para

julgar determinado caso, no intuito de impe-

dir privilégios abusivos ou perseguições arbi-

trárias.49

Nos quadrantes do Direito Administrativo

isso deve significar que somente as autorida-

des constituídas segundo a lei (e muitas vezes

– e melhor -, pela própria lei), poderão conhe-

cer de questões jurídico-administrativas e

solvê-las. Os administrados tem o direito de

conhecer, previamente aos fatos, caso algum

dia incorram em faltas ou demandem prote-

ção a direitos, quem, em tese, irá julgar suas

demandas administrativas. Não se exige o co-

nhecimento da pessoa física ou de seu nome,

mas do cargo, da atribuição, da competência,

do tipo de agente que terá a incumbência de

conhecer e julgar a questão jusadministrativa.

E esta autoridade “prévia” estará defini-

da em lei, regimento, estatuto, contrato, ou

outra fonte normativa hábil, e deverá estar

garantida contra manobras arbitrárias para

a seleção “do melhor” juiz para o caso. Além

disso, deverá a administração, através da pu-

blicidade, fornecer prova pública da

investidura prévia do agente (ou agentes –

pessoas físicas, nomes concretos) em sua

função julgadora. Depois, deverá haver a ga-

rantia mínima de que os juízes administra-

tivos possam ter imparcialidade, ainda que

em tese: exigência de estabilidade dos servi-

dores para integrar a comissão processante

ou inamovibilidade quebrável apenas por de-

cisão colegiada de elevado quorum.

Numa metáfora talvez imperfeita, podemos

dizer que a outra face do juiz natural é a garan-

tia, o princípio constitucional do promotor

natural, do acusador natural, do deflagrador

processual prévio e conhecido de antemão, es-

49 Sobre o princípio do juiz natural no processo administrativo disciplinar, ver Romeu Felipe Bacellar,
obra citada, p. 287-342.
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pecialmente em processos administrativos nos

quais se exige a ação, a atitude de determina-

das autoridades administrativas (e não de ou-

tras, ou de outros que não estejam investidos

de autoridade legal). Tanto quanto um julga-

mento imparcial exige-se uma acusação impar-

cial, uma movimentação acusatória comprome-

tida com interesses legítimos, próprios ao Esta-

do Democrático de Direito. Exigir julgamento

imparcial, e deixar a acusação ao Deus dará, sem

respeito a formas jurídicas é acreditar que a

irracionalidade ganhará racionalidade, que a ile-

galidade terminará bem, dentro da legalidade,

pela idéia singela que a simples existência de

juiz imparcial será o suficiente para banir o ar-

bitrário e brecar as injustiças.

Pensamentos com esse matiz são clau-

dicantes e avessos aos postulados da Repúbli-

ca e do Estado Democrático de Direito. O pro-

cesso não será apenas doloroso e injusto, one-

roso e causticante se lhe sobrevier decisão in-

justa e parcial; ele também será ruim se for

processado por perseguição arbitrária, sem

fundamento, com desgastes emocionais e

morais para as partes, com gastos econômi-

cos para as partes e financeiros para adminis-

tração, que poderia ter usado servidores para

outra função que não a de processar feito sem

valia jurídica, já que sua deflagração se deu

por acusador parcial, perseguidor e arbitrário.

Não poucas vezes, no plano da adminis-

tração ou do judiciário, se impugna que o pro-

cesso foi iniciado por pessoa incompetente ou

arbitrária, todavia, pela imprópria sobre-posi-

ção do princípio do informalismo processual,

da instrumentalidade das formas, e do apro-

veitamento dos atos jurídicos, se afasta a tese,

sob o argumento que prejuízo não houve, já

que a decisão final foi justa e resolveu o caso

de modo favorável ou razoável. Isso é muito

ruim, pois de um lado desobriga os acusado-

res de agir de modo responsável e legal, e, de

outro, coloca as partes como reféns de capri-

chos que apenas serão contidas se o juiz for de

“índole” diferente da do acusador. Por outro

lado, quem persegue não apenas “oferece” acu-

sação, faz de tudo para vê-la provada até mes-

mo contra a lei e os princípios mais come-

zinhos (a vontade de poder por vezes se

incompatibiliza com a vontade de constitui-

ção – [Konrad Hesse]).

Além disso, em matéria de Administração

Pública, que é matéria a maioria das vezes

imersa no universo político, na cena política,

o processo em andamento é mais perverso, é

mais importante, é mais “eficaz” e assombro-

so que decisão final, que, muitas vezes, previ-

amente, sabe-se, que após apurados os fatos,

não terá outro caminho senão o de não one-

rar ou de absolver o acusado.

Esses princípios constitucionais gerais, en-

tre outros, são exemplos de como a complexa

trama de princípios constitucionais age no

núcleo de convergência principiológica

jusadministrativa. Eles guardam origem, des-

dobramento dos princípios republicano e do

estado democrático de direito. Vejamos agora

alguns princípios setoriais, para os quais esses

princípios gerais dão alguma origem e desen-

volvimento.

Princípios constitucionais setoriais

A doutrina brasileira tem apontado como

princípios constitucionais setoriais da admi-

nistração pública, especialmente aqueles assen-

tados no caput, do artigo 37, da Constituição
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da República (legalidade50 , impessoalidade,

moralidade, publicidade51 , eficiência52 ). Além

desses, os estudiosos enumeram, entre outros,

o princípio da motivação dos atos adminis-

trativos53  (princípio implícito), e os princípi-

os da legitimidade da despesa pública54  e da

economicidade55 , que também podem inte-

grar o rol de princípios constitucionais

setoriais da administração pública brasileira,

embora a posição topográfica os situe “longe”

do capítulo da “Administração Pública”, colo-

cando-os no capítulo da “Fiscalização Contábil,

Financeira e Orçamentária”.

Esses princípios se endereçam para todos

os ramos da administração pública federal,

estadual e municipal, servindo de parâmetro

de validade para atos administrativos, supri-

mento de lacunas para decisões administrati-

vas e padrão hermenêutico para solução de

problemas jusadministrativos. Assim, tanto na

via dos procedimentos de controle internos à

administração, como nas vias de controle ex-

terno, especialmente a judicial, eles devem ser

levados obrigatoriamente em conta.

O que não podemos esquecer é que além

dessas autoridades, os legisladores administra-

tivos federal, estadual e municipal também

estão vinculados à força normativa desses prin-

cípios. Se houver lei ou qualquer outro ato

normativo geral e abstrato que contrarie as

diretivas desses princípios (regimentos parla-

mentares ou tribunalícios etc), eles sucumbi-

rão em face da juridicidade principiológica

jusadministrativa.

O Princípio da Legalidade AdministrativaPrincípio da Legalidade AdministrativaPrincípio da Legalidade AdministrativaPrincípio da Legalidade AdministrativaPrincípio da Legalidade Administrativa vai

densificado não só pelo artigo 37, caput, mas

também pelos artigos 5°, II e 84, IV da Consti-

tuição Federal. É consabido que no plano ad-

ministrativo ele significa: todo ato do poder

público que contraste com a lei é inválido56 ;

todo ato do poder público que tenha sido pra-

ticado sem autorização da lei é inválido57 ; se

uma lei conceder poder administrativo sem

limitá-lo, consubstanciando verdadeira cláusu-

50 Sobre o princípio da legalidade ver o texto de Celso Antônio Bandeira Mello, Regulamento e Princípio
da Legalidade, Revista de Direito Público, São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 96, out./dez. 1990, ano
24, p. 42-50.

51 Sobre os princípios constitucionais da legalidade (juridicidade), moralidade, publicidade e
impessoalidade, ver o já citado livro de Carmem Lúcia Antunes Rocha, p. 69-249.

52 Sobre o princípio da eficiência ver o texto de Joel de Menezes Niebhur, Princípio da Eficiência: Dimen-
são Jurídico-Administrativa. Revista Semestral do Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência
Jurídica da UNIVALI, Itajaí, UNIVALI, ano VI, nº 11, out/2000, p. 89-99.

53 Sobre o princípio da motivação ver Fábio Medina Osório, O Princípio Constitucional da Motivação
dos Atos Administrativos: exame de sua aplicabilidade prática aos casos de promoção e remoção de
membros do Ministério Público e Magistratura por Merecimento nas respectivas carreiras, Revista
dos Tribunais, ano 89, v. 774, abr. 2000, p. 11-63 e Ney José de Freitas, Dispensa de Empregado Público
e Princípio da Motivação, Curitiba, Juruá, 2002, 177p.

54 Sobre o princípio da legitimidade ver Bertoncini, ob. cit., p. 250.
55 Sobre o princípio da economicidade, idem, p. 249-250.
56 Cf. Mateus Bertoncini, ob. cit., p. 91.
57 Ibidem.
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la de conteúdo abdicatório ou demissório do

poder de legislar, ou seja, se, por via transversa,

oportuniza delegação indevida ao administra-

dor, fazendo com que este defina por ato ad-

ministrativo o que só legislador poderia fazê-lo

por ato legislativo, a lei será inconstitucional58 .

O Princípio da Impessoalidade (Princípio da Impessoalidade (Princípio da Impessoalidade (Princípio da Impessoalidade (Princípio da Impessoalidade (art. 37, caput,

da CR), desdobra, no plano administrativo, o

princípio constitucional geral da igualdade. Por

ele se proscreve, se proíbe, como dito e redito,

privilégios, perseguições, atuações pessoais para

privilegiar ou discriminar ilegalmente.

Nas palavras de Mateus Bertoncini, este

princípio evidencia que:

“A Administração Pública, independen-
temente do agente público que desem-

penha determinada função, deve dispen-
sar aos administrados tratamento impar-
cial, devendo o servidor despir-se de hu-
mores e sentimentos que possam inter-
ferir no bom desempenho da atividade
funcional, pois na relação jurídica que se
firma entre a entidade pública e o admi-
nistrado-cidadão não deve interferir o
eventual interesse político ou pessoal do
agente público em beneficiar ou preju-
dicar determinado administrado. O mes-
mo deve conduzir-se profissionalmente,
cumprindo as normas que informam a
atividade administrativa, dispensando
tratamento imparcial aos cidadãos-admi-
nistrados. Ele – agente público – é a Ad-
ministração Pública, que não tem seu
rosto e seus sentimentos. A ela – Admi-
nistração – cabe agir com isonomia rela-
tivamente aos administrados.”59

58 Cf. Gilmar Ferreira Mendes, em seu texto Questões Fundamentais de Técnica Legislativa, Revista Tri-
mestral de Direito Público, nº 01, 1993, p. 262-263. Suas observações merecem transcrição:
“Os postulados do Estado de Direito, da Democracia (art. 1º) e o princípio da reserva legal (Cf. art. 5º,
II) impõem que as decisões normativas fundamentais sejam tomadas pelo legislador.
Assinale-se, a propósito, que a utilização de fórmulas legais exageradamente genéricas e a outorga de
competência para sua concretização a órgãos administrativos, mediante expedição de atos regula-
mentares (regulamentos, instruções, portarias), podem configurar ofensa ao princípio estrito da le-
galidade, caracterizando, ademais, ilegítima delegação legislativa.
A doutrina assinala, majoritariamente, que há delegação indevida quando se permite ao regulamento
inovar inicialmente na ordem jurídica, atribuindo-se-lhe a definição de requisitos necessários ao
surgimento de direito, dever, obrigação ou restrição. (...).
É verdade que a identificação de uma delegação legislativa indevida, em virtude da adoção de cláusula
de conteúdo abdicatório ou demissório, há de ser feita em cada caso. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal fornece, todavia, elementos para que se estabeleça uma orientação mais ou menos
segura sobre o assunto.
Embora considerasse nulas as autorizações legislativas incondicionadas ou de caráter demissório, a
doutrina dominante sempre entendeu legítimas as autorizações fundadas no enunciado da lei for-
mal, desde que do ato legislativo constassem os standards, isto é, ‘os princípios jurídicos inerentes à
espécie legislativa.’ Esforçando-se por sistematizar esse entendimento, afirma Carlos Maximiliano
que seriam inconstitucionais as leis cujo conteúdo se cingisse ao seguinte enunciado:
‘O Poder Executivo é autorizado a reorganizar o Tribunal de Contas.”
Aceitam-se, porém, como legítimas fórmulas que enunciem, v. G.:
‘Fica o Poder Executivo autorizado a reorganizar o Ensino Superior, sobre as seguintes bases: 1) só
obtêm matrícula os bacharéis em letras diplomados por ginásios oficiais; 2) (...)’.
Na elaboração da lei devem ser evitados as autorizações legislativas puras ou incondicionadas, de
nítido e inconfundível caráter renunciativo. Elas representam inequívoca deserção da obrigação de
deliberar politicamente e podem caracterizar afronta ao princípio da reserva legal.”

59 Cf. obra citada, p. 103.
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O Princípio da Moralidade AdministrativaPrincípio da Moralidade AdministrativaPrincípio da Moralidade AdministrativaPrincípio da Moralidade AdministrativaPrincípio da Moralidade Administrativa

(((((art. 37, caput, da CR) consagra a adoção de

critérios substanciais, materiais, para análise

do comportamento ético (e institucional) dos

agentes públicos e dos atos administrativos

que esses praticaram dizendo atender interes-

ses da administração pública.

Para termos idéia mais aproximada desse

princípio, atentemos para a lição de Carmem

Lúcia Antunes Rocha:

“A moralidade administrativa é o princípio
segundo o qual o Estado define o desem-
penho da função administrativa segundo
uma ordem ética acordada com os valores
sociais prevalentes e voltada à realização de
seus fins. Esta moral institucional, conso-
ante aos parâmetros sociais, submetem o
administrador público.
Considerando que o princípio da
moralidade administrativa aperfeiçoa,
assim, a virtude do comportamento da
Administração Pública e, ainda, que esta
virtuosidade é apreciada em sua adequa-
ção aos fins postos e cujo atingimento
se busca pela pessoa pública, verifica-se
que ele não seria plenamente observa-
do se os meios de que se devem valer os
agentes competentes não fossem obje-
to de exame e avaliação em sua conso-
nância com as necessidades para reali-
zação daqueles objetivos.
O acatamento do princípio da mora-
lidade pública dá-se pela qualidade ética
do comportamento virtuoso do agente
que encarna, em determinada situação,
o Estado Administrador, entendendo-se
tal virtuosidade como a conduta confor-
me à natureza do cargo por ele desenvol-
vida, dos fins buscados e consentâneos
ao Direito, e dos meios utilizados para o
atingimento destes fins.

Por isso (...) a moralidade administra-
tiva não se restringe à verificação da
obtenção de utilidade para a garantia
de um determinado interesse público
tido como meta da ação do agente.
Mais que isto, a moralidade adminis-
trativa que se pretende ver acatada
adentra ao reino da finalidade de ga-
rantia da realização dos valores expres-
sos na idéia de Bem e da Honestidade,
que se pretendem ver realizados se-
gundo o Direito legítimo.
E é exatamente nesta perspectiva mais
alargada e aprofundada da moralidade
administrativa, como princípio jurídi-
co dotado de substância de Justiça e
não apenas de forma de Direito, que
importa, para saber-se de sua observân-
cia e respeito, a virtude dos meios pra-
ticados sob o argumento ou sob o fun-
damento de que por eles se chegará a
determinado fim público. É que desde
a tomada de decisões administrativas
e, inclusive, para esta tomada de deci-
sões, a virtude do bem e garantia da
honestidade devem transparecer. Na
Administração Pública não pode pros-
perar a idéia (...) e a prática de que to-
dos os meios são bons e juridicamente
aceitáveis quando seu emprego sobre-
vier a concretização de determinada fi-
nalidade ou a obtenção de determina-
da utilidade para o público. (...).”60

O Princípio da Publicidade Administrati-Princípio da Publicidade Administrati-Princípio da Publicidade Administrati-Princípio da Publicidade Administrati-Princípio da Publicidade Administrati-

va (va (va (va (va (art. 37, caput, da CR) é essencial à confi-

guração e estabilidade do Estado Democráti-

co de Direito. Inclusive é instrumental à rea-

lização de outros princípios constitucionais,

como os da moralidade, impessoalidade, le-

galidade e eficiência. Sem a ocorrência e res-

peito à publicidade esses princípios não ser-

60 Cf. obra citada, p. 192-193.
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virão adequadamente como parâmetros de

valia jurídica para os atos e negócios da Ad-

ministração Pública.61

O princípio da publicidade, como já dito e

redito, combate o segredo, a mentira, o escu-

so, o reservado, aquilo que se faz para o não

conhecimento do público de cidadãos, já que

se está a atender interesses que não os públi-

cos ou mesmo a agredi-los. A publicidade visa

combater a ausência de transparência nos ne-

gócios públicos, estimular a abertura dos re-

gistros e dados administrativos à fiscalização

pela cidadania. Ela é condição de eficácia dos

atos administrativos: ato administrativo não

publicado, não pode gerar efeitos.

Se nos for lícita a conclusão, podemos di-

zer que a publicidade tem uma dimensão co-

letiva e outra individual: coletiva quando im-

põe que sejam publicados os dados adminis-

trativos em veículos oficiais, ou que sejam

franqueadas as informações pertinentes a

qualquer do povo; individual quando impõe

que no transcurso de processos administra-

tivos onde figurem interessados, na qualida-

de de postulantes ou acusados, sejam esses

intimados pessoalmente das decisões neles

tomadas, para que realizem o que de direito.

Nesta última perspectiva, a publicidade la-

deia a ampla defesa e o contraditório. Sem a

comunicação pessoal, sem a publicidade in-

dividualizada, não pode haver defesa nem

contraditório eficaz.62

O Princípio da Eficiência (Princípio da Eficiência (Princípio da Eficiência (Princípio da Eficiência (Princípio da Eficiência (art. 37, caput, da

CR), elevado recentemente ao patamar cons-

titucional (Emenda Constitucional n° 19,

04.07.98), é definido por José Eduardo Martins

Cardozo “... como sendo aquele que determi-

na aos órgãos e pessoas da Administração di-

reta e indireta que, na busca das finalidades

estabelecidas pela ordem jurídica, tenham uma

ação instrumental adequada, constituída pelo

aproveitamento maximizado e racional dos

recursos humanos, materiais, técnicos e finan-

ceiros disponíveis, de modo que possa alcan-

çar o melhor resultado quantitativo e qualita-

tivo possível, em face das necessidades públi-

cas existentes.”63

Ele se insere no conjunto de reformas ad-

ministrativas empreendidas pelo governo de

Fernando Henrique Cardoso, e, de algum

modo, reflete o anseio da sociedade por efici-

ência, presteza, agilidade, segurança e bom

atendimento de nossos serviços públicos.

Como foi alçado em patamar constituci-

onal, é parâmetro não só para atos adminis-

trativos mas também para as leis e atos

normativos correlatos. Assim, leis que cri-

em entraves à eficiência, que burocratizem

desmedidamente o serviço público, desaten-

dendo a racionalidade necessária à boa con-

secução do serviço, poderão ser invalidadas

nas vias de controle de constitucionalidade,

por inconstitucionalidade material, por

malferimento ao princípio constitucional da

eficiência. Desta forma, não somente os atos

administrativos deverão ser moldados se-

gundo a idéia de “eficiência administrativa”,

também a lei deverá homenageá-la.

61 Cf. Mateus Bertoncini, ob. cit., p. 112.
62 Cf. Carlos Ari Sundfeld em seu Princípio da Publicidade Administrativa..., obra citada, p. 60-63.
63 Apud, Mateus Bertoncini, obra citada, p. 124-125.
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O Princípio da Motivação (Princípio da Motivação (Princípio da Motivação (Princípio da Motivação (Princípio da Motivação (deduzível da

cláusula do Estado de Direito c/c o princípio

da legalidade administrativa), é princípio cons-

titucional implícito na ordem constitucional

federal. Ele impõe que a administração de-

monstre suas razões ao decidir processos ad-

ministrativos, ao perfazer atos administrati-

vos. Ele é meio pelo qual também se fiscaliza a

legalidade dos atos administrativos, já que as

razões, a fundamentação que exterioriza a

motivação deve explicitar os motivos de fato e

de direito que embasaram a prática do ato, que

fundaram a decisão administrativa.

Por ele se operacionaliza a adequada fisca-

lização interna e externa da administração

pública. O administrado pode aquilatar se seu

pleito ou sua sanção foram decididos de modo

racional e legal; as pessoas conhecem as razões

que presidiram a atuação dos governantes e

da administração da qual esperam eficiência,

moralidade, legitimidade, economicidade etc;

o Judiciário, ou os órgãos superiores da admi-

nistração, informados das razões, dos motivos

legais e fáticos dos atos administrativos, pode-

rão avaliar se foram tomados nos limites da

lei e do Direito.

O princípio da motivação constitui uma das

maiores exigências de racionalidade, de conten-

ção do arbítrio, de fiscalização da administra-

ção e garantia da legalidade dos atos adminis-

trativos no Estado Democrático de Direito. Vá-

rios princípios gerais nele se realizam como, por

exemplo, os princípios do contraditório e da

ampla defesa. Na motivação do ato, que aten-

tará para as razões dos interessados, é que se

verificará se o contraditório foi respeitado e se

a defesa foi homenageada, ou se apenas foram

momentos pro forma para a pseudovalia do

arbítrio e do descaso de autoridades.

Clélio Chiesa resume o valor deste princípio,

tratando-o como exigência de fundamentação:

“A função da fundamentação é a de jus-
tificar a edição do ato administrativo
fundamentado.
(...).
A fundamentação reduz o risco da prá-
tica de arbitrariedades, pois facilita o
controle interno, realizado pela pró-
pria Administração, bem como o con-
trole externo feito pelo Poder Judiciá-
rio” (p. 16)
“Na lição de Juan Carlos Cassagne, a
fundamentação consiste na exte-
riorização das razões que justificam e
fundamentam a emissão do ato, que
versam tanto sobre as circunstâncias de
fato e de direito como no interesse pú-
blico que se persegue com a edição do
ato (finalidade).
Assim, podemos dizer que a fundamen-
tação deve conter a enunciação do mo-
tivo do ato, o motivo legal, a correlação
lógica entre os fatos ocorridos e o ato
praticado, além de indicar sua finalida-
de. Em outras palavras, é preciso que a
autoridade administrativa enuncie as
razões fáticas, lógicas e jurídicas pelas
quais praticou o ato, mais o objetivo que
pretendia alcançar com o ato. É neces-
sário que a Administração exponha por
que praticou o ato.” (p. 18)64

64 Cf. seu O Princípio Implícito da Obrigatoriedade da Fundamentação Expressa dos Atos Administrati-
vos, Revista dos Tribunais. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo, RT, a. 2, nº
8, jul./set. 1994, p. 11-27, p. 16 e 18. No mesmo sentido Carlos Ari Sundfeld, Motivação do Ato Admi-
nistrativo como Garantia dos Administrados, Revista de Direito Público, São Paulo, RT, a. XVIII, nº 75,
jul./set. 1985, p. 118-27.
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O Princípio da Legitimidade Princípio da Legitimidade Princípio da Legitimidade Princípio da Legitimidade Princípio da Legitimidade está previsto

no artigo 70, caput, da Constituição Federal.

Por ele nosso Direito positivou, de forma mais

peremptória, um olhar mais substancialista,

material, não meramente formal por sobre os

atos administrativos e sua fiscalização65 . Nele

se fundamenta a necessidade de o Adminis-

trador consultar a aspiração geral, a vontade

dos cidadãos, auscultar suas carências e dese-

jos vertidos em interesse público. Atos, despe-

sas e receitas legítimas são aquelas que aten-

dem aos anseios populares, anseios estes, em

uma federação, medido em cada unidade fe-

derativa, em cada povo nela existente.

Entendemos que embora esse princípio

pareça estar mais endereçado à práxis de fisca-

lização dos Tribunais de Contas e dos Parla-

mentos, ele pode e deve orientar o atuar do

Judiciário quando este estiver desenvolvendo

sua missão judicial de controle externo da

administração pública. Assim, ações popula-

res, ações civis públicas, demais ações coleti-

vas e até mesmo, quando possível, ações indi-

viduais poderão fundar suas pretensões com

base nesse princípio.

Embora situado em meio as atividades de

fiscalização financeira, orçamentária e

contábil tão próprias ao Tribunal de Contas e

aos Parlamentos, e aos controles internos da

administração pública em geral, se aperfei-

çoando por meio do processos administrati-

vos fiscalizatórios, nada obsta, insista-se, que

esse princípio seja paramétrico, inspirador

interpretativo e supletor de lacunas no âm-

bito de processos judiciais de controle.

Assim, não só a legitimidade das despe-

sas e receitas públicas poderá ser questiona-

da nas vias do processo administrativo e do

processo judicial, todo e qualquer ato ad-

ministrativo, ainda que não relacionado di-

retamente à despesa e receita, desde que

imponha encargos a Administração e seus

administrados, com conseqüências sobre

direitos coletivos e individuais, e desde que

se enseje a hipótese, poderá ser discutido

tendo como viés o princípio da legitimida-

de. Também esse princípio é paramétrico no

controle de constitucionalidade, servindo de

invalidação às leis que lhe contrariem o sig-

nificado.

O Princípio da EconomicidadePrincípio da EconomicidadePrincípio da EconomicidadePrincípio da EconomicidadePrincípio da Economicidade também

logra sede expressa no artigo 70, caput, da CR.

Por ele se exige que o administrador público

haja de modo a otimizar a ação estatal no sen-

tido de “... encontrar a solução mais adequada

economicamente na gestão da coisa pública.

A violação manifesta do princípio dar-se-á

quando constatado vício de escolha assaz im-

perfeita dos meios ou parâmetros voltados

para obtenção de determinados fins adminis-

trativos.”66

Este princípio possui um conteúdo econô-

mico no sentido “que os parcos recursos do

Estado devem ser empregados visando aos

melhores resultados econômicos ‘do ponto de

vista qualitativo e quantitativo’ (...).”67

65 Cf. Juares Freitas, apud Mateus Bertoncini, ob. cit., p. 250.
66 Cf. Juares Freitas, apud Mateus Bertoncini, ob. cit., p. 249.
67 Cf. Mateus Bertoncini, com base em Juarez Freitas, ob. cit., p. 249/250.
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Esse rol de princípios constitucionais

setoriais administrativos não é exaustivo. Os

tratadistas do Direito Administrativo enume-

ram outros aqui não tematizados. O elabora-

mos para que o leitor tenha, ainda que sem

grandes aprofundamentos, uma dimensão da

complexa trama de princípios constitucionais

que dizem respeito à matéria jusadministrativa.

Considerações finais

Muitas outras anotações poderiam ser fei-

tas a propósito do tema, todavia, os limites

que cercaram esse trabalho não nos permiti-

ram alargar a empreitada.

Devemos ainda considerar que os princí-

pios constitucionais podem colidir entre si,

demandando do intérprete ponderação, con-

cordância prática, para que, em cada caso, pos-

sa prevalecer o princípio de maior importân-

cia, diante das circunstâncias fáticas e jurídi-

cas apresentadas em cada situação a ser solvi-

da pelo intérprete68 .

Outra questão digna de consideração é que

o manejo dos princípios constitucionais (e dos

princípios em geral) exige não apenas conhe-

cimento do conteúdo, da significação de um

princípio em si considerado, exige método,

manejo de técnica, da metódica tendente a

compreender a relação de um princípio com

as demais normas constitucionais de maior

densidade (regras) e com os princípios de

maior ou menor abertura. Comumente vários

princípios concorrem à solução de um único

caso. Adotar unilateralmente a posição de ape-

nas um princípio é desconhecer os fins de um

sistema normativo aberto, composto por re-

gras e princípios, destinado a realizar as tare-

fas e as missões do Estado Democrático de

Direito neste limiar do século XXI.

Neste sentido, muitas vezes o preconcei-

to, a ignorância ou mesmo a má-fé de alguns

operadores desavisados, faz com que um úni-

co princípio seja absolutizado, derrogando a

força de outros de maior importância em face

do caso, e mesmo frustrando a aplicação de

regras constitucionais ou legais. Tomamos

como exemplo certos excessos que se tem

tomado em torno do princípio da moralidade

administrativa, em ações aforadas com base

na Lei 8.429/92 (Lei de combate a impro-

bidade administrativa). Algumas vezes, juízes,

promotores e mesmo advogados de autor e

réu, têm supervalorizado somente esse prin-

cípio, fazendo com que o princípio da segu-

rança jurídica, do devido processo legal, da

tipicidade, da motivação, sejam declinados

em prol de uma visão unilateral que vê como

maior valor a “moralidade administrativa”,

mesmo diante dos imperativos do Estado

Democrático de Direito e do sistema de di-

reitos fundamentais que o fundamenta, dá-

lhe vida e legitimidade.

68 Ver, para tanto, nosso livro, p. 243-247. Verificar instigante situação prática solvida em parecer por
Eros Roberto Grau, Despesa Pública - Conflito de Princípios e Eficácia das Regras Jurídicas - O Princí-
pio da Sujeição da Administração às Decisões do Poder Judiciário e o Princípio da Legalidade da
Despesa Pública, Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, Malheiros, n. 02, 1993, p. 130-48.
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Para evitarmos equívocos desta natureza,

faz-se necessário o conhecimento, a crítica e a

prática das conquistas da teoria contemporâ-

nea dos princípios. Lidar com o arcabouço das

atividades administrativas estatais e seu nú-

cleo principiológico exige esse dever de ciên-

cia, esse compromisso ético-profissional que

cinge a todos os operadores do direito: conhe-

cer a ordem jurídica, especialmente sua dimen-

são principiológica, notadamente a dimensão

principial constitucional.

Os princípios constitucionais, seu conhe-

cimento e sua prática são condições sem as

quais uma honesta, hígida, eficiente e legí-

tima atividade administrativa não se reali-

zará na República e no Estado Democrático

de Direito que estamos a construir, dia-a-

dia, neste País.
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dos Tribunais de Contas
Diogo de Figueiredo Moreira Neto*

titucionalmente adotada, porém, mais do

que isso, a que parta de uma ampla com-

preensão do que esses órgãos hoje represen-

tam como bastiões dos direitos fundamen-

tais e da democracia.

Justificação do método

Existe uma diferença entre compreender a

Ciência como uma representação objetiva do

real e compreendê-la como maneira subjetiva

de ver a realidade.

Há, por isso, uma distinção abissal a sepa-

rar a Ciência do Direito do positivismo

empírico, que, imperando hegemônico por

quase um século, instilou-nos a crença do

racionalismo novecentista de que a Ciência era

um espelho do real, e que, em conseqüência,

o Direito, tampouco, poderia passar de um co-

nhecimento empírico depurado de desejos, de

aspirações e de valores, pois de outro modo

ele não seria “científico”.

A percepção juspolítica
dos tribunais de contas

É indiscutível que as grandes mudanças que

revolucionaram a Política e o Direito no curso

do século vinte tiveram a sociedade como sua

grande protagonista, alumbrada pela Revolu-

ção das Comunicações, conscientizada à custa

das amargas experiências dos holocaustos de

três guerras mundiais e das decepções de ou-

tras tantas ideologias salvacionistas, e guinda-

da a interlocutora das organizações políticas

policráticas emergentes do novo modelo do

Estado Democrático de Direito.

Nesse novo contexto juspolítico, a per-

cepção que se deve ter dos órgãos de con-

trole de contas, como, de resto, de quais-

quer outros órgãos que passem a exercer as

modernas e complexas funções de controles

recíprocos das policracias contemporâneas,

não será mais a que resultava de uma tradi-

cional taxinomia orgânico-funcional cons-

* Doutor em Direito. Ex-Procurador do Estado/RJ. Professor universitário e autor de diversas obras.
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Em conseqüência, o positivismo jurídico se

jactava de prescindir das expressões dos desejos,

das aspirações e dos valores que impulsionam o

agir,1  e se apresentava como único critério metó-

dico confiável para uma “ciência pura do direito”.

Mas o equívoco do racionalismo positivista

residia, afinal, em não reconhecer algo muito sim-

ples e apotegmático: que a própria realidade tam-

bém é constituída por esses desejos, aspirações e

valores, que os sublimam, captados nos princípi-

os jurídicos, e que, mesmo sem o percebermos,

são a razão e o sentido das relações humanas.

Este é o motivo pelo qual, de modo similar

ao que se está passando nos demais ramos do

Conhecimento, volta a predominar uma visão

gnoseológica revestida de modéstia

epistemológica mais acentuada, que conside-

ra que a validade das proposições científicas é

sempre provisória e, por isso, flexibilizam-se,

modificam-se, transmutam-se e atualizam-se

constantemente, em função do tempo e de

suas circunstâncias aplicativas. Explica-se, as-

sim, porque a teoria positivista do direito per-

deu vigência em um mundo em que os novos

fenômenos culturais eclodem incessantemen-

te e passam por aceleradas mutações, pois nela

já não encontra lugar e explicação.

Com efeito, contam-se atualmente em gran-

de número e são cada vez mais fascinantes esses

novíssimos fenômenos juspolíticos, entre os quais

pode-se destacar, apenas à guisa de exemplos: a

afirmação supraconstitucional dos direitos fun-

damentais, o pluralismo das fontes normativas,

a regulação autônoma, o conceito do público não

estatal, o repensamento da natureza do poder

reformador constitucional2  e, sobretudo, entre

tantos outros, o alçamento universal dos princí-

pios à categoria de normas jurídicas e como tal,

dotadas de efetividade, para conformar um

supersistema axiologicamente orientado.

Esse supersistema, na medida em que se

vem desenvolvendo, mostra-se tão pujante a

ponto de, hoje, orientar e justificar o amplo

espectro de controle que exercem os juízes

constitucionais, o que nisso se verifica mesmo

em sistemas tão diversos como o continental

europeu e o anglo-saxônico, até quando está

em questão o próprio pressuposto kelseniano

da racionalidade do legislador.3

É, também, esse supersistema de valores e

de princípios que mostra ter as necessárias

condições para compatibilizar plenamente o

agir do Estado com a democracia substantiva,

ou seja: de não limitar a realização do ideal

democrático apenas à mera formalização da

escolha de quem nos governa, mas, como ob-

servou JEAN RIVERO, ampliando-a à escolha

de como queremos ser governados.

Esta abordagem dos Tribunais de Contas

pretende-se voltada a demonstrar que sua in-

serção como instrumento juspolítico não só está

perfeitamente compatível como é indispensá-

vel à vida das sociedades livres e pluralistas de

nosso tempo, bem como ao conceito de Esta-

do Democrático de Direito     e, destarte, à reali-

zação dos valores que o travejam.

1  Cf. MICHEL TROPER, Pour une théorie juridique de l’ÉtatPour une théorie juridique de l’ÉtatPour une théorie juridique de l’ÉtatPour une théorie juridique de l’ÉtatPour une théorie juridique de l’État, Paris, PUF, Collection Léviathan, 1994, p. 34 e 35.
2 Cf. a respeito do tema revisional em face das mutações do Direito Constitucional, a tese de OLIVIER

BEAUD, La puissance de l’ÉtatLa puissance de l’ÉtatLa puissance de l’ÉtatLa puissance de l’ÉtatLa puissance de l’État, Paris, PUF, Coll. Léviathan, 1994.
3 Cf. FRANK MODERNE, Actualité des principes généraux du droitActualité des principes généraux du droitActualité des principes généraux du droitActualité des principes généraux du droitActualité des principes généraux du droit, RFDA, nº 33, 1998, p. 518, sobre a

dimensão axiológica dos princípios jurídicos.
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Os destinatários históricos dos órgãos de contas

O Rei

Dá-nos conta a História feudal da França

que por ocasião da Segunda Cruzada, sob Luís

VII, possivelmente já existisse um órgão de

contas destinado a cuidar de sua real contabi-

lidade, que possivelmente se complicara com

a necessidade de manter um acrescido con-

trole dos pesados gastos bélicos daquela pie-

dosa empreitada.4

Mas os primeiros indícios confiáveis da

existência de um órgão central de contas da

realeza francesa só datam de 1190, designado

originariamente como in compotis (compoti:
contas) que pouco depois receberia a desig-

nação de curia in compotis, ou seja, uma “câ-

mara de contas”; todavia, a essa época já exis-

tiam, com meio século de antecipação, órgãos

semelhantes pelo menos na Normandia e na

Inglaterra.5  O sistema francês manteria por

muito tempo, até o Século XIX, essa caracte-

rística do Ancien Régime, de ser um órgão do

poder real e destinado ao controle dos recur-

sos da coroa.

O Executivo

No Século XIX, com a Lei de 16 de setem-

bro de 1807, ainda na França, assim como

ocorria com as demais realezas européias, a

adoção da teoria da separação de poderes,

substituiria o Rei, enquanto o destinatário das

atividades dos órgãos de contas, pelo Poder

Executivo, já que esse ramo havia herdado

quase a totalidade das funções administrati-

vas desempenhadas pelo Estado pós-revolu-

cionário.

O modelo de relacionamento similar ao

francês influenciaria o da corte de contas ita-

liana, criada com a unificação, que também

tinha como destinatário o Poder Executivo,

bem como o do órgão de contas prussiano de

1714, que mais tarde viria a ser a corte de con-

tas do Reich alemão.

O Parlamento

Foi, porém, o modelo belga, embora ten-

do tomado como modelo organizacional e

funcional o francês de 1807, em que havia

nítida dependência do poder executivo, que

inauguraria, em 1830, no direito público

continental europeu, uma tradição de de-

pendência do poder legislativo. E seria ain-

da o modelo belga o que influiria, com suas

transformações posteriores a 1850, a nova

organização do vetusto tribunal de contas

espanhol, bem como a dos órgãos similares

dos países da América Latina, inclusive o

Brasil, que o adotaria na primeira Consti-

tuição republicana de 1891.

Iniciava-se então um conceito desses órgãos

que perduraria indisputado por mais de um

século, uma vez que, nesse modelo dominan-

te, as Cortes de Contas não apenas teriam nos

Parlamentos os destinatários de seus trabalhos,

como passaram a ser deles dependentes.6

4 CHRISTIAN DESCHEENMAEKER, La Cour des ComptesLa Cour des ComptesLa Cour des ComptesLa Cour des ComptesLa Cour des Comptes, Paris, La Documentation Française, 1998, p. 7.
5 CHRISTIAN DESCHEENMAEKER: op. cit., p 7.
6 CHRISTIAN DESCHEENMAEKER, op. cit., p. 184 e 189.
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O conceito de Estado Democrático de Direito redefine os
destinatários e a situação contemporânea dos orgãos de contas

auto-sustentado, independentemente da fer-

tilidade dos campos ou das jazidas do subsolo,

pois se fundam na maior riqueza das nações,

que é a criatividade de pessoas livres.

O revolucionário reflexo do pluralismo

social na política durante a segunda meta-

de do século XX foi objeto de inúmeros es-

tudos, como, para dar um exemplo

marcante, o clássico O Processo de Gover-
no, de ARTHUR F. BENTLEY, que introduziu

a expressão sociedade pluralista para desig-

nar o todo social que comporta o convívio

de grupos de indivíduos com interesses de-

finidos e que desenvolvem uma atividade

concertada para realizá-los, apontando essa

riqueza da diversidade como um dos traços

mais diferenciativos entre as sociedades do

passado e as contemporâneas.8

Mas a principal distinção advinda do

pluralismo social não se limita à coexistência

harmônica de vários grupos no conjunto da

sociedade, está, sobretudo, na peculiaridade

de as pessoas poderem se alinhar simultane-

amente a vários grupos, conforme os seus in-

teresses prevalecentes, o que desenha um for-

midável caleidoscópio de situações sociais em

permanente mudança, tornando impossível

identificar um status exclusivo ou definitivo

para quem quer que seja e, em conseqüên-

cia, classes definidas e estagnadas, que dis-

putavam entre si o poder estatal, como era

comum no passado.

O conteúdo pluralista do conceito de
Estado Democrático de Direito

No Estado contemporâneo ocorreria uma

profunda alteração nos processos políticos

que repercutiria naquele assentado concei-

to: passava-se a aceitar que existia uma con-

dição plural do poder na sociedade e no Es-

tado democrático, com a aceitação da coe-

xistência da multiplicidade de idéias e de va-

lores nos grupos sociais, o que leva à ques-

tão da sua absorção ou rejeição em sua or-

dem jurídica. De um lado, preconceitos e xe-

nofobias, quiçá reações instintivas de prote-

ção, e, de outro lado, a curiosidade e a fan-

tasia, forças que se embatem milenarmente

na arena das sociedades e que estimulam os

grupos a darem um passo adiante em suas

respectivas culturas.

Se os grupos, em vez de cederem à tenta-

ção radical da segurança proporcionada pelas

homogeneidades hegemônicas, tolerarem e

aceitarem essas desigualdades, absorvendo-as

e aprendendo a com elas conviver, não apenas

apesar delas, mas para serem por elas fertili-

zados, ascenderão ao patamar das sociedades

pluralistas, o que algumas nações já consegui-

ram, em diversos níveis de realização.

São essas as sociedades que ganham dina-

mismo e se tornam aptas a transformar-se em

sociedades de confiança, como as denomina

ALAIN PEYREFITTE7 , que são as que apresen-

tam as condições ótimas para o progresso

7 ALAIN PEYREFITTE, La société de confianceLa société de confianceLa société de confianceLa société de confianceLa société de confiance, Paris, Ed. Odile Jacob, 1995.
8 ARTHUR F. BENTLEY, TTTTThe Process of Governmenthe Process of Governmenthe Process of Governmenthe Process of Governmenthe Process of Government, Chicago University Press, 1908.
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Tal peculiaridade não escapou a grandes pen-

sadores políticos contemporâneos, como

NORBERTO BOBBIO9  e MASSIMO SEVERO

GIANNINI10 , que a partir dela identificaram a

existência de uma diáspora de centros de poder

na sociedade civil e o conseqüente surgimento

do Estado pluriclasse, como novo tipo de orga-

nização política, que relegava ao passado as tra-

dicionais configurações dominantes, bem mais

simples, em que os pólos de interesse e de poder

social estáveis nele se refletiam em um centro

hegemônico ou, no máximo, em dois ou três,

desenhando um quadro fechado e radical que

facilmente levava a uma visão simplificadora

mecanicista e dialética, como a da luta de classes

pela hegemonia, e invocava apenas as básicas

dicotomias freudianas entre amigo-inimigo e

público-privado.

A respeito, já tive oportunidade de registrar

há doze anos, em obra dedicada à apreciação

sistemática das mudanças contemporâneas que

atingem a sociedade, o Estado e a administra-

ção pública que há uma nítida evolução relati-

vamente à ordem jurídica que os rege. Enquan-

to no passado o Direito era instrumento dos

interesses dos grupos hegemônicos e, a muito

custo, bem mais recentemente, é que passou a

refletir certo equilíbrio entre os interesses dos

grupos de maior expressão, na atualidade ele

se apresenta também mais e mais pluralizado11

e, por isso, de certo modo, também se tornou

mais imparcial, o que ocorreu na medida em

que se impregnava dos inúmeros valores no-

vos, que passaram a ascender aos parlamentos

para neles reproduzir, no pluralismo político,

aquele amplo pluralismo social de suas própri-

as bases populares.12

E de tal forma o pluralismo se tornou uma

necessidade fundamental para a existência das

sociedades complexas contemporâneas, que

passou a ser alçado às Constituições, como

princípio fundamental, irradiando-se sobre

todos os institutos políticos e jurídicos.13

Com isso, venha ou não explícito nas Car-

tas políticas, é fora de dúvidas que o pluralismo

se elenca hoje entre os direitos fundamentais14

9 NORBERTO BOBBIO, Dizionario di PoliticaDizionario di PoliticaDizionario di PoliticaDizionario di PoliticaDizionario di Politica, Turim, UTET, 1983, 2ª ed. Verbete pluralismopluralismopluralismopluralismopluralismo, VII, p. 820.
10 MASSIMO SEVERO GIANNINI, Trattato di Diritto AmministrativoTrattato di Diritto AmministrativoTrattato di Diritto AmministrativoTrattato di Diritto AmministrativoTrattato di Diritto Amministrativo, Diretto da Giuseppe Santaniello,

Pádua, CEDAM, vol. 1º, 1988.
11 A referência é a meu Sociedade, Estado e Administração PúblicaSociedade, Estado e Administração PúblicaSociedade, Estado e Administração PúblicaSociedade, Estado e Administração PúblicaSociedade, Estado e Administração Pública, Rio de Janeiro, Topbooks, 1996, Cap.

5, em especial, p. 35.
12 A conotação do Direito à pluralização dos interesses está magistralmente descrita por MIGUEL REALE,

em sua preciosa obra A Nova Fase do Direito ModernoA Nova Fase do Direito ModernoA Nova Fase do Direito ModernoA Nova Fase do Direito ModernoA Nova Fase do Direito Moderno, São Paulo, Saraiva, 1990, ao descrever a evolu-
ção da jurisprudência dogmática em direção à jurisprudência sociológica e, desta para a jurisprudên-
cia dos valores, na linha da revolucionária obra de Metodologia Jurídica de KARL LARENZ,
Methodenlehre der RechstswissenschaftMethodenlehre der RechstswissenschaftMethodenlehre der RechstswissenschaftMethodenlehre der RechstswissenschaftMethodenlehre der Rechstswissenschaft, escrita em 1960 (Berlin, Göttingen, Heidelberg, Springer-
Verlag), destacando-se os Capítulos II (a jurisprudência dos conceitos) e V (da jurisprudência dos
interesses à jurisprudência dos valores) e o genial encerramento deste Capítulo, em que o notável
jurista enfrenta o problema da formação dos conceitos e do sistema.

13 No Brasil, a Constituição de 1988 incluiu o pluralismo político pluralismo político pluralismo político pluralismo político pluralismo político entre os princípios fundamentais, em
seu Título I, Art. 1º, inciso V.

14 Constituição do Brasil, art. 1º, V.
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e que, por conseqüência, se deve cercar de to-

dos os mecanismos protetivos que o guardem

e possibilitem o seu pleno desenvolvimento

na ordem jurídica, seja no próprio texto cons-

titucional, seja, por derivação, nos textos

infraconstitucionais.

Vale recordar, a propósito, que na doutrina

de PETER HÄBERLE, por mecanismos protetivos

ou cláusulas protetoras desses direitos funda-

mentais (entre os quais, como se expôs, hoje se

deve necessariamente destacar o pluralismo,

com seus indissociáveis processos democráticos,

que efetivamente o realizam), há de se enten-

der, em última análise aqueles que garantam a

fórmula do conteúdo essencial a eles referido,

sejam “defensivos” ou “ofensivos”, para usar

ainda a linguagem do Mestre de Freiburg.

Não importa se tais cláusulas estejam

positivadas como um preceito (como no art.

19º, inciso 2, da Lei Básica de Bonn, de que

trata a sua célebre Freiburger Dissertation) ou

recebidas como um princípio: o que realmen-

te importa é que possam cumprir, nas mãos

do juiz, essa importantíssima função protetiva,

que nada mais é do que a realização jurídica

da democracia substancial.15

Ora, entre esses mecanismos de proteção

hão de se contar aqueles que instituam a in-

dependência de ação política de órgãos cons-

titucionais destinados a assegurar a sociedade

contra quaisquer mecanismos de fechamento

de poder que a possam antagonizar.

Chamados genericamente de mecanismos de

fechamento de poder, inicialmente eram apenas

os que repartiam total e completamente todos

os poderes políticos entre os Estados existentes

no planeta, o que implicava a absoluta identifi-

cação do Direito com o direito do Estado16 .

Em sua evolução, mais modernamente, o

conceito de mecanismos de fechamento de

poder se expandiu para abranger também

quaisquer institutos que mantivessem a reser-

va e a exclusividade do exercício dos poderes

estatais concentradas apenas em alguns pou-

cos órgãos da soberania, como, por exemplo e

no caso, nos três Poderes clássicos.

De modo ainda mais amplo, tudo o que

impeça ou limite a manifestação do pluralismo

social em sede de poder político pode ser tam-

bém considerado um mecanismo de fecha-

mento, sempre que se trate de funções especí-

ficas de proteção de valores de uma sociedade

em que o conjunto dos cidadãos se encontre

em situação de paridade, quando não de su-

perioridade em face do Estado, evoluindo de

uma posição identificadora baseada no status
para uma outra, própria da democracia subs-

tantiva, fundada no consensus.17

É por esse motivo que quaisquer institutos que

representem um instrumento de proteção de di-

reitos fundamentais constituem-se em avanços

concretos no sentido da realização da democracia

substantiva, como aquela que preserva a condi-

ção pluralista da sociedade e também do Estado.

15 Cf. PETER HÄBERLE, La libertad fundamental en el Estado constitucionalLa libertad fundamental en el Estado constitucionalLa libertad fundamental en el Estado constitucionalLa libertad fundamental en el Estado constitucionalLa libertad fundamental en el Estado constitucional, Lima, PUC, 1997, trad. da
tese doutoral Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz (3ª ed. ampliada), especial-
mente p. 348 a 351.

16 Cf. A. PIZORUSSO, Sistemi giuridici comparatiSistemi giuridici comparatiSistemi giuridici comparatiSistemi giuridici comparatiSistemi giuridici comparati, Milão, Giuffrè Editore, 1998, p. 33 e ss.
17 Cf. ainda A. PIZORUSSO, op. cit., idem, ibidem.



O Parlamento e a Sociedade como Destinatários do Trabalho dos Tribunais de Contas

119Julho/2004

Assim o são, colhendo um exemplo muito

atual das agências reguladoras, os cometimen-

tos específicos legalmente conferidos a essas

autoridades administrativas independentes

que, na expressão de BERNARD STIRN, além

de desempenharem funções variadas, que re-

cobrem muitas vezes atribuições de natureza

clássica, “de maneira mais inovadora, tradu-

zem também, no domínio coberto por cada

autoridade, uma missão de regulação que se

exerce por um magistério moral e por conta-

tos com a opinião, formalizados notadamente

através de um relacionamento público”.18

É nesse sentido que P. HÄBERLE entende o

pluralismo como uma teoria que permite arti-

cular processualmente as relações entre socie-

dade e Estado e, com isso, unificar uma visão

do bem comum que possa orientá-las19 , o que

permite ainda descobrir um novo conceito no

intricado polissêmico implícito na palavra Es-

tado20 , que deixa no passado distante a idéia

do Estado mentor (absolutista), em que os ór-

gãos estatais monologam e definem o interes-

se público para a sociedade, que é o seu objeto;

que ultrapassa também a do Estado gendarme

(liberal clássico), em que os órgãos do Estado

dialogam com o indivíduo, mas se reservam o

diktat sobre o que seja o interesse público; e

chega, enfim, ao Estado democrático (democra-

cia sócio-liberal, do modelo da Lei Básica de

Bonn), em que os órgãos do Estado mantêm

diálogos pluralizados e difundidos não apenas

com os indivíduos, mas com todas as expres-

sões grupais da sociedade, personalizadas ou

não, para decidirem todos, em concerto, o in-

teresse público e as políticas públicas que deve-

rão ser dispostas para prossegui-lo.21

Parece claro que essa nova concepção

pluralista do poder, que se difunde em todo

um continuum sociedade-Estado, com seus

centros constitucionais de imputação     de     exer-

cício, sem cláusulas de fechamento cratológico,

favorece o desenho desse Estado pluralista, o

Estado Democrático de Direito, que não é ou-

tro que o Estado Pluriclasse, com o batismo de

M. S. GIANNINI, em alguns países já existente

e, em outros, in fieri: uma organização política

talhada para este novo século que, mais do que

18 BERNARD STIRN, Les sources constitutionnelles du droit administratifLes sources constitutionnelles du droit administratifLes sources constitutionnelles du droit administratifLes sources constitutionnelles du droit administratifLes sources constitutionnelles du droit administratif, Paris, Librairie Générale de
Droit e de Jurisprudence, 3ª ed., 1999, p. 127. Oportunamente, em passagem anterior, o autor deixa
uma afirmação vigorosa sobre essas instituições que pode ser comodamente extrapolada para quais-
quer das novas congêneres que exercem outras modalidades de competências independentes, exata-
mente na linha do que aqui se expõe: “l’institution d’une autorité administrative independente peut
répresenter un élément de la protection constitutionenelle des droits fundamentaux” (p. 126).

19 P. HÄBERLE, Il diritti fondamentali nella società pluraliste e la Costituzione del pluralismoIl diritti fondamentali nella società pluraliste e la Costituzione del pluralismoIl diritti fondamentali nella società pluraliste e la Costituzione del pluralismoIl diritti fondamentali nella società pluraliste e la Costituzione del pluralismoIl diritti fondamentali nella società pluraliste e la Costituzione del pluralismo, STL, Laterza,
1995 (trad, it.).

20 Cf. L. FAVOREU, Droit ConstitutionnelDroit ConstitutionnelDroit ConstitutionnelDroit ConstitutionnelDroit Constitutionnel, précis Dalloz, Paris, 1998, p.52.
21 A Constituição italiana absorveu de modo particularmente essa concepção pluralista do Estado, como

se pode conferir na seguinte passagem do acatado Corso di Diritto PubblicoCorso di Diritto PubblicoCorso di Diritto PubblicoCorso di Diritto PubblicoCorso di Diritto Pubblico, de G. U. RESCIGNO,
Bolonha, Zanicchelli, em sua 4ª edição, de 1995, p. 14: “A tendência... é de conferir aos cidadãos que
compõem a coletividade do povo um relevo jurídico distinto daquele conferido à organização esta-
tal”, o que permite a existência de mecanismos de integração e de participação das coletividades ou
“formações sociais” de todo tipo, como verdadeiros sujeitos do Direito Constitucionalverdadeiros sujeitos do Direito Constitucionalverdadeiros sujeitos do Direito Constitucionalverdadeiros sujeitos do Direito Constitucionalverdadeiros sujeitos do Direito Constitucional.
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qualquer das anteriores, estará apta a realizar,

de modo institucional e permanente, pelo exer-

cício da democracia, formal e material, a

integração das diferenças e a construção da paz.

Da democracia
formal à democracia substantiva

A moderna democracia, globalmente difun-

dida, inspirada pelo modelo de Westminster,

é a que se realiza pelo critério da maioria de

representantes escolhidos pelo povo. Esta é a

democracia formal, pois o mero atendimento

das formas de escolha de representantes e de

decisão nos parlamentos é o suficiente para

legitimar uma e outra.

Está claro que esse sistema, como se obser-

vou, absolutamente vitorioso na quase totali-

dade das organizações políticas do planeta,

apóia-se em presunções: a de que o escolhido

permanecerá com legitimação, sem importar

que decisões venha a tomar e, por conseqüên-

cia, a de que as decisões tomadas serão igual-

mente legítimas, não importando se conduzi-

ram ou se conduzirão aos resultados social-

mente desejados.

Em síntese: na democracia formal, o pro-

cesso de investidura e o processo decisório são

suficientemente legitimatórios, ressalvados os

casos extremos, em geral sancionados pela or-

dem jurídica em numerus clausus.
Ora, não é necessário grande esforço de

crítica para perceber-se que, assim como o pri-

mitivo modelo grego tornou-se limitado com

a expansão da organização política além das

dimensões (físicas e sociais) da polis, do mes-

mo modo, o modelo inglês passou a apresen-

tar, com a complexidade das sociedades pós-

industriais, limitações intrínsecas que não

podem ser solucionadas com ajustes mera-

mente formais.

Separando as duas questões políticas

implicadas, o modelo de escolha e o modelo

decisório, e simplificando ao máximo a intri-

cada problemática que ambas suscitam, quan-

to à primeira questão, que GIOVANNI

SARTORI denomina democracia eleitoral, des-

de logo é indubitável que a autenticidade da

representação recolhida depende da opinião

pública22 , que nem sempre é suficientemente

livre e nem sempre, adequadamente informa-

da. Mas, além disso, quanto ao modelo de to-

mada de decisão, como os representantes não

estão, como se sabe, adstritos ao que explícita

ou implicitamente se comprometeram peran-

te os eleitores, as decisões podem ser tomadas

paradoxalmente em descompasso e até mes-

mo em antagonismo com a presumida vonta-

de do eleitor.

É o que, a propósito, sustenta SCHUMPETER

na chamada teoria competitiva da democra-

cia, que, distintamente da teoria clássica, para

a qual a seleção de representantes é secundá-

ria em relação à escolha de políticas que estes

deverão implementar, afirma que, na verdade

os fatos se passam ao revés: a escolha de solu-

ções políticas para os problemas pelo eleitora-

do “é secundária em relação à eleição dos ho-
mens que vão decidir”.23

22 “... eleições livres sem opinião livre não expressam nada.” (A Teoria da Democracia RevisitadaA Teoria da Democracia RevisitadaA Teoria da Democracia RevisitadaA Teoria da Democracia RevisitadaA Teoria da Democracia Revisitada, São
Paulo, Editora Ática, 1994, vol 1, O Debate Contemporâneo, p. 135).

23 A citação é de SCHUMPETER, autor da teoria, recollhida por GIOVANNI SARTORI, op. cit, p. 208 e 209.
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Como se observa, em apertada síntese, a

democracia assim considerada sob o ponto de

vista estritamente procedimental é limitada,

pois a competição democrática se reduz a ho-

mens e não a idéias, sendo necessário, como

primeira correção possível, romper o círculo

vicioso, que assim se cria, por meio de lide-

ranças representativas de idéias, tal como o

propõe CARL FRIEDRICH;24  mas, além disso,

como segunda e mais ampla correção, cum-

pre torná-la objetiva, voltada, sempre que pos-

sível e necessário, à escolha de como a socie-

dade quer ser governada.

A superação da democracia formal vai de-

senvolvendo aos poucos instrumentos para

pôr cobro aos descompassos apontados entre

a ação dos governantes e a vontade dos gover-

nados. Pode-se assim denominar democracia

material a que se realiza não apenas pela sa-

tisfação de formalidades procedimentais para

a escolha dos políticos, mas pela adoção de

novos instrumentos de participação

legitimatória para a escolha das políticas e para

a permanente confirmação de que elas estão

sendo executadas a contento.

As novas exigências
do princípio da legitimidade

Na esteira do exposto, o problema central

de democracia contemporânea passa a ser o

como garantir a legitimidade plena na ação

do Poder Público.

Para um adequado equacionamento da ques-

tão, é necessário partir da distinção existente

entre a legitimidade originária, a legitimidade

corrente e a legitimidade finalística ou teleológica.

Será através dessa distinção que se poderá perce-

ber com clareza qual deva ser o caminho para

alcançar e garantir a legitimidade plena, ou seja,

a que se realiza sob os três aspectos.

A realização pelo título:
A legitimidade originária

A legitimidade provém originariamente de

um título. O agente político, qualquer que

seja, o será por algum título, pois mesmo os

que se apoderam do poder pela força procu-

rarão justificá-lo de algum modo pelo em-

prego do título usurpado. Mas o que real-

mente distingue e justifica o título nas de-

mocracias é o consenso, não importando

como surja, podendo ser uma escolha explí-

cita ou uma aceitação implícita, e variando

por isso as modalidades de legitimação ori-

ginária históricas e atuais, tais como a von-

tade de Deus, manifestada em cerimônias

religiosas; a bravura nos campos de batalha,

que era forma como se sagravam os antigos

reis poloneses; a capacidade técnica compro-

vada, como se pratica para a escolha dos ma-

gistrados e dos agentes públicos em geral, ou,

como é mais difundida para a composição

dos parlamentos e para as chefias de Estado

e de governo, pelo pleito eleitoral.

A realização pelo desempenho:
a legitimidade corrente

Entretanto, a legitimidade originária, usque
titulum, tem a duração do ato de investidura,

pois tão logo o detentor do poder político passa

a tomar decisões será necessário confrontar seu

desempenho com as expectativas dos governa-

dos. Está claro que há uma ampla margem den-

24 CARL FRIEDRICH, Constitutional Government and DemocracyConstitutional Government and DemocracyConstitutional Government and DemocracyConstitutional Government and DemocracyConstitutional Government and Democracy, Boston, Ginn. 1941, cap. 25.
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tro da qual poderá mover-se confortavelmente o

governante, assim titulado, mas bastará que traia

ou mesmo frustre algumas daquelas expectati-

vas para perder a legitimação corrente.

Trata-se, portanto, de uma legitimidade

aferível a cada momento em que dure a deten-

ção do poder, daí a proclamada vantagem da

democracia sobre os demais regimes, pois, com

a temporariedade dos mandatos, pelo menos

para os agentes políticos encarregados da for-

mulação de políticas públicas, ela sempre per-

mitirá a periódica correção da ilegitimação cor-

rente, ou seja, a aferição permanente da legiti-

midade corrente pelo desempenho.

A realização pelo resultado:
a legitimidade finalística

Mas como a intenção nem sempre corres-

ponde ao resultado, a realização da legitimidade

ficará, em última análise, dependendo do que

hajam produzido os agentes políticos ao aplica-

rem as parcelas de poder estatal a seu cargo. Será

essa confrontação, entre o que deveria realizar, a

partir de sua proposta, e o que de fato realizou, a

derradeira aferição qualificatória da legitimida-

de – a legitimação finalística.

E de tal forma caprichosa se pode tornar essa

avaliação, que o agente político, embora haja sido

eficiente na condução de políticas públicas es-

pecíficas, intercorrentemente legitimadas, poderá

vir a produzir resultados que, em seu todo, virão

a ser rechaçados pelos governados.

Legitimam-se plenamente, portanto, em te-

oria, agentes e decisões, quando coincidem as

escolhas democráticas subjetivas e as objetivas –

dos agentes políticos e das políticas a serem per-

seguidas – e, na prática, quando satisfazem com

plenitude à aplicação dos múltiplos controles de

juridicidade à disposição da sociedade.

A participação como instrumento de
realização da democracia material

A realização da democracia material se

suporta na participação política, aberta aos

cidadãos ou a quaisquer pessoas físicas ou

jurídicas em todos os Poderes e órgãos cons-

titucionalmente autônomos do Estado para

que tenham acesso à informação, para que

sejam admitidos a manifestar sua opinião e

influir na formulação de políticas públicas,

para que possam, em alguns casos, copar-

ticipar das decisões e, por último, mas não

menos importante, para que estejam legiti-

mados para deflagrar os instrumentos de

controle de legalidade, de legitimidade e de

licitude para tanto dispostos pela ordem ju-

rídica vigente.25

Todavia, a participação, não obstante ha-

ver sido convenientemente enfatizada e cir-

cunstanciada em certos diplomas constituci-

onais europeus contemporâneos como garan-

tia fundamental do cidadão, nem sempre me-

receu o devido tratamento que merece a sua

elevada importância. Tal é o caso, retornando

ao caso brasileiro, do discreto tratamento que

lhe foi dispensado na Carta de 1988.

Para ilustrar tal assertiva, basta confrontar-

se o art. 9.2 do texto espanhol, possivelmente

o mais aperfeiçoado no particular, com o seu

equivalente, o art. 1º, parágrafo único, da Cons-

tituição do Brasil de 1988:

25 Sobre o tema, do autor, Direito da Participação PolíticaDireito da Participação PolíticaDireito da Participação PolíticaDireito da Participação PolíticaDireito da Participação Política, Rio de Janeiro, Renovar, 1992, passim, especi-
almente os capítulos VI, VII. VIII e IX.
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No texto espanhol:

“Corresponde aos poderes públicos pro-
mover as condições para que a liberdade
e a igualdade do indivíduo e dos grupos
em que se integra sejam reais e efetivas,
remover os obstáculos que impeçam ou
dificultem sua plenitude e facilitar a par-
ticipação de todos os cidadãos na vida
política, econômica, cultural e social.” 26

Em contraste, o laconismo e a condicio-

nalidade do texto brasileiro:

“Todo poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes elei-
tos ou diretamentediretamentediretamentediretamentediretamente, nos termos desta
Constituição”.

É bem verdade que, ainda assim, a boa in-

terpretação sistemática há de inferir o status
de     direito fundamental à participação na Cons-

tituição do Brasil, especialmente tendo em vis-

ta a abertura encontrada em art. 5º, § 2º, mas

é indubitável que se perdeu o melhor do efeito

pedagógico obtido no da Espanha, e que ha-

veria de ser muito apropriado ao Estatuto Po-

lítico de um país em desenvolvimento.

Por isso, como se expôs, a teoria da demo-

cracia inclina-se hoje a distinguir com nitidez

a democracia como processo de seleção de

agentes políticos, ordinariamente por via de

sufrágio, da democracia como processo

decisório de políticas públicas. Embora ainda

muito se possa inovar para o aperfeiçoamen-

to da primeira vertente, reconhecidamente, é

na segunda que se abrem as maiores promes-

sas da participação.

É necessário, porém, além da mera afirma-

ção em tese do modelo participativo, definir

ainda sobre que decisões caberão aplicar as

diferentes modalidades de participação, para

que elas possam atuar realmente como

otimizadoras da legitimidade do processo

decisório e não apenas como mais um ritual

pseudo-democrático que, em certos casos, po-

deria até ser inútil ou contraproducente.

A teoria democrática tem avançado neste

sentido a partir da festejada distinção de

AREND LIJPHART entre democracia majoritá-

ria, em que prevalece a regra da maioria, e

democracia consensual (ou consociativa), em

que se prevalece a regra consensual conjunta,

elogiada esta por GIOVANNI SARTORI com sua

afirmação de que sociedades altamente com-

plexas e segmentadas não podem basear-se na

regra da maioria, pois sua opção é ou a de se-

rem democracias consensuais ou a de deixa-

rem de ser democracias, na medida em que,

devido à fragmentação e à intensidade das

opções, as decisões passem a ser tomadas por

cada vez menores margens majoritárias.

Mas não obstante os adminículos da Ciên-

cia Política, fazer essa distinção em cada país e

cada caso é uma tarefa das mais árduas por-

que sempre envolveráo numerosas variáveis,

todas elas de elusiva consideração, tais como

a natureza da decisão – se puramente política,

se parcialmente política ou se técnica; o alcan-

ce da decisão – se referida a um indivíduo, a

um grupo ou a toda a sociedade; a relação

entre os custos da tomada de decisão para seus

próprios tomadores e os riscos externos dela

resultantes que recairão sobre os destinatári-

os, apenas para exemplificar com algumas en-

tre tantas outras cogitações igualmente impor-

26 Tradução e negrito do autor.
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tantes que devem ser levadas em conta para

se definir se é o caso adequado para ser deci-

dido pelo método da participação, bem como

de que tipo há de ser, em que oportunidade

ou fase da tomada de decisão deverá ocorrer,

qual a eficácia que lhe deverá ser atribuída etc.

Há, todavia, uma terceira vertente

participativa, que é a da democracia como pro-

cesso de controle de agentes políticos e de po-

líticas públicas, na qual pouca ou quase ne-

nhuma dificuldade se apresenta como óbice

para que a participação possa ser amplamen-

te implantada. Para esta terceira vertente da

democracia material nada mais é necessário

do que uma ampla admissão de adequadas

modalidades de controle social no

ordenamento jurídico, e, para bem empregá-

las, uma específica preparação cívica, supor-

tada por uma livre e ampla rede de informa-

ção dos governados.

Por certo, esses dois requisitos já não po-

dem mais ser considerados de difícil superação

nesta Era da Informação, como apropriadamen-

te a denomina Manuel Castells, mesmo em

países em vias de desenvolvimento, uma vez

que, por um lado, a preparação cívica se pode

dar pari passu com a educação regular em to-

das as escolas, notadamente na prática diuturna

da discussão dos temas coletivos e da tomada

de decisão em grupo, e, por outro lado, a am-

pla e livre rede de informação é a proporciona-

da pela mídia e pela internet, de modo que esta

vertente de realização da democracia material

é bastante promissora a curto prazo, justifican-

do-se que sobre ela sejam concentrados os es-

forços oficiais em todos os países.

A evolução do princípio da separação de
poderes e a situação constitucional dos tribunais de contas

A superação da tripartição clássica

Aqui se trata da distribuição orgânico-fun-

cional do poder estatal na moderna teoria

constitucional, o que é feito a partir de uma

análise de natureza cratológica, uma vez que o

conceito de Estado, para a Ciência Política e

para o Direito, não pode prescindir das idéias

de poder27  e de como ele se organiza.

É de poder que se cogita, quando o tema

é o Estado, entendido como a energia da von-

27 Estudos sobre o fenômeno do poderpoderpoderpoderpoder são multidisciplinares e, para alguns, já conformam um ramo
didaticamente autônomo, a CratologiaCratologiaCratologiaCratologiaCratologia, que se vem estruturando com obras produzidas durante o
século XX, entre os quais se pode mencionar: MAX WEBER, Wirtschaft und GesellschaftWirtschaft und GesellschaftWirtschaft und GesellschaftWirtschaft und GesellschaftWirtschaft und Gesellschaft, Tübingen,
1922; BERTRAN RUSSELL, PowerPowerPowerPowerPower, Londres, 1938; BERTRAND DE JOUVENEL, Du PouvoirDu PouvoirDu PouvoirDu PouvoirDu Pouvoir, Genebra,
1947; H. D. LASSWFLL, Power and PersonalityPower and PersonalityPower and PersonalityPower and PersonalityPower and Personality, New York, 1948; H. D. LASSWELL e ALFRED KAPLAN,
Power andPower andPower andPower andPower and SocietySocietySocietySocietySociety, New Haven, 1950; F. HUNTER., Community PowerCommunity PowerCommunity PowerCommunity PowerCommunity Power StructureStructureStructureStructureStructure, Chapel Hill, 1953; C.
W. MILLS, The Power EliteThe Power EliteThe Power EliteThe Power EliteThe Power Elite, New York, 1956; R. A. DAHL, Who Governs?Who Governs?Who Governs?Who Governs?Who Governs?, New Haven, 1961; IDEM,
PowerPowerPowerPowerPower, in International Encyclopedia of the Social SciencesInternational Encyclopedia of the Social SciencesInternational Encyclopedia of the Social SciencesInternational Encyclopedia of the Social SciencesInternational Encyclopedia of the Social Sciences, New York, 1968; C. J. FRIEDRICH, ManManManManMan
and His Governmentand His Governmentand His Governmentand His Governmentand His Government, New York, 1963; M. STOPPINO, Potere politico e StatoPotere politico e StatoPotere politico e StatoPotere politico e StatoPotere politico e Stato, Milano, 1968; IDEM, e
verbete PoterePoterePoterePoterePotere, in Dizionario di PoliticaDizionario di PoliticaDizionario di PoliticaDizionario di PoliticaDizionario di Politica, dir. NORBERTO BOBBIO, 2ª ed., 1983, p. 864 e ss. De minha
própria autoria, mais recentemente, aTeoria do PoderTeoria do PoderTeoria do PoderTeoria do PoderTeoria do Poder (Sistema de Direito PolíticoSistema de Direito PolíticoSistema de Direito PolíticoSistema de Direito PolíticoSistema de Direito Político), publicado pela
Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1993.
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tade dotada de algum tipo de capacidade de

produzir efeitos desejados. Nesse sentido,

próprio da cratologia, ele tem a sua origem e

sua expressão mínima e espontânea nos in-

divíduos, mas se amplia, se integra e se qua-

lifica incessantemente em sociedades confor-

madas por miríades de grupos secundários,

que detém, em diferentes graus, poderes di-

ferenciados, de modo que quanto mais

pluralista for a sociedade, mais ricos os des-

dobramentos do poder social e mais consis-

tente a sedimentação do poder político, que

dele deriva.

São essas expressões intermédias dos gru-

pos secundários que se põem como matrizes

das estruturas sociais e políticas de todos os

tipos de complexidade e de expressão e que

portam a riquíssima diversidade do poder so-

cial, um fenômeno que se reitera na evolu-

ção das culturas, até que todas essas expres-

sões se concentrem, em uma última trans-

formação qualitativa, no Estado, dotando-o,

então, do monopólio legítimo de todas as ma-

nifestações coercitivas e, com isso, alçando-o

à mais complexa e acabada organização do

poder político conhecida.28

Desse modo, o poder do Estado, entendi-

do como aquele que as sociedades contempo-

râneas lhe cometem, é, por natureza,

conceptualmente uno e indivisível: um axio-

ma que se torna ainda mais nítido, quando se

o concebe a partir da extraordinária integração

jurídica das vontades que confluem para pro-

duzi-lo nos complexos processos seletivos de-

senvolvidos nas modernas democracias con-

temporâneas, o que se sintetiza nas duas ca-

racterísticas hoje positivadas na expressão Es-

tado Democrático de Direito.29

Mas, se o poder do Estado é, por defini-

ção, uno e indivisível, o seu emprego aparece

diversificadissimamente desdobrado, não pres-

cindindo da possibilidade de expressar-se,

igualmente, de muitos modos, para executar

especializadamente distintas funções. Cada

uma delas passa a ser, assim, um modo espe-

cífico de expressão do poder estatal, o que re-

mete às Constituições uma definição deriva-

da da expressão limitadora e condicionadora

do emprego do poder estatal pelo manejo do

instituto da competência.

Com este preciso sentido, a competência,

longe de ser um instituto que reparte o poder

estatal, simplesmente incumbe a determina-

dos entes e órgãos a missão de exercitá-lo, seja

de modo exclusivo, compartilhado ou em as-

sociação, daí porque PAUL LABAND denomi-

nava a Constituição de Kompetenz von
Kompetenz.

E como são também variadíssimos os mo-

dos possíveis de expressão do poder político,

cada um deles se desdobra numa específica

função     a ser exercida, de sorte que passam a

coexistir inúmeras modalidades de funções

políticas possíveis, numa lista em aberto, que

resiste a todos os esforços de categorização

que as esgotem.

28 Tal como o define, contemporaneamente GIUSEPPE DE VERGOTTINI, in Diritto CostituzionaleDiritto CostituzionaleDiritto CostituzionaleDiritto CostituzionaleDiritto Costituzionale
Comparato, Comparato, Comparato, Comparato, Comparato, Pádua,     Edizione Cedam, 1999, p. 79: “La massima forma organizzata del potere político
nelle società contemporânea viene definita come ‘stato’.

29 Constituição da República Federativa do Brasil, art. 1º.
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Assim, acresce-se incessantemente às fun-

ções tradicionais constitucionalizadas - a

normativa, a administrativa e a jurisdicional -

novas outras funções constitucionais, como, à

falta de consenso científico sobre a nomencla-

tura, a para-normativa30 , a para-administrati-

va31 , a para-jurisdicional32 , a fiscalizadora33 , a

provocativa34 , a participativa35 , a defensiva36

(häberliana) e tantas outras mais que venham

a ser caracterizadas na lei ou na doutrina

juspublicista contemporâneas, como, por

exemplo, destacadamente assoma no Brasil a

importante função consultiva vinculadora da

advocacia pública37 , bem como, no Direito

Comparado, outras destacadas funções como

a de jurisdição constitucional (exercida por

cortes constitucionais independentes) ou a de

regulação monetária (a cargo de bancos cen-

trais independentes).

Por outro lado, em se tratando de funções

públicas cometidas ao Estado, ainda que o se-

jam apenas em princípio, notadamente as que

exigem o exercício do monopólio da coerção,

neste caso, como condição para que logrem pro-

duzir suas pretendidas eficácias jurídicas, será

necessário definir na ordem jurídica a quem

imputar o dever de exercê-las, o que torna ne-

cessário que se instituam órgãos aptos a

desempenhá-las (melhor dito, portanto, que

“poderes”), que podem ser, assim, conceituados

genericamente como formas estruturais estáveis

destinadas à expressão do poder estatal.

Ora, esses órgãos devem ser necessariamen-

te criados e estruturados por regras jurídicas,

com natureza de normas ônticas, que pode-

rão ser constitucionais ou infraconstitucionais;

será, porém, exclusivamente pela

constitucionalização que alguns deles concen-

trarão certas específicas funções tidas como

essenciais à existência do Estado, entre elas

distribuindo do modo mais definido e

minudente que for possível o exercício do Po-

der Público, daí o situarem-se no vértice da

ordem jurídica.

Por essa razão, nessas funções e nos respec-

tivos órgãos executores, o ilustre

constitucionalista italiano GIUSEPPE DE

VERGOTTINI encontra a marca do Direito Pú-

blico contemporâneo: um fenômeno

juspolítico que denomina com precisão de

“pluralidade dos centros constitucionais de
imputação do poder ”38  .

30 Exemplo: art. 217, I, CF.
31 Exemplo: art. 177, § 2º, III.
32 Exemplo: art. 217, § 1º CF.
33 Exemplo: art. 129, II e III, CF.
34 Exemplo: art. 71, XI, CF.
35 Exemplo: art. 74, § 2º, CF.
36 Exemplo: art. 103, I a IX, CF.
37 Instituída nos artigos 131, caput, e 132, caput, CF, que vinculam vinculam vinculam vinculam vinculam as autoridades consulentes ao teor do

ParecerParecerParecerParecerParecer ou, alternativamente, a motivarmotivarmotivarmotivarmotivar juridicamente porque dele discordam.
38 Op. cit. p. 419.
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Tão importante é hoje, para a teoria cons-

titucional a estruturação do poder estatal,

assim entendida como a distribuição de seu

exercício por vários centros de imputação,

todos e cada um, com suas múltiplas fun-

ções públicas a executar, que alguns auto-

res, como J. J. GOMES CANOTILHO, a eles

dedicam oportunos estudos voltados a uma

melhor “compreensão material das estrutu-compreensão material das estrutu-compreensão material das estrutu-compreensão material das estrutu-compreensão material das estrutu-

ras organizatório-funcionais” ras organizatório-funcionais” ras organizatório-funcionais” ras organizatório-funcionais” ras organizatório-funcionais” do Estado, o

que leva ao conceito de “constituição de di-
reitos fundamentais, materialmente legiti-
mada, e implica, ainda, “na articulação das

normas de competência com a idéia de res-
ponsabilidade constitucional dos órgãos
constitucionais (sobretudo dos órgãos de

soberania) aos quais é confiada a prossecu- aos quais é confiada a prossecu- aos quais é confiada a prossecu- aos quais é confiada a prossecu- aos quais é confiada a prossecu-

ção autônoma de tarefasção autônoma de tarefasção autônoma de tarefasção autônoma de tarefasção autônoma de tarefas.” 39

Este conceito, que aponta tantas

diversificadas matrizes constitucionais para

a conformação dos complexos orgânico-fun-
cionais, que vêm sendo desenvolvidos pelo

Estado em sua estruturação jurídica a par-

tir das três revoluções fundantes do libera-

lismo, tem encontrado eco no pensamento

teórico constitucionalista, desde as obras

mais antigas às mais atuais deste século.

É o que se pode apreciar, como exemplo

mais recente, em ENRICO SPAGNA MUSSO

(1992), quando afirma “que a organização es-

tatal está composta de uma série de órgãos,
coerentemente predisposta à realização dos
fins originários ” e, por isso deve ser, “o ór-

gão, considerado na globalidade da função e
da pessoa física que a intitula, a manifestar aa manifestar aa manifestar aa manifestar aa manifestar a

vontade do Estado-pessoavontade do Estado-pessoavontade do Estado-pessoavontade do Estado-pessoavontade do Estado-pessoa ou do sujeito au-

xiliar inserido na organização pública da co-
munidade estatal”, exatamente na mesma li-

nha que, como exemplo mais remoto, SANTI

ROMANO também já o afirmava quase meio

século antes, em 1947.40

Outras vertentes, também contemporâ-

neas, abalançam-se ainda a ir mais longe, ao

reconhecerem, nesse desdobramento estru-

tural de entes e órgãos constitucionais, as

novas formas ampliativas com que se vem

apresentando, em suas mutações, o vetusto

princípio da separação de poderes, ao dis-

tinguirem entre a separação horizontal, ou

institucional, e a vertical, ou territorial, para

na raiz delas encontrar o mesmo propósito

central, que é sempre o da contenção do po-

der, praticado em todas as modalidades e

submodalidades em que se possa apresen-

tar, sempre que deva atuar para dividi-lo,

limitá-lo, condicioná-lo, fiscalizá-lo ou

controlá-lo.

É o tema de NUNO PIÇARRA41  , de modo

39 J.J. GOMES CANOTILHO, Direito ConstitucionalDireito ConstitucionalDireito ConstitucionalDireito ConstitucionalDireito Constitucional, Coimbra, Ed. Almedina, 1991, 5ª edição, transcri-
ções da p. 689. Observe-se, porém, que, não obstante ofereça essa arguta observação genérica, o autor
se atém à tripartição rigorosamente adotada na Carta de seu País.

40 ENRICO SPAGNA MUSSO, Diritto Costituzionale, Diritto Costituzionale, Diritto Costituzionale, Diritto Costituzionale, Diritto Costituzionale, Pádua, Edizione Cedam, 1992, p. 60, com a nota (1)
referida a SANTI ROMANO, Organi Organi Organi Organi Organi , in Frammenti di um dizionario giuridicoFrammenti di um dizionario giuridicoFrammenti di um dizionario giuridicoFrammenti di um dizionario giuridicoFrammenti di um dizionario giuridico, Milão, 1947, p. 145 e
ss. A respeito, ainda de SANTI ROMANO, Nozione e natura degli ornai costituzionali dello Stato, Nozione e natura degli ornai costituzionali dello Stato, Nozione e natura degli ornai costituzionali dello Stato, Nozione e natura degli ornai costituzionali dello Stato, Nozione e natura degli ornai costituzionali dello Stato, ininininin
Scritti MinoriScritti MinoriScritti MinoriScritti MinoriScritti Minori, Milão, 1949, I, p. 1 e ss. (n/grifo).

41 NUNO PIÇARRA, Ação dos Poderes como doutrina e princípio constitucionalAção dos Poderes como doutrina e princípio constitucionalAção dos Poderes como doutrina e princípio constitucionalAção dos Poderes como doutrina e princípio constitucionalAção dos Poderes como doutrina e princípio constitucional, Coimbra, Coimbra
Editora, 1989, p. 265.
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particular de KONRAD HESSE42  e o do pró-

prio mencionado J. J. GOMES CANOTILHO,

este último em sua obra já citada, quando

acentua a existência do fenômeno do

policentrismo institucionalpolicentrismo institucionalpolicentrismo institucionalpolicentrismo institucionalpolicentrismo institucional, que implica esse

desdobramento de funções de natureza po-

lítica.43

O Estado policrático
e os controles recíprocos

A coexistência de vários centros de poder

dentro do Estado induz a necessidade de que

se equilibrem, desenvolvendo controles recí-

procos de matriz constitucional, assegurando

que prevaleçam em quaisquer circunstâncias.

A identificação dessa matriz constitucio-

nal, ou seja, da instituição de determinado

órgão na Carta política como expressão de

algum aspecto essencial de poder estatal,

notadamente com a natureza de controle, é

também objeto de referência expressa de

SPAGNA MUSSO, que, diante das perplexi-

dades que possa causar o pluralismo orgâni-

co, abre um item especial em seu Direito

Constitucional, sob o título Os órgãos e su-
jeitos constitucionais: critérios de identifica-
ção, no qual nos oferece algumas distinções

relevantes para este estudo.44

Desde logo, sob aspecto meramente formal,

qualquer órgão ou conjunto de órgãos será

constitucional, desde que previsto no Texto

Magno, o que, por ser um critério insuficien-

te, leva-nos forçosamente a considerar o as-

pecto material.

Este, por sua vez, abre-nos três alternati-

vas, consoante o critério empregado. Numa

primeira alternativa, a distinção se faz entre

órgãos constitucionais subordinantes e órgãos

constitucionais subordinados45 , como resul-

tado do confronto entre as funções exercidas

por cada um deles.46  Na segunda, a diferença

se faz entre órgãos essenciaisessenciaisessenciaisessenciaisessenciais e não essenciais

a um determinado ordenamento constituci-

onal; assim entendidos como essenciais, os

que desempenham funções que sejam expres-

sões imediatas da soberania ou aquelas cujo

42 KONRAD HESSE afirma que em nenhuma parte da Constituição “a separação de poderes se encontra
completamente realizada”, e isso não só porque há interpenetração possível entre poderes, como
porque podem existir “órgãos especiais” que inegavelmente detêm poder estatal mas não se enqua-
dram em esquemas rígidos, como é o caso do Tribunal Constitucional FederalTribunal Constitucional FederalTribunal Constitucional FederalTribunal Constitucional FederalTribunal Constitucional Federal (Das
Bundesverfassungsgericht), um Tribunal da Federação, autônomo e independente, inclusive financei-
ra e orçamentariamente (v. Grundzüge des Verfassungsgerechts der Bundesrepublik Deutschland,Grundzüge des Verfassungsgerechts der Bundesrepublik Deutschland,Grundzüge des Verfassungsgerechts der Bundesrepublik Deutschland,Grundzüge des Verfassungsgerechts der Bundesrepublik Deutschland,Grundzüge des Verfassungsgerechts der Bundesrepublik Deutschland,
Heidelberg, C.F. Muller Verlag, Hüthig GmbH, 1995, 20ª edição, tradução brasileira de LUIS AFONSO
HECK, Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, p. 365 a 367 e 487 a 489).

43 J. J. GOMES CANOTILHO, op. cit., p. 711.
44 ENRICO SPAGNA MUSSO, op.cit., p. 63 a 65.
45 V. SPAGNA MUSSO, op, cit. p. 63.
46 Sob este critério, embora de assento constitucional e, portanto, atendendo ao requisito formal, o

Colégio Pedro IIColégio Pedro IIColégio Pedro IIColégio Pedro IIColégio Pedro II (art. 242, CF), por exemplo, não recebe na Carta Política qualquer funçãonão recebe na Carta Política qualquer funçãonão recebe na Carta Política qualquer funçãonão recebe na Carta Política qualquer funçãonão recebe na Carta Política qualquer função que possa
sequer ser confrontada, enquanto que, em outro exemplo de órgão de menção constitucional, ao
Ministério Público Ministério Público Ministério Público Ministério Público Ministério Público (art. 127, CF) são cometidas várias funçõessão cometidas várias funçõessão cometidas várias funçõessão cometidas várias funçõessão cometidas várias funções (art. 129) que podem ser confrontadas
com as de outros órgãos ou complexos orgânicos constitucionais.
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exercício seja necessário à própria existência

do Estado47 , ou ambos.48

Numa terceira e mais sutil classificação,

SPAGNA MUSSO introduz uma distinção quan-

to aos órgãos portadores ou garantidores dos

valores político-constitucionais do Estado49 , ou

seja, aqueles que apresentem uma conexão com

as formas e regimes de governo adotados,

abrangendo, neste caso, não apenas órgãos do

Estado como os órgãos da sociedade que de-

sempenhem funções dessa natureza, sendo jus-

tamente aqui que se situam as funções que per-

fazem os controles recíprocos.50

A esses órgãos portadores ou garantidores

dos valores político-constitucionais do Esta-

do, J.J. GOMES CANOTILHO se refere como

“órgãos constitucionais de soberania, dado
que, além de derivarem imediatamente da
Constituição, destacam-se por serem
coessenciais à caracterização da forma de go-

verno constitucionalmente instituída.” 51

Até aí descrevem-se generalidades teoréticas

e sua pertinente doutrina, mas o trabalho de

identificação concreta desses órgãos constitu-

cionais exercentes de parcelas da soberania só

pode resultar do exame casuístico das diver-

sas Cartas Políticas, nelas pesquisando-se a

natureza das funções desempenhadas singu-

larmente por cada um deles, bem como os

respectivos graus de independência em face

dos demais. É o que se empreenderá a partir

deste ponto, tomando especificamente o caso

das cortes de contas.

Os tribunais de contas como órgãos
constitucionalmente autônomos

Após a Segunda Guerra Mundial, a Carta

italiana de 1948 e, logo em seguida, a alemã, de

1949, outorgaram a suas respectivas cortes de

contas autonomia constitucional, postando-as

como “órgãos constitucionais de soberania”.

Estava inaugurada uma nova etapa para essa

milenar instituição de controle administrativo,

que havia precedido até mesmo o Estado-Na-

ção, sintonizando-a, como isso, com o concei-

to fundante de Estado Democrático de Direito,

com todas as ricas implicações juspolíticas su-

cintamente referidas neste trabalho.

Assim, no mesmo sentido e de modo bem

explícito, Portugal, na Carta de 1976, também as-

segurou à sua Corte de Contas o mesmo status

dos demais tribunais (art. 209.1.c), todos consi-

derados “órgãos soberanos” (art. 202.1), gozando

de independência e sujeitos apenas à lei (art. 203).

47 V. SPAGNA MUSSO, idem, ibidem.
48 Sob este outro critério, embora de assento constitucional, as Guardas MunicipaisGuardas MunicipaisGuardas MunicipaisGuardas MunicipaisGuardas Municipais (art. 144, § 8º, CF)

nem desempenham funções imediatas da soberania nem são indispensáveis á existência do Estado,
aliás nem mesmo à de um Município, enquanto que, no extremo oposto, as Forças ArmadasForças ArmadasForças ArmadasForças ArmadasForças Armadas (art. 142,
CF) desempenham funções que são expressões da soberania (defesa da Pátria) e essenciais à existência
do Estado (garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem).

49 V. SPAGNA MUSSO, idem, p. 64 e 65.
50 Em exemplos dados pelo próprio autor italiano, “em um Estado de democracia pluralista devem ser

qualificados como sujeitos constitucionais os partidos... e se o Estado tem estrutura federal, seus
Estados-membros...” Idem, ibidem.

51 J.J. GOMES CANOTILHO, op. cit., p. 709 (n/grifo).
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No Brasil, a Carta Política de 1988 instituiu

o Tribunal de Contas da União (art. 96), como

padrão para os órgãos congêneres estaduais e

municipais (art. 75), gozando das mesmas prer-

rogativas de autonomia constitucional assegu-

radas aos tribunais do Judiciário (art. 73, in fine,

c/c art. 96) de forma que, de modo enfático, no

elenco de suas atribuições constitucionalmen-

te dispostas, satisfaz concomitantemente a to-

dos os critérios que igualmente o identificam e

o distinguem como uma das estruturas políti-

cas da soberania, no desempenho de diversas

funções de proteção de direitos fundamentais

de sede constitucional.

Com efeito, além de ser formalmente ór-

gão de matriz constitucional, do mesmo modo,

materialmente, ostenta todas as condições

requeridas na classificação de SPAGNA

MUSSO, a saber.

Primeiro, a de ser órgão constitucional

subordinante, uma vez que lhe são cometidas

doze funções constitucionais (art. 71 e § 2º) que

permitem evidenciar relações de supra-ordinação

em face das funções de outros órgãos ou de con-

juntos orgânicos do Estado independentes.

Segundo, a de ser órgão constitucional es-

sencial, por desempenhar funções políticas,

assim entendidas as que são expressões ime-

diatas da soberania (art. 73, I, c/c art. 70,

caput), uma vez que:

1) aprecia a legitimidade e não apenas a lega-

lidade das contas (art. 71, I e II);

2) julga as contas de administradores públi-

cos, com exceção das contas do Chefe do

Poder Executivo (art. 71, II);

3) fiscaliza aplicações de recursos repassados

pela União aos demais entes da Federação

(art. 71, VI);

4) aplica sanções pecuniárias a agentes finan-

ceiros (art. 71 VIII);

5) susta a execução de atos financeiramente im-

pugnados de todos os Poderes (art. 71, X); e

6) decide a respeito de contratos se o Poder

Legislativo não tomar medidas a respeito

depois de provocado (art. 71, §§ 1º e 2º).

Terceiro, por ser órgão garantidor dos va-

lores político-constitucionais do Estado Demo-

crático de Direito, ou seja, porque exerce fun-

ções indispensáveis ao funcionamento dos

princípios republicano e democrático, no to-

cante a um dos mais delicados aspectos de

qualquer complexo juspolítico, que é, desde a

Magna Carta, a gestão fiscal, como a disposi-

ção político-administrativa dos recursos reti-

rados impositivamente dos contribuintes.52

Em suma, se é certo que se pode afirmar,

com BISCARETTI DI RUFFIA, que a repartição

de funções dá origem à teoria da divisão dos

poderes,53  também procede asserir-se que, em

termos de expressão do Poder Estatal, hoje

52 Embora a definição das finanças públicasfinanças públicasfinanças públicasfinanças públicasfinanças públicas,     vis-à-vis às finanças privadasfinanças privadasfinanças privadasfinanças privadasfinanças privadas,     seja muito antiga, remontan-
do aos arcanos conceitos dos tesouros reaistesouros reaistesouros reaistesouros reaistesouros reais, tem-se como assente que primórdios de um Direito
Público Financeiro só começaram a despontar com o aparecimento das primeiras restrições jurídicas
impostas aos monarcas para disporem arbitrariamente dos seus respectivos erários.
Essa submissão era uma primeira conquista de um longo processo de racionalização e juridicização
das finanças públicasfinanças públicasfinanças públicasfinanças públicasfinanças públicas, que se desdobra, para comodidade didática, em quatro fases evolutivas fases evolutivas fases evolutivas fases evolutivas fases evolutivas distin-
tas e denominadas, sucessivamente, regalianaregalianaregalianaregalianaregaliana, liberal liberal liberal liberal liberal, intervencionista  intervencionista  intervencionista  intervencionista  intervencionista e democrática democrática democrática democrática democrática, que se iniciou
quando da organização dos primeiros Estados modernos, existindo consenso sobre o pioneirismo
histórico da Inglaterra.

53 PAOLO BISCARETTI DI RUFFIA, Direito Constitucional. (Instituições de Direito Público)Direito Constitucional. (Instituições de Direito Público)Direito Constitucional. (Instituições de Direito Público)Direito Constitucional. (Instituições de Direito Público)Direito Constitucional. (Instituições de Direito Público), São Paulo,
Ed. Revista dos Tribunais, 1884, p. 160.
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prevalece como técnica de separação de cen-

tros de expressão do poder estatal o policen-
trismo institucional, a que se refere J.J. GO-

MES CANOTILHO.

Com efeito, a estruturação do poder do

Estado é historicamente dinâmica, pois tem

seguido a linha da contenção de monopólios

e oligopólios do poder político, como provi-

dencial garantia da sociedade contra os males

que eles historicamente semearam, mesmo em

passado ainda muito próximo.

Assim, o processo organizativo do poder,

como não se esgotou no constitucionalismo

clássico, está longe de se ter acabado no moder-

no constitucionalismo, e prossegue a destacar

novas funções específicas, que passam a ser de-

sempenhadas por órgãos independentes, que

não mais se incluem nos três complexos orgâ-

nicos que são denominados, por metonímia

tradicional, de Poderes, porque exerciam, como

ainda o exercem, o que eram antes as únicas,

segmentações do Poder do Estado (ou os “Po-

deres da União”, como está no art. 2º, da Cons-

tituição brasileira), mas que hoje se alinham

apenas como as mais importantes, tanto pelas

funções que desempenham quanto pela espe-

cial investidura de seus exercentes.

Os Tribunais de Contas no Brasil são, as-

sim, um nítido exemplo de órgãos dotados de

autonomia constitucional, no contexto da or-

dem jurídica brasileira, mas não são os úni-

cos, porquanto, do mesmo modo, também o

são as Funções Essenciais à Justiça, tanto em

seu órgão do ministério privado, a Ordem dos

Advogados do Brasil, quanto em seus três ór-

gãos de ministério público – da sociedade

(Ministério Público tout court), do Estado

(Advocacia Geral da União e Procuradores dos

Estados) e dos hipossuficientes (Defensoria

Pública), uma relação que poderá ser, em cur-

to prazo, acrescida do Banco Central do Brasil,

como já ocorre em vários países e na organiza-

ção da Comunidade Européia.

À guisa de conclusão, deixa-se aqui a argu-

ta síntese de NUNO PIÇARRA, do fenômeno

de que aqui se tratou de expor:

“Esta evolução está, aliás, em consonân-
cia com a progressiva transição de um
método abstrato-dedutivo para um
método normativo-concreto na aborda-
gem e no tratamento dogmático do
princípio da separação dos poderes. Ele
tende hoje a construir-se a partir da or-
denação de competências constitucio-
nais concreta.”54  (nosso grifo).

54 NUNO PIÇARRA, op. cit., p. 264.

As relações entre os tribunais de
contas e os demais entes e órgãos estatais

As relações dependem da natureza
das funções cometidas aos órgãos de
contas: técnicas ou políticas

Equacionado o problema da configuração

da natureza jurídica das modernas cortes de

contas, bem como o de sua taxinomia, e de-

monstrado que nada têm a ver diretamente

com o mecanismo clássico da tripartição de

Poderes, ou seja, que não se deverá buscar a

solução em um enquadramento de determi-
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nado órgão independente em qualquer um dos

três Poderes orgânicos tradicionais, pode-se dá-

lo como superado, desde que apreciado à luz

das soluções contemporâneas, com os subsí-

dios doutrinários expostos no conceito de

policentrismo institucional, para usar a feliz

expressão de GOMES CANOTILHO, resta ago-

ra perquirir, nessa linha, a natureza das fun-

ções por elas exercidas.

Neste ponto há que proceder-se a um exa-

me casuístico das funções que lhes são atri-

buídas em diversos ordenamentos nacionais,

conforme, aliás, a orientação de SPAGNA

MUSSO, ao se referir a órgãos que no seu

desempenho portem ou garantam valores

político-constitucionais do Estado55 , uma vez

que tais funções serão as que caracterizarão,

em última análise, a natureza jurídica desses

tribunais e conselhos.

Para este efeito, como estudo de caso, con-

tinuar-se-á tomando o elenco das funções atri-

buídas às cortes de contas brasileiras nos arts.

71, 74, §§ 1º e 2º, e 75 da Constituição, nelas

procurando distinguir dois tipos de atuação

de controle: o técnico e o político.

Este é o texto do caput:

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

Como se pode observar, com a determina-

ção de que o controle externo seráseráseráseráserá exercido
com o auxílio do Tribunal de Contas, já seria

bastante esse caput para afastar a hipótese de

existência de uma eventual margem discricio-

nária para o Congresso Nacional vir a optar se

aceita ou não a coadjuvação: muito ao contrá-

rio, o preceito torna inequivocamente obriga-

tória a cooperação do Tribunal de Contas no

exercício da função de controle externo.

Ora, se o Poder Legislativo, que é o poder

político par excellence, como já o definia

COOLEY, por ser o órgão máximo de repre-

sentação democrática, deve valer-se necessa-

riamente da atuação coadjutória do Tribu-

nal de Contas, duas conclusões parciais po-

dem ser retiradas.
A primeira, de que a Constituição instituiu

uma distinção estrutural de cunho político

entre o Poder Legislativo e o Tribunal de Con-

tas; e o fez, não só por estar a mencioná-los

separadamente, o que seria um dado pura-

mente formal, como, e principalmente, por-

que quis estabelecer entre ambos uma rela-

ção, que não sendo paritária nem de hierar-

quia ou de subordinação, só pode ser de coo-

peração, o que claramente se expressa na voz

auxílio (art. 71, caput).
Segundo, como o caput é genérico, e se

refere irrestritamente a controle controle controle controle controle externo,

deve-se concluir, a priori, que essa coopera-

ção foi preconizada também genericamen-

te, o que vale dizer que, embora não tendo

toda a amplitude prevista no art. 49, IX e X,

da Constituição, e de aparecer limitada por

um rol de atribuições específicas, que a se-

guir serão examinadas (muito embora, como

se verá, essas comportem também certas atu-

ações discricionárias), é inegável que a fun-

ção de cooperação compartilha a mesma na-

tureza política de controle exercido pelo ór-

gão assistido.

55 V. SPAGNA MUSSO, op.cit., p. 64 e 65.
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Torna-se, agora, muito mais fácil, com es-

ses adminículos, examinar o elenco de atribui-

ções específicas que se segue, para nelas dis-

tinguir pontualmente quando a cooperação é

apenas técnica, ou seja, quando o Tribunal de

Contas atua como especialista no proces-

samento da legalidade e da economicidade dos

dados contábeis financeiros, orçamentários e

patrimoniais56  e, assim, despido do caráter

decisório de órgão da soberania, ou quando a

cooperação assume natureza política, ou seja,

quando o Tribunal atua na avaliação da legiti-

midade dos dados operacionais da adminis-

tração financeiro-orçamentária, neste caso,

mesmo sem definitividade57 , emitindo deci-

sões revestidas do típico caráter de órgãos da

soberania.

Com efeito, o controle da gestão financeira

pública no Estado Democrático de Direito não

mais apresenta a natureza de subordinação e

de subalternidade     prevalecentes no período

anterior, em que predominavam os modelos

positivistas de Estado hipertrofiado,

caracterizadores da época das finanças públi-

cas intervencionistas, vivida sob o signo das

grandes confrontações bélicas e ideológicas do

século passado.

O ressurgimento das finanças públicas libe-

rais voltadas aos interesses das sociedades, tal

como elas os expressam, e , por isso, submeti-

das à legitimidade da ação fiscal, deu-se no se-

gundo Pós-Guerra e foi, assim, um fruto da paz,

propiciado pela explosão das comunicações, que

despertou uma renovada consciência cidadã e,

com ela, reclamos de legitimidade, que ficaram

abafados por quase um século.

Assim é que, com as mudanças da socieda-

de, mudava o Estado e, é claro, a administra-

ção pública, e novo quadro político, as finan-

ças públicas, por serem um instrumento da

administração pública, não mais poderiam fi-

car atreladas ao alvedrio dos Executivos e con-

finadas ao horizonte legitimatório extrema-

mente curto em que eles se movem.

Era necessário voltar à pureza do referencial

legislativo para expandir os horizontes de ação

e, sobretudo, para estabelecer os fundamen-

tos de legitimidade de longo prazo para as

políticas públicas, providências indispensáveis

para evitar as inf lações crônicas e os

endividamentos em cascata, que haviam sido

os tormentos de tantos países.

Mas não bastava alongar os termos de re-

ferência administrativos com robustas afirma-

ções de democracia substantiva: as demandas

passavam a ter uma ancoragem mais profun-

da na ética, crescendo as exigências, não ape-

nas de probidade como, inovadoramente, de

qualidade na gestão da coisa pública, enrique-

cendo os conceitos correspondentes de con-

trole de gestão financeiro-orçamentária.58

Com isso, tanto os comportamentos ofen-

sivos à moralidade administrativa, como os

incompatíveis com a eficiência administrati-

va, deixavam de ser remotos e vagos referenciais

idealizados, mas despidos de obrigatoriedade,

56 São atribuições conceituaisatribuições conceituaisatribuições conceituaisatribuições conceituaisatribuições conceituais do controle interno e do controle externo, assim relacionadas no art. 70, CF.
57 A definitividadedefinitividadedefinitividadedefinitividadedefinitividade não é atributo da atividade política, como se pode constatar não só na decisão cautelar,

que pode ser modificada a qualquer tempo, como nas decisões sujeitas a recursos de todo gênero.
58 Tal como legislado na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
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para se tornarem referenciais positivados nas

Constituições e nas leis, ambos rigorosamen-

te sancionados, podendo ser levantados por

multiplicadas instâncias controladoras.

Como explica RICARDO LOBO TORRES, so-

pra um novo hausto a permear a moral no Di-

reito: “Na moderna democracia deliberativa o

direito não se justifica (mais) a si próprio, se-
não que vai buscar fora de si, nos princípios
morais, a sua razão de ser”59 ; ao que se pode,

na mesma linha, acrescentar que a administra-

ção pública não se justifica, tampouco, pela

mera eficácia com que atua, senão que deve

buscar nas demandas reais da sociedade a que

serve, a eficiência como razão de ser, pois esta é

a resposta certa aos reclamos de legitimidade.

Desse modo alterada, a administração pú-

blica, enquanto função de um Estado subsidi-

ário à sociedade, e não mais um conjunto de

prerrogativas de um Estado tutor, passa então

a ser submetida, como já se expôs, não mais

somente ao tradicional crivo da legalidade, em

que se demandava apenas a qualidade da efi-

cácia, mas, ainda em acréscimo, aos da licitude

e da legitimidade, justificando-se, respectiva-

mente, perante as demandas, pela eficiência e

pela moralidade administrativas, que despon-

tam como novos princípios constitucionais.

Nesse renovado quadro, a gestão fiscal pú-

blica se vai tornando, cada vez mais intensa-

mente, a necessária, obrigatória e transparen-

te expressão financeira de políticas públicas

legítimas, portanto, consentidas e subsidiári-

as, que devem, por isso, prever riscos fiscais, e

no desempenho das quais, os agentes políti-

cos e administrativos devem atuar com quali-

dades de prudência, responsabilidade e

responsividade, abrindo, em conseqüência, a

todas as cortes de contas, amplas e fascinan-

tes fronteiras nesse novo e delicado, mas su-

periormente concebido, controle fiscal da le-

gitimidade, assim inaugurado.

Por derradeiro, e na mesma direção, que é

a de realização da legitimidade democrática nas

finanças públicas, justifica-se o parágrafo úni-

co do dispositivo em exame, ao estender a atu-

ação do Tribunal de Contas a toda a sociedade

(pessoas físicas e pessoas privadas em geral),

o que já seria um preceito suficientemente

incisivo para desqualificar qualquer limitação

exegética que ainda o pretendesse reduzir a

uma atuação meramente interna e subordi-

nada, de controle de legalidade.

Segue-se, sob essa orientação conceptual

contemporânea, que é uma autêntica marca

juspolítica de nossos dias, o exame pontual das

atribuições que vêm expressas nos incisos e nos

demais preceitos que explicitam funções das

cortes de contas brasileiras.

I. apreciar as contas prestadas anual-
mente pelo Presidente da República,
mediante parecer prévio, que deverá ser
elaborado em sessenta dias a contar de
seu recebimento.

Este inciso também se agrega como pode-

roso reforço da interpretação aqui preconiza-

da, pois nele se institui uma claríssima compe-

tência autônoma do Tribunal de Contas para

apreciar não apenas a legalidade e a economi-

cidade das contas do Chefe do Poder Executivo,

59 RICARDO LOBO TORRES, O princípio da transparência no Direito FinanceiroO princípio da transparência no Direito FinanceiroO princípio da transparência no Direito FinanceiroO princípio da transparência no Direito FinanceiroO princípio da transparência no Direito Financeiro, in Revista de DireitoRevista de DireitoRevista de DireitoRevista de DireitoRevista de Direito da Asso-
ciação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Ed. Lumen Juris, 2001, p. 133 e ss.
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como se estende à sua legitimidade, abrindo-

lhe uma extensa margem discricionária para

emitir um parecer, um ato fundamentado que

não poderá ser modificado pelo Poder

Legislativo, mas apenas considerado ou não por

ocasião do julgamento parlamentar dessas con-

tas (art. 49, IX, CF), tratando-se, portanto, de

uma cooperação de natureza mista: parte téc-

nica, parte política, como a seguir se aponta.

II. julgar as contas dos administradores e

demais responsáveis por dinheiros, bens e va-

lores públicos da administração direta e indi-

reta, incluídas as fundações e sociedades ins-

tituídas e mantidas pelo poder público fede-

ral, e as contas daqueles que derem causa a

perda, extravio ou outra irregularidade de que

resulte prejuízo ao erário público;

Novamente, neste segundo inciso, está ca-

racterizando-se uma atuação combinada, téc-

nica e política, esta, não apenas pela atribui-

ção de examinar a legitimidade das contas,

como pela previsão de atuar autonomamen-

te, decidindo apenas por si (julgar as contas)

e não mais em cooperação com o Poder

Legislativo.

III. apreciar, para fins de registro, a lega-
lidade dos atos de admissão de pessoal,
a qualquer título, na administração di-
reta e indireta, incluídas as fundações
instituídas e mantidas pelo poder pú-
blico, excetuadas as nomeações para car-
go de provimento em comissão, bem
como a das concessões de aposentado-
rias, reformas e pensões, ressalvadas as
melhorias posteriores que não alterem
o fundamento legal do ato concessório;

Atribuição registrária das mais antigas atri-

buídas às Cortes de Contas, nitidamente de

natureza técnica.

IV. realizar, por iniciativa própria, da
Câmara dos Deputados, do Senado Fe-
deral, de comissão técnica ou de inqué-
rito, inspeções e auditorias de natureza
contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial, nas unidades
administrativas dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, e demais entida-
des referidas no inciso II; (n/ grifo)

A expressão iniciativa própriainiciativa própriainiciativa própriainiciativa própriainiciativa própria já diz tudo, até

porque as inspeções e auditorias podem ser rea-

lizadas no próprio Poder Legislativo, o que não

poderia ocorrer se partisse de um órgão subor-

dinado. Este inciso é, por isso, relevante para

definir-lhe uma função política e, a partir dela,

fixar-se a taxinomia dos Tribunais de Contas.

V. fiscalizar as contas nacionais das em-
presas supranacionais de cujo capital
social a União participe, de forma dire-
ta ou indireta, nos termos do tratado
constitutivo;

Aqui se prevê outra atividade técnica.

VI. fiscalizar a aplicação de quaisquer
recursos repassados pela União, medi-
ante convênio, acordo, ajuste ou outros
instrumentos congêneres, a Estado, ao
Distrito Federal ou a Município;

Como é necessário interpretar as cláusulas

dos atos complexos mencionados, o que in-

clui avaliação de legitimidade, essa atividade

de controle é também de natureza mista: téc-

nica e política.

VII. prestar as informações solicitadas
pelo Congresso Nacional, por qualquer
de suas Casas, ou por qualquer das res-
pectivas comissões, sobre a fiscalização
contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial e sobre re-
sultados de auditorias e inspeções rea-
lizadas;
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A prestação de informações ao Poder

Legislativo é uma característica indissociável do

regime democrático, mas resulta em mero ato

declaratório.

VIII. aplicar aos responsáveis, em caso
de ilegalidade de despesa ou irregula-
ridade de contas, as sanções previstas
em lei, que estabelecerá, entre outras
cominações, multa proporcional ao
dano causado ao erário; (n/grifo)

Novamente, neste inciso, caracteriza-se

uma atuação autônoma do Tribunal de Con-

tas, ao decidir apenas por si (aplicar sanções),
e aqui, observe-se, não mais em cooperação

com o Poder Legislativo.

IX. assinar prazo para que o órgão ou
entidade adote as providências necessá-
rias ao exato cumprimento da lei, se
verificada ilegalidade;

Também aqui se trata de atuação vincula-

da por motivo de ilegalidade.

X. sustar, se não atendido, a execução
do ato impugnado, comunicando a de-
cisão à Câmara dos Deputados e ao Se-
nado Federal;

O ato de sustação, embora neste caso não

seja definitivo, é uma decisão de natureza po-

lítica exercida pelo Tribunal de Contas, em que

se manifesta a soberania do Estado ao incidir

sobre atividades financeiras públicas de qual-

quer outro órgão ou entidade.

XI. representar ao Poder competente
sobre irregularidades ou abusos apu-
rados.

No caso de não serem sanções aplicáveis pelo

próprio Tribunal de Contas, essa representação

será mandamental e de caráter técnico.

§ 1º. No caso de contrato, o ato de
sustação será adotado diretamente pelo
Congresso Nacional, que solicitará, de
imediato ao Poder Executivo, as medi-
das cabíveis.
§ 2º. Se o Congresso Nacional ou o Po-
der Executivo, no prazo de noventa dias,
não efetivar as medidas previstas no
parágrafo anterior, o Tribunal decidirá
a respeito. (n/grifo)

Com esses dispositivos, inverte-se a previ-

são acima, do inciso X, uma vez que a iniciati-

va da sustação fica reservada ao Poder

Legislativo, só se devolvendo o poder decisório

ao Tribunal se ocorrer omissão do Congresso

Nacional ou do Poder Executivo, o que

reinvestirá constitucionalmente a Corte de

Contas no exercício de uma atividade de na-

tureza política, tipicamente de exercício de

poderes da soberania em face dos demais Po-

deres referidos.

Estranhamente, essa previsão de sustação

de contratos não se aplica ao Poder Judiciário;

isso, por falta de expressa previsão constituci-

onal, que é sempre necessária quando se trata

de interferências entre Poderes.60

Art. 74...
§ 1º. Os responsáveis pelo controle in-
terno, ao tomarem conhecimento de
qualquer irregularidade ou ilegalidade,
dela darão ciência ao Tribunal de Con-
tas da União, sob pena de responsabili-
dade solidária.

60 Nesta linha, do autor deste Parecer, o artigo Interferências entre Poderes do Estado.Interferências entre Poderes do Estado.Interferências entre Poderes do Estado.Interferências entre Poderes do Estado.Interferências entre Poderes do Estado. Fricções entre oFricções entre oFricções entre oFricções entre oFricções entre o
Executivo e o Legislativo naExecutivo e o Legislativo naExecutivo e o Legislativo naExecutivo e o Legislativo naExecutivo e o Legislativo na Constituição de 1988Constituição de 1988Constituição de 1988Constituição de 1988Constituição de 1988. In Boletim de Direito Administrativo, Ano VI, nº 6,
junho de 1990, p. 331 a 344.
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§ 2º. Qualquer cidadão, partido políti-
co, associação ou sindicato é parte legí-
tima para, na forma da lei, denunciar
irregularidades ou ilegalidades perante
o Tribunal de Contas da União.

Esses dois parágrafos atribuem novas e

especialíssimas funções aos Tribunais de Con-

tas; o primeiro deles, determinando que os

responsáveis pela gestão fiscal lhes dêem ciên-

cia de irregularidades ou ilegalidade, e o se-

gundo, facultando aos nele legitimados, de

modo amplíssimo, a provocar-lhe a ação

fiscalizatória autônoma.

No segundo caso, fica novamente e sobre-

modo patenteado que a ordem jurídica brasi-

leira tem nos Tribunais de Contas um instru-

mento da cidadania ativa, o que os torna, tam-

bém por isso, indispensáveis ao bom funcio-

namento do regime democrático.

Art. 75. As normas estabelecidas nesta
Seção aplicam-se, no que couber, à or-
ganização, composição e fiscalização
dos Tribunais de Contas dos Estados, e
do Distrito Federal, bem como dos Tri-
bunais e Conselhos de Contas dos Mu-
nicípios.

Aqui se estendem a todos os órgãos

congêneres da Federação as normas prescri-

tas para o Tribunal de Contas da União, com-

preendida na expressão fiscalizaçãofiscalizaçãofiscalizaçãofiscalizaçãofiscalização, por um

tropo de linguagem, todas as funções acima

examinadas, de modo que se pode afirmar

que a natureza jurídica e a taxinomia de to-

dos aqueles órgãos de contas são constituci-

onalmente análogas.

Essa resenha de funções examinadas, téc-

nicas e políticas, demonstram à saciedade o

hibridismo funcional do Tribunal de Con-

tas na organização constitucional brasileira

e, por isso, caracterizam-no como um órgão

autônomo da estrutura constitucional do Es-

tado, compartilhando dos poderes ineren-

tes à soberania.

E não se alegue, palidamente, em contrá-

rio, o argumento que equivocadamente se

tem apregoado, apoiado não mais que em

uma pobre exegese filológica, a de que o Tri-

bunal de Contas seria um “órgão auxiliar” do

Poder Legislativo e, por isso, dele parte inte-

grante. Trata-se de uma falácia, porquanto a

voz “auxílio” não traduz qualquer sentido de

subordinação nesse contexto, como foi de-

monstrado, mas de cooperação entre entes

independentes.

Fica, a respeito, como uma conclusão par-

cial, esta que se faz com plena harmonia da

boa doutrina, encontrada na lição da sempre

precisa ODETE MEDAUAR:

“A Constituição Federal, em artigo algum,
utiliza a expressão “órgão auxiliar”; dis-
põe que o controle externo do Congres-
so Nacional será exercido com o auxílio
do Tribunal de Contas; a sua função, por-
tanto, é de exercer o controle financeiro
e orçamentário da Administração em
auxílio do poder responsável, em última
instância, por essa fiscalização.”

E arremata a brilhante administrativista:

“Tendo em vista que a própria Constitui-
ção assegura ao Tribunal de Contas as
mesmas garantias de independência do
Poder Judiciário, impossível considerá-lo
subordinado ao Legislativo ou inserido
na estrutura do Legislativo.(n/grifo). Se
a sua função é de atuar em auxílio do
Poder Legislativo. Sua natureza, em razão
das próprias normas da Constituição, é a
de órgão independente, desvinculado da
estrutura de qualquer dos três poderes.
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A nosso ver, por conseguinte, o Tribunal
de Contas configura instituição estatal in-
dependente (grifo da Autora).” 61

E no mesmo sentido, inclina-se a doutrina

tradicional de CELSO ANTONIO BANDEIRA

DE MELLO, quando assevera que “O ser ór-
gão auxiliar não configura, por si só, a

integração integração integração integração integração em um dado conjunto orgânico...
O Tribunal de Contas, em verdade, não é su-
bordinado ao Poder Legislativo, nem está sob

a tutela dele.”62  (n/grifo).

Afinal, valha o aditamento, um “órgão auxili-

ar”, se devesse ser entendido como subalterno ou

integrado, não poderia apreciar as contas da Mesa

do Poder Legislativo, como tem reiteradamente

reconhecido o Supremo Tribunal federal.63

Mas o argumento final e definitivo de que

a expressão “com auxílio de” não implica qual-

quer integração do órgão de contas compe-

tente ao Poder Legislativo, é a própria Consti-

tuição que o traz, patente e extreme de dúvi-

das, no artigo 31, § 1º, ao referir-se às três

modalidades de auxílio auxílio auxílio auxílio auxílio de que se poderão va-

ler as Câmaras de Vereadores, que serão, indi-

ferentemente, conforme a respectiva estrutu-

ra política, a do Estado-membro (com duas

possibilidades: 1º. o Tribunal de Contas do

Estado ou 2º. o Conselho ou Tribunal de Con-

tas dos Municípios) ou a do próprio Municí-

pio (3º. o Tribunal de Contas do Município).

Resulta, assim, meridianamente claro que,

para o exercício dessa função constitucional

de auxiliar no controle externo de contas pú-

blicas, não é necessário que o órgão cooperador

sequer pertença à estrutura do órgão ou do

complexo orgânico que será auxiliado, pois, se

assim o fosse, ter-se-ia a esdruxularia de con-

tar com um Poder Municipal integrado por

um órgão estadual em mais de cinco mil e

quinhentos Municípios brasileiros.

Mas mesmo sem esse adminículo

irretrucável, (uma vez que se encontra na

própria Constituição que se pretende inter-

pretar), já de há muito, alguns mono-

grafistas brasileiros mais antigos, como

PONTES DE MIRANDA e CASTRO NUNES,

referidos por JARBAS MARANHÃO, mostra-

vam-se intrigados com o problema dessa

“posição entre os Poderes”, mas concorda-

vam ambos, depois de exporem suas respec-

tivas razões de perplexidade, que não caben-

do em nenhum deles, mas sendo responsá-

vel por fiscalizá-los, a única posição taxi-

nômica plausível para o Tribunal de Contas

seria fora de todos eles, uma vez que sua

“criação posterior à teoria da separação dos

poderes e fruto da prática, destoa das linhas

rígidas da tripartição”, concluiria ainda

PONTES DE MIRANDA, alardeando todo seu

talento antecipativo.64

61 ODETTE MEDAUAR, Controle da Administração PúblicaControle da Administração PúblicaControle da Administração PúblicaControle da Administração PúblicaControle da Administração Pública. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1993, p.140 e 141.
62 CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, O Tribunal de Contas e sua Jurisdição, O Tribunal de Contas e sua Jurisdição, O Tribunal de Contas e sua Jurisdição, O Tribunal de Contas e sua Jurisdição, O Tribunal de Contas e sua Jurisdição, Revista do Tribunal

de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 1982, p. 122.
63 ADInMC 1.779-PE (DJU de 22.05.98); ADIN 849-MT, (RTJ 153/73); ADInMC 1.964-ES (acórdão ainda

não publicado).
64 Apud JARBAS MARANHÃO, A Constituição de 1988 e o Tribunal e Contas: seus primórdios, normas eA Constituição de 1988 e o Tribunal e Contas: seus primórdios, normas eA Constituição de 1988 e o Tribunal e Contas: seus primórdios, normas eA Constituição de 1988 e o Tribunal e Contas: seus primórdios, normas eA Constituição de 1988 e o Tribunal e Contas: seus primórdios, normas e

atribuiçõesatribuiçõesatribuiçõesatribuiçõesatribuições, Revista de Informação Legislativa, A. 30, n. 119, jul./set. 1993, p. 267
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E assim encerra o artigo JARBAS

MARANHÃO, tecendo suas próprias conside-

rações: “Talvez por isso que a Constituição itali-
ana o tenha qualificado como órgão auxiliar da

república – da República, e não deste ou da-
quele de seus poderes; e a Constituição brasi-
leira de 1934 o haja definido como “órgão de

cooperação nas atividades governamentais” .65

Vê-se, pois, que o conceito de auxiliar nada

tem a ver com o de subordinação e, muito

menos, com o de integração (ainda porque, se

fosse este o caso, restaria definir em qual dos

Poderes seria absorvido, afinal, o Tribunal de

Contas), bastando, para tanto, remontar ao

elenco das funções constitucionais acima ana-

lisadas para se certificar que, na verdade, as

cortes de contas auxiliam a todos os Poderes e

a todos os órgãos constitucionalmente autô-

nomos, estendendo seu auxílio até a outros

entes da Federação (art. 31, § 1º e art. 161, pa-

rágrafo único, CF).

Como se deduz do exposto, no sistema bra-

sileiro, às cortes de contas não importa o nível

federativo em que se apresentem, é órgão cons-

titucional cooperador plural e onímodo de toda

a administração financeiro-orçamentária, não

se subsumindo a qualquer um dos Poderes do

Estado no desempenho de sua atuação.

O mesmo ocorre, como foi atrás lembra-

do, com inúmeros órgãos constitucionalmen-

te autônomos já criados tanto no Brasil, como

as funções essenciais à justiça, quanto exteri-

or, como a Corte Constitucional, na Alema-

nha, o Banco Federal de Reserva, nos Estados

Unidos, e outras tantas outras entidades in-

dependentes que transcendem, em vários paí-

ses e em diferentes Constituições, o velho es-

quema tripartite adotado para os complexos

orgânicos de poder descritos por

MONTESQUIEU.

Em sólido reforço dessa conclusão e como

contribuição derradeira à questão da indepen-

dência do Tribunal de Contas, transcreve-se a

douta lição de RICARDO LOBO TORRES, rei-

terada em sua recente edição do acatado Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-

tado de Direito Constitucional Financeiro etado de Direito Constitucional Financeiro etado de Direito Constitucional Financeiro etado de Direito Constitucional Financeiro etado de Direito Constitucional Financeiro e

TributárioTributárioTributárioTributárioTributário: 66

“O tribunal de contas, a nosso ver, é ór-
gão auxiliar dos poderes legislativo, exe-
cutivo e judiciário, bem como da comu-
nidade e de seus órgãos de participação
política: auxilia o legislativo no controle
externo, fornecendo-lhe informações,
pareceres e relatórios; auxilia a adminis-
tração e o judiciário na autotutela da le-
galidade e no controle interno, orientan-
do a sua ação e controlando os responsá-
veis por bens e valores públicos. Rui Bar-
bosa já lhe indicava essas características
ao defini-lo como “ um mediador inde-
pendente posto de permeio entre o po-
der que autoriza periodicamente a des-
pesa e o poder que quotidianamente a
executa, auxiliar de um e outro, que, co-
municando com a legislatura e intervin-
do na administração, seja não só o vigia,
como a mão forte da primeira sobre a
segunda, obstando a perpetração das in-
frações orçamentárias por um voto opor-
tuno” - “é imensa a doutrina, assim bra-
sileira que estrangeira, favorável à coloca-
ção do tribunal de contas como órgão
auxiliar dos poderes do estado, principal-
mente do legislativo e do executivo. De-

65 Op. cit. p. 48.
66 2ª edição, revista e atualizada.
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mais disso, o tribunal de contas auxilia a
própria comunidade”, uma vez que a
constituição federal aumentou a partici-
pação do povo no controle do patrimó-
nio público e na defesa dos direitos
difusos. O tribunal de contas, por conse-
guinte, tem o seu papel dilargado na de-
mocracia social e participativa e não se
deixa aprisionar no esquema da rígida
separação de poderes.” 67  (sic)

A tradicional relação dos tribunais de
contas com os parlamentos

A prestação de contas aos parlamentos tor-

nou-se uma prática comum nos países de tra-

dição democrática, pelas mesmas razões que

tornaram necessária a instituição da democra-

cia indireta, exercida através de representantes.

Nem todos, porém, submetem, em razão

dessa especial relação, o órgão de contas ao

poder Legislativo. São exceções: a Inglaterra, em

que o National Audit Office está formalmente

ligado ao Parlamento por uma lei de 1983, sob

a autoridade do Controlador e Auditor Geral

(Controller and Auditor General), e a Espanha,

em que o Tribunal de Cuentas, além de desti-

natário de todas as suas comunicações e do re-

latório anual, depende das Cortes.68

Até mesmo em países em que as cortes de con-

tas estão historicamente vinculadas ao Poder Exe-

cutivo, como é o caso dos que seguem a tradição

da corte francesa, costuma-se ressalvar uma espe-

cial relação com o Parlamento (como, por exem-

plo, no art. 47 da Carta francesa).

No Brasil, embora, como vimos, desde a

vigência da Constituição de 1988 o Tribunal

de Contas atue como órgão auxiliar de todos

os Poderes, bem como dos demais órgãos cons-

titucionalmente autônomos, não só a tradi-

ção republicana como a expressa menção cons-

titucional mantém uma vinculação funcional

destacada e especial com o Poder Legislativo

(expressa em vários dispositivos: art. 71, caput,
e incisos IV, VII, X, XI, §§ 1º e 4º, e art. 72 e

seus §§ 1º e 2º).

Do mesmo modo em Portugal, embora

com maior laconismo, essa especial relação

está contemplada na Constituição entre as

competências de controle da Assembléia da

República, atribuindo-a a tomada de contas

do Estado e de outros entes públicos deter-

minados em lei, instruídas com o Parecer do

Tribunal de Contas (art. 162, d, da Constitui-

ção de Portugal).

67 RICARDO LOBO TORRES, Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e TributárioTratado de Direito Constitucional, Financeiro e TributárioTratado de Direito Constitucional, Financeiro e TributárioTratado de Direito Constitucional, Financeiro e TributárioTratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário,     Rio de Janeiro,
Ed. Renovar, 2000, vol. V, O Orçamento na ConstituiçãoO Orçamento na ConstituiçãoO Orçamento na ConstituiçãoO Orçamento na ConstituiçãoO Orçamento na Constituição, p. 358 e 359.

68 Fonte: CHRISTIAN DESCHEENMAEKER, op. cit., p. 189 e 194.

As relações entre os tribunais de contas e a sociedade

Titularidade formal e material dos
recursos públicos e seu controle

Tradicionalmente, coube aos soberanos

absolutos a titularidade dos recursos hoje de-

nominados de públicos, que, para afirmá-la,

faziam em regra cunhar as moedas com sua

efígie, mas, na verdade, a moeda, como expres-

são de riqueza e meio de troca, tinha surgido

independentemente do poder político, como

uma prática comercial entre mercadores.
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Assim, como expressão da economia dos

grupos sociais, a moeda pertence às socieda-

des, que a criam para representar as riquezas

que geram e para servir de meio de troca de

mercadorias e de serviços, e, portanto, é, nes-

te sentido original, um bem público, sem que

seja necessariamente estatal.

Quando as monarquias absolutas tomaram

a si o monopólio da emissão da moeda, ela

perdeu formalmente essa característica, para

se tornar um bem regaliano, conformando os

erários reais, um domínio que se estendeu da

moeda a todas as operações a ela relativas, fa-

zendo dos Estados, no processo, um agente

ativo na economia.

No extenso período em que se confundiam

totalmente o erário do rei e o erário do público,

o controle das finanças do rei não se distinguia

do controle das finanças do reino, de modo que,

quando sobreveio a distinção entre os dois erá-

rios, os órgãos de contas que cuidavam então

das finanças do rei se foram concentrando, cada

vez mais, na missão de controle não apenas

desses recursos pessoais do soberano, mas dos

dinheiros públicos em geral, assim entendidos

os arrecadados da sociedade para a satisfação

de suas necessidades gerais (destinação princi-

pal), bem como à manutenção do aparato do

Estado (destinação secundária).

Mas o processo de controle dos recursos

retirados das sociedades pelos Estados pas-

saria ainda por sucessivas fases de conforma-

ção, acompanhando o desenvolvimento da

democracia, pois a relação de controle passa-

ria do rei para os parlamentos, como câma-

ras de representantes dos contribuintes, fase

em que o controle permaneceu exclusivamen-

te estatal, até que, finalmente, agregou-se ao

parlamentar o controle pela cidadania, por

via participativa: um controle social, cuja im-

portância vem avultando nos sistemas de di-

reito público de vanguarda.

A relação por via parlamentar da
democracia indireta e da semidireta

Como já se sublinhou, a relação entre os

órgãos de contas e os Parlamentos é a tradici-

onal e a difundida nos países que praticam

regimes democráticos, pois os Legislativos têm

entre seus deveres constitucionais a tomada

de contas dos governantes, como órgãos do

poder do Estado que congregam os represen-

tantes do povo: o soberano nas democracias.

Na verdade, não é mais tão importante a

qualificação dessa relação entre os Parlamen-

tos e os órgãos de contas, ou seja, se estes co-

operam como órgãos independentes, subor-

dinados, auxiliares ou sob qualquer outra de-

nominação, sempre que ambos gozem neces-

sária autonomia constitucional para desem-

penhar suas respectivas atribuições de nature-

za exclusiva.

Assim é que no exame de caso brasileiro

foram demonstradas tanto a distinção entre

as competências políticas e técnicas das cortes

de contas e apontadas as hipóteses em que as

competências são exercidas em caráter de ex-

clusividade, pelo que, em síntese, a qualifica-

ção mais adequada para essas relações com-

plexas é, pois, de complementaridade.

Mas a essa relação das cortes de contas com

os Parlamentos, próprias da democracia indireta,

a que se exerce pela escolha dos governantes, não

afasta a relação direta com os governados, uma

necessidade nas poliarquias contemporâneas, em

que os Parlamentos já não mais oferecem condi-
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ções de refletir com fidelidade o pluralismo da

sociedade, de modo que a via participativa da de-

mocracia semidireta se vai tornando uma

complementação cada vez mais exigida.

Assim é que a admissão da via participativa

vem marcando uma nova etapa na evolução

das cortes de contas, pois a relação direta tem-

se mostrado benéfica por vários motivos: pri-

meiro, quanto à sua legitimidade, que se re-

nova e se reafirma com a abertura direta à ci-

dadania; segundo, quanto à sua autonomia,

que se reforça materialmente no desempenho

de atribuições processualizadas próprias e ex-

clusivas, e terceiro, pela responsabilidade po-

lítica, que se acresce com o dever de atuar por

provocação direta da sociedade.

No caso brasileiro, essa relação da democra-

cia semidireta está definida nos seguintes termos:

“Qualquer cidadão, partido político,
associação ou sindicato é parte legí-
tima para, na forma da lei, denunci-
ar irregularidades ou ilegalidades pe-
rante o Tribunal de Contas da União”
(art. 74, § 2º).

Essa norma se estende a todas as demais cor-

tes de contas do País: dos Estados, do Distrito Fe-

deral e dos Municípios das megacidades capitais

dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Como se observa, os regimentos internos

dessas cortes, em cumprimento ao comando

preceptivo de abertura participativa de provoca-

ção, no uso das atribuições constitucionais de

auto-organização (art. 73, combinado com o art.

96, I, a), deverão instituir em seus respectivos

atos regimentais a forma pela qual receberão e

processarão até a decisão as denúncias de ilegali-

dades ou até mesmo de irregularidades.

A existência desse processo, devidamente

formalizado no direito, conforma a relação

direta em que tanto o cidadão, individualmen-

te, como os entes da sociedade indicados –

partido político, associação ou sindicato – en-

quanto órgãos sociais da cidadania, legitima-

dos à provocação do controle, passam a exigir

diretamente das cortes de contas brasileiras

sua atuação investigatória e sancionatória.

Atribuições semelhantes, agasalhando a par-

ticipação cidadã, ainda que não tenham sido

especificamente definidas como a que se trans-

creve da Constituição da República Federativa

do Brasil, podem ser, ainda como exemplos,

dessumidas do direito geral de petição do art.

52 da Constituição de Portugal, da prerrogativa

geral de participação do art. 23 da Constituição

da Espanha e do direito de ação universal do

art. 24 da Constituição da Itália relativamente

às suas respectivas cortes de contas.

Conclusões na
linha do controle social

No Estado Democrático de Direito, tal

como se enuncia no frontispício de sua Carta

paradigmal, a Lei Básica de Bonn de 1949, a

pessoa humana é o centro ético do Estado e

do Direito, que existem para “respeitá-la e

protegê-la”.69  A lei é uma expressão positiva

do Direito, mas não o esgota, pois a proteção

dos valores inerentes ao homem depassa de

muito o que se possa conter na legalidade es-

trita. Por esta razão, o conceito de Estado De-

69 Art. 1. – 1. Die Würde des Menschen ist unantasbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verplichtung
aller staatlichen Gewalt. (A dignidade do homem é intangível. É dever de todos os poderes estatais
respeitá-la e protegê-la).
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mocrático de Direito não pode prescindir da

legitimidade e da licitude na atuação dos agen-

tes e órgãos do Estado, que lhe conferirão

juridicidade plena.

Pelo mesmo motivo, a própria lei, enten-

dida como produto das casas legislativas, é

insuficiente para regrar toda a complexida-

de da vida humana nas sociedades contem-

porâneas, embora seja imprescindível para

garantir-lhe a coesão e a coerência, de modo

que ela ocupa o centro da ordem jurídica

subconstitucional, conformada por uma

constelação de todo tipo de normas, tais

como os regulamentos, regimentos e as di-

versas regulações autônomas, e, por sua vez,

cada uma delas, com seu respectivo séquito

de normas administrativas secundárias.

Como todo esse complexo normativo não

escapa aos requisitos de juridicidade, é neces-

sário que qualquer norma, oriunda ou não dos

parlamentos, seja democraticamente legitima-

da pela observância do respectivo e devido

processo legal, em que a participação cidadã

seja assegurada na medida do possível e do

razoável, se não na tomada de decisão, pelo

menos e inafastavelmente no controle social

dos decorrentes resultados das políticas pú-

blicas executadas.

Em princípio, em se tratando de políticas

públicas, seria ocioso afirmar que a mais im-

portante delas é a da educação e que todos os

demais avanços sociais dela dependerão. Seria

ocioso afirmá-lo, se não fora para reiterar aqui

enfaticamente, à guisa de conclusão, a impor-

tância de educar o cidadão para a democracia,

mostrando-lhe, desde a mais tenra idade, que

enquanto a sociedade é a realidade tangível, pois

é conformada por pessoas – todas as pessoas –

o Estado, em suas múltiplas configurações, é

uma virtualidade necessária para que pessoas -

algumas pessoas – possam tomar e executar

decisões de interesse geral da sociedade e que,

por isso, todo tipo de participação nesse pro-

cesso interativo será importante para a vida de

todos e de cada um, mas, em especial, porque é

a mais fácil e permanentemente acessível, des-

taca-se essa modalidade de participação demo-

crática exercida através dos instrumentos aber-

tos ao controle social, isso não só pelo valor que

possa ter em cada caso em razão de seu con-

teúdo, como e principalmente, pelo que sem-

pre terá como exemplo de civismo.

Com efeito, a vitalidade do controle social

depende sobretudo da educação do cidadão

para a democracia, particularmente, no caso

em exame da área de atribuições da cortes de

contas, para que essa função participativa te-

nha êxito, uma específica educação voltada à

consciência da res publica e do dever que to-

dos têm de zelar pela correta destinação dos

recursos retirados da sociedade para custear

as atividades do Estado.

Conclusões

As mutações dos órgãos de contas

Se é certo que a sociedade mudou durante o

“curto” século XX, como o denominou Hobsbawn,

e que, por isso, o Estado também se transformou,

para melhor, como Estado Democrático de Direi-

to, não é menos certo que suas estruturas, em

distintos graus de evolução, tendem a absorver

em suas específicas funções este novo conceito de
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poder político, em que a legitimidade, mais do

que a legalidade estrita o foi no passado recente, é

a pedra de toque da juridicidade.

À medida que as instituições de poder refli-

tam essa contingência, cada uma delas passa

por sua própria mutação aperfeiçoadora dessa

sintonia entre o poder político e sua origem

popular, não importa se isso ocorra por previ-

são constitucional específica ou a partir de mera

previsão genérica de participação, a ser

implementada pelas leis, porquanto o que real-

mente releva, reitere-se, é o desenvolvimento

de uma geral percepção de que a defesa da coi-

sa pública nada mais é que a defesa do próprio

cidadão, como centro do sistema político.

Valham, em apoio dessa asserção, as pala-

vras de RINO GRACILI E LEONARDO MELE

na comunicação conjunta apresentada no

XLVII Seminário de Estudos de Ciências da

Administração na Itália:70

“Em última análise, o modo de entender
a atividade da Administração Pública ten-
de ao recebimento da inspiração do ci-
dadão de se constituir no centro do sis-
tema, ligando o próprio interesse ao pú-
blico de tal modo a ter imediata capaci-
dade de resposta às suas expectativas.”

As cortes de contas: de órgãos
tradicionais de controle contábil a
órgãos de vanguarda de controle
econômico-financeiro nos estados
policráticos e democráticos

Poucos órgãos do Estado contemporâneo

podem exibir um percurso histórico quase

milenar, mas são ainda mais raros os que evo-

luíram e atualizaram as suas funções desde sua

origem à atual conformação, com que, mutatis
mutandis, atualmente se apresentam, nas di-

versas estruturas de Poder Político.

Com efeito, nesse longo período, desde as

conformações pré-renascentistas às

renascentistas do Estado, passando pelas

estruturações intermédias, do Estado páleo-

liberal, do Estado de direito e dos vários mo-

delos de Estado intervencionista, até a atual

configuração do Estado democrático de di-

reito, os órgãos de contas se foram adaptan-

do às multiplicadas e cambiantes necessida-

des de atender aos controles da gestão dos

dinheiros públicos.

Analiticamente, essa evolução se processou

de três formas: na ampliação do objeto da fis-

calização, na multiplicação de sujeitos fiscali-

zados e na diversificação da finalidade do con-

trole por eles exercidas.

Assim, quanto ao objeto da fiscalização,

se, de um lado, é certo que os órgãos de con-

tas deveram sua origem à necessidade de fis-

calização contábil, a ela se acrescentaram a

gestão financeira pública, a instituição do or-

çamento e do orçamento-programa e a ges-

tão patrimonial pública, com as necessida-

des de fiscalização financeira, orçamentária,

operacional e patrimonial.

Por outro lado, quanto aos sujeitos à fisca-

lização, a evolução partiu do Rei, alcançou a

administração direta, estendeu-se à gestão dos

demais Poderes do Estado, à das entidades da

administração indireta e, mais recentemente,

à dos órgãos constitucionalmente autônomos.

70 Realizado em Varenna, Villa Monasterio, de 20 a 22 de setembro de 2001, com os Anais publicados sob o título
Autorità e Consenso nell’Attività AmministrativaAutorità e Consenso nell’Attività AmministrativaAutorità e Consenso nell’Attività AmministrativaAutorità e Consenso nell’Attività AmministrativaAutorità e Consenso nell’Attività Amministrativa, Milão, 2002, Dott. A. Giuffrè Editore, p. 302 ( n/ trad.).
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Por derradeiro, quanto à finalidade da fis-

calização, se é certo que esses órgãos deveram

sua origem à necessidade de controlar a regu-

laridade de contas, com funções predominan-

temente contábeis, é inegável que, em vez de

aí ficarem e se tornarem obsoletos e decorati-

vos, que mais não fosse em razão do aperfei-

çoamento dos métodos registrários, com o

Estado de Direito expandiram a sua atuação

para atender a outras necessidades, tal como

controlar as contas dos administradores, a le-

galidade dos dispêndios e, no Estado Demo-

crático de Direito, a controlar a legitimidade e

a economicidade da gestão financeira, o que

inclui a aplicação das subvenções e a renúncia

de receitas.71

Em suma: nessa evolução histórica, os ór-

gãos de contas alcançaram indubitavelmente

sua maturidade e máxima prestância, deixan-

do de ser apenas órgãos do Estado para serem

também órgãos da sociedade no Estado, pois

a ela servem não apenas indiretamente, no

exercício de suas funções de controle externo,

em auxilio da totalidade dos entes e dos ór-

gãos conformadores do aparelho do Estado,

como diretamente à sociedade, por sua acres-

cida e nobre função de canal do controle soci-

al, o que os situa como órgãos de vanguarda

dos Estados policráticos e democráticos que

adentram o Século XXI.

Teresópolis, verão de 2003.

71 Ainda na linha do estudo de caso, tomado exemplificativamente, a     Constituição do Brasil é exemplo
de modernidade e minúcia na descrição das funções cometidas às cortes de contas, ao destacar os
referidos objetos, sujeitos e finalidades, como se pode verificar da redação do seu art. 70:
“A fiscalização contábilcontábilcontábilcontábilcontábil, financeirafinanceirafinanceirafinanceirafinanceira, orçamentáriaorçamentáriaorçamentáriaorçamentáriaorçamentária, operacionaloperacionaloperacionaloperacionaloperacional e patrimonialpatrimonialpatrimonialpatrimonialpatrimonial da UniãoUniãoUniãoUniãoUnião e das entidadesentidadesentidadesentidadesentidades
da administração direta e indiretada administração direta e indiretada administração direta e indiretada administração direta e indiretada administração direta e indireta, quanto à legalidadelegalidadelegalidadelegalidadelegalidade, legitimidadelegitimidadelegitimidadelegitimidadelegitimidade, economicidadeeconomicidadeeconomicidadeeconomicidadeeconomicidade, aplicação dasaplicação dasaplicação dasaplicação dasaplicação das
subvenções e renúncia de receitassubvenções e renúncia de receitassubvenções e renúncia de receitassubvenções e renúncia de receitassubvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo,
e pelo sistema de controle interno de cada Poder” (n/ grifos).
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Resumo

Os Jurisdicionados e os
Recursos Processuais no

Tribunal de Contas Catarinense
Sandro Luiz Nunes*

posição dos jurisdicionados, visando sempre

o exercício pleno da cidadania.

Palavras-chave:Palavras-chave:Palavras-chave:Palavras-chave:Palavras-chave: Ampla Defesa; Recurso de

Reconsideração; Embargos de Declaração;

Reexame; Agravo; Pressupostos de

Admissibilidade; Defesa Oral.

Com o presente artigo, busca-se colaborar

na difusão do sistema recursal verificado no

Tribunal de Contas do Estado de Santa

Catarina. Há pouco material bibliográfico exis-

tente, de forma que, todos estão convidados a

conhecerem as espécies recursais postas à dis-

* Advogado. Auditor Fiscal de Controle Externo do TCE/SC.

Introdução

A Carta Magna de 1988 estabeleceu o prin-

cípio e a garantia do contraditório e da ampla

defesa a todos os litigantes e aos acusados em

geral, seja em processo judicial ou adminis-

trativo, sendo-lhes assegurada a utilização de

todos os meios e recursos conferidos pela le-

gislação, sendo vedada a utilização de provas

obtidas por meios ilícitos.

O exercício do direito de defesa passa pela

utilização dos recursos admitidos na legisla-

ção infraconstitucional, em especial nas leis

processuais, por tratar-se de matéria eminen-

temente de ordem processual e não de direito

material. Assim, no âmbito do Tribunal de

Contas do Estado de Santa Catarina, com a

ab-rogação da Lei Complementar nº 31/90, em

matéria de recursos houve a implantação de

inovações e a ampliação do rol das espécies

recursais postas à disposição dos fiscalizados

para a defesa de seus interesses.

A Lei Complementar Estadual nº 202/00,

que instituiu a Lei Orgânica do Tribunal de

Contas catarinense em substituição à Lei Com-

plementar nº 31/90, criou a possibilidade de

interposição do recurso de agravo, recurso

inexistente até então; porém, não avançou
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muito na sistematização recursal, deixando

muitas questões para serem resolvidas pelo

Regimento Interno, ou pela aplicação subsi-

diária do Código de Processo Civil.

O processo desenvolvido no âmbito do Tri-

bunal de Contas deve ser enfocado sob uma

ótica peculiar em face da especificidade do

órgão prolator das decisões, sem deixar de le-

varmos em consideração as normas constitu-

cionais e, também, as regras processuais civis.

A atual Lei Orgânica do Tribunal de Contas

de Santa Catarina procura evidenciar e ampli-

ar a garantia constitucional da ampla defesa

aos responsáveis e aos interessados, de forma

que em todos os processos desenvolvidos na

Corte de Contas, sejam eles relacionados com

os julgamentos de contas, ou aqueles decor-

rentes de fiscalização dos atos e contratos ad-

ministrativos praticados ou firmados pelas

pessoas sujeitas à fiscalização do Tribunal, bem

como naqueles processos em que decorram a

apreciação de atos sujeitos a registro próprio,

são oportunizados outros meios de defesa con-

tra as decisões prolatadas no exercício das suas

atribuições constitucionais.

Ao lado da ampla defesa, temos a garantia

do contraditório nos processos que tramitam

no Tribunal de Contas, estando assegurado aos

responsáveis e aos interessados. Com isto, im-

põe-se o dever do órgão julgador em ouvir o

acusado sobre os fatos apontados pela instru-

ção em seu desfavor, de onde se impõe a reali-

zação da citação dos fiscalizados, apontados

como agentes responsáveis pelos atos irregu-

lares. Embora o art. 75 da Lei Orgânica silen-

cie quanto a esse aspecto, o seu silêncio não

significa afirmar a sua ausência. Na verdade

seria até mesmo desnecessária em decorrên-

cia das disposições constitucionais vigentes.

Entretanto, entendemos que o mesmo visa

apenas destacar o respeito aos princípios e

garantias processuais constitucionalmente al-

bergados no regime constitucional pátrio,

onde aos litigantes seja em processo adminis-

trativo ou judicial, o direito ao contraditório

e a ampla defesa, com os meios e recursos a

ela inerentes, deverão ser observados em to-

dos os processos e em todas as suas fases.

A Lei Orgânica reconhece duas formas de

participação no processo instaurado pelo Tri-

bunal de Contas, por ser a jurisdição limitada

constitucionalmente ao julgamento das con-

tas (e não das pessoas, se é que isto é possível

na prática).

A lei não definiu a diferenciação entre res-

ponsável e interessado, cabendo ao Regimen-

to Interno a tarefa de esclarecer e definir as

figuras dos “responsáveis” e a dos “interessa-

dos”. Coube ao art. 133, § 1º, alínea “a” e “b”

do Regimento Interno do Tribunal de Contas

do Estado de Santa Catarina, aprovado pela

Resolução 06/20011 , definir o responsável

como sendo aquele que figure no processo em

razão da utilização, arrecadação, guarda,

gerenciamento ou administração de dinheiro,

bens, e valores públicos, ou pelos quais o Es-

tado ou o Município responda, ou que, em

nome destes assuma obrigações de natureza

pecuniária, ou por ter dado causa a perda, ex-

travio, ou outra irregularidade de que resulte

prejuízo ao erário. Por interessado entende-se

o administrador que, sem se revestir da quali-

1 Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nº 16.814, de 28 de dezembro de 2001.
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dade de responsável pelos atos objeto de jul-

gamento ou de apreciação pelo Tribunal de

Contas, deva manifestar-se nos autos na con-

dição de atual gestor.

Da mesma forma que o processo judicial

busca progredir ordenadamente visando ob-

ter uma decisão final acerca da matéria trazida

a juízo, e com isto aplicar o direito ao caso

concreto, o processo de contas no âmbito do

Tribunal de Contas, de natureza administrati-

va, procurar apurar atos, esclarecer fatos e pro-

duzir uma decisão na defesa do interesse e do

patrimônio público, podendo culminar com

a aplicação de penalidades a qualquer pessoa

sujeita a sua jurisdição.

De acordo com a lição do professor Jorge

Ulisses Jacoby Fernandes2  em artigo publi-

cado na L&C Revista de Direito e Adminis-

tração Pública, “os princípios em tela aplicam-

se diretamente e em favor daqueles que es-

tão sujeitos à jurisdição, estrito senso, do Tri-

bunal de Contas”.

Assim, passaremos a discorrer acerca do exer-

cício do direito de defesa dos jurisdicionados,

analisando as disposições legais e regulamen-

tares pertinentes, especialmente quanto ao

atendimento das partes e de seus advogados,

os tipos de recursos admitidos, seus pressupos-

tos de admissibilidade, os tipos de decisões pro-

feridas no tribunal, para então analisarmos as

espécies recursais de iniciativa dos responsáveis

e interessados.

Não é nosso objetivo tratar exaustivamente

dos vários aspectos que se relacionam com o

tema, mormente pelo incipiente tratamento

jurisprudencial e doutrinário acerca das ques-

tões processuais do Tribunal de Contas de Santa

Catarina até então existentes. Busca-se na verda-

de iniciar a discussão sobre a matéria e contri-

buir para o esclarecimento quanto aos recursos

admitidos nesta Corte de Contas, especialmen-

te aos jurisdicionados que, via de regra, são ins-

tados a se manifestarem acerca dos atos de ges-

tão praticados no exercício do manus público.

2 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. L&C Revista de Direito e Administração Pública. São Paulo: Ed.
Consulex, nº 54, dez., 2002, p. 23.

Do atendimento às partes e aos advogados

O Regimento Interno do Tribunal de Con-

tas dá aos interessados, responsáveis e aos seus

procuradores habilitados, o direito de obterem

vista e cópia de peça dos autos, obedecidos os

procedimentos definidos em Resolução.

O Tribunal de Contas de Santa Catarina

instituiu através da Resolução n° 05/2000, o

serviço de atendimento às partes e de seus

procuradores habilitados em processos forma-

lizados no âmbito do Tribunal, em decorrên-

cia do exercício do controle externo, sendo

instalada a “Sala de Advogados e de Procura-

dores”, no bloco A, piso térreo, do edifício do

Tribunal de Contas, permanecendo aberta

durante o período de expediente normal do

órgão, sob a supervisão da Secretaria Geral.

Por intermédio de tal serviço, as partes

poderão ter acesso aos autos do processo, seja

para exame no recinto, ou, se houver pedido

vista, mediante autorização prévia do Relator
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ou do Presidente, poderão as partes obter os

autos em carga, além de ser fornecida cópia

de documentos, de peças processuais ou de

processos em tramitação no Tribunal, caso seja

de seu interesse. De acordo com o disposto no

art. 2º da Resolução nº 02/2001, o Presidente

do Tribunal poderá autorizar o fornecimento

de cópia de peças processuais e a retirada de

processo do Tribunal em qualquer etapa.

A concessão de vista dos autos fora do re-

cinto do Tribunal e o fornecimento de cópia

de documentos dependem de prévia autoriza-

ção do Relator ou de seu substituto, ou do

Presidente do Tribunal de Contas nas ausênci-

as do Relator, mediante requerimento da par-

te interessada ou de procurador legalmente

habilitado, sendo dispensada esta autorização

nos pedidos de exame de processo no recinto

do Tribunal. Optando por levar em carga os

autos do processo, deverá o advogado, a parte

ou o procurador habilitado (nos processos do

Tribunal de Contas não há necessidade de o

procurador ser advogado), em qualquer hipó-

tese, efetuar a respectiva assinatura na guia de

carga de processos.

Aos advogados é conferido o direito de ter

vista dos processos judiciais ou administrati-

vos de qualquer natureza, em cartório ou na

repartição competente, ou retirá-los pelos pra-

zos legais, examinar no recinto do Tribunal,

conforme dispõe o art. 7º, inciso XV, da Lei

Federal nº 8.906/94, que dispõe sobre o Esta-

tuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados

do Brasil (OAB).

Acerca dessa matéria, a Resolução TC nº

005/2000 em seu art. 5º dispõe que o advoga-

do tem direito de examinar, no recinto do Tri-

bunal, qualquer processo, salvo os processos

relativos à denúncia, enquanto não for baixa-

da a chancela de sigilo e os processos que se

encontram em pauta de sessão, enquanto não

houver deliberação plenária, sendo-lhe asse-

gurado o direito de requerer, na qualidade de

procurador, vista do respectivo processo pelo

prazo de cinco dias, podendo, ainda, retirá-lo

do Tribunal pelo prazo legal sempre que lhe

competir falar nos autos.

Tratando-se de processo de contas anuais

prestadas pelos prefeitos, a vista dos autos

das respectivas contas se dará no recinto do

Tribunal, podendo o interessado ou o procu-

rador habilitado requerer cópia de peças pro-

cessuais. Após a emissão do Parecer Prévio, o

prefeito, o presidente da Câmara ou seus pro-

curadores habilitados poderão retirar o pro-

cesso do Tribunal durante o prazo previsto

para apresentação de Pedido de Reexame. Na

hipótese de haver a necessidade de manifes-

tação do prefeito e do presidente da Câmara

conjuntamente, o prazo ser-lhes-á fixado em

comum, onde só em conjunto ou mediante

prévio ajuste por petição nos autos poderão

estes ou os seus procuradores retirar o pro-

cesso do Tribunal.

De fato, temos que em matéria recursal,

uma vez publicada a decisão ou tomado co-

nhecimento do despacho, conforme o caso, a

parte ou seu procurador habilitado, visando

o conhecimento dos votos e demais funda-

mentos da decisão, de modo a obter meios

para a realização de sua defesa, poderá retirar

os autos dos processos para levando-os em

carga, salvo se houver diversas partes, quando

então o prazo será comum, onde apenas em

conjunto ou mediante prévio ajuste por peti-

ção, poderão retirar os autos do Tribunal.
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Os recursos admitidos no Tribunal de Contas catarinense

A Lei Complementar nº 31/90 previa os re-

cursos de Reexame (art. 59), a Reconsideração

(art. 60), os Embargos de Declaração (art. 61) e a

Revisão (art. 62), sendo que a primeira espécie

competia à iniciativa aos conselheiros. Portanto,

aos fiscalizados somente eram possíveis as de-

mais espécies recursais. A nova Lei Orgânica tra-

ta dos Recursos no Capítulo IX, prevendo, além

dos recursos acima apontados, o recurso de Agra-

vo (art. 82). Desta forma, são admissíveis na Corte

de Contas catarinense os recursos de

Reconsideração, Embargos de Declaração,

Reexame e o Agravo contra as decisões (lato

sensu) proferidas no julgamento de prestação e

tomada de contas, na fiscalização de atos e con-

tratos e na apreciação de atos sujeitos a registro.

No âmbito do Tribunal de Contas, há diver-

sos tipos de processos, dentre os quais: Presta-

ção de Contas do Prefeito – PCP; Prestação de

Contas do Administrador- PCA; Prestação de

Contas do Governador – PCG; Tomada de Con-

tas Especial - TCE; Informação de Registros

Contábeis e Execução Orçamentária – IRC; Au-

ditoria in loco de Registros Contábeis e Execu-

ção Orçamentária – ARC; Auditoria in loco de

Licitações, Contratos, Convênios e Atos Jurídi-

cos Análogos – Auditoria in loco de Atos de Pes-

soal – APE; Solicitação de Atos de Pessoal – SPE;

Auditoria in loco de Prestação de Contas de

Recursos Antecipados – APC; Auditoria Ordi-

nária in loco – AOR; Processo de Pensão e Auxí-

lio Especial – PPA; Edital de Concorrência Pú-

blica _ ECO; Auditoria especial – AES; Audito-

ria Extraordinária – AEX; Processo de Verifica-

ção de Responsabilidade – PVR; Consulta –

CON; Denúncia – DEN; Representação – REP;

Recurso – REC (inclusive Reexame de contas

municipais); Processo Diverso – PDI, além de

outros tipos previstos na Portaria nº 483/98.

Nos processos de análise das contas dos

governadores e prefeitos a atribuição da Cor-

te de Contas limita-se a analisar as contas e

emitir parecer pela aprovação ou rejeição des-

tas contas, cujo julgamento é de competência

das Casas Legislativas pertinentes. Desta ma-

neira, os recursos previstos no art. 76 da Lei

Orgânica do TCE/SC não são admissíveis quan-

to ao parecer prévio do Tribunal emitido na

prestação de contas anual do governador do

Estado e dos prefeitos municipais.

Os recursos processuais adotados no siste-

ma processual do Tribunal de Contas obede-

cem ao princípio da taxatividade, de onde de-

corre que somente serão admitidos aqueles

recursos expressamente previstos em lei, não

havendo possibilidade de serem criados ou-

tros que não decorram de expressa previsão

legal. Assim, fica impossibilitada a criação de

recursos mediante Resolução e/ou Portaria

expedida pelas Cortes.

No âmbito do Tribunal de Contas do Esta-

do de Santa Catarina, os recursos serão admiti-

dos em face das decisões proferidas no julga-

mento preliminar ou definitivo dos processos

que envolvam a prestação e tomada de contas,

a fiscalização de atos e contratos e na aprecia-

ção de atos sujeitos a registro pelo Tribunal.

Os originais das peças processuais, inclusi-

ve os recursos, poderão ser remetidos ao Tri-

bunal de Contas via fac-simile ou correio ele-

trônico (e-mail). Entretanto, cabe à parte in-

teressada remeter os originais para substitui-
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ção daquelas peças encaminhadas anterior-

mente, no prazo de até dez dias a contar da

data de seu recebimento, exceto nos casos de

diligência, citação, audiência ou outras provi-

dências com prazo fixado para atendimento,

quando então os originais deverão ser apre-

sentados em até cinco dias após o respectivo

prazo. A não-substituição dos documentos

nesses prazos acarretará a desconsideração das

respectivas peças, tornando-os inexistentes

para os fins a que se destinam.

Os recursos previstos na Lei Orgânica pos-

suem disciplinamento nos arts. 77 a 81, uma

vez que a sua adoção se faz de acordo com o

princípio da especificidade, de forma que a

cada ato praticado pela Corte de Contas cabe-

rá determinada espécie de recurso.

As decisões de mérito no âmbito do Tribu-

nal de Contas do Estado são tomadas sempre

de forma colegiada e em plenário, onde os

conselheiros, após ouvirem a manifestação do

Relator, discutem a matéria e proferem seus

votos na forma regimental. Não há decisões

monocráticas, a exemplo das prolatadas pelos

juízos de primeiro grau, no âmbito do Poder

Judiciário. Também não há instância superior

para encaminhamento dos recursos, pois

quem analisará e proferirá nova decisão acerca

dos recursos interpostos é o mesmo órgão

colegiado que proferiu a decisão impugnada.

Há a possibilidade de criação de Câmaras

especializadas, conforme dispõe o art. 88 da

Lei Complementar nº 202/00, à qual poderá

ser, em parte, delegada a competência do Ple-

nário. Regimentalmente encontram-se previs-

tas duas Câmaras, sendo ambas competentes

para deliberarem sobre as matérias previstas

no art. 189 do Regimento Interno. Entretan-

to, até o presente momento estas Câmaras não

foram instaladas, de forma que, atualmente,

todas as matérias discutidas no Tribunal de

Contas Catarinense são objeto de deliberação

do Tribunal Pleno, que se reunirá no período

de 1º de fevereiro a 31 de dezembro.

Os recursos admissíveis na Corte de Con-

tas são de fundamentação livre, podendo ser

utilizados para se reexaminar a legitimidade e

os próprios fundamentos utilizados pelo Ple-

nário quando da prolação da decisão, seja por-

que o desenvolvimento do processo não obe-

deceu às normas materiais ou processuais (v.g.

ampla defesa, contraditório, utilização de pro-

vas ilícitas etc.), seja por ter-se verificado um

equívoco na interpretação dos fatos ou na

valoração das provas, ou por qualquer outro

motivo verificado pelo interessado que justi-

fique a prolação de nova decisão.

Entendemos o recurso como o procedi-

mento voluntário interposto pelo prejudica-

do, sendo este responsável ou interessado, as-

sim como pelo membro do Ministério Públi-

co junto ao Tribunal de Contas, com o obje-

tivo de obter a reconsideração, o esclareci-

mento, a reforma, a invalidação, seja parcial

ou total, de uma deliberação proferida pelos

Conselheiros do Tribunal de Contas no de-

sempenho de suas atribuições de fiscalização

e julgamento, quanto à legalidade, legitimi-

dade, eficiência e economicidade dos atos de

gestão e das despesas deles decorrentes, das

aplicações de subvenções e da renúncia de

receita pública.

Deste modo, urge estar presente a

voluntariedade da interposição do recurso,

manifestada pela declaração expressa acer-

ca da insatisfação do recorrente com a deci-
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são proferida, bem como a exposição dos

motivos dessa insatisfação. Não havendo de-

monstração da irresignação com o julgado,

como, por exemplo, mediante o compareci-

mento do fiscalizado perante o Tribunal de

Contas argüindo meras escusas pelas faltas

observadas pela fiscalização, assumindo in-

clusive as responsabilidades apontadas, en-

tendemos que não restaria caracterizada a

insatisfação com a decisão proferida, não

podendo tal reconhecimento ser recebido

como recurso, por não se poder verificar

quaisquer motivos de insatisfação.

Assim como nos recursos judiciais, perante

as decisões do Tribunal de Contas também

se aplica o princípio da fungibilidade, de for-

ma que o fiscalizado não poderá ser prejudi-

cado pela interposição de um recurso por ou-

tro, desde que atendidos os demais requisi-

tos do recurso adequado. De qualquer for-

ma, o princípio da fungibilidade somente

poderá ser aplicado se for atendido o princí-

pio da voluntariedade, uma das principais ca-

racterísticas dos recursos admitidos no Tri-

bunal de Contas.

Em todas as hipóteses, o recurso há de ser

interposto formalmente pelo prejudicado,

podendo ser autoridade pública ou mesmo

particular que de qualquer forma se utilize,

guarde, gerencie ou administre recursos pú-

blicos, ou pelo interessado (administrador

que deva manifestar-se nos autos na condi-

ção de atual gestor) ou pelo membro do Mi-

nistério Público junto ao Tribunal de Contas,

este na qualidade de fiscal da lei, pois somente

nessa qualidade o Ministério Público especi-

al atua nos processos desenvolvidos no Tri-

bunal de Contas.

Pressupostos de admissibilidade

O conhecimento dos recursos de modo

geral deve passar primeiramente pela análise

do atendimento aos seus pressupostos de

admissibilidade, previsto implícita ou explici-

tamente na Lei Orgânica.

De acordo com a doutrina pátria, temos

como pressupostos intrínsecos ou subjetivos:

o cabimento do recurso; legitimação do recor-

rente para interpô-lo; o interesse no recurso;

a inexistência de algum fato impeditivo ou

extintivo do direito de recorrer. Por sua vez,

constituem pressupostos extrínsecos ou obje-

tivos: a tempestividade, a regularidade formal

e o preparo, este último não previsto pela le-

gislação processual do Tribunal de Contas.

Cabimento e adequação

Primeiro deve-se verificar se é cabível e adequa-

do o recurso proposto, pois somente serão conhe-

cidos os recursos de Reconsideração, Embargos de

Declaração, Reexame e o Agravo, previstos no art.

76 da Lei Orgânica; para cada espécie de decisão,

via de regra, caberá um determinado tipo recursal.

Além dessas modalidades, a Lei Orgânica do TCE/

SC prevê a existência dos institutos da Revisão e do

Reexame de Conselheiro como meio de possibili-

tar o reexame de quaisquer tipos de decisões profe-

ridas pela Corte de Contas.

A Revisão e o Reexame de Conselheiro não

são considerados propriamente como meios

recursais, pois, tecnicamente, desenvolvem-se em

uma nova relação processual, por- que servem

para atacar decisões já transitadas em julgado. A

Revisão e o Reexame de Conselheiro estão para

o processo no Tribunal de Contas, assim como a

Ação de Rescisória está para o processo civil, guar-

dadas as devidas proporções.
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Assim, além de verificar o cabimento des-

ses recursos, o tribunal deverá analisar se o

recurso escolhido pelo recorrente é adequado

e compatível com a situação concreta recorri-

da, observando se se trata de decisão prelimi-

nar ou definitiva, acórdão ou mesmo despa-

cho do Relator, para então decidir acerca do

cabimento do recurso adequado.

Tempestividade

Na tentativa de impugnar as decisões

prolatadas pela corte de contas, cumpre ao re-

corrente dispensar especial atenção ao pres-

suposto de admissibilidade da tempestividade,

isto é, compete ao recorrente efetuar a

interposição do seu recurso dentro do prazo

determinado na Lei Orgânica do Tribunal de

Contas Catarinense. O não-atendimento no

prazo legal acarretará no não-conhecimento do

recurso por parte do Tribunal Pleno, salvo para

corrigir inexatidões materiais e retificar erros

de cálculos, ou em razão de fatos novos

supervenientes que comprovem que os atos

praticados pelo recorrente não causaram, efe-

tivamente, quaisquer prejuízos ao erário, ou

que o débito imputado ao Responsável era pro-

veniente de vantagens pagas indevidamente a

servidor, cuja devolução caberia originaria-

mente ao beneficiário ou ainda na ocorrência

de erro na identificação do responsável, situa-

ções expressamente admitidas no Regimento

Interno do Tribunal.

A contagem dos prazos se faz nos mesmos

moldes da prevista na legislação processual

civil, excluindo-se o dia do começo e incluin-

do o do vencimento, prorrogando-se o prazo

até o primeiro dia útil na hipótese de o ven-

cimento cair em feriado ou em dia que não

houver expediente ou se este for encerrado

antes da hora normal no Tribunal. Os pra-

zos, de modo geral, iniciam-se no primeiro

dia útil após o recebimento pelo responsável

ou interessado, da comunicação, da diligên-

cia, da citação ou da audiência ou da notifi-

cação, ou ainda, a partir da publicação no

Diário Oficial do Estado.

Em matéria de recursos no Tribunal de Con-

tas, o prazo para sua interposição se inicia no

primeiro dia útil após a publicação da decisão

ou acórdão recorrido no Diário Oficial do Es-

tado, quanto aos recursos de Reconsideração,

Embargos de Declaração e Reexame.

O Recurso de agravo, por possibilitar a

reavaliação de despacho proferido pelo Relator,

adotou uma sistemática diferenciada, pois es-

ses despachos, via de regra, não são publica-

dos no Diário Oficial do Estado, salvo quanto

às decisões preliminares, razão pela qual a con-

tagem inicial do prazo se faz a partir do rece-

bimento direto pelo interessado da comuni-

cação ou notificação do despacho do Relator,

que será realizada na forma prevista no art. 57

da Lei Orgânica.

O Regimento Interno prevê no § 2º do art.

66 que os prazos somente começam a correr

do primeiro dia útil após o recebimento pelo

responsável ou interessado da diligência, da ci-

tação ou da audiência ou da notificação. Na

hipótese de não ser localizado o responsável

ou o interessado, tais atos serão realizados me-

diante publicação de edital no Diário Oficial

do Estado, caso em que o prazo começa a cor-

rer a partir da publicação. Nos demais casos,

os prazos somente começam a correr do pri-

meiro dia útil após a publicação da decisão no

Diário Oficial do Estado.
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Importante para o jurisdicionado é o co-

mando do art. 67 da Lei Orgânica, pois trata

dos acréscimos e retificações de atos processu-

ais comunicados ou publicados. Em sendo reti-

ficado o despacho ou a decisão, deverá ser pro-

cedida a nova comunicação, na forma prevista

no art. 57 da Lei Orgânica, e o prazo para even-

tual impugnação começará a correr do início.

Desse modo, a retificação ou o acréscimo inse-

rido em decisão ou despacho importará na in-

terrupção do prazo para a interposição de re-

cursos, desde que o despacho ou a decisão

corrigida já tenha sido comunicada ao respon-

sável ou interessado.

A tempestividade está expressamente pre-

vista no § 1º do art. 76 da Lei Orgânica do

Tribunal de Contas do Estado de Santa

Catarina nos seguintes termos: “não se conhe-

cerá de recurso interposto fora do prazo, salvo

em razão de superveniência de fatos novos, na

forma prevista no Regimento Interno”.

Legitimação do recorrente

Tratando de aspecto subjetivo, importa

conhecer, em matéria de recursos, a questão

da legitimação das pessoas que estão autori-

zadas a recorrer das decisões proferidas pela

Corte de Contas. Somente àquelas expressa-

mente admitidas em lei é conferida a oportu-

nidade de questionar a validade das decisões

no âmbito interno.

O Código de Processo Civil, em seu art.

499, dispõe que o recurso pode ser interpos-

to pela parte vencida, pelo terceiro prejudi-

cado e pelo Ministério Público, e que este

último possui legitimidade para recorrer, seja

nos processos em que atuou como parte,

como também naqueles em que oficiou como

fiscal de lei.

Uma vez evidenciado o interesse de recor-

rer, poderá interpor recurso perante o Tribu-

nal de Contas Catarinense o responsável ou o

interessado, conforme previsto no Capítulo IX

da Lei Complementar nº 202/00.

Também está legitimado a recorrer na Cor-

te de Contas o membro do Ministério Público

junto ao Tribunal, porém para este não há a

obrigação de demonstrar o interesse proces-

sual no recurso, ou seja, a utilidade prática da

necessidade de revisão da decisão impugnada,

uma vez que o seu interesse processual decor-

re da sua função natural de defensor do inte-

resse público.

Neste sentido, Nelson Nery Júnior3  nos

ensina que:

No que pertine ao Ministério Público,
o interesse processual deriva do poder
(legitimidade) que o legislador lhe ou-
torgou para o exercício da ação civil.
Em outras palavras, o interesse está
pressuposto (in re ipsa) na própria ou-
torga da legitimação: foi ele identifica-
do previamente pelo próprio legislador,
o qual, por isso mesmo, conferiu a
legitimação.

E mais adiante conclui que “interessa sem-

pre à sociedade, que a decisão da causa onde

haja interesse público, seja tomada de modo

mais aproximado possível da justiça ideal, sem

vício de procedimento ou de juízo” (NERY

JÚNIOR, 1996, p. 268).

3 Princípios fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p.
267-269.



156 Revista do Tribunal de Contas de Santa Catarina

Além do atual gestor, considerado como

sendo “interessado”, dispõe ainda o Regimen-

to Interno que, por interessado entende-se o

representante, o denunciante e o consulente,

sendo que a estes é vedado regimentalmente

o direito à interposição de recursos contra

decisões do Tribunal nos processos de repre-

sentação, denúncia ou consulta por eles enca-

minhadas, conforme dispõe o § 2º do art. 133

do Regimento Interno.

Neste ponto, há que se distinguir as duas

espécies de interessados, pois a um é garan-

tido o contraditório e a ampla defesa, com

os meios e recursos que lhe são inerentes,

uma vez que, não raro, figura como pessoa

sujeita às decisões da Corte de Contas, mes-

mo que seja para manifestar-se na qualida-

de de atual gestor da coisa pública, e ao ou-

tro, que atua na qualidade de puro defensor

do interesse público, não raras vezes eviden-

ciada na busca incessante da defesa do

patrimônio público, lhes são tolhidos em

matéria recursal.

Convém esclarecer que tal fato se justifica

em razão de a jurisdição do Tribunal de Con-

tas não alcançar o denunciante, o represen-

tante e o consulente, enquanto autor da con-

sulta. Por não figurarem como litigantes ou

acusados, não há que se falar em contraditó-

rio e ampla defesa, embora o Regimento In-

terno preveja a possibilidade de se interpor

o Recurso de Reexame pelos interessados que

se revestirem dessa mesma qualidade. Ao que

tudo indica, existe um aparente conflito de

normas, cabendo ao intérprete equacionar

essa situação de modo a obter a melhor

exegese, que, a nosso ver, parece ser a ampli-

ação dos legitimados em matéria de recurso.

Ao denunciante, ao representante e ao

consulente não se aplica o contraditório e a am-

pla defesa durante a instrução do processo peran-

te o Tribunal de Contas, haja vista a jurisdição

desta Corte não os alcançar. Entretanto, o Regi-

mento Interno prevê que o recurso de reexame

poderá ser interposto pelos interessados mencio-

nados no § 2º do art. 133 do Regimento Interno.

Assim, estes poderão interpor recurso perante o

Tribunal de Contas, mas por não estarem sujeitos

à jurisdição da Corte, não poderão ingressar na

relação processual desde a instalação do litígio

(que ocorre na fase externa do processo com a

citação ou a audiência do responsável). Apesar

de receber o processo no estado em que se en-

contram, estes poderão juntar documentos de

modo a demonstrar as suas razões. Não admitir

a sua participação consistirá em ato ilegal, pois

ao Tribunal não compete restringir a aplicação

de dispositivo previsto na Carta Magna, na Cons-

tituição Estadual e na sua própria lei orgânica,

visto que expressamente são assegurados a to-

dos a ampla defesa e o contraditório, bem como

o direito de petição aos órgãos e entidades pú-

blicas. A defesa não deve ficar circunscrita à de-

fesa da pessoa do agente público, devendo ter

aplicação extensiva quanto à defesa do interesse

e do patrimônio público, visto que este não per-

tence a ninguém em particular, mas a toda a co-

letividade. E tanto é assim que a Constituição

Federal de 1988, em seu art. 74, § 2º, garante a

qualquer cidadão, partido político, associação ou

sindicato a legitimidade para, na forma da lei,

denunciar irregularidades ou ilegalidades perante

o Tribunal de Contas da União. No mesmo sen-

tido, dispõe o § 2º do art. 62 da Constituição

Estadual de Santa Catarina, aplicando-se esta

regra ao Tribunal de Contas estadual.
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Ora, juntamente ao direito de denunciar ou

de representar ao Tribunal de Contas previstos

nos arts. 65 e 66 da Lei Complementar nº 202/

00, é garantido aos cidadãos, aos partidos polí-

ticos, às associações e aos sindicatos o direito

de acompanhar e requerer, mesmo em sede

recursal, o que entender de direito, buscando a

defesa do interesse público, pois se aos cida-

dãos lhes é garantida a interposição de Ação

Popular visando anular ato lesivo ao patrimônio

público ou de entidade de que o Estado parti-

cipe, à moralidade administrativa, ao meio

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural

(CF/88, art. 5º, inc. LXXIII e Lei nº 4.717/65); às

associações lhes é deferido o direito de inter-

por, na forma da lei, a Ação Civil Pública, e aos

partidos políticos, a Constituição Federal lhes

outorga legitimidade para a interposição de

Ação Direta de Inconstitucionalidade; aos sin-

dicatos compete a defesa dos direitos e interes-

ses coletivos da categoria em questões judiciais

ou administrativas, aos quais lhes são conferi-

dos todos os meios e recursos inerentes, não

vemos motivos para negar-lhes o direito de

interposição de recursos perante o Tribunal de

Contas, principalmente pelo fato de que todos

defendem matéria de elevado interesse públi-

co, seja o meio ambiente, quando, por exem-

plo, denunciam a contratação pelo poder pú-

blico de empresa para a exploração de jazidas

minerais, sem obediência à legislação ambiental,

seja quando denunciam a prática de atos dano-

sos à administração pública quando da

contratação de bens a preços superfaturados.

Os Tribunais de Contas, no exercício do seu

mister, e os cidadãos, os partidos políticos, as

associações e os sindicatos, ao denunciarem ir-

regularidades na administração pública, procu-

ram atuar na defesa de um interesse coletivo,

evidenciado na correta aplicação das normas

legais vigentes, de forma a minimizar eventuais

danos, não restritos somente aos patrimoniais,

como também, os danos de ordem moral ao

poder público, em face do desprestígio gerado

no seio da população em decorrência de atos

praticados por aqueles que, vez por outra, são

apontados na mídia como dilapidadores do

patrimônio público, gerando desconfiança e

descrença no poder constituído.

Desta forma, a nosso ver, o cidadão, o par-

tido político, a associação ou o sindicato que,

verificando que o administrador público, com

seus atos comissivos ou omissivos, esteja dan-

do causa ou efeito a um dano ao patrimônio

público seja por ilegalidade, ilegitimidade ou

antieconomicidade, poderá denunciar ao Tri-

bunal de Contas, juntando indícios de prova,

podendo, acompanhar até final decisão os atos

praticados, não somente quanto ao agente

público causador do dano, como também,

quanto aos atos praticados no âmbito do pró-

prio Tribunal, passando assim a exercer o con-

trole da própria Corte de Contas.

Ao consulente, entendemos que lhe deva

ser garantido o direito à interposição de re-

curso contra as decisões proferidas nos pro-

cessos de consultas, ao menos na hipótese de

existir contradição, obscuridade ou omissão a

ser corrigida em sede recursal, seja pelo fato

de que a decisão não analisou todas as hipó-

teses sustentadas na consulta, seja porque das

premissas não decorreu lógica conclusão.

Outra questão que merece análise é a de

saber se o terceiro, que não figurou como par-

te na relação processual instaurada, mas que,

em virtude de decisão venha a ser prejudica-
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do indiretamente, poderá interpor recursos

buscando a defesa do ato inquinado por irre-

gular ou ilegal pelo Tribunal de Contas. Esta

questão é controvertida, porém de significati-

vo interesse processual.

Para responde-la impõe-se analisar cada

caso concreto de forma a se vislumbrar a legi-

timidade e o interesse em recorrer, pois não é

qualquer prejuízo a terceiro que ensejará a

abertura às vias recursais, havendo necessida-

de de se apontar a violação de um direito vio-

lado ou sob ameaça de ser violado pela execu-

ção da decisão que se pretende impugnar.

Exemplificativamente, tomemos a área de

licitações como ponto de referência para a

análise. Com a adjudicação do objeto da lici-

tação ao licitante vencedor, surge para este o

direito de ver atribuído a si o objeto, apesar

de não surgir o direito ao contrato. É cediço

que do reconhecimento da nulidade do pro-

cedimento licitatório decorrerá a invalidade

do contrato, sendo expressamente assegura-

do o contraditório e a ampla defesa, conso-

ante estabelece os parágrafos 2º e 3º do art.

49 da Lei nº 8.666/93.

Assim, tratando-se de decisão que acar-

retará sérias implicações no contrato firma-

do entre o particular e o poder público, tal

como ocorre com o reconhecimento da nu-

lidade do procedimento licitatório, surge

para o contratado o direito de manifestar-

se sobre a proteção do contraditório e da

ampla defesa, acerca dos fatos apontados

como irregulares. Negar a participação do

particular contratado no processo do Tribu-

nal de Contas, especialmente na seara

recursal, significará, em última análise, re-

conhecer a negação de vigência do disposto

no § 3º do art. 49 da Lei nº 8.666/93, uma

vez que, depois de prolatada a decisão da

Corte de Contas pela anulação da licitação

e, conseqüentemente, do contrato, pouco

restará para ser debatido administrativamen-

te entre o poder público contratante e o

particular contratado, restando prejudica-

do o direito constitucional de acesso à am-

pla defesa como todos os meios e recursos

inerentes.

Outro legitimado a recorrer é o membro

do Ministério Público junto ao Tribunal de

Contas, visto que na condição de custos legis,

atua como guardião da lei e fiscal da sua cor-

reta execução, sendo composto pelo Procura-

dor Geral, pelo Procurador Geral Adjunto e por

três Procuradores, bacharéis em direito.

O Ministério Público que atua junto ao

Tribunal de Contas, por mais estranho que

possa parecer, é figura distinta daquele Mi-

nistério Público Estadual de que tratam os

arts. 93 usque 102 da Constituição Estadual

de 1989, a qual, por força constitucional, cons-

titui instituição permanente, essencial à fun-

ção jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe

a defesa da ordem jurídica, do regime demo-

crático e dos interesses sociais e individuais

indisponíveis, tendo como princípios

institucionais a unidade, a indivisibilidade e

a independência funcional.

Entretanto, a Lei Complementar nº 202, de

15 de dezembro de 2000, que instituiu a Lei

Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de

Santa Catarina, dispondo sobre o “Ministério

Público junto ao Tribunal de Contas”, garantiu-

lhe os princípios institucionais da unidade, da

indivisibilidade e da independência funcional

e administrativa.
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Na realidade, trata-se originariamente da

Procuradoria Geral da Fazenda junto ao Tri-

bunal de Contas, que atuava na qualidade de

órgão auxiliar da execução orçamentária e da

fiscalização financeira, subordinada direta-

mente ao Chefe do Poder Executivo, represen-

tando, perante o Tribunal de Contas, com ex-

clusividade, a Fazenda Pública. Logo se perce-

be que este buscava defender os atos pratica-

dos pelos agentes públicos em nome do Poder

Público.

Portanto, estamos diante de um órgão mi-

nisterial com tendência à defesa dos atos da

administração, uma vez que lhe competia pro-

mover a defesa dos “interessados” da Admi-

nistração e da fazenda estaduais e a defesa dos

interesses da Administração e da Fazenda es-

taduais, além de promover diligências, cola-

borando no sentido de defender a probidade

administrativa e a regularidade das contas dos

administradores públicos.

A unidade do Ministério Público implica

no fato de que os seus membros “integram

um só órgão sob a direção de um só chefe”4 .

Porém, a própria Constituição Federal previu

a existência dessas duas instituições ministe-

riais. A existência de dois Ministérios Públi-

cos, apesar de a Constituição dizer que este

deveria ser órgão uno e indivisível, diante de

eventual divergência sobre uma decisão do

Corpo Deliberativo da Corte de Contas pode

gerar uma situação inusitada e constrangedo-

ra ao Ministério Público junto ao Tribunal de

Contas, demonstrando a limitação do órgão

ministerial, tendo em vista que ambos atuam

com independência funcional.

A atuação do Ministério Público junto ao

Tribunal de Contas limita-se a defesa da or-

dem jurídica perante o próprio Tribunal, con-

forme se depreende do disposto no inciso I do

art. 108 da Lei Complementar nº 202/00. Não

lhe é deferido legitimidade para que, fora do

âmbito do Tribunal de Contas, possa atuar na

defesa da ordem jurídica, principalmente na

esfera judicial, principalmente porque ao Mi-

nistério Público Estadual cabe tal incumbên-

cia, conferida constitucionalmente.

A Lei Complementar nº 202/00, em seus

arts. 107 e 108, prevê que o Ministério Público

especializado é exercido pela Procuradoria

Geral junto ao Tribunal de Contas, a quem em

sua missão de custos legis compete promover

a defesa da ordem jurídica, requerendo, pe-

rante o Tribunal de Contas, as medidas de in-

teresse da Justiça, da Administração e do Erá-

rio, além de outras atribuições definidas no

seu Regimento Interno.

Assim, suponhamos que determinada de-

cisão do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas

da qual não caiba mais recurso interno, mui-

to embora se tenha insurgido o nobre Procu-

rador Geral junto ao Tribunal de Contas, po-

rém sem obter êxito, reconheça como legíti-

ma uma situação fática que, embora analisada

e discutida pelos ilustres Conselheiros, venha

a violar a ordem jurídica. O que fazer diante

de tal situação, tendo em vista o disposto no

art. 108 da Lei Complementar nº 202/00?

Acreditamos que ao Procurador Geral do

Ministério Público junto ao Tribunal caberá re-

presentar ao Procurador Geral de Justiça do

Ministério Público Estadual para que este, no

4 MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime jurídico do Ministério Público.3ª ed., São Paulo: Saraiva, 1996, p. 81.
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exercício de sua atribuição constitucional e le-

gal, possa adotar os meios processuais adequa-

dos de maneira a revisar a decisão, podendo

inclusive utilizar-se do remédio heróico do

mandado de segurança, a ser impetrado contra

ato do Presidente ou de membro do Corpo

Deliberativo do Tribunal de Contas do Estado,

conforme disposto no art. 93, inciso II da Lei

Orgânica do Ministério Público Estadual.

Como se vê, o Ministério Público junto ao

Tribunal de Contas possui limitação legal que não

se coaduna com os seus objetivos institucionais,

salvo se entendermos que, apesar de ter sido

nomeado como Ministério Público, na realida-

de, tratar-se-ia apenas de um órgão do Poder

Executivo, vinculado à Procuradoria Geral da

Fazenda, com a missão de fiscalizar a execução

da lei perante os órgãos públicos estaduais. Dis-

semos estaduais, pois, em sendo assim, faltar-

lhe-ia legitimidade ad causam para fiscalizar a

execução da lei quanto aos entes municipais, haja

vista a autonomia dos poderes conferidos pela

Constituição Federal.

O Ministério Público deve atuar em defesa

da ordem jurídica, do regime democrático e

dos interesses sociais e individuais indisponí-

veis com toda plenitude de suas forças, pois

limitá-lo significa extirpar da sociedade o abri-

go e proteção obtida ao longo de anos de luta

e conquista. Urge reformar o papel social do

Ministério Público junto ao Tribunal de Con-

tas, pois entendemos que este deveria ser exer-

cido com maior amplitude de ação, possuin-

do legitimação ativa para defender a ordem

jurídica, não somente perante a Corte de Con-

tas, como também, perante os demais Pode-

res, especialmente o Judiciário, seja mediante

a interposição de ações, recursos, mandados

de segurança, dentre outros instrumentos úteis

à defesa do interesse público.

Capacidade postulatória

Quanto à capacidade de postular perante

o Tribunal de Contas, cabe esclarecer que as

partes legitimadas poderão pessoalmente in-

tervir no processo, sendo desnecessário o

acompanhamento do feito por profissional

inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Entretanto, adotando o ensinamento do pro-

fessor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, enten-

demos que embora seja dispensável, não nos

parece recomendável, em vista da natureza das

matérias debatidas nas Cortes de Contas, que

além das matérias que envolvam conhecimen-

tos afetos às Ciências Contábeis, “o Direito é o

principal dos ângulos desse tipo de processo e

as repercussões do julgamento são muito re-

levantes para dispensar o auxílio de profissio-

nais especializados”5 .

Decidindo pela defesa mediante procura-

dor constituído, alguns cuidados deverão ser

adotados, como é praxe na defesa judicial. As-

sim, o procurador deverá apresentar-se muni-

do do instrumento do mandato, juntando aos

autos a respectiva procuração de modo a ficar

demonstrado ao órgão julgador os poderes

conferidos pelo outorgante, especialmente

quanto aos poderes especiais, tendo em vista

que o mandato em termos gerais só confere

poderes de administração.

5 JACOBY, Jorge Ulisses. Tomada de Contas Especial: processo e procedimento nos tribunais de contas e
na administração pública. 2. ed., Brasília: Ed. Brasília Jurídica, 1998, p. 400.
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De acordo com reiteradas decisões dos tri-

bunais, cumpre alertar que “a falta de manda-

to do advogado do recorrente pode ser apreci-

ada de ofício, acarretando o não conhecimen-

to do recurso” (STF-RT 683/225). Entretanto,

o Relator antes de manifestar-se pelo não-co-

nhecimento do recurso, deverá possibilitar ao

recorrente a oportunidade de regularizar a sua

representação, marcando prazo razoável para

ser sanado o defeito, com fundamento no dis-

posto no art. 37 do Código de Processo Civil6 .

Desta forma, como não poderia deixar de

ser, sem que seja feita a apresentação da com-

petente procuração, o advogado não será ad-

mitido a peticionar ou recorrer em nome de

outrem. Todavia, a lei faculta que, em nome

da parte, poderá intentar ação, a fim de evitar

decadência ou prescrição, bem como intervir

no processo para praticar atos reputados ur-

gentes, hipóteses em que o advogado se obri-

gará a exibir o instrumento de mandato no

prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis até

outros 15 (quinze), por despacho do juiz. A

não-apresentação da procuração no prazo fi-

xado importará na consideração de inexistência

dos atos praticados, além da responsabilidade

do advogado pelas despesas e perdas e danos.

Importante analisar também outros aspec-

tos ligados à regularidade formal da peça

recursal, tendo em vista as implicações quanto

à sua admissibilidade. Na prática forense, não

poucas vezes os advogados constituídos esque-

cem-se de apor sua assinatura em petições, por

diversos motivos que não nos cabe reportar.

Tratando-se de recurso, qual a solução para

essa situação no âmbito do Tribunal de Con-

tas, tendo-se em mira o primado da ampla

defesa, albergada constitucionalmente? Temos

as seguintes orientações, a saber:

Havendo ausência de assinatura pelo ad-

vogado na peça recursal, há corrente doutri-

nária e jurisprudencial que se manifesta no

sentido de que deve o Tribunal considerar

inexistente o recurso interposto.

Adotando um posicionamento mais

consentâneo com o objetivo do processo, no

sentido de ser este um instrumento e não um

fim em sim mesmo, há outra corrente que en-

tende que em se tratando de recurso interpos-

to em duas peças, como é praxe nos foros, sen-

do uma petição de encaminhamento e outra

peça com as razões de recurso, reputa-se sufici-

ente a assinatura em uma das peças. Não cons-

tando assinatura em nenhuma das peças, o caso

é de não-conhecimento do recurso.Entretanto,

entendemos correta a posição do prof. Manoel

Caetano Ferreira Filho7 , quando, ao analisar tais

situações no processo civil à luz das disposições

do Código de Processo Civil, que, repita-se, são

também aplicáveis subsidiariamente aos pro-

cessos instaurados no âmbito do Tribunal de

Contas, manifesta-se no sentido de que “uma

vez constatada a ausência da assinatura do ad-

vogado do apelante, deve ser-lhe dada oportu-

nidade para regularizar o ato, apondo-lhe, no

prazo que lhe for assinalado pelo juiz, ou tribu-

nal, sua assinatura. Pode-se, inclusive, invocar o

art. 284 para concluir que esse defeito da peti-

6 Aplica-se o art. 37 e não o art. 13 do CPC, visto que este último trata de suprimento de irregularidade
da representação da própria parte e não do seu procurador.

7Ob. cit. p. 99.
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ção pode ser sanado se, intimado para tanto, o

advogado, no prazo de 10 (dez) dias, corrigi-lo.

Não sendo aproveitada a oportunidade, deixan-

do o advogado de assinar a petição no prazo

que lhe foi assinalado, aí, sim, impõe-se o não-

conhecimento do recurso”. Desta forma, com-

preendemos perfeitamente aplicável o enten-

dimento acima exposto, em face de apresen-

tar-se mais consentâneo com o postulado da

ampla defesa, ao qual é garantida a utilização

de todos os recursos inerentes. Assim, aos res-

ponsáveis ou interessados que tenham interes-

se em recorrer ao Tribunal de Contas, seja quan-

to aos aspectos qualitativos ou quantitativos da

decisão, por discordar do posicio-namento ado-

tado, não nos parece adequado o não-conheci-

mento do recurso de plano, quando constata-

da a ausência de assinatura na peça recursal.

Inexistência de algum fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer

Impõe-se ainda, na análise da admis-

sibilidade do recurso, a realização de estudo

acerca da eventual existência de algum fato

impeditivo ou extintivo do direito de recorrer,

especialmente quanto à desistência do recurso

interposto, a renúncia ao direito de recorrer.

A Lei Orgânica do Tribunal de Contas pre-

vê alguns desses fatos, sendo que outros são

reconhecidos com a aplicação subsidiária do

Código de Processo Civil, por expressa admis-

são do art. 308 do Regimento Interno, quan-

do dispõe que “os casos omissos serão resolvi-

dos mediante aplicação subsidiária da legisla-

ção processual”.

Expressamente dispõe a Lei Orgânica do Tri-

bunal de Contas Catarinense que os recursos de

reconsideração e de reexame somente poderão

ser interpostos uma única vez, por escrito. Aos

recorrentes cabe o direito de desistirem do re-

curso interposto, por tratar-se de direito dispo-

nível, conforme previsto no art. 501 do Código

de Processo Civil, ao expressar que “o recorrente

poderá, a qualquer tempo, sem anuência do re-

corrido ou dos litisconsortes, desistir do recur-

so”. A desistência poderá abranger total ou par-

cialmente a matéria objeto do recurso. Em sen-

do parcial, temos que a matéria sobre a qual não

incidiu a desistência deverá prosseguir até nova

decisão do Tribunal Pleno. Em se tratando de

desistência total, a outra conclusão não podere-

mos chegar senão reconhecer que tal ato opera-

rá como causa extintiva do recurso anteriormente

interposto. A desistência caberá até o início do

julgamento do recurso, assim, até o proferimento

do voto pelo Conselheiro Relator poderá o recor-

rente desistir validamente. Entretanto, cumpre

esclarecer que, uma vez interposto o recurso, e

tendo o recorrente desistido totalmente, even-

tual nova interposição dos recursos de

reconsideração e reexame restará prejudicada

quanto aos fatos que motivaram a interposição

do recurso inicialmente, uma vez que só se ad-

mite a interposição por uma única vez.

O mesmo se diga em relação ao ato de re-

núncia ao direito de recorrer, visto tratar-se de

ato unilateral de manifestação de vontade para

o qual a lei não exige forma expressa, bastando

que tal renúncia seja realizada após a prolação

da decisão desfavorável aos interesses do respon-

sável ou interessado, podendo ser manifestada

tácita ou expressamente. Se a renúncia for rea-

lizada por procurador, deverá este comprovar a
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existência de poder para renunciar, de forma a

evidenciar a validade do ato praticado, medi-

ante a apresentação do instrumento do man-

dato com expressos poderes.

Há que se destacar a aplicação do princípio de

direito processual da reformatio in pejus, que veda

aos órgãos julgadores a possibilidade de proferi-

rem decisão mais desfavorável ao interesse do re-

corrente, de forma a não ser possível a agravação

da situação fática em que se encontra aquele. As-

sim, ao recorrente não pode ser concedido nada

mais do que está delimitado no pedido de nova

decisão, expresso no seu recurso. Essa regra está

implícita no sistema recursal, uma vez que, ado-

tando como premissa o fato de que somente a

matéria impugnada poderá ser objeto de nova

decisão (tantum devolutum quantum

appellatum), não nos parece plausível que o re-

corrente procure piorar, por assim dizer, a situa-

ção em que se encontra frente à decisão prolatada.

Com a interposição de recurso, almeja-se uma me-

lhor posição quantitativa e qualitativamente em

relação aos comandos extraídos da decisão, e não

o reverso, isto é, ninguém recorre buscando obter

novo prejuízo. Resta evidente a aplicação de todo

o cuidado e zelo do recorrente quando da

interposição de seu recurso perante o Tribunal de

Contas. Tratando-se de recurso de reexame de

conselheiro o reformatio in pejus não se aplica,

pois a nova decisão poderá agravar a situação até

então existente, como também poderá apresen-

tar-se favoravelmente ao jurisdicionado.

Ausência de preparo recursal

As decisões no Tribunal de Contas

As decisões proferidas pela Corte de Con-

tas possuem regramento na Lei Orgânica e

no Regimento Interno, cabendo ao intérpre-

te observar o tipo de procedimento em que

se inserem em razão da especificidade de

cada tipo de processo instaurado no âmbi-

Preparo significa o pagamento das custas

vinculadas ao recurso, incluindo-se aí as despe-

sas com porte de remessa e retorno, em face do

duplo grau de jurisdição do Poder Judiciário,

devendo este ser realizado antes da interposição

do recurso, uma vez que no momento da

interposição deverá ser comprovado o seu pa-

gamento, sob pena de ser declarado deserto o

recurso, resultando na sua inadmissibilidade.

No âmbito do Tribunal de Contas a matéria

possui tratamento diferenciado, mormente pela

competência dotada pelo órgão, como curador

do interesse público. Diversamente do Poder

Judiciário, no âmbito do Tribunal de Contas não

há o duplo grau de jurisdição, pois todos os

recursos são decididos pelo Tribunal Pleno, con-

forme já mencionado anteriormente, não ha-

vendo por que se falar em porte de remessa e

retorno, haja vista que o processo não sofre

transladação de sede administrativa.

Ademais, o sistema recursal adotado pela Corte

de Contas não exige dos cidadãos o pagamento

de custas para a realização de qualquer ato, em

face dos objetivos perseguidos pelo órgão na de-

fesa do interesse público. Assim, a interposição de

recurso perante o Tribunal de Contas não exige

preparo, restando, portanto, inadmissível a apli-

cação da pena de deserção em tal seara.
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to da Corte de Contas, em decorrência do

fato de existirem processos cujo objeto é a

prestação ou tomada de contas, a fiscaliza-

ção de atos e contratos e de apreciação de

atos sujeitos a registro.

Assim, em processo de prestação ou to-

mada de contas pode ser adotada decisão

preliminar, definitiva ou terminativa. Preli-

minar é aquela decisão em que o Tribunal,

antes de pronunciar-se quanto ao mérito das

contas, decide por sobrestar o julgamento;

ordenar a citação dos responsáveis e deter-

minar a realização de diligências necessári-

as ao saneamento do processo. Definitiva é

a decisão em que o Tribunal julga regular,

regular com ressalva ou irregular as contas

dos responsáveis por dinheiro, bens ou valo-

res públicos. Por sua vez, terminativa é a de-

cisão em que o Tribunal ordena o tranca-

mento das contas que forem consideradas

iliquidáveis, isto é, quando por motivo de caso

fortuito ou força maior, comprovadamente

alheio à vontade do responsável, torna-se

materialmente impossível o julgamento do

mérito das contas.

Nos processos de fiscalização de atos e

contratos e de apreciação de atos sujeitos a

registro, as decisões adotadas pelo Tribunal

de Contas podem ser de natureza preliminar

ou definitiva. A decisão preliminar segue a

mesma finalidade daquela verificada nos pro-

cessos de tomada de contas, sendo ainda

deflagrada quando, constatada ilegalidade na

apreciação de atos sujeitos a registro ou de

atos e contratos, após exame do mérito, o

Tribunal fixa prazo para que o responsável

adote as providências necessárias ao exato

cumprimento da lei.Definitiva é a decisão

pela qual o Tribunal, manifestando-se quan-

to à legalidade, eficiência, legitimidade ou

economicidade de atos e contratos, decide

pela regularidade ou pela irregularidade, sus-

tando, se for o caso, a sua execução ou co-

municando o fato ao Poder competente para

que adote o ato de sustação; ou ainda quan-

do, manifestando-se quanto à legalidade de

atos sujeitos a registro, decide por registrar

ou denegar o registro do ato.

De um modo geral, podemos afirmar que

no âmbito do Tribunal de Contas, as delibe-

rações do Plenário recebem o nome de deci-

são ou de acórdão. Por acórdão entende-se

o julgamento proferido pelo Tribunal Pleno

ou pelas Câmaras quando da tomada de

decisão definitiva no processo de prestação

ou tomada de contas, inclusive tomada de

contas especial, que, analisando o mérito,

julga, ou pela regularidade, ou pela regula-

ridade com ressalvas, ou pela irregularida-

de das contas, ou ainda, quando da delibe-

ração definitiva resulte a imposição de mul-

ta em processo de fiscalização a cargo do

Tribunal. Decisão é ato deliberativo do Tri-

bunal Pleno e das Câmaras, podendo ser de

natureza preliminar ou definitiva em qual-

quer processo, exceto nos processos de pres-

tação de contas e tomada de contas especial

em que a deliberação definitiva será forma-

lizada por acórdão. Dos acórdãos proferidos

em processos de prestação ou tomada de

contas, inclusive a tomada de contas espe-

cial, cabe o recurso de reconsideração e em-

bargos de declaração, consoante dispõe o art.

136 do Regimento Interno.
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O direito de defesa também se manifesta pela

interposição de recursos, que nada mais são do que

um pedido de nova análise dos atos, fatos e provas

já objeto de deliberação e apreciação pelo Tribunal

de Contas, visando corrigir anomalias porventura

existentes em suas decisões, de modo a não se pra-

ticar nenhuma injustiça, sendo de inteira respon-

sabilidade dos recorrentes o manejo do recurso

adequado, observadas as características próprias de

cada tipo posto à disposição dos litigantes.

O julgamento dos recursos no Tribunal de

Contas tem preferência sobre os demais pro-

cessos incluídos em pauta, a teor do disposto

no art. 242 do Regimento Interno. Havendo

mais de um recurso, de mesma modalidade,

impetrado por interessados distintos, contra

uma mesma decisão ou acórdão, os processos

serão distribuídos a um só Relator, sendo os

processos de recursos apensados ao processo

principal para tramitação em conjunto.

Desta forma, passamos a destacar os aspectos

pertinentes a cada espécie de recurso admitido na

Corte de Contas catarinense, destacando as dispo-

sições consignadas na Lei Orgânica e no Regimen-

to Interno, concomitantemente, de modo a obter-

mos uma visão mais abrangente da matéria.

As espécies recursais

Recurso de reconsideração

O recurso de reconsideração encontra pre-

visão legal no art. 77 da Lei Orgânica, como

também encontra regulação interna no art. 136

do Regimento Interno.

Do cabimento

Trata-se de recurso cabível contra decisão

proferida em processo de prestação e tomada

de contas. Relembrando o que foi dito no item

5, em processo de prestação ou tomada de

contas, a Lei Orgânica prevê a adoção de deci-

são preliminar, definitiva ou terminativa.

Entretanto, em sede recursal, cumpre des-

tacar que as decisões preliminares são impug-

nadas através do recurso de agravo, porque es-

tas não importam na extinção do processo, pos-

suindo apenas natureza interlocutória. Somente

as decisões definitivas do Tribunal que julgam

regulares, regulares com ressalva ou irregulares

as contas dos responsáveis por dinheiro, bens

ou valores públicos e das que ordenam o

trancamento das contas que forem considera-

das iliquidáveis, cabe a interposição do recurso

de reconsideração.

O Regimento Interno prevê que é cabível o

recurso de reconsideração contra acórdão profe-

rido em processo de prestação ou tomada de con-

tas. Desta maneira, cumpre esclarecer que

acórdão nada mais é do que uma decisão de na-

tureza definitiva, proferida pelo Tribunal Pleno

em processo de prestação ou tomada de contas,

ou ainda a decisão da qual resulte imposição de

multa em processo de fiscalização a cargo do Tri-

bunal, conforme dispõe o art. 253, inciso V, do

Regimento Interno. Não há que se falar em am-

pliação do rol de decisões atacáveis pelo recurso

de reconsideração, uma vez que a Lei Orgânica,

ao referir-se a “decisão”, abrange as decisões pro-

priamente ditas e os acórdãos, principalmente

porque no âmbito do Tribunal de Contas não há

decisão definitiva ou terminativa monocrática,

conforme já expusemos anteriormente.
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Os efeitos do
recurso de reconsideração

O que for dito nesta oportunidade quanto

aos efeitos do recurso de reconsideração, tam-

bém se aplica aos recursos de reexame da parte

e aos embargos de declaração, sendo que nos

embargos há uma característica específica que

será tratada oportunamente.

Conhecido o recurso interposto pelo Tribu-

nal de Contas, cumpre observar os seus dois

principais efeitos, a saber: o efeito devolutivo e

o efeito suspensivo. Convém destacar que na

oportunidade da interposição de recurso, cabe

à parte interessada alegar tudo quanto for de

seu interesse em recorrer, podendo limitar-se a

uma parte da decisão, haja vista que a decisão

poderá ser impugnada no todo ou em parte,

obedecidos os demais pressupostos de

admissibilidade, em face da limitação imposta

em matéria recursal quanto ao âmbito da

devolutividade, visto que, se todos os aspectos

da decisão podem ser impugnados e, em assim

não o fazendo o recorrente, a atuação do tribu-

nal ficará restringida aos pontos expressamen-

te impugnados, por incidir a preclusão

consumativa, pois com a interposição do recur-

so consuma-se o seu exercício, o que acarretará

impossibilidade de voltar a exercê-lo. Da mes-

ma maneira, a parte não impugnada da deci-

são não poderá ser objeto de novo recurso, ain-

da que dentro do prazo legal conferido para sua

interposição, visto operar-se a preclusão lógica,

em decorrência da incompatibilidade evidente

entre o ato já praticado e o que se procura pra-

ticar tardiamente.

Aplica-se no âmbito do Tribunal de Contas o

princípio de direito processual expresso na má-

xima tantum devolutum quantum appellatum,

salvo quanto às matérias examináveis de ofício,

tais como a decadência, os requisitos de

admissibilidade manifestados nos pressupostos

da ação (competência do órgão julgador, capaci-

dade das partes e forma adequada de procedi-

mento) e as condições da ação (possibilidade

jurídica do pedido, legitimidade das partes e in-

teresse processual). Exemplificativamente, pode-

mos dizer que se a decisão impugnada concluíra

pela irregularidade de algum ato praticado em

face da violação das normas “A”, “B”, “C” e “D”, e

se, em sede de recurso, o recorrente impugnar

apenas quanto aos fatos “A” e “C”, ao tribunal

não será lícito rever em sede de recurso os fun-

damentos expostos quanto a “B” e “D”, uma vez

que não foram impugnados pelo recorrente, so-

bre o qual, neste aspecto, transitou em julgado,

não cabendo mais discuti-lo no mesmo proces-

so. Ao Conselheiro do Tribunal de Contas que

reconhecer pela improcedência da condenação

imposta quanto ao fato “B” e/ou “D” não objeto

de impugnação voluntária, caberá utilizar-se do

recurso de Reexame, previsto no art. 81 da Lei

Orgânica, ou ainda, da ação autônoma de Revi-

são, sempre que se verificar a incidência das hi-

póteses mencionadas no art. 83, incisos I a IV do

mencionado diploma legal.

Ao regular os efeitos processuais do recurso

de reconsideração, dispõe a Lei Orgânica que o

mesmo importará na suspensão dos efeitos da

decisão proferida, retirando-lhe sua eficácia

durante o período necessário ao processamento

e julgamento do recurso interposto. Trata-se do

chamado efeito suspensivo que historicamen-

te, por opção de natureza política, reportando-

se ao Direito Romano, fundamenta-se no fato

de que não deve o recorrente ser exposto ao
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risco de ser compelido a cumprir uma decisão

se esta ainda pode ser revista ou anulada pelo

tribunal.

Da legitimidade ad causam

Tratando do aspecto subjetivo prejudicial de

admissibilidade do recurso, de modo que o re-

curso de reconsideração somente poderá ser in-

terposto por aqueles expressamente admitidos

na Lei Orgânica do Tribunal de Contas e em seu

Regimento Interno, a lei confere oportunidade

de questionar a validade das decisões proferidas

em processos de prestação e tomada de contas

no âmbito interno ao responsável, ao interessa-

do e ao membro do Ministério Público junto ao

Tribunal, conforme dispõe o art. 77.

O art. 133, § 1º, alíneas “a” e “b” do Regi-

mento Interno do Tribunal de Contas do Es-

tado de Santa Catarina traz os conceitos de

responsável e interessado, para fins de legiti-

mar as pessoas autorizadas a recorrer perante

a Corte de Contas. Deste modo, aquele que

está prestando contas ou de quem estão sen-

do tomadas as contas, em razão da utilização,

arrecadação, guarda, gerenciamento ou admi-

nistração de dinheiro, bens e valores públicos,

ou pelos quais o Estado ou o Município res-

ponda, ou que, em nome destes assuma obri-

gações de natureza pecuniária, ou por ter dado

causa a perda, extravio, ou outra irregularida-

de de que resulte prejuízo ao erário, trata-se,

via de regra, do Ordenador de Despesas, po-

rém não se limitando a este, haja vista a inclu-

são de outras hipóteses que não se limitam à

figura deste, pois nem sempre é o causador da

perda, do extravio ou da prática de irregulari-

dades danosas ao erário. Além daqueles que,

sem se revestir da qualidade de responsável

pelos atos objeto de julgamento ou de apreci-

ação pelo Tribunal de Contas, deva manifes-

tar-se nos autos na condição de atual gestor

da administração. A todos estes a lei confere

legitimidade para a interposição do recurso de

reconsideração quanto às decisões proferidas

pelo Tribunal de Contas. Além dos responsá-

veis e dos interessados, a Lei Orgânica confere

legitimidade aos membros do Ministério Pú-

blico junto ao Tribunal de Contas.

Conforme mencionado anteriormente, de

acordo com a lei de regência, o Ministério Pú-

blico junto ao Tribunal de Contas é composto

pelos seguintes membros: Procurador Geral,

Procurador Geral Adjunto e três Procuradores,

todos bacharéis em direito.

Entretanto, o Regimento Interno da Corte

de Contas catarinense, a nosso ver, invadindo a

órbita de competência exclusiva dos membros

do Ministério Público junto ao Tribunal de Con-

tas, deixou consignado que a legitimidade para

interposição do recurso de reconsideração é do

Procurador Geral, excluindo, assim, a possibili-

dade de interposição pelos demais membros.

Assim entende-se que ao Tribunal de Con-

tas não compete selecionar, dentre os mem-

bros que compõem o Ministério Público jun-

to ao Tribunal de Contas, aquele a quem cabe-

ria o exercício desse mister, pois a Lei Comple-

mentar conferiu maior abrangência, não sen-

do lícito ao regimento interno reduzir a atua-

ção do órgão, haja vista que a Lei Orgânica

não as fixou, pelo contrário, determinou ex-

pressamente que a competência para a

interposição do recurso é dos seus membros,

que, inclusive, poderão valer-se da delegação

de atribuição prevista no art. 109 da Lei Com-

plementar nº 202/2000.
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A quem é dirigido e o
prazo para interposição

A Lei Complementar nº 202/00 e o Regimen-

to Interno do Tribunal de Contas de Santa

Catarina não mencionam a quem deve ser en-

dereçado o Recurso de Reconsideração. Entre-

tanto, por tratar-se de decisão colegiada, pelo fato

de esse recurso ser oponível contra os acórdãos

proferidos em processos de prestação ou toma-

da de contas, inclusive a tomada de contas espe-

cial, consoante prevê o art. 136 do Regimento

Interno, entende-se que deva ser dirigido ao ór-

gão prolator da decisão atacada, no presente caso,

ao Tribunal Pleno, pois em não havendo duplo

grau de jurisdição no âmbito do Tribunal de

Contas, o recurso deverá ser apreciado por quem

houver proferido a decisão recorrida.

Os legitimados poderão interpor o recurso

de reconsideração no prazo de até 30 dias, a par-

tir da publicação no Diário Oficial do Estado de

Santa Catarina.

Como os demais documentos sujeitos a exa-

me pelo Tribunal de Contas, os recursos ofereci-

dos são recebidos, protocolizados e autuados na

Divisão de Protocolo (DIPRO) da Secretaria Ge-

ral (SEG), na forma prevista Resolução nº. TC-

09/2002. Os recursos interpostos contra as de-

cisões do Tribunal formarão processos distintos,

devendo o processo de recurso ser apensado ao

principal, com exceção do pedido de reapreciação

de contas anuais de Prefeito, consoante consig-

nado na Resolução nº 09/2002. Uma vez

protocolizado o recurso, a Divisão de Protocolo

encaminhará os autos à Consultoria Geral para a

sua instrução, inclusive para exame de

admissibilidade, exceto o Recurso de Agravo e o

Pedido de Reapreciação de Contas Anuais, por

haver procedimento específico.

Obrigatoriedade de
manifestação do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas

Manifestando-se a Consultoria pela admissi-

bilidade do recurso, o processo é encaminhado à

Procuradoria Geral do Ministério Público junto

ao Tribunal para emissão de parecer, competindo

ao Procurador Geral comparecer às sessões do Tri-

bunal e manifestar-se, verbalmente ou por escri-

to, em todos os processos sujeitos à deliberação

do Tribunal Pleno, salvo aqueles em que se discu-

te matéria administrativa do próprio Tribunal.

Nos processos de prestação ou tomada de

contas e nos relativos à fiscalização de atos e

contratos, bem como naqueles de apreciação

de atos de admissão de pessoal e de concessão

de aposentadoria, reforma e pensão, é obriga-

tória a sua manifestação por escrito, a teor do

disposto no art. 108, inciso II da Lei Orgânica

do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Após

manifestação do Ministério Público junto ao

Tribunal de Contas, os autos seguem conclusos

ao Relator para análise, a quem compete profe-

rir seu voto e colocar em pauta para julgamen-

to, na forma regimental.

Recurso de embargos de declaração

No âmbito do Tribunal de Contas admite-

se o recurso de recurso de embargos de decla-

ração. A sua interposição visa atacar, esclare-

cer, corrigir e complementar passagens obs-

curas, omissas ou contraditórias eventualmen-

te existentes na decisão recorrida. Portanto,
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não se destina a invalidar ou a substituir uma

decisão da Corte, mas sim, evidenciar ao ór-

gão prolator que o seu ato decisório não se

apresenta perfeitamente encerrado, por apre-

sentar-se incompleto, de modo a ocasionar

prejuízo à defesa.

Do cabimento

Os embargos podem ser oferecidos contra

qualquer decisão proferida em processos de fis-

calização de ato e contrato e de atos sujeitos a

registro, ou contra acórdão proferido em pro-

cesso de prestação ou tomada de contas, inclusi-

ve a tomada de contas especial, consoante prevê

o art. 136 do Regimento Interno da Corte.

Da legitimidade ad causam

Possuem legitimidade para interposição

dos embargos: o responsável, o interessado e

o Ministério Público junto ao Tribunal, aos

quais competirá formular petição escrita, den-

tro de dez dias contados a partir da publica-

ção da decisão no Diário Oficial do Estado.

Da suspensão do
prazo para outros recursos

O § 2º do art. 78 da Lei Complementar nº

202/00, acompanhado pelo § 3º do art. 137

do Regimento Interno, de idêntica redação,

reza que uma vez interpostos, os Embargos

de Declaração suspendem os prazos para

cumprimento da decisão embargada e para

interposição dos recursos de reconsideração,

reexame e agravo.A Lei Orgânica não dispõe

expressamente em que momento o prazo es-

taria suspenso, se no momento da

interposição (protocolização), se no conhe-

cimento do recurso, depois de analisados os

pressupostos de admissibilidade, ou se no

momento do provimento dos embargos. En-

tendemos que somente os embargos conhe-

cidos pelo Tribunal suspendem o prazo dos

demais recursos, independentemente de se-

rem estes providos ou não. Tratando-se de

embargos de declaração oferecidos quando já

esgotado o prazo para esse ato, tem-se a inci-

dência da preclusão consumativa, motivo pelo

qual esse embargo não poderá suspender o

prazo para interposição de outros recursos,

pois nessa hipótese, quando da interposição

do recurso de embargos de declaração, a par-

te recorrente não possuía mais o direito ao

recurso utilizado. Não conhecendo por au-

sência dos pressupostos genéricos de

admissibilidade, tal como a tempestividade

acima mencionada, não há que se falar em

suspensão de prazo.

A suspensão do prazo importa no fato de

que, após o julgamento dos embargos, o pra-

zo para cumprimento da decisão ou para

interposição de outro recurso não se inicia por

inteiro, pois o efeito somente ocorre nos ca-

sos de interrupção de prazo. Assim, por exem-

plo, se o recorrente oferecer seus embargos

após ter transcorrido 5 (cinco) dias, contados

da publicação da decisão no Diário Oficial do

Estado, em sendo julgados os embargos, da

decisão embargada caberá a interposição dos

demais recursos de reconsideração ou de

reexame; porém, não mais com prazo de 30

(trinta) dias, mas de 25 (vinte e cinco) dias.

Nessa hipótese, restará prejudicado o recurso

de agravo, que por força do art. 82 da Lei Or-

gânica deverá ser interposto no prazo de 5 (cin-

co) dias, sendo suprimida via de defesa medi-

ante a interposição de agravo, quando na rea-



170 Revista do Tribunal de Contas de Santa Catarina

lidade a decisão não se apresentava completa,

em razão de obscuridade, omissão ou contra-

riedade eventualmente reconhecida na deci-

são dos embargos. Tal inconveniente seria re-

solvido se, em vez de suspender, os embargos

de declaração interrompessem o prazo para a

interposição de outros recursos, a exemplo do

que ocorre com os embargos de declaração

interpostos com fulcro no art. 538 do Código

de Processo Civil, com a redação dada pela Lei

nº 8.950/94.

A quem é dirigido
e o prazo para interposição

Os embargos de declaração devem ser diri-

gidos à autoridade que proferiu a decisão ata-

cada, sendo distribuídos ao Conselheiro ou

Auditor Relator ou ao Conselheiro que tenha

proferido em primeiro lugar o voto vencedor,

quando se tratar de decisão por maioria, a

quem caberá submeter o feito à deliberação

do órgão colegiado para nova decisão.

Os legitimados poderão interpor o recur-

so de embargos de declaração no prazo de até

10 dias, a partir da publicação no Diário Ofi-

cial do Estado de Santa Catarina.

Obrigatoriedade de
manifestação do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas

O Regimento Interno do Tribunal de Contas,

no § 2º do art. 137, dispensa a manifestação do

Ministério Público. Entretanto, esse dispositivo

vem de encontro ao disposto no art. 108, inciso II

da Lei Complementar nº 202/00 que exige a ma-

nifestação do órgão ministerial, por escrito, em

todos os processos relativos a prestação ou toma-

da de contas e nos relativos à fiscalização de atos e

contratos, bem como naqueles de apreciação de

atos de admissão de pessoal e de concessão de

aposentadoria, reforma e pensão. Portanto, há

aparente divergência entre o comando legal e o

regimental, razão pela qual há que prevalecer a

norma legal; assim sendo, entende-se que ao Pro-

curador Geral do Ministério Público, mesmo em

se tratando de recurso de embargos de declara-

ção, deve manifestar-se obrigatoriamente, sob

pena de nulidade da decisão, conforme reza o art.

246 do Código de Processo Civil. Nesse caso, o pro-

cesso deverá ser anulado a partir do momento

em que o Ministério Público junto ao Tribunal de

Contas deveria manifestar-se.

Recurso de reexame

Do cabimento
A Lei Orgânica do Tribunal de Contas prevê,

em seu art. 76, que das deliberações do Tribunal

de Contas proferidas no julgamento de prestação

e tomada de contas, na fiscalização de atos e con-

tratos e na apreciação de atos sujeitos a registro,

cabem os recursos de reconsideração, embargos

de declaração, reexame e agravo. Já no art. 79, dis-

põe que o recurso de reexame é oponível contra

decisão proferida em processos de fiscalização de

ato e contrato e de atos sujeitos a registro. O art.

79 é mais restritivo do que o art. 76.

O Regimento Interno, por sua vez, menciona

que esse recurso é cabível também contra acórdão,

de maneira que se estariam ampliando regimen-

talmente os tipos de decisões impugnáveis por via

do recurso de reexame, pois conforme menciona-

do anteriormente, “acórdão” destina-se às deci-

sões definitivas emitidas em processos de presta-
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ção ou tomada de contas, de tomada de contas

especial e ainda de decisão da qual resulte impo-

sição de multa em processo de fiscalização a car-

go do Tribunal, ao passo que “decisão” adota-se

nos demais casos, especialmente quando se tra-

tar de sustação ou solicitação de sustação da exe-

cução de ato ilegal, deliberação preliminar ou de

natureza terminativa, apreciação da legalidade,

para fins de registro dos atos de admissão de pes-

soal, bem como das concessões de aposentadori-

as, reformas e pensões, inabilitação para o exercí-

cio de cargo em comissão ou função de confiança

e adoção de medidas cautelares, determinação de

realização de inspeções e auditorias e na aprecia-

ção de seus resultados, matérias de natureza ad-

ministrativa, enunciado de súmula de jurispru-

dência do Tribunal, incidente de inconstitucio-

nalidade, licença, férias e outros afastamentos de

Conselheiros e Auditores, consoante esclarece o

art. 253, nos incisos IV e V do regimento interno.

Aparentemente, o regimento interno disse

mais do que a Lei Complementar nº 202/2000,

visto que esta dispôs, em seu art. 79, que cabe o

recurso de reexame nas decisões proferidas nos

processos de fiscalização de ato e contrato e de

atos sujeitos a registro. Entretanto, entendemos

despiciendas e redundantes as disposições do art.

79 da Lei Orgânica, uma vez que o seu art. 76 já

prevê expressamente que das deliberações do

Tribunal de Contas proferidas no julgamento de

prestação e tomada de contas, na fiscalização de

atos e contratos e na apreciação de atos sujeitos

a registro, cabem os recursos de reconsideração,

embargos de declaração, reexame e agravo.

A Lei Complementar nº 202/00 ao dispor que

das deliberações do Tribunal de Contas naqueles

processos cabem os recursos arrolados no art.

76, está a albergar tanto as decisões (estrito sen-

so), como também os acórdãos, razão pela qual

o Regimento Interno agiu acertadamente, dei-

xando evidente a intenção de abranger da mes-

ma forma as decisões definitivas emitidas em

processos de prestação ou tomada de contas, de

tomada de contas especial e ainda de decisão da

qual resulte imposição de multa em processo de

fiscalização a cargo do Tribunal.

Os efeitos do recurso de reexame

O recurso de reexame além do natural efei-

to devolutivo, já tratado anteriormente, possui

também o efeito de suspender a eficácia da de-

liberação do Tribunal de Contas, até ser julgado

o pedido de reexame da matéria impugnada.

Da legitimidade ad causam
Este recurso, assim como o de reconsideração,

poderá ser interposto uma só vez, mediante pe-

tição escrita, a ser apresentado pelo responsável,

interessado, ou pelo Ministério Público junto ao

Tribunal.

Temos que o Regimento Interno da Corte de

Contas Catarinense, mais uma vez invadiu a es-

fera de competência exclusiva dos membros do

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,

ao consignar, restritivamente, que o exercício do

direito de interpor o recurso de reexame com-

pete ao Procurador Geral, excluindo assim, os

demais membros que o compõe. Cabe destacar

que a própria Lei Orgânica da Corte catarinense

de Contas prevê a possibilidade de delegação aos

membros do órgão ministerial especial.

A quem é dirigido
e o prazo para interposição

O recurso de reexame deve ser dirigido ao

órgão que proferiu a decisão atacada, e deverá

ser interposto no prazo de até 30 dias, a partir
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da publicação no Diário Oficial do Estado de

Santa Catarina.

Obrigatoriedade de
manifestação do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas

Conforme mencionado anteriormente,

nos processos de prestação ou tomada de

contas e nos relativos à fiscalização de atos

e contratos, bem como naqueles de aprecia-

ção de atos de admissão de pessoal e de con-

cessão de aposentadoria, reforma e pensão,

é obrigatória a sua manifestação por escri-

to, a teor do disposto no art. 108, inciso II

da Lei Orgânica do Tribunal de Contas de

Santa Catarina.

Recurso de agravo de instrumento

Do cabimento
Aos fiscalizados pelo Tribunal de Contas a

lei de regência possibilitou a interposição do

recurso de agravo, buscando atacar decisão

preliminar do Tribunal e das Câmaras e de

despacho singular do relator. Tal recurso visa

combater as decisões interlocutórias proferi-

das, em virtude de estas não importarem na

extinção do processo.

A decisão preliminar é aquela em que o Tri-

bunal, antes de pronunciar-se quanto ao mé-

rito das contas, decide por sobrestar o julga-

mento, ordenar a citação dos responsáveis e

determinar a realização de diligências neces-

sárias ao saneamento do processo. Nos pro-

cessos de fiscalização de atos e contratos e de

apreciação de atos sujeitos a registro, a deci-

são preliminar segue a mesma finalidade da-

quela verificada nos processos de tomada de

contas, sendo ainda deflagrada quando, cons-

tatada ilegalidade na apreciação de atos sujei-

tos a registro ou de atos e contratos, após exa-

me do mérito, o Tribunal fixa prazo para que

o responsável adote as providências necessári-

as ao exato cumprimento da lei.

Entretanto, cumpre esclarecer que não cabe

nenhum recurso contra a decisão ou despa-

cho que ordenar a citação ou a audiência do

responsável ou interessado, nem mesmo o re-

curso de agravo, haja vista ser este o compe-

tente contra decisões preliminares. A Lei Com-

plementar nº 202/00 veda expressamente, no

parágrafo único do art. 82, a aplicação do re-

curso contra ato que ordena a citação ou a

audiência.

A citação destina-se a chamar o responsá-

vel para que este apresente sua defesa, por es-

crito, quanto a atos irregulares por ele prati-

cados e passíveis de imputação de débito ou

de cominação de multa, verificado nos pro-

cessos de prestação ou tomada de constas, a

teor do disposto no parágrafo único do art. 13

da Lei Orgânica da Corte de Contas. Por sua

vez, a audiência, conforme disposto no pará-

grafo único do art. 35 do mesmo diploma le-

gal, é o procedimento pelo qual o Tribunal dá

oportunidade ao responsável, em processo de

fiscalização de atos e contratos e na aprecia-

ção de atos sujeitos a registro, para justificar,

mediante peça escrita, o ato considerado ile-

gal ou irregular quanto à legitimidade ou

economicidade, passível de aplicação de mul-

ta pela Corte de Contas.



173Julho/2004

Conforme visto no parágrafo anterior, a ci-

tação é utilizada nos processos de tomada ou

prestação de contas, ao passo que a audiência

refere-se a processos de fiscalização de atos e

contratos e na apreciação de atos sujeitos a

registro. Visam estes atos oferecer ao respon-

sável, e não ao interessado (atual gestor), a

oportunidade para justificar os atos pratica-

dos durante a sua gestão, de maneira a possi-

bilitar o contraditório e a ampla defesa.

Cabe agravo contra decisão que determina o

sobrestamento do feito, ou que, após análise do

mérito, fixa prazo para que o responsável adote

providências visando ao exato cumprimento da

lei, ou ainda do despacho do Relator que deter-

mina a realização de diligências e demais provi-

dências visando ao saneamento dos autos. Além

do não-cabimento de agravo de instrumento con-

tra decisão e despacho que ordenar citação e au-

diência, também não será admissível contra deci-

são que julga pela regularidade ou irregularidade

do ato quanto à legalidade, eficiência, legitimida-

de ou economicidade, ou que decide por registrar

ou denegar o registro do ato, quanto à legalidade,

visto não se tratar de decisão preliminar.

Da legitimidade ad causam
A Lei Orgânica da Corte de Contas dispõe

que o agravo de agravo poderá ser interposto

pelo responsável ou interessado no prazo de

cinco dias do recebimento da comunicação ou

da publicação, na forma estabelecida no Regi-

mento Interno.

Rito: agravo de instrumento

O recurso de agravo na forma prevista do

art. 141 do Regimento Interno segue o rito do

agravo de instrumento previsto no art. 524 do

Código de Processo Civil. Assim, o recurso de-

verá conter a exposição do fato e do direito, as

razões do pedido da reforma da decisão e a

indicação das peças do processo que devam

ser transladadas. O § 1º do art. 141 do regi-

mento interno prevê que será obrigatória a

extração de cópia da decisão ou do despacho

agravado, da notificação ou comunicação res-

pectiva de maneira a demonstrar o momento

da ciência pelo recorrente, e cópia da procura-

ção outorgada ao advogado do agravante,

quando o recurso for interposto pelo procu-

rador. O regimento não menciona a quem

compete efetuar o translado das peças obriga-

tórias. Na forma prevista, entendemos que

compete ao agravante apenas indicar as peças

processuais que, além daquelas obrigatórias,

outras poderão facultativamente ser

requeridas, caso o agravante as entenda úteis

à elucidação da causa. Como já mencionado

anteriormente, nos recursos interpostos pe-

rante o Tribunal de Contas não há necessida-

de de pagamento do preparo.

A quem é dirigido
e o prazo para interposição

O recurso deve ser dirigido ao prolator da

decisão ou despacho agravado de modo a

oportunizar a reconsideração do ato atacado.

O prazo para sua interposição é de cinco

dias contados da publicação da decisão preli-

minar, ou da data do recebimento da comu-

nicação ou notificação do despacho. Os dias

são corridos e não somente os dias úteis, como

previsto para as demais espécies recursais.

O agravante deverá protocolizar a petição de

agravo dentro do prazo no tribunal, apresentan-

do-o na Divisão de Protocolo da Secretaria Ge-
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ral. Porém, aplicando subsidiariamente o disposto

no § 2º do art. 525 do Código de Processo Civil,

pois como o Regimento Interno não prevê dis-

posição semelhante, entendemos que o agravan-

te, além de se utilizar do fac-símile e do correio

eletrônico, conforme mencionado alhures, tam-

bém poderá interpor o recurso pelo correio, por

facilitar o acesso do jurisdicionado ao Tribunal

de Contas e possibilitar maior amplitude ao seu

direito de defesa; porém, deve-se atentar para o

fato de que a petição deverá ser postada no cor-

reio, sob registro com aviso de recebimento den-

tro do prazo regimental do recurso, isto é, cinco

dias a contar do recebimento da comunicação

ou da publicação, conforme o caso.

Uma vez autuados os recursos serão encami-

nhados ao Relator que proferiu o despacho agra-

vado ou o voto que originou a decisão prelimi-

nar agravada, a quem caberá examiná-lo, inclu-

sive quanto aos pressupostos de admissibilidade,

competindo reconsiderar o despacho, caso se

convença da necessidade de reforma diante das

alegações apresentadas pelo agravante, ou, caso

contrário, deverá submetê-lo à deliberação da

Câmara ou do Plenário. Ao Relator compete ain-

da determinar o exame das razões do agravo ao

órgão de controle do Tribunal responsável pela

instrução do processo originário, quando se tra-

tar de agravo de decisão preliminar.

Ao reconsiderar o despacho, o Relator de-

terminará a extração de cópia de seu despa-

cho de reconsideração para os autos princi-

pais, e o arquivamento do recurso de agravo.

Da mesma forma será processado na hipótese

de ser acolhido o agravo pela Câmara ou pelo

Plenário, quando o recurso for interposto con-

tra decisão, ou se o Relator não reconsiderar o

despacho impugnado. Não sendo acolhido o

agravo pelo Plenário, os autos do processo se-

rão arquivados.

Os efeitos do recurso de reexame

O recurso de agravo de instrumento ape-

nas devolverá ao Tribunal de Contas o conhe-

cimento da matéria impugnada, sem, contu-

do, suspender a eficácia da decisão ou do des-

pacho agravado. Será formalizado auto apar-

tado que tramitará em separado do processo

que originou a decisão agravada.

Obrigatoriedade de
manifestação do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas

O Ministério Público junto ao Tribunal

quando não atuar como parte agravante, de-

verá oficiar no feito nas hipóteses previstas no

art. 108, inciso II da Lei Complementar nº 202/

00 retromencionada.

Sustentação oral em Plenário

Aos jurisdicionados o Regimento Interno

garante como forma de defesa nos julgamentos

e na apreciação de processo, o direito de susten-

tar oralmente, por dez minutos, admitido a sua

prorrogação por igual período, de modo a de-

monstrar as alegações de defesa em Plenário,

pessoalmente ou através de advogado habilita-

do, bastando requerer ao Presidente do Tribunal

de Contas até o início da sessão de julgamento.

Deferido o pedido de sustentação perante o

Plenário, caberá ao Tribunal comunicar, ao res-

ponsável ou interessado, a data do julgamento,
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no prazo de até dez dias antes da realização da

sessão, mediante correspondência enviada pelo

correio sob registro de aviso de recebimento. A

não-realização desse ato validamente constitui

cerceamento de defesa, por ferir o princípio da

ampla defesa assegurada pela Carta Magna de

1988, impondo o ataque mediante recurso de

reconsideração, em face da nulidade dos atos

praticados ao arrepio da norma constitucional.

Trata-se de nulidade absoluta, cognoscível de

ofício pela Corte de Contas, a teor do disposto

no art. 245, parágrafo único do Código de Pro-

cesso Civil, aplicável subsidiariamente no pre-

sente caso.

Conclusão

O respeito ao direito dos litigantes e acu-

sados em geral pelos órgãos do Estado encar-

regados de dizer o direito é matéria de conhe-

cimento obrigatório, constituindo questão de

ordem pública, especialmente quanto ao con-

traditório e à ampla defesa.

No que pertine ao exercício da ampla defe-

sa, inclui-se o acesso aos meios recursais pos-

tos à disposição dos litigantes pela legislação

infraconstitucional.

O Tribunal de Contas de Santa Catarina,

atuando pari passu com os comandos consti-

tucionais, dispõe de quatro espécies de recur-

sos colocados à disposição dos jurisdicionados,

além de outras formas de impugnação de suas

decisões, a exemplo do Recurso de Reexame

de Conselheiro e da Ação de Revisão, sendo

esta forma autônoma de se provocar a

reavaliação da decisão da Corte de Contas.

Além dos avanços verificados com a entra-

da em vigor da nova Lei Orgânica, muitas ques-

tões processuais ainda necessitam de maior

disciplinamento, especialmente no capítulo

referente aos recursos, de maneira a se escla-

recer aos jurisdicionados o alcance dos insti-

tutos admitidos.

Notou-se um grande avanço ao se estabe-

lecer a admissibilidade de recursos mediante

o uso de fac-símile ou até mesmo o correio

eletrônico, demonstrando a preocupação do

Tribunal de Contas em ampliar o acesso aos

seus jurisdicionados, sem olvidar a segurança

que os atos devem demonstrar.

Entretanto, também se notou uma certa

economia legislativa quanto à regulamentação

dos recursos que, por tratar-se de relevante

instrumento do exercício do direito de defesa,

deveria ser mais bem sistematizada, promo-

vendo-se inclusive alterações mais

consentâneas com a moderna processualística,

a exemplo da necessidade prática de se inter-

romper o prazo para a interposição dos de-

mais recursos na hipótese de oferecimento dos

embargos de declaração.

Entendemos que, para facilitar o acesso aos

meios recursais, deveria a legislação tratar dos

recursos de reconsideração, dos embargos de

declaração e do agravo de instrumento de for-

ma que o primeiro passasse a atuar como o

recurso de Apelação previsto no Código de

Processo Civil, a ser oponível contra todas as

decisões definitivas, isto é, não importando

qual o tipo de processo em que se insere a de-

cisão, pois o fato de ser tomada ou prestação

de contas, ou fiscalização de ato ou contrato,

ou mesmo o registro de ato não é motivo para
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diferenciação na qualidade e na objetividade

da decisão. Bastaria que se tratasse de decisão

definitiva, aí se enquadrando aquelas com na-

tureza terminativa, pois põe fim ao processo,

para que então fosse possível o manejo do re-

curso de reconsideração. Os recursos de

reconsideração e de revisão buscam na prática

o mesmo objetivo: suscitar uma nova decisão

pelo Tribunal de Contas, não havendo razão

para a manutenção de dois institutos, sob jus-

tificativa que um serve para decisões nos pro-

cessos de tomada de contas e o outro para

processos de fiscalização de atos e contratos.

Portanto, prezando pela simplificação do pro-

cedimento recursal, devemos repensar o siste-

ma recursal do egrégio Tribunal de Contas,

buscando evitar prejuízos à defesa dos respon-

sáveis e interessados.
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Resumo

Direitos e Deveres de
Usuários de Programas de

Computador em Órgãos Públicos
Márcio Ghisi Guimarães*

Violação de direitos e obrigações sobre pro-

gramas de computador podem levar órgãos

públicos a perdas financeiras indesejáveis, re-

lacionadas ao pagamento de licenças, multas

e indenizações, as quais podem atingir gran-

des valores a ponto de comprometer a admi-

nistração pública.

Palavras-chave:Palavras-chave:Palavras-chave:Palavras-chave:Palavras-chave: Programa de Computador;

Direitos Autorais; Licença; Registro

A Lei nº 9.609, de 19.02.98, que dispõe so-

bre a proteção de propriedade intelectual de

programa de computador, e a Lei nº 9.610, de

19.02.98, que altera, atualiza e consolida a le-

gislação sobre direitos autorais , consolida-

ram direitos e deveres relativos à utilização de

programas de computador. Assim como na

iniciativa privada, agentes públicos e órgãos

públicos também estão regidos por essas leis.

* Analista de Sistemas. Mestre em Sistemas de Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina.
Professor da Unisul. Auditor Fiscal de Controle Externo do TCE/SC.

Da proteção de propriedade intelectual de programa de computador

No Brasil, na década de noventa, era prática

comum a instalação do programas de computa-

dor sem a respectiva licença. Por ainda sermos

um país em desenvolvimento, onde os recursos

financeiros são escassos, e por herdarmos um

pouco da prática da década passada, e também

por desconhecimento de lei, é possível que haja

programas de computador que necessitem de

licença de uso, instalados em computadores de

órgãos públicos sem a devida licença.

Cabe então aos Tribunais de Contas a orienta-

ção e fiscalização sobre a necessidade das licenças

de programas de computador nas unidades

gestoras de suas competências, para que estas não

sejam surpreendidas por uma descontrolada uti-

lização de programas sem licenças, quando o caso.

Quanto à utilização de serviços terceiri-

zados de informática, especialmente no to-

cante à aquisição de programas de compu-

tador, cabe também aos Tribunais de Con-
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tas esclarecer os direitos que as unidades

gestoras tem sobre o perfeito funcionamen-

to dos programas adquiridos, o que muitas

vezes, por desconhecimento da Lei nº 9.609,

acabam pagando contratos de manutenção

desnecessários.

Desta forma, uma das vias de evitar custos

com licenças e riscos de usar programas não

licenciados é a adoção de programas de com-

putador livres, os chamados “softwares livres”,

tendência cada vez maior de adoção em ór-

gãos públicos, nos casos em que seja possível

a substituição de programas com licenças pa-

gas por programas de livre utilização.

Da proteção aos direitos de autor e do registro

A Lei nº 9.609, em seu art. 1º, utiliza a ex-

pressão “programa de computador” em subs-

tituição da palavra “software” para definir

qualquer conjunto organizado de instruções

em linguagem natural ou codificada. Assim

sendo, tudo o que for desenvolvido ou

comercializado nas dependências dos órgãos

públicos por servidores ou estagiários, em ter-

mos de Software, passa a ter a denominação

de programa de computador e, assim sendo, a

ser regido pelas disposições da Lei nº 9.609 e

pela Lei nº 9.610, relativa a Direitos Autorais e

conexos vigentes no País.

É conveniente ressaltar que qualquer au-

tor de programa de computador tem o direi-

to de opor-se a alterações em programas, quan-

do estas prejudicarem a sua honra ou a sua

reputação ( Lei n° 9.609 Art. 2°, § 1°). Assim,

autores de programas podem ficar mais segu-

ros, sabendo que está amparado por lei, em se

opor a alterações em programas que resulte

em atos ilícitos.

Também é importante comentar que al-

guns programas de computador, por terem

finalidade muito específica para órgãos públi-

cos, não são criados por empresas particula-

res, por seu restrito universo de usuários que

possam comprá-los. Desta forma, os próprios

órgãos públicos tomam a iniciativa de desen-

volver seus próprios programas. Por exemplo:

o Tribunal de Contas de Santa Catarina de-

senvolveu o Sistema de Acompanhamento de

Contas Públicas e, atualmente, em conjunto

com outros Tribunais, está desenvolvendo o

Sistema e-SFINGE. Assim, a única maneira de

proteger esses programas contra terceiros é

registra-los no Instituto Nacional de Proprie-

dade Industrial – INPI. O registro não é obri-

gatório, mas é recomendável como forma de

proteção e comprovação da titularidade de um

programa de computador (Lei n° 9.609 Art.

3°). O registro está amparado pela resolução

INPI nº 58, de 14 de julho de 1998, que estabe-

lece normas e procedimentos relativos ao re-

gistro de programas de computador.

Quanto à titularidade de programa de com-

putador, salvo estipulação em contrário, perten-

cerão exclusivamente ao empregador, contratante

de serviços ou órgão público, os direitos relati-

vos ao programa de computador desenvolvido e

elaborado durante a vigência do contrato de tra-

balho ou vínculo estatutário (Lei n° 9.609 Art.

4°). Sendo assim, foi-se o tempo em que um ser-

vidor público criava um programa e, se exonera-

do, excluía todo o código fonte, deixando o ór-

gão público sem os programas. Qualquer em-
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pregado ou servidor que cometer tal atitude

poderá ser punido pelo órgão prejudicado por

perdas morais e patrimoniais. Como também o

servidor, ao rescindir seu contrato de trabalho

ou ser exonerado, salvo estipulação em contrá-

rio, não tem direito nenhum de titularidade so-

bre o programa de computador, apenas o seu

direito de autoria. Esse é limitado a apenas a re-

muneração contratada durante a vigência do

contrato de trabalho. Desta forma, não pode um

servidor ao deixar um órgão público, levar uma

cópia dos programas desenvolvidos por ele, e

comercializa-los com terceiros.

A Lei n° 9.609, em seu art. 4° , § 2º, deixa

claro que pertence ao empregado ou servidor

com exclusividade os direitos concernentes a

programa de computador quando estes forem

gerados sem relação com o contrato de traba-

lho, e sem a utilização de recursos do empre-

gador, materiais ou equipamentos.

Assim, se um servidor desenvolver um pro-

grama fora do horário do expediente, mas uti-

lizando as instalações, equipamentos e recur-

sos do órgão público, tudo que esse servidor

tem direito é apenas a remuneração de horas

extras, se autorizadas. Ou seja, pela simples

alegação de que os programas foram desen-

volvidos fora do expediente, a titularidade não

pertence ao servidor. Pode é ser considerado

como autor, para efeitos de curriculum vitae.

Das garantias aos usuários de programa de computador

A licença de uso de programa de computa-

dor é caracterizada por um contrato de licen-

ça ou pela emissão da nota fiscal de compra.

No contrato ou na nota fiscal, deve estar es-

pecificado o prazo de validade técnica da ver-

são comercializada (Lei n° 9.609 Art. 7°). A Lei

não especificou qual o prazo ou pelo menos

perdeu a oportunidade de especificar algum

prazo. Então se entende que o prazo de vali-

dade técnica é proporcional ao valor do pro-

grama comprado. O que não é cabível é a com-

pra de um programa no valor de R$ 200.000,00

com um prazo de validade de seis meses. O

ideal seria algo em torno de três a cinco anos,

para diluir o investimento realizado. Como

também não é cabível de programa adquirido

por um valor de R$ 100,00 ser exigido um pra-

zo de validade técnica de cinco anos. Se o pra-

zo de validade técnica prejudicar um usuário,

caberão aos juízes determinar o prazo ideal.

E qual a importância do prazo de validade

técnica? A importância está em que aquele que

comercializar programa de computador deve-

rá, durante o prazo de validade técnica, asse-

gurar aos respectivos usuários a prestação de

serviços técnicos relativos ao adequado funci-

onamento do programa, (Lei n° 9.609 Art. 8°).

Deve-se ressaltar que a prestação dos ser-

viços de manutenção está coberta pelo prazo

de validade técnica, ou seja, durante esse pra-

zo, o programa deve funcionar para o que foi

concebido, sem erros ou bugs. Assim, não é

necessário haver “Contrato de Manutenção

Técnica” para cobrir algo que a própria valida-

de técnica já cobre. Contrato de manutenção

deve ser opcional e com o intuito de

disponibilizar ao usuário novas versões mais

abrangentes. O que não pode acontecer é um

contrato de manutenção ter por finalidade

apenas o conserto de erros de programas.
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Das infrações e das penalidades

lados em cada um, tem-se um total de 450

programas instalados nessa prefeitura.

Caso essa prefeitura sofra uma vistoria re-

quisitada pelo fabricante do programa e não

encontre as licenças de uso requeridas, o cus-

to financeiro aos cofres municipais pode ser

alto. Baseando-se em uma média de R$

1.300,00 para cada programa, o valor total de

R$ 585.000,00 será necessário somente para

legalizar essas licenças pendentes.

Como a infração não é para fins de comér-

cio, a pena prevê detenção ou multa. Supon-

do que o juiz atribua uma multa de 20%, o

custo total para essa prefeitura poderá chegar

a R$ 702.000,00 quantia que pode compro-

meter uma administração municipal.

Assim sendo, é de grande importância que

os órgãos públicos tenham total controle dos

programas instalados em seus computadores,

através de mecanismos de controle interno pela

área de tecnologia de informação.

Violar direitos de autor de programa de com-

putador: pena de detenção de seis meses a dois

anos ou multa, e se a violação for para fins de

comércio, pena de reclusão de um a quatro anos

e multa (Lei n° 9.609 Art. 12°). Convém lem-

brar que muita atenção deve ser dada à multa.

Não é finalidade dos órgãos públicos

comercializar programas como uma loja, mas

podem usá-los em grande quantidade. Imagi-

ne-se o porte de uma prefeitura de uma po-

pulação de aproximadamente 250.000 habi-

tantes, quantos computadores poderá utilizar:

em gabinetes, secretarias, departamentos, se-

tores, escolas, postos etc. Uma prefeitura des-

se porte pode ter aproximadamente 150 com-

putadores. Também deve ser levado em conta

que cada unidade pode utilizar mais de um

programa de computador. Algo em torno de

três, podendo em alguns casos chegar a um

número bem maior. Fazendo as contas, para

150 computadores com três programas insta-
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Processo n°: CON - 303395370
Origem: Secretaria de Estado da Segurança

Pública e Defesa do Cidadão
Interessado: João Henrique Blasi
Assunto: Consulta
Parecer n°: COG-385/03

EMENTA.EMENTA.EMENTA.EMENTA.EMENTA.     Constitucional. Limite de Despesa com Pessoal. In-Constitucional. Limite de Despesa com Pessoal. In-Constitucional. Limite de Despesa com Pessoal. In-Constitucional. Limite de Despesa com Pessoal. In-Constitucional. Limite de Despesa com Pessoal. In-
terpretação do art. 22, parágrafo único, IV, da LRF.terpretação do art. 22, parágrafo único, IV, da LRF.terpretação do art. 22, parágrafo único, IV, da LRF.terpretação do art. 22, parágrafo único, IV, da LRF.terpretação do art. 22, parágrafo único, IV, da LRF.

1. A ressalva contida no inciso IV do parágrafo único do art.
22 da Lei de Responsabilidade Fiscal abrange, também, as de-
mais espécies de vacância do cargo público, como a exonera-
ção, a demissão e a promoção.

Senhora Consultora,

Relatório

Trata-se de consulta formulada pelo Excelentíssimo Secretário de Estado da Segu-

rança Pública e Defesa do Cidadão, Deputado João Henrique Blasi, o qual indaga sobre a

interpretação desta Corte relativa à extensão do inciso IV do parágrafo único do art. 22 da

Lei Complementar nº 101/00.

Sustenta que o referido artigo, ao excetuar do limite prudencial a reposição decor-

rente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e seguran-

ça, deveria excetuar, também, a reposição decorrente de demissão e exoneração. Explica que

não há diferença nos casos, uma vez que a lei objetiva a continuidade do serviço essencial.

A consulta veio acompanhada de parecer da Consultoria Jurídica, que se manifesta

no sentido de ser possível a interpretação extensiva do referido artigo justamente pelo fato de

estar em jogo serviços essenciais, não havendo, destarte, diferenças entre as situações da lei

(aposentadoria e falecimento) e os casos de exoneração e demissão, não previstas.

É o sucinto relatório.
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Admissibilidade

Considerando os requisitos de admissibilidade elencados nos artigos 103 e 104 do

Regimento Interno desta Corte de Contas (Resolução n. TC-06/2001), tem-se por legítimo

para subscrever a presente consulta, o Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa

do Cidadão, bem como, passível de apreciação, por este Tribunal, a questão formulada.

Com efeito, a indagação foi formulada em tese e requer a interpretação da lei;

assim, merece conhecimento e resposta pelo ínclito Plenário, haja vista que se ajusta ao

disposto no art. 59, XII, da Constituição Estadual, repisado pelo art. 1º, XV, da Lei Comple-

mentar nº 202/00.

Mérito

Indaga o Consulente sobre a possibilidade de se estender a ressalva disposta in

fine no inciso IV do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101/00 para os

casos de exoneração e demissão.

A regra questionada refere esses exatos termos:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20
será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por
cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no artigo 20 que houver
incorrido no excesso:

[...}

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer
título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servi-ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servi-ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servi-ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servi-ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servi-
dores das áreas de educação, saúde e segurança;dores das áreas de educação, saúde e segurança;dores das áreas de educação, saúde e segurança;dores das áreas de educação, saúde e segurança;dores das áreas de educação, saúde e segurança; (grifou-se)

À primeira vista, não há dúvida que o texto da lei parece ser de fácil solução e

aplicação, na medida em que a simples interpretação literal resolveria a questão suscitada

a esta Cor te de Contas. Poder-se-ia dizer, perfunctoriamente, também, que a norma em

questão restringe a despesa total com pessoal quando esta atingir 95% do limite previsto

no art. 19, da Lei Complementar nº 101/00; logo, havendo restrição na norma, não se

poderia interpretá-la extensivamente.

Veja-se que a análise superficial da norma em questão nos levaria à inarredável conclusão

de que não seria possível estender as possibilidades nela elencadas para abranger outros casos de

vacância do cargo público, além dos casos decorrentes de falecimento ou aposentadoria.
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Todavia, as hipóteses excetuadas (falecimento e aposentadoria) vieram somente

nas áreas de educação, saúde e segurança, de modo que se pode verificar, de antemão, que

o legislador infraconstitucional foi forçado a observar a Constituição Federal. Diz-se que foi

forçado porque sequer necessitaria da regra em questão, uma vez que as áreas excetuadas

dizem respeito a serviços essenciais de prestação do poder público, sendo, inclusive, direi-

tos fundamentais do cidadão. A explicação dessa conclusão é que nos propusemos a fazer

nas linhas que seguem.

Com efeito, não há dúvida que a República Federativa do Brasil constitui-se num

Estado Democrático de Direito. Tal afirmação não advém do acaso, mas de disposição expres-

sa no texto Constitucional, consoante se depreende da leitura do art. 1º, da CF.1 Assim, o

estudo do significado e abrangência da expressão “Estado Democrático de Direito” é medida

inicial que se impõe para solucionar e fundamentar a conclusão acima e, ninguém melhor

que o Professor Lenio Luiz Streck para destrinçar a expressão em tela, senão vejamos:

(...) o Estado Democrático de Direito, previsto nos preâmbulos de várias constitui-
ções, tem a pretensão de proporcionar um regime político que objetiva abranger o
máximo possível de democracia e de Estado de Direito no conjunto das suas recí-
procas implicações substantivas e adjetivas (Jorge Miranda). Os valores que as cons-
tituições substantivam representam um processo de ruptura com os modelos do
constitucionalismo anterior. A forma e a própria previsão de procedimentos ce-
dem considerável espaço para os valores substantivos, representados pelos direitosvalores substantivos, representados pelos direitosvalores substantivos, representados pelos direitosvalores substantivos, representados pelos direitosvalores substantivos, representados pelos direitos
sociais e fundamentais que os textos estabelecemsociais e fundamentais que os textos estabelecemsociais e fundamentais que os textos estabelecemsociais e fundamentais que os textos estabelecemsociais e fundamentais que os textos estabelecem. (Grifou-se)

Tais valores substantivos fazem parte do núcleo político da Constituição, queTais valores substantivos fazem parte do núcleo político da Constituição, queTais valores substantivos fazem parte do núcleo político da Constituição, queTais valores substantivos fazem parte do núcleo político da Constituição, queTais valores substantivos fazem parte do núcleo político da Constituição, que
aponta para o resgate das promessas de igualdade, justiça social, realização dosaponta para o resgate das promessas de igualdade, justiça social, realização dosaponta para o resgate das promessas de igualdade, justiça social, realização dosaponta para o resgate das promessas de igualdade, justiça social, realização dosaponta para o resgate das promessas de igualdade, justiça social, realização dos
direitos fundamentaisdireitos fundamentaisdireitos fundamentaisdireitos fundamentaisdireitos fundamentais. (Grifou-se) Dito de outr o modo, da materialidade do
texto constitucional extrai-se que o Estado Democrático de Direito, na esteira do
constitucionalismo do pós-guerra, consagra o princípio da democracia econômi-
ca, social e cultural, mediante os seguintes pressupostos deontológicos: a) consti-
tui uma imposição constitucional dirigida aos órgãos de direção política e da
administração para que desenvolvam atividades econômicas conformadoras e
transformadoras no domínio econômico, social e cultural, de modo a evoluir-se
para uma sociedade democrática cada vez mais conforme aos objetivos da demo-
cracia social; b) representa uma autorização constitucional para que o legislador
e os demais órgãos adotem medidas que visem alcançar, sob a ótica da justiça
constitucional, nas vestes de uma justiça social; c) implica a proibição de retro-
cesso social, cláusula que está implícita na principiologia do estado social consti-

1 Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democráti-
co de Direito e tem como fundamentos: (...)
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tucional; d) perfila-se como elemento de interpretação, obrigando o legislador, a
administração e os tribunais a considerá-lo como elemento vinculado da inter-
pretação das normas a partir do comando do princípio da democracia econômi-
ca, social e cultural; e) impõe-se como fundamento de pretensões jurídicas aos
cidadãos, pelo menos nos casos de defesa das condições mínimas de existência.2

(Os grifos constam do original)

Pelo texto transcrito, extrai-se que o Estado Democrático de Direito tem a pre-

tensão de romper com os modelos anteriores, dando prioridade, agora, para os direitos

sociais fundamentais. Logo, resgata-se a idéia de igualdade, justiça social e realização de

direitos fundamentais, obrigando órgãos de direção política e administrativa, legislador,

juiz, cidadão e intérprete a observá-lo de modo a garantir o aspecto material que é a

democracia social, econômica e cultural. Em termos mais simples, o Estado Democrático

de Direito está alicerçado na democracia e nos direitos fundamentais. Ambos coexistem.

Não há um sem o outro.

Alexandre de Morais, ao referir que o Estado Democrático de Direito “(...) signifi-

ca a exigência de reger-se por normas democráticas, com eleições livres, periódicas e pelo

povo, bem como o respeito das autoridades públicas aos direitos e garantias fundamen-

tais”,3 veio confirmar o que foi dito acima por Lenio Luiz Streck, de modo que não mais

pairam dúvidas sobre o alicerce em que está assentado o Estado Democrático de Direito no

Brasil, ou seja, na democracia e nos direitos fundamentais.

Apenas para frisar e elucidar a questão, transcreve-se uma passagem do livro do

Professor Lenio Streck “Jurisdição Constitucional e Hermenêutica”, que reforça ainda mais

o que foi dito acima:

A noção de Estado Democrático de Direito está, pois, indissociavelmente ligada à
realização dos direitos fundamentais. É desse liame indissolúvel que exsurge aquilo
que se pode denominar de plus normativo do Estado Democrático de Direito.
Mais do que uma classificação de Estado ou de uma variante de sua evolução
histórica, o Estado Democrático de Direito faz uma síntese das fases anteriores,
agregando a construção das condições de possibilidades para suprir as lacunas
das etapas anteriores, representadas pela necessidade do resgate das promessas
da modernidade, tais como igualdade, justiça social e a garantia dos direitos hu-
manos fundamentais.4

2 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional de Hermenêutica. Uma Nova Crítica do Direito, Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 33/34.

3 MORAIS, Alexandre de. Direito Constitucional, 6ª ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 48.
4 STRECK, Lenio, op. cit. p. 127/128.
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Delineado o Estado Democrático de Direito, albergado que foi pela Constituição

Federal de 1988, resta a todos nós seguir suas linhas mestras (realização dos direitos funda-

mentais), dando uma interpretação que não o vilipendie, mas que consagre os direitos

fundamentais e, por conseguinte, a democracia. Conforme visto, o Estado Democrático de

Direito está imbricado na realização dos direitos fundamentais e na justiça social, e a inter-

pretação deve estar voltada sempre para essa idéia sob pena de jamais se consolidar e se

concretizar a democracia.

Nessa linha, a interpretação a ser dada à norma não pode deixar de lado a noção

de Estado que hoje a Constituição Federal consagra. Paulo Bonavides em seu “Curso de

Direito Constitucional” preconiza que:

A Constituição de 1988 é basicamente em muitas de suas dimensões essenciais
uma Constituição do Estado social. Portanto, os problemas constitucionais re-
ferentes a relações de poderes e exercício de direitos subjetivos têm que ser
examinados e resolvidos à luz dos conceitos derivados daquela modalidade de
ordenamento. Uma coisa é a Constituição do Estado liberal, outra a Constitui-
ção do Estado social.5

Veja-se que o autor diz taxativamente que os problemas constitucionais - e aqui

se encaixa, também, a interpretação da Constituição e das normas - devem ser resolvidos à

luz dos conceitos da modalidade de ordenamento seguido (pela República Federativa do

Brasil). Em outros termos, no momento de interpretar uma norma, não se pode deixar de

lado os fundamentos que alicerçam o Estado Democrático de Direito, ou seja, a democracia

e os direitos fundamentais.

Logo, se o Estado Democrático de Direito contempla a realização dos direitos

fundamentais para que assim tenhamos harmonia com a democracia, que também o fun-

damenta, jamais podemos interpretar uma norma sem focalizar se tal interpretação está

ou não de acor do com os direitos fundamentais consagrados na Constituição. Em outros

termos, não deve a norma afrontar os direitos fundamentais contemplados pela Constitui-

ção, nem impor restrições à efetivação dos direitos fundamentais de prestação, que abran-

gem os direitos econômicos, culturais e os sociais, nestes incluídos os específicos, como a

saúde, a educação, a segurança etc.

Neste ponto, cabe transcrever a lição do professor Ingo Wolfgang Sarlet, em seu

livro “A Eficácia dos Direitos Fundamentais”, sobre os direitos de defesa e de prestação:

5 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed São Paulo: Malheiros, 1999, p. 336.
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“(...) enquanto os direitos de defesa se identificam por sua natureza preponderan-
temente negativa, tendo por objeto abstenções do Estado, no sentido de proteger o
indivíduo contra ingerências na sua autonomia pessoal, os direitos sociais
prestacionais (portanto, o que está em causa aqui é precisamente a dimensão posi-
tiva, que não exclui uma faceta de cunho negativo) têm por objeto precípuo con-
duta positiva do Estado (ou particulares destinatários da norma), consistente numa
prestação de natureza fática. Enquanto a função precípua dos direitos de defesa é a
de limitar o poder estatal, os direitos sociais (como direitos a prestações) recla-
mam uma crescente posição ativa do Estado na esfera econômica e social. Diversa-
mente dos direitos de defesa, mediante os quais se cuida preservar e proteger de-
terminada posição (conservação de uma situação existente), os direitos sociais de
natureza positiva (prestacional) pressupõem seja criada ou colocada à disposição a
prestação que constitui seu objeto, já que objetivam a realização da igualdade ma-
terial, no sentido de garantirem a participação do povo na distribuição pública de
bens materiais e imateriais.6

Então, se a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de

Direito e este resgata as promessas da modernidade, como a igualdade, a justiça social e

realização dos direitos fundamentais, tudo para atingir a tão propalada democracia, não é

possível que o legislador infraconstitucional disponha ou legisle de maneira a impedir a

realização desse Estado Democrático de Direito, ainda que indiretamente. Pergunta-se, en-

tão: a Lei Complementar nº 101/00 poderia vedar o provimento de cargo público nas áreas

de educação, saúde e segurança, excetuando somente os casos de vacância por decorrência

de aposentadoria ou falecimento? Diante do que foi dito até então, a resposta é negativa,

até porque, consoante bem assinalou o Consulente, exoneração, demissão, aposentadoria e

falecimento são todas espécies de vacância, o que não justifica premiar somente as duas

últimas e não as demais, justamente porque está em jogo o serviço essencial, o direito

fundamental social do cidadão, cuja prestação compete ao Estado.

Nessa linha, transcrevemos os artigos da Constituição Federal que dizem respeito

a esses direitos sociais de prestação:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todosdever do Estado, direito e responsabilidade de todosdever do Estado, direito e responsabilidade de todosdever do Estado, direito e responsabilidade de todosdever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do EstadoA saúde é direito de todos e dever do EstadoA saúde é direito de todos e dever do EstadoA saúde é direito de todos e dever do EstadoA saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.

6 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 3ª ed Porto Alegre: Livraria do Advoga-
do, 2003, p. 271/272.
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Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da famíliaA educação, direito de todos e dever do Estado e da famíliaA educação, direito de todos e dever do Estado e da famíliaA educação, direito de todos e dever do Estado e da famíliaA educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovi-
da e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimen-
to da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho. (Grifou-se)

Veja-se que em todas as áreas (segurança, saúde e educação) o Estado assume

posição de prestador, de garantidor, enquanto o cidadão assume a posição de receptor dos

direitos fundamentais sociais de prestação, de modo que não poderia a lei limitar a atua-

ção estatal nessas referidas áreas.

O § 1º do art. 5º da Constituição Federal diz que as normas definidoras dos direi-

tos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Nesse trilho, cabe trazer novamente

o magistério do Professor Ingo Sarlet que faz a seguinte observação:

(...) em nosso direito constitucional, o postulado da aplicabilidade imediata das nor-
mas de direitos fundamentais (art. 5º, § 1º, da CF) pode ser compreendido como um
mandado de otimização de sua eficácia, pelo menos no sentido de impor aos poderes
públicos a aplicação imediata dos direitos fundamentais, outorgando-lhes, nos ter-
mos desta aplicabilidade, a maior eficácia possível. Assim, por exemplo, mesmo emAssim, por exemplo, mesmo emAssim, por exemplo, mesmo emAssim, por exemplo, mesmo emAssim, por exemplo, mesmo em
se tratando de norma de eficácia inequivocamente limitada, o legislador, além dese tratando de norma de eficácia inequivocamente limitada, o legislador, além dese tratando de norma de eficácia inequivocamente limitada, o legislador, além dese tratando de norma de eficácia inequivocamente limitada, o legislador, além dese tratando de norma de eficácia inequivocamente limitada, o legislador, além de
obrigado a atuar no sentido da concretização do direito fundamental, encontra-seobrigado a atuar no sentido da concretização do direito fundamental, encontra-seobrigado a atuar no sentido da concretização do direito fundamental, encontra-seobrigado a atuar no sentido da concretização do direito fundamental, encontra-seobrigado a atuar no sentido da concretização do direito fundamental, encontra-se
proibido (e nesta medida também está vinculado) de editar normas que atentemproibido (e nesta medida também está vinculado) de editar normas que atentemproibido (e nesta medida também está vinculado) de editar normas que atentemproibido (e nesta medida também está vinculado) de editar normas que atentemproibido (e nesta medida também está vinculado) de editar normas que atentem
contra o sentido e a finalidade da norma de direito fundamentalcontra o sentido e a finalidade da norma de direito fundamentalcontra o sentido e a finalidade da norma de direito fundamentalcontra o sentido e a finalidade da norma de direito fundamentalcontra o sentido e a finalidade da norma de direito fundamental.7 (Grifou-se)

Como se vê, é pela regra do § 1º do art. 5º que se obtém o fundamento de proibi-

ção ao legislador para limitar despesas com políticas públicas voltadas à consecução dos

direitos fundamentais de prestação.

Diante da linha de raciocínio desenvolvida acima, a norma descrita no art. 22,

parágrafo único, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal seria inconstitucional? Evidente que

não. Cabe aq ui transcrever uma pequena passagem do livro “A Interpretação Sistemática

do Direito”, do Professor Juarez Freitas, onde menciona a respeito de um preceito exegético

da sistemática constitucional:

(...) os direitos fundamentais não devem ser apreendidos separada ou
localizadamente, como se estivessem todos encartados no art. 5º da Constituição
Federal (no caso brasileiro). De outra parte, devem ser interpretadas restritivamente
as limitações, havendo, a rigor, regime unitário dos direitos fundamentais das vári-
as gerações, donde segue que, no âmago, todos os direitos têm eficácia direta e
imediata, reclamando crescente acatamento, notadamente tendo em vista os direi-
tos sociais, encontrando-se peremptoriamente vedados os retrocessos.

7 SARLET, op cit. p. 345.
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Com efeito, uma vez reconhecido qualquer direito fundamental, a sua elaboração e
a sua inviabilização de exercício mostram-se inconstitucionais. Ainda: por força da
cláusula presente em autêntica norma geral inclusiva prevista no § 2º do art. 5º,
integrados estão, de modo implícito, a nosso elenco de direitos fundamentais os
consagrados pela Declaração Universal dos Direitos do Homem. Nessa ordem de
considerações, todo aplicador precisa assumir, especialmente ao lidar com os direi-
tos fundamentais, que a exegese deve servir como enérgico anteparo contra o
descumprimento de preceito fundamental, razão pela qual deve ser evitado qual-
quer resultado interpretativo que reduza ou debilite, sem justo motivo, a máxima
eficácia possível dos direitos fundamentais.8 (Os grifos constam do original)

O Professor Juarez Freitas é claro no sentido que não se deve interpretar a Consti-

tuição de maneira a debilitar a eficácia dos direitos fundamentais e que tais direitos sem-

pre reclamam crescente acatamento, sob pena de retrocesso.

Jungindo os ensinamentos acima com a norma descrita no inciso IV do parágrafo

único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem-se que a mesma somente será cons-

titucional caso se lhe dê uma interpretação extensiva, de modo a abranger qualquer espécie

de vacância do cargo público. Trata-se de uma interpretação conforme a Constituição. Uma

interpretação literal e restritiva da norma em apreço significaria inviabilizar a concretização

dos direitos fundamentais sociais de prestação, onde se incluem o direito à saúde, à educa-

ção e à segurança, em total descompasso com o nosso Estado Democrático de Direito.

De mais a mais, se se der uma interpretação literal e restritiva ao referido disposi-

tivo, impedindo que o Estado promova o preenchimento da vaga existente (cargo público)

por estar no limite da despesa com pessoal e um cidadão, necessitando de at endimento

de saúde ou educação ou até mesmo de segurança, promova uma ação judicial reclamando

seu direito social, certamente terá um provimento positivo do Poder Judiciário no sentido

de compelir o Executivo a promover, a prestar, a garantir o direito ao referido cidadão. Tal

hipótese se vê todo dia, através das ações constitucionais, como mandado de segurança,

ação civil pública etc. Logo, se o Estado, na sua função de prestador de serviços essenciais e

de realização dos direitos fundamentais de prestação e de protetor dos direitos fundamen-

tais de defesa, previr determinado número de cargos públicos para realizar esses direitos

sociais (educação, saúde, segurança) e, assim, atingir um objetivo fundamental da Repúbli-

ca e, conseqüentemente, realizar o Estado Democrático de Direito, não há dúvida que o

legislador infraconstitucional está constitucionalmente impedido de legislar contrariamente

ao processo de realização desses direitos.

8 FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. 3ª ed São Paulo: Malheiros, 2002, p. 206/207.
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Assim, a exceção prevista na norma do art. 22, parágrafo único, IV, da Lei Comple-

mentar nº 101/00, deve abranger, além dos casos de aposentadoria e falecimento, as de-

mais previsões de vacância do cargo público que, segundo o magistério de Maria Sylvia

Zanella Di Pietro, contempla ainda a exoneração, a demissão e a promoção.9

Somente dando tal sentido à norma em questão é que a mesma estará conforme

a Constituição Federal. Portanto, correto o entendimento da Assessoria Jurídica do

Consulente, a qual se manifesta no sentido de preencher os cargos públicos vagos em de-

corrência de demissão, exoneração, falecimento, aposentadoria e promoção (vacância) através

da nomeação de candidatos devidamente aprovados em concurso público.

Em consulta à jurisprudência dos Tribunais de Contas encontrou-se decisão se-

melhante a esta que se está sugerindo na Corte de Contas do Paraná, a qual se manifestou

no seguinte sentido:

CONCURSO PÚBLICO 1. CARGOS - CRIAÇÃO - 2. DESPESA COM PESSOAL - LIMI-
TE - 3. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - 4. SERVIDORES DA ÁREA DE EDUCA-
ÇÃO - REPOSIÇÃO. Consulta. Possibilidade da realização de concurso público para
reposição de pessoal em cargos ou empregos necessários ao funcionamento das
Unidades Escolares de Educação Infantil, por se tratar de serviço público de caráter
permanente e essencial à comunidade.

(Relator : Conselheiro Henrique Naigeboren Protocolo : 12893/02-TC. Origem :
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná Interessado : Juízo de Direito da Vara da
Infância e da Juventude da Comarca de Londrina Sessão : 19/02/02 Decisão : Reso-
lução 1343/02-TC. (Unânime) Presidente : Conselheiro Rafael Iatauro Ementa)

Sendo, portanto, dever do Estado promover a realização dos direitos sociais fun-

damentais de defesa, não pode a norma impedir, ainda que indiretamente, que a

concretização de tais direitos se realize. Entendimento diverso significa vilipêndio ao Esta-

do Democrático de Direito e, por conseqüente, da República Federativa do Brasil.

Por derradeiro, faz-se uma pequena ressalva no que tange à vacância do cargo

público em decorrência de promoção. A promoção se dá dentro da mesma carreira e é, ao

mesmo tempo, ato de provimento no cargo superior e vacância no inferior.10 Assim, so-

mente haverá vacância se os cargos estiverem escalonados em carreira, caso contrário pode-

rá o instituto, sob o nomen juris de promoção, configurar a ascensão funcional, a qual não

encontra guarida no ordenamento constitucional vigente.

9 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 13 ed São Paulo: Atlas, 2001, p. 480.
10 DI PIETRO, op cit. p. 480.
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Conclusão

Ante o exposto, considerando que o interessado é parte legítima para formular

consulta sobre matéria de competência do Tribunal de Contas e que a consulta atende ao

disposto no art. 59, XII, da Constituição Estadual, art. 1º, XV, da LC nº 202/00 (Lei Orgânica

do Tribunal de Contas do Estado) e art. 1º, XV, do Regimento Interno desta Casa, sugere-se

possa o egrégio Plenário:

1. Conhecer da consulta por atender os pressupostos de admissibilidade;

2. No mérito responder a consulta nos seguintes termos:

2.1. A ressalva contida no inciso IV do parágrafo único do art. 22 da Lei de Respon-

sabilidade Fiscal abrange, também, as demais espécies de vacância do cargo

público como a exoneração, a demissão e a promoção.

É o parecer que submeto à consideração superior.

COG, em 14 de julho de 2003.

ENIO LUIZ ALPINI
Analista de Controle Externo
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Processo n°: CON - 04/00311879
Origem: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
Interessado: Walmor Paulo De Lucca
Assunto: Consulta
Parecer n°: COG-052/04

EMENTA.EMENTA.EMENTA.EMENTA.EMENTA.     Consulta. Constitucional. Administrativo.Consulta. Constitucional. Administrativo.Consulta. Constitucional. Administrativo.Consulta. Constitucional. Administrativo.Consulta. Constitucional. Administrativo.
Ordenador Primário. Delegação de Responsabilidades. Res-Ordenador Primário. Delegação de Responsabilidades. Res-Ordenador Primário. Delegação de Responsabilidades. Res-Ordenador Primário. Delegação de Responsabilidades. Res-Ordenador Primário. Delegação de Responsabilidades. Res-
ponsabilidade solidária.ponsabilidade solidária.ponsabilidade solidária.ponsabilidade solidária.ponsabilidade solidária.

Na fixação de responsabilidade de quem seja ordenador de
despesa nas diversas entidades do Poder Público Estadual e
Municipal, deverá esta Corte, diante do ato de delegação de
competência, proceder ao exame minucioso do referido ato,
conforme disposições da Lei Complementar nº 202/00 (Lei
Orgânica do Tribunal de Contas).

Do mencionado exame deverá constar a apreciação preliminar
da competência para delegar, a qual se restringe, no âmbito da
administração indireta estadual, pelas leis que autorizaram sua
constituição e pelos respectivos estatutos ou contratos sociais,
nos termos do inciso III, do § 3º do art. 58 da Lei Complemen-
tar nº 243, de 30 de janeiro de 2003, que estabeleceu a nova
estrutura administrativa do Estado de Santa Catarina..

Em função dos requisitos de admissibilidade, a delegação ad-
ministrativa deverá obedecer forma escrita com a indicação dos
agentes delegando e delegado e a discriminação da matéria.

Também em face dos pressupostos de admissibilidade, a au-
toridade deve ser legítima e deter a competência a ser
transferida, o que implica sejam verificados os limites de tal
competência, de conformidade com os atos normativos que
regulem o funcionamento das entidades.

A função administrativa é, por si, matéria de natureza delegável
pelo que, em princípio, não se vislumbra impossibilidade ju-
rídica a que o ordenador de despesa originário delegue atri-
buições inerentes à administração financeira, contábil,
operacional e patrimonial da entidade pela qual responda ou
órgão a ela subordinado.
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Ao ato de delegação deverá ser dado publicidade para que
possa a autoridade delegada, a partir daí, exercer as atribui-
ções que lhe são transferidas.

No que concerne à responsabilidade administrativa, o
ordenador de despesa original, assim definido em lei, respon-
de pelos atos e fatos praticados em sua gestão.

Em casos de existência de ato de delegação regular, serão par-
tes nos processos de prestação e de tomada de contas, de au-
ditoria e outros de competência desta Corte, somente os
ordenadores de despesa delegados.

Serão solidariamente responsáveis, e com isso também par-
tes jurisdicionadas nos mesmos expedientes, os agentes
delegantes, nos casos de delegação com reserva de poderes ou
de comprovada participação na realização de atos dos quais
provenham conseqüências antijurídicas ou mesmo em razão
de culpa pela má escolha da autoridade delegada.

Senhora Consultora,

Relatório

Os presentes autos tratam de consulta formulada pelo Excelentíssimo Diretor

Presidente da Companhia de Águas e Saneamento - CASAN, Sr. Walmor Paulo de Lucca,

elaborada nos seguintes termos:

“Com nossos renovados cumprimentos, comunicamos a Vossa Excelência que, objetivando
a adequação aos dispositivos da Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003, estamos
desenvolvendo um projeto de reestruturação organizacional que prevê a descentralização
das atividades executivas, o qual foi devidamente aprovado pelo Conselho de Administração
em consonância com o disposto no Estatuto Social desta Companhia.

Neste contexto, as Agências Regionais terão como competência o planejamento, a
coordenação e a supervisão das ações operacionais, comerciais, administrativas e
financeiras das regiões sob sua jurisdição e serão dotadas de recursos humanos e
infra-estrutura adequados às suas necessidades.

O novo modelo prevê a delegação de maior autonomia às agências objetivando
maior agilidade e eficiência na execução das atividades operacionais relacionadas à
expansão e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e de coleta e trata-
mento de esgotos sanitários.

Esta autonomia compreende, além da delegação de competência para a tomada de deci-
sões de caráter técnico-administrativo, a instituição de fundos especiais cujo montante de
recursos a ser transferido é composto de um valor fixo acrescido de um percentual inci-
dente sobre o desempenho de cada agência no incremento da arrecadação.
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Por já possuírem inscrição própria no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e
estrutura necessária para a operacionalização desses fundos, as Agências Regionais
já se encontram aptas a assumir essa nova atribuição.

Entretanto, não é desejo desta Presidência delegar competências sem a delegação
das responsabilidades que lhes são decorrentes. Dessa forma, amparados no dis-
posto no inciso XV do art. 1º da Lei Complementar nº 202, de 15 de dezembro de
2000, consultamos essa egrégia Corte acerca dos procedimentos que deverão ser
adotados no sentido de que os Gerentes Regionais respondam por suas decisões na
condição de ordenadores primários de despesas.”

É o sucinto relatório.

Admissibilidade

Considerando os requisitos de admissibilidade elencados nos artigos 103 e 104 do

Regimento Interno desta Corte de Contas (Resolução nº TC-06/2001), tem-se por legítimo

para subscrever a presente consulta, o Diretor Presidente da CASAN, bem como, passível de

apreciação, por este Tribunal, a questão formulada.

Com efeito, a indagação foi formulada em tese e requer a interpretação da lei,

assim, merece conhecimento e resposta pelo ínclito Plenário, haja vista que se ajusta ao

disposto no art. 59, XII, da Constituição Estadual, repisado pelo art. 1º, XV, da Lei Comple-

mentar nº 202/00.

Análise da Matéria Objeto da Consulta

A questão suscitada pelo Senhor Walmor Paulo de Luca situa-se no âmbito da

administração pública indireta estadual, mais precisamente na concessão por parte da di-

reção da CASAN, de maior autonomia às agências regionais da Companhia, imputando

responsabilidades aos respectivos gerentes, equiparando-os à condição de ordenadores pri-

mários de despesas.

De imediato, é bom lembrar que a descentralização administrativa constitui re-

curso de que sempre lançam mão os gestores públicos como meio de agilizar decisões, de

dar maior eficiência aos resultados, de limitar e, com isto, apontar as responsabilidades de

seus servidores subordinados.

Na esfera federal, o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, que instituiu a

Reforma Administrativa, já estabelecia:
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“CAPÍTULO IV
Da Delegação de Competência

Nota: Capítulo regulamentado pelo Decreto nº 83.937, de 06.09.1979

Art. 11. A delegação de competência será utilizada como instrumento de
descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e obje-
tividade às decisões, situando-se na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a
atender.

Art. 12. É facultado ao Presidente da República aos Ministros de Estado e, em geral
às autoridades da Administração Federal, delegar competência para a prática de
atos administrativos conforme se dispuser em regulamento.

Parágrafo único. O ato de delegação incidirá com precisão a autoridade delegante, a
autoridade delegada e as atribuições de delegação.”

Inseridos no exame da legalidade do ato de delegação administrativa se encon-

tram os aspectos atinentes à competência em razão da pessoa e aos requisitos necessários à

admissibilidade, à validade e à eficácia do mencionado ato de delegação.

No que diz respeito ao primeiro aspecto, é mister adotar-se um critério que deli-

mite quais autoridades podem produzir atos de delegação. Isto porque a delegação admi-

nistrativa não pode, nem deve, ser facultada a qualquer agente público, sob pena de haver

rompimento da estrutura funcional e hierárquica disposta em lei.

No que tange à responsabilidade perante o Tribunal de Contas, esta se dá em

razão das normas constitucionais e legais. Neste sentido, estabelece a Constituição Federal:

“SEÇÃO IX
Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou pr i-
vada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obriga-
ções de natureza pecuniária. (Redação dada ao parágrafo pela Emenda Constituci-
onal nº 19/98)”

A Constituição Estadual traz regra compatível com a Carta Magna da Repúbli-

ca. Por seu turno, a Lei Complementar nº 202/00 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas),

dispõe:
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“Art. 1º - Ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, órgão de controle
externo, compete, nos termos da Constituição do Estado e na forma estabelecida
nesta Lei:

(...)

III - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens
e valores da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades
instituídas e mantidas pelo Poder Público do Estado e do Município, e as contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
prejuízo ao erário;

(...)

XI - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de
contas, as sanções previstas nesta Lei;

XII - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias
ao exato cumprimento da Lei, se verificada ilegalidade;

(...)

XIV - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados,
indicando o ato inquinado e, se for o caso, definindo responsabilidades, inclusive
as de Secretário de Estado ou autoridade de nível hierárquico equivalente;

(...)

Art. 5º - O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina tem jurisdição própria
e privativa sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência.

Art. 6º - A jurisdição do Tribunal abrange:

I - qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos, ou pelos quais o
Estado ou o Município respondam, ou que em nome destes, assuma obrigações de
natureza pecuniária;

II - aqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resul-
te dano ao erário;

(...)

IV - todos aqueles que lhe devam prestar contas ou cujos atos estejam sujeitos à
sua fiscalização por expressa disposição de lei;”

Compete à legislação estadual e às normas regulamentares estabelecer quais as

pessoas que são responsáveis pela arrecadação, guarda, gerenciamento, ou administração

de dinheiro, bens e valores públicos, ou pelos quais o Estado ou o Município respondam,

ou que em nome destes assuma obrigações de natureza pecuniária, ou seja, os responsáveis

por dinheiro, bens e valores da administração direta e indireta.
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Neste sentido, a Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003, que estabe-

leceu a nova estrutura administrativa do Estado, indica:

“Art. 11 - A delegação de competência será utilizada como instrumento de
descentralização e desconcentração administrativas, com o objetivo de assegurar
rapidez às decisões.

Art. 12 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a delegar competência aos
Secretários de Estado, nos termos do parágrafo único do art. 71 da Constituição
Estadual.

§ 1º - É facultado ao Chefe do Poder Executivo, aos Secretários de Estado e às auto-
ridades da administração estadual, delegar competência aos dirigentes de ór gãos
a eles subordinados, vinculados ou supervisionados, para a prática de atos admi-
nistrativos, conforme disposto em regulamento.

§ 2º - O ato de delegação indicará a autoridade delegante, a autoridade delegada e
as competências da delegação.

§ 3º - O exercício de funções em regime de substituição abrange os poderes delega-
dos e subdelegados ao substituído, salvo se o ato de delegação ou subdelegação ou
o ato que determina a substituição dispuser em contrário.

Art. 58 - As entidades integrantes da administração indireta reger-se-ão pelas disposições
contidas nesta Lei e nas leis específicas, obedecidos os seguintes princípios institucionais:

(...)

III - as empresas públicas e as sociedades de economia mista, suas subsidiárias ou
controladas, pelas leis que autorizarem sua constituição e pelos respectivos estatu-
tos ou contratos sociais.

(...)

Art. 105 - Os órgãos de contabilidade inscreverão como responsável todo ordenador
de despesa, que só poderá ser exonerado de sua responsabilidade depois de julgadas
regulares suas contas pelo Tribunal de Contas do Estado.

§ 1º - O ordenador de despesa é todo e qualquer agente público de cujos atos
resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dis-
pêndio de recursos do Estado ou pelos quais este responda.

§ 2º - As despesas feitas por meio de suprimentos serão escrituradas e incluídas na
sua tomada de contas, na forma prescrita e, quando impugnadas, deverá o ordenador
determinar imediatas providências para a apuração de responsabilidade e imposi-
ção das penalidades cabíveis, sem prejuízo do julgamento da regularidade das con-
tas pelo Tribunal de Contas do Estado.

Art. 106 - Todo ordenador de despesa ficará sujeito à tomada de contas, inclusive a
especial, realizada pelos órgãos de contabilidade e auditoria, antes do encaminha-
mento ao Tribunal de Contas do Estado.
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(...)

Art. 113 - Responderão pelos prejuízos que causarem à Fazenda Pública o ordenador
de despesa e o responsável pela guarda de dinheiro, valores e bens.

Art. 114 - Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos
ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de
natureza pecuniária.

§ 1º - Quem quer que utilize dinheiro público terá de comprovar o seu bom e
regular emprego, na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das
autoridades administrativas competentes.”

Denota-se, pois, que a delegação de competência é um dos instrumentos válidos

para fixar a atuação e a responsabilidade de agentes públicos.

No caso em foco, a lei complementar anteriormente citada estipula a competên-

cia dos dirigentes máximos das entidades estatais, haja vista que administram patrimônio

próprio dessas entidades.

Assim, salvo delegação de competência e responsabilidades ou identificação de

quem deu causa à ilegalidade ou desvio de recursos, estes respondem pessoalmente peran-

te o Tribunal de Contas.

De toda sorte, ainda que haja delegação de competência e responsabilidade, o

agente delegante não se afasta totalmente da responsabilidade, cabendo-lhe a fiscalização

dos atos, devendo tomar as medidas necessárias, sob pena de responsabilidade solidária.

Nesta senda, prescreve a Lei Orgânica desta Corte:

“Art. 10 - A autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade
solidár ia, deverá imediatamente adotar providências com vistas à instauração de
tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis
e quantificação do dano, quando não forem prestadas as contas ou quando ocorrer
desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, ou ainda se caracterizada a
prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte prejuízo
ao erário.”

Também o Regimento Interno do Tribunal:

“Art.12 - Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da
aplicação dos recursos repassados pelo Estado ou Município, da ocorrência de des-
falque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos ou, ainda, diante da prática
de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, a
autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária,
deverá imediatamente adotar providências com vistas à instauração de tomada de
contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e
quantificação do dano.
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(...)

Art. 133 - (...)

§ 1º - Para efeito no disposto no caput, considera-se:

a) responsável aquele que figure no processo em razão da utilização, arrecadação,
guarda, gerenciamento ou administração de dinheiro, bens e valores públicos, ou
pelos quais o Estado ou Município respondam, ou que, em nome destes assuma
obrigações de natureza pecuniária, ou por ter dado causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.”

Assim, o dirigente de estatal, mesmo com delegação de competência, tem o po-

der-dever de supervisão, advindo do princípio do controle hierárquico, vez que a Adminis-

tração Pública e seus órgãos e entidades estão internamente organizados em forma de

pirâmide hierárquica (poder hierárquico).

Hely Lopes Meirelles, em sua tão conhecida obra, já salientava:

“A delegação de competência, que o Decreto-lei 200/67 (arts. 11 e 12) considera
princípio autônomo, melhor se situaria como forma de aplicação do ‘princípio da
descentralização’, pois é também simples técnica de desscongestionamento da Ad-
ministração. (...)

Pela delegação de competência o Presidente da República, os Ministros de Estado e,
em geral, as autoridades da Administração transferem atribuições decisórias a seus
subordinados, mediante ato próprio que indique com a necessária clareza e conve-
niente precisão a autoridade delegante, a delegada e o objeto da delegação. O prin-
cípio visa a assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na pro-
ximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender.

(...)

A delegação de competência tem caráter facultativo e transitório, apoiando-se
em razões de oportunidade e conveniência e na capacidade do delegado de
exercer a contento as atribuições conferidas, de modo que o delegante pode
sempre retomar a competência e atribuí-la a outrem ou exercê-la pessoalmen-
te.” (Direito Administrativo Brasileiro, 24ª ed., São Paulo: Malheiros, 1999, p.
668) (grifo nosso).

Portanto, a delegação de competência é prerrogativa da autoridade competente,

mas deve levar em consideração a conveniência e a oportunidade, de forma a não resultar

em prejuízo ao erário e ao interesse público.

No que concerne ao aspecto da legalidade, devem fazer-se presentes certos requi-

sitos necessários à admissibilidade da delegação de competência, quais sejam, a autoriza-

ção legal, a definição pela autoridade delegante da competência a ser transferida e ser

matéria delegável permitida.
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No caso em foco, a autorização poderá dar-se por atos administrativos normativos.

Isto porque, como em função da descentralização a gestão administrativa e financeira se

desenvolve em nível de uma empresa estadual, seria inviável exigir-se que a autorização à

delegação de competência se desse apenas através de lei em sentido estrito. Aliás, esta já está

expressa na Lei Complementar nº 243/2000. A especificação dos atos delegados far-se-á por

outro instrumento.

Destarte, dada a própria natureza dos estatutos, regimentos, regulamentos, reso-

luções e deliberações, os quais objetivam explicitar a norma legal, descendo a detalhes e

traduzindo em minúcias o comando geral e abstrato contido em lei, tais atos se prestam

também a prover a permissão exigida.

Igualmente, dentre os requisitos de admissibilidade à delegação, necessário se faz que

a autoridade delegada esteja investida legitimamente na competência que pretende transferir.

No que concerne aos elementos formais condicionantes à validade, o ato de delega-

ção administrativa deve, primeiramente, constituir-se por escrito. Tal posicionamento é endos-

sado por vários causídicos administrativistas, dentre os quais Marcelo Caetano, que ensina:

“Não são admissíveis delegações tácitas de competência, daí inferindo-se a necessi-
dade do ato de delegação ter forma escrita.” (Manual de Direito Administrativo.
Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1965, vol. I).

É necessário também que a autoridade delegante indique, com precisão, a autori-

dade delegada e as atribuições da delegação. Tal exigência encontra-se expressa na disposi-

ção do art. 12 do Decreto-lei nº 200/67.

O ato de delegação de competência também pode conter explicitação de que

os servidores que receberem delegação de competência para uma finalidade específica

deverão comunicar, de ofício, à autoridade delegante, em determinado prazo, as irre-

gularidades e os ilícitos administrativos de que tenham conhecimento, ou indícios de

sua prática, anexando os documentos pertinentes, sempre que tais fatos puderem con-

figurar qualquer infração à legislação e às normas da companhia ou possam resultar

em prejuízo econômico-financeiro, sob pena de infração administrativo-disciplinar.

Assim, a autoridade delegante poderia ter maior controle sobre a administração da

entidade.

Quanto ao requisito para que o ato de delegação possa produzir regularmen-

te seus efeitos, urge que lhe seja dada publicidade. Tal formalidade, cuja imperiosidade

decorre de princípio constitucional, é condicionante à eficácia da delegação, a medida

que essa tr aduz alteração de competência, daí devendo ser obrigatoriamente levada
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ao conhecimento do público em geral. Por outro lado, a publicação tornará legítima a

atuação da autoridade delegada.

Partindo de autoridade competente e revestindo todos os requisitos, entre os quis

os supramencionados, o ato de delegação de competência se apresentará válido e eficaz,

com isto ocasionando modificações no campo das responsabilidades atinentes aos admi-

nistradores públicos.

Segundo jurisprudência sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabili-

dade conseqüente de ações antijurídicas perpetradas através de ato administrativo recai

sobre a autoridade delegada, conforme o enunciado da Súmula 510:

“Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela
cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.”

Acerca da admissão de responsabilidade solidária de autoridade delegante, enten-

de-se que a mesma limita-se a casos especiais, constituindo exceção. Responderá, por exem-

plo, o agente delegante, quando não estiver autorizado a delegar atribuições; quando a

matéria for indelegável; ou na hipótese de a delegação deixar de revestir requisito indispen-

sável à sua validade e eficácia.

Observa-se, também, que incorrerá em responsabilidade conjunta o agente

delegante que tenha ciência de irregularidades praticadas pelo agente delegado, omitindo-

se quanto as providências administrativas ou legais que lhe couberem, ou aquele que,

comprovadamente sabedor da inaptidão de determinado agente, eleja-o para exercer atri-

buições delegadas.

Conclusão

Ante o exposto, considerando que o interessado é parte legítima para formular

consulta sobre matéria de competência do Tribunal de Contas e que a consulta atende ao

disposto no art. 59, XII, da Constituição Estadual, art. 1º, XV da LC nº 202/00 (Lei Orgânica

do Tribunal de Contas do Estado) e art. 1º, XV, do Regimento Interno desta Casa, sugere-se

ao egrégio Plenário:

1. Conhecer da consulta por atender os requisitos de admissibilidade previstos no

Regimento Interno do Tribunal;

2. Responder à consulta nos seguintes termos:
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2.1. Na fixação de responsabilidade de quem seja ordenador de despesa nas diver-

sas entidades do Poder Público Estadual e Municipal, deverá esta Corte, diante

do ato de deleg ação de competência, proceder ao exame minucioso do referi-

do ato, conforme disposições da Lei Complementar nº 202/00 (Lei Orgânica

do Tribunal de Contas);

2.2. Do mencionado exame deverá constar a apreciação preliminar da compe-

tência para delegar, a qual se restringe, no âmbito da administração indireta

estadual, pelas leis que autorizaram sua constituição e pelos respectivos es-

tatutos ou contratos sociais, como, por exemplo, nos termos do inciso III, do

§ 3º do art. 58 da Lei Complementar nº 243, de 30 de janeiro de 2003, que

estabeleceu a nova estrutura administrativa do Poder Executivo do Estado de

Santa Catarina;

2.3. Em função dos requisitos de admissibilidade, a delegação administrativa de-

verá obedecer forma escrita com a indicação dos agentes delegando e delegado

e a discriminação da matéria;

2.4. Também em face dos pressupostos de admissibilidade, a autoridade deve ser

legítima e deter a competência a ser transferida, o que implica sejam verifica-

dos os limites de tal competência, de conformidade com os atos normativos

que regulem o funcionamento das entidades;

2.5. A função administrativa é, por si, matéria de natureza delegável pelo que, em

princípio, não se vislumbra impossibilidade jurídica a que o ordenador de

despesa originário delegue atribuições inerentes à administração financeira,

contábil, operacional e patrimonial da entidade pela qual responda ou órgão a

ela subordinado;

2.6. Ao ato de delegação deverá ser dado publicidade para que possa a autoridade

delegada, a partir daí, exercer as atribuições que lhe são transferidas;

2.7. No que concerne à responsabilidade administrativa, o ordenador de despe-

sa original, assim definido em lei, responde pelos atos e fatos praticados em

sua gestão.

2.8. Em casos de existência de ato de delegação regular, serão partes nos processos

de prestação e de tomada de contas, de auditoria e outros de competência

desta Corte, somente os ordenadores de despesa delegados;

2.9. Serão solidariamente responsáveis, e com isso também partes jurisdicionadas

nos mesmos expedientes, os agentes delegantes, nos casos de delegação com
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reserva de poderes ou de comprovada participação na realização de atos dos

quais provenham conseqüências antijurídicas ou mesmo em razão de culpa

pela má escolha da autoridade delegada.

É o parecer, S.M.J.

COG, em 11 de março de 2004.

EVALDO RAMOS MORITZ
Auditor Fiscal de Controle Externo
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Processo n°: CON - 04/01530701
Origem: Câmara Municipal de Palmitos
Interessado: Edgar José Picon
Assunto: Consulta
Parecer n°: COG-115/2004

EMENTA.EMENTA.EMENTA.EMENTA.EMENTA.     Consulta. Câmara de Vereadores. ConstitucionalConsulta. Câmara de Vereadores. ConstitucionalConsulta. Câmara de Vereadores. ConstitucionalConsulta. Câmara de Vereadores. ConstitucionalConsulta. Câmara de Vereadores. Constitucional
e Administrativo. Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Elei-e Administrativo. Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Elei-e Administrativo. Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Elei-e Administrativo. Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Elei-e Administrativo. Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Elei-
toral. Realização de concurso público para admissão de pes-toral. Realização de concurso público para admissão de pes-toral. Realização de concurso público para admissão de pes-toral. Realização de concurso público para admissão de pes-toral. Realização de concurso público para admissão de pes-
soal pelo Legislativo.soal pelo Legislativo.soal pelo Legislativo.soal pelo Legislativo.soal pelo Legislativo.

De acordo com o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, toda e
qualquer investidura em cargo ou emprego público depende de
prévia aprovação em concurso público, podendo o Poder Legislativo
realizar o certame para os cargos vinculados a este Poder.

Compete de forma privativa à Câmara de Vereadores dispor
sobre seu quadro de pessoal e criação, transformação e
extinção dos cargos e funções por instrumento normativo
previsto na Lei Orgânica ou no seu regimento interno.

A remuneração dos cargos e funções deve ser fixada e altera-
da por lei (com sanção do Prefeito) de iniciativa do Poder
Legislativo, obedecidos os comandos dos arts. 29 e 29-A da
Constituição da República e 18 a 23 da Lei Complementar nº
101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal, autorização da lei de
diretrizes orçamentárias, existência de recursos na lei do orça-
mento (art. 169 da CF) e atendimento dos requisitos dos arts.
16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quando se tratar de ano de eleições municipais, deverão ser
também obedecidos os preceitos do art. 73, da Lei nº 9.504/
97, que trata da legislação eleitoral, e art. 21, parágrafo único,
da Lei Complementar nº 101/00, este também aplicável ao
final de mandato do titular de Poder, visto que a nomeação
de candidatos aprovados em concurso público dentro dos
últimos cento e oitenta dias de final de mandato do titular
de Poder ou órgão somente é possível se as despesas decor-
rentes dessas nomeações tiverem a proporcional compensa-
ção, relativamente ao aumento da receita corrente líquida ou
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à diminuição da despesa com pessoal, de forma que o
percentual de comprometimento verificado no mês anterior
ao início do 180º (centésimo octagésimo) dia não seja ultr a-
passado até o último dia do mandato.

A remuneração de vereadores e servidores do Poder Legislativo
Municipal deve ser compatível com a receita da municipalidade,
de forma a permitir o cumprimento dos limites constitucio-
nais e legais, bem como a admissão de pessoal em cargo efetivo
para as funções essenciais e permanentes.

Quando as despesas com pessoal estiverem acima do limite
legal, devem ser tomadas as providências para adequação,
dentre elas as previstas no § 3º do art. 169 da Constituição
Federal e art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Senhora Consultora,

Relatório

Vem a exame desta Consultoria Geral, consulta formulada pelo Presidente da

Câmara Municipal de Palmitos, Vereador Edgar José Picon, cujo expediente nº CV-015/

2004 (fls. 02), inicia argüindo sobre a possibilidade de o Órgão Legislativo realizar o 1º

concurso público para preenchimento de cargos para as suas funções administrativas, de

assessoria, contabilidade e gestão,no ano de 2004.

A seguir, em suas considerações, objetiva dirimir dúvidas e dúbias interpretações,

indagando:

“1. Pode a Câmara Municipal de Vereadores, em razão de sua autonomia, realizar 1º
concurso público para preenchimento de cargos nas suas funções de administra-
ção, assessoria, contabilidade e gestão, neste ano de 2004 ?

2. Se positiva a resposta, como fica a situação posta a partir do relatório nº 45/2004
exarado pela DMU deste douto Tribunal de Contas, que apontou restrição nas
contas apresentadas pela Presidente do exercício de 2002; exatamente por enten-
der que a mesma efetuou gastos com pessoal do Poder Legislativo acima do permi-
tido pelo art. 71 da LC nº 101/2000; ressalvada a situação prevista no art. 37, X da
CF/88; a pergunta é: ora, se naquelas condições já apresentaram restrições, como
realizar concurso, isto não ensejaria mais gastos ?”

Faz anexar cópia da Resolução que concedeu autonomia da Casa no ano de 2001

(fls. 04 a 07).

Este, o relatório.
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Preliminares

Considerando os requisitos de admissibilidade elencados nos artigos 103 e 104 do

Regimento Interno desta Corte de Contas (Resolução nº TC-06/2001), tem-se por legítimo

para subscrever a presente consulta o ilustre signatário, bem como, passível de apreciação,

por este Tribunal, a questão proposta, visto que o expediente se ajusta ao disposto no art.

59, XII, da Constituição Estadual, repisado pelo art. 1º, XV, da Lei Complementar nº 202/00.

Mérito

A primeira indagação suscitada pelo ilustre consulente, diz respeito à possibilida-

de de a Câmara de Vereadores do Município de Palmitos realizar o primeiro concurso

público para provimento de cargos no presente ano de 2004.

É inequívoco que o Poder Legislativo é responsável por uma função típica e espe-

cífica na separação de poderes. Produz atos que inovam a ordem jurídica municipal, quais

sejam: as leis. Além disso, atua como fiscal da correção dos negócios públicos, sendo neces-

sário que tenha os instrumentos adequados e suficientes ao cumprimento de suas funções,

uma estrutura administrativa adequada.

A Carta Magna Federal atribui à Lei Orgânica Municipal a tarefa de organizar as

funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara de Leis 1. Assim, tem-se que a “Constituição

Municipal” já deve conter os contornos, a organização da estrutura do Poder Legislativo do

Município, situação que cabe à municipalidade estabelecer.

De acordo com o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, toda e qualquer

investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso públi-

co, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de lega-
lidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguin-
te: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional nº 19/98)

1 Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez
dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
(...)
XI - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal; (Inciso renumerado
pela Emenda Constitucional nº 01/92).
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(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nome-
ações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”
(Redação dada ao inciso pela Emenda Constitucional nº 19/98).

No Poder Legislativo, comenta o mestre Hely Lopes Meirelles 2, “a criação, trans-

formação ou extinção de cargos, empregos ou funções cabe (...) Às Câmaras de Vereadores,

que podem, no âmbito de sua competência privativa, dispor sobre sua organização, funci-

onamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de

seus serviços, e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os

parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias (art. 51, IV e 52, XIII). Esses atos

de criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos, devem ser efetuados

por resolução, como se infere da interpretação do art. 48, c/c os arts. 51 e 52, da CF. Toda-

via, a fixação ou a alteração de vencimentos só pode ser efetuada mediante lei específica.”

Cabe salientar que as funções executadas em caráter permanente e contínuo no

serviço público devem ter seus cargos correspondentes no quadro de servidores efetivos do

ente público. Essas funções, permanentes e contínuas, são aquelas imprescindíveis para a

consecução da prestação do serviço público à coletividade, e mesmo sendo atividades-

meio, podem adquirir o caráter permanente, no caso de serem imprescindíveis à produção

de atos administrativos.

Este egrégio Colégio de Contas tem decidido reiteradamente que os cargos da

Câmara Municipal, cujas atividades sejam típicas, permanentes e contínuas, devem ser

ocupados por servidores admitidos mediante concurso público.

Como exemplo, trasladamos prejulgado da Corte de Contas Catarinense:

“PREJULGADO nº 1136: Compete privativamente à Câmara de Vereadores dispor
sobre seu quadro de pessoal e criação, transformação e extinção dos cargos e fun-
ções por instrumento normativo previsto na Lei Orgânica ou no seu regimento
interno. No entanto, a remuneração dos cargos e funções deve ser fixada e alterada
por lei (com sanção do Prefeito) de iniciativa do Poder Legislativo, sempre com
observância dos limites de despesas da Câmara e gastos com pessoal previstos nos
arts. 29 e 29-A da Constituição da República e 18 a 23 da Lei Complementar nº
101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como autorização da lei de diretrizes
orçamentárias, existência de recursos na lei do orçamento (art. 169 da CF) e atendi-

2 Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 375.
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mento aos requisitos dos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal...”. (Proces-
so: CON-01/01121709. Parecer: C OG-075/02. Decisão: 615/2002. Origem: Câmara
Municipal de Barra Velha. Relator: Auditor José Carlos Pacheco. Data da Sessão: 15/
04/2002. Data do Diário Oficial: 07/06/2002).

Verificada a possibilidade de realização de concurso público por parte da Câmara,

colocam-se as questões relativas às limitações impostas pela Lei Eleitoral e pela Lei de Res-

ponsabilidade Fiscal.

A primeira (Lei nº 9.504/97) dispõe:

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condu-
tas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais:

(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, su-
primir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercí-
cio funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público,
na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos,
sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de
funções de confiança;

(...)

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início
daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável
de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Po-
der Executivo.”

Depreende-se, pois, que é possível a nomeação dos aprovados em concursos

públicos homologados até o início daquele prazo e, em se tratando de serviços de natu-

reza reconhecidamente essencial, a citada legislação não impõe óbices à contratação de

pessoal, mesmo nos três meses que antecedem o pleito, desde que se observem os

seguintes requisitos: sejam os serviços públicos essenciais; haja prévia e expressa auto-

rização do Chefe do Poder Executivo, sendo no caso em espécie o Presidente do

Legislativo, e que o pessoal contratado represente apenas o necessário para a instala-

ção ou funcionamento do serviço.

No que tange à chamada Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº

101/00), é de se observar que a mesma estabelece limites e meios de controle da despesa

pública, em especial, no que pertine à despesa com pessoal, ao dispor em seu artigo 21:
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“Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com
pessoal e não atenda:

I - as exigências dos artigos 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso
XIII do artigo 37 e no § 1º do artigo 169 da Constituição;

II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da
despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do man-
dato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no artigo 20.”

Refere-se o suso transcrito dispositivo ao atendimento das exigências necessárias

para criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, quais sejam (ar t. 16):

estimativa de seus custos no triênio (no exercício em que vigorar e nos dois seguintes;

declaração do ordenador de despesa de que há dotação orçamentária, recursos suficientes

e compatibilidade com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Impõe, também, requisitos a serem observados quando se tratar de despesa obri-

gatória de caráter continuado (art. 17): estimativa de seus custos no triênio (no exercício

em que vigorar e nos dois seguintes); demonstração da origem para o seu custeio; compro-

vação de que a despesa criada ou aumentada não afetará o que foi estimado no anexo de

Metas Fiscais, quando houver, e implementação de compensação pelo aumento perma-

nente de receita - através da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo ou majoração

do tributo ou contribuição, ou redução constante da despesa.

Com referência ao comando constitucional acima transcrito e sua relação com a

questão proposta, oportuno salientar que o Tribunal Pleno desta Casa, ao apreciar o pro-

cesso de consulta nº: CON-02/08599614, originário da Secretaria de Estado da Administra-

ção, em Sessão de 13/11/2002, prolatou a Decisão nº: 3010/2002, originando o Prejulgado

nº 1252, cuja parte final é expressa nos seguintes termos:

“A nomeação de candidatos aprovados em concurso público dentro dos últimos cen-
to e oitenta dias de final de mandato do titular de Poder ou órgão somente é possível
se as despesas decorrentes destas nomeações tiverem a proporcional compensação,
relativamente ao aumento da receita corrente líquida ou a diminuição da despesa
com pessoal, de forma que o percentual de comprometimento verificado no mês
anterior ao início do 180º (centésimo octagésimo) dia não seja ultrapassado até o
último dia do mandato.”

Conveniente frisar que a remuneração dos vereadores e servidores deve ser com-

patível com a receita municipal, de forma que se possa admitir pessoal para funções essen-

ciais e permanentes, pois, quando as despesas com pessoal estiverem acima do limite legal,
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devem ser tomadas as providências para adequação, dentre elas as previstas no § 3º do art.

169 da Constituição Federal e art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ressalte-se, por fim, que foram alinhavados os contornos essenciais no sentido de

dirimir a dúvida do signatário da consulta, no que se refere à possibilidade de realização de

concurso público para admissão de pessoal pelo Poder Legislativo Municipal.

Quanto ao segundo tópico aventado, não cabe a esta Consultoria Geral manifes-

tar-se acerca     de relatório exarado pelos técnicos da Diretoria de Controle dos Municípios

desta Corte no que concerne a restrições em contas apresentadas pela gestão anterior,

cabendo, por óbvio, ao ordenador de despesa responsável, a interposição do contraditório,

nos termos do Regimento Interno do Tribunal.

Conclusão

Em consonância com o acima exposto e considerando:

• que o consulente está legitimado à subscrição de consultas para este Tribunal

de Contas, nos termos do inciso II, do art. 103, Regimental;

• que a consulta se enquadra nas disposições do inciso XII, do art. 59, da Consti-

tuição do Estado de Santa Catarina, bem como nas do inciso XV, do art. 1º, da

Lei Complementar nº 202/2000;

• sugere-se ao Exmo. Sr. Relator que conheça a consulta formulada pelo Sr. Edgar

José Picon, para respondê-la nos termos deste parecer, que em síntese propõe:

1. De acordo com o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, toda e qualquer

investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em

concurso público, podendo o Poder Legislativo realizar o certame para os car-

gos vinculados a esse Poder.

2. Compete de forma privativa à Câmara de Vereadores dispor sobre seu quadro

de pessoal e criação, transformação e extinção dos cargos e funções por instru-

mento normativo previsto na Lei Orgânica ou no seu regimento interno.

3. A remuneração dos cargos e funções deve ser fixada e alterada por lei (com

sanção do Prefeito) de iniciativa do Poder Legislativo, obedecidos os comandos

dos arts. 29 e 29-A da Constituição da República e 18 a 23 da Lei Complemen-

tar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal, autorização da lei de diretrizes
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orçamentárias, existência de recursos na lei do orçamento (art. 169 da CF) e

atendimento dos requisitos dos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. Quando se tratar de ano de eleições municipais, deverão ser também obedeci-

dos aos preceitos do art. 73, da Lei nº 9.504/97, que trata da legislação eleitoral

e art. 21, parágrafo único da Lei Complementar nº 101/00, este também aplicá-

vel ao final de mandato do titular de Poder, visto que a nomeação de candida-

tos aprovados em concurso público dentro dos últimos cento e oitenta dias de

final de mandato do titular de Poder ou órgão somente é possível se as despe-

sas decorrentes de tais nomeações tiverem a proporcional compensação, rela-

tivamente ao aumento da receita corrente líquida ou à diminuição da despesa

com pessoal, de forma que o percentual de comprometimento verificado no

mês anterior ao início do 180º (centésimo octagésimo) dia não seja ultrapassa-

do até o último dia do mandato.

5. A remuneração de vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal de ve

ser compatível com a receita da municipalidade, de forma a permitir o cum-

primento dos limites constitucionais e legais, bem como a admissão de pesso-

al em cargo efetivo para as funções essenciais e permanentes.

6. Quando as despesas com pessoal estiverem acima do limite legal, devem ser

tomadas as providências para adequação, dentre elas as previstas no § 3º do

art. 169 da Constituição Federal e art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

É o parecer, S.M.J.

COG, em 16 de abril de 2004

EVALDO RAMOS MORITZ
Auditor Fiscal de Controle Externo
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Processo n°: CON - 04/01578658
Origem: Prefeitura Municipal de Matos Costa
Interessado: Natanael Pires
Assunto: Consulta
Parecer n°: COG-151/04

EMENTA.EMENTA.EMENTA.EMENTA.EMENTA.     Consulta. Constitucional. Projeto de Lei. Rejeição.Consulta. Constitucional. Projeto de Lei. Rejeição.Consulta. Constitucional. Projeto de Lei. Rejeição.Consulta. Constitucional. Projeto de Lei. Rejeição.Consulta. Constitucional. Projeto de Lei. Rejeição.
Princípio da Proporcionalidade. Responsabilidade.Princípio da Proporcionalidade. Responsabilidade.Princípio da Proporcionalidade. Responsabilidade.Princípio da Proporcionalidade. Responsabilidade.Princípio da Proporcionalidade. Responsabilidade.

A responsabilidade pela ausência de sistema de controle in-
terno é do Poder Legislativo se a rejeição do projeto de lei for
desproporcional aos motivos da desaprovação, revelando
omissão no dever de legislar sobre matéria exigida pelas Cons-
tituições Federal e Estadual.

Senhora Consultora,

Relatório

O Prefeito Municipal de Matos Costa, Sr. Natanael Pires, protocolizou o Ofício nº

53/2004 neste Tribunal de Contas, em 25/03/04, consultando sobre a responsabilidade

pela ausência do sistema de controle interno.

O questionamento é encaminhado nos seguintes termos:

Vimos por meio deste justificar que não implantamos o Sistema de Controle In-

terno da Administração Municipal em virtude de que a Câmara Municipal de Vereadores

rejeitou por duas vezes os Projetos enviados de nº 004/2004 datado de 13.01.2004, confor-

me ofício da Câmara de nº 030/2004 datado de 03 de março de 2004, no qual comunica a

rejeição do Projeto. O Projeto de Lei nº 036/2003, de 2 4 de setembro de 2003, conforme

ofício nº 165/2003, datado de 09 de outubro de 2003, foi rejeitado pelo plenário.

Aproveitamos a oportunidade para fazer a seguinte Consulta:

Haja vista que a Câmara Municipal não aprovou a Implantação do Sistema de

Controle Interno da Administração Municipal por duas vezes, conforme relatamos acima,
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e a Assembléia Legislativa aprovou a obrigatoriedade da Implantação do Sistema pelos

municípios a partir de janeiro de 2004, queremos saber de quem é a responsabilidade pela

ausência do Sistema de Controle no Município, sendo que o Executivo não mediu esforços

para que o mesmo fosse aprovado, pois Vossas Excelências são sabedores de que o Executi-

vo Municipal só pode realizar a implantação através de Lei. Qual o procedimento que deve-

mos adotar diante deste fato para que não sejamos cobrados futuramente pelo Tribunal de

Contas devido à ausência do Controle?

O consulente encaminha os seguintes documentos para complementação da análise:

a) Ofício nº 030/2004, de 03/03/2004, da Câmara Municipal de Matos Costa;

b) Projeto de Lei nº 004/2004;

c) Justificativa do Projeto de Lei 004/2004;

d) Ofício nº 165/2003, de 09/10/2003, da Câmara Municipal de Matos Costa;

e) Projeto de Lei nº 036/2003;

f) Justificativa do Projeto de Lei 036/2003;

É o relatório.

Pressupostos de Admissibilidade

A consulta apresenta-se sobre matéria sujeita a exame e fiscalização desta Corte

de Contas, nos termos do inciso XII, do artigo 59, da Constituição Estadual.

Vem firmada pelo Prefeito Municipal de Matos Costa, Sr. Natanael Pires, o qual

detém legitimidade para a subscrição de peça indagativa, consoante o disposto nos arti-

gos 103, II e 104, III, da Resolução nº TC-06/2001, que aprovou o Regimento Interno

deste Tribunal.

A consulta não veio instruída com parecer da assessoria jurídica do órgão ou

entidade consulente, conforme preceitua o art. 104, V, da Resolução nº TC-06/2001 (Regi-

mento Interno do TCE/SC). No entanto, o Tribunal Pleno poderá conhecer de consulta que

não atenda a esta formalidade, conforme autoriza o parágrafo 2º do mesmo artigo.

Mérito

O consulente solicita parecer indagando sobre a responsabilidade pela ausência

do sistema de controle interno, em virtude de rejeição de projeto de lei pelo Poder Legislativo.
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A conclusão deste parecer passa necessariamente pelo conceito de controle, em

suas faces externa e interna, pela Constituição da República como paradigma a ser obede-

cido, pela legislação federal e estadual de Santa Catarina, para fins de estudo comparativo

e pela legislação municipal de Matos Costa, como expressão da vontade do seu povo (Pre-

âmbulo da Lei Orgânica Municipal).

O estudo sobre a classificação das normas constitucionais busca delimitar o

compromisso de produzir normas gerais e abstratas pelo Poder Legislativo, enquanto

que o estudo da proporcionalidade o complementa, na medida em que, esse princí-

pio não é somente aplicado à atividade administrativa como também na jurisdicional

e legislativa.

Conceito de Controle

O sentido que se quer empregar neste parecer para o termo controle tem origem

em contrerole do francês (1367), significando o segundo exemplar do catálogo dos contri-

buintes, com o qual operava o cobrador de tributos. 1

O aparecimento do termo na língua portuguesa deu-se em 1922, significando ato

ou efeito de controlar; monitorização, fiscalização ou exame minucioso obediente a deter-

minadas expectativas, normas, convenções etc.2

O controle do ato administrativo latu sensu3 é inerente a própria concepção de

Estado Moderno, haja vista que todo o poder emana do povo, garantindo-se a ele o

direito à informação sobre os atos do Poder Público e delimitação desse poder por prin-

cípios e regras gerais de direito. Daí provém a obrigação do Estado e direito da sociedade

ao controle do Poder Público.

No conceito pelo dicionário Aurélio, tem-se que controle é a “fiscalização exercida

sobre as atividades de pessoas, órgãos, departamentos, ou sobre produtos etc., para que

tais atividades, ou produtos, não se desviem das normas preestabelecidas.”4

1 GUERRA, Evandro Martins. Os controles externo e interno da administração pública e os tribunais deOs controles externo e interno da administração pública e os tribunais deOs controles externo e interno da administração pública e os tribunais deOs controles externo e interno da administração pública e os tribunais deOs controles externo e interno da administração pública e os tribunais de
contas.contas.contas.contas.contas. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2003, p. 23.

2 Idem, p. 23.
3 Considera-se ato administrativo latu sensu aquele praticado sob a égide do Direito Público pelos

Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, ou ainda, pelo Ministério Público e Tribunal de Contas.
4 Dicionário eletrônico Aurélio. Versão 3.0. Novembro de 1999.
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Controle Externo

O controle externo é aquele exercido por órgão apartado daquele sob fiscalização.

Essa função é de competência do Poder Legislativo do respectivo ente federado, ou seja, do

Congresso Nacional para a União, da Assembléia Legislativa para o Estado, da Câmara

Legislativa para o Distrito Federal e da Câmara de Vereadores para o Município.

O exercício do controle externo pelos parlamentos federal, estadual, distrital ou

municipal é efetuado com o auxílio dos respectivos Tribunais de Contas, que possuem

com petência auxiliar, conforme já dito, e própria, de acordo com os incisos do art. 71 da

Constituição da República.

Controle Interno

Nas palavras de Evandro Martins Guerra, o controle interno:

É o controle decorrente de órgão integrante da própria estrutura na qual se insere

o órgão fiscalizado. Assim, cada um dos órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciá-

rio, mediante sistema integrado de controle interno, deve exercer o controle sobre seus

próprios atos e agentes.5

Do mesmo autor é o entendimento no qual o sistema de controle interno “...

compreende todo o conjunto de métodos e ações criadas dentro de determinado órgão

administrativo, ...”6

Assiste razão ao citado autor quanto ao conceito amplo de controle interno, no entanto,

o que hodiernamente se busca, e é neste caminho que vem insistindo a legislação nacional,

consubstanciada na Constituição da República, é a criação, instituição e manutenção, dentro do

respectivo Poder, de órgão com incumbências próprias, responsável pelo cumprimento de compe-

tências determinadas pela Magna Carta e legislação infraconstitucional, conforme se verá adiante.

O conceito de sistema de controle interno, conforme informa João Luiz Gattringer,

no artigo “O Sistema de Controle Interno no Âmbito Municipal e o Tribunal de Contas”,

especialmente preparado para o VI Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração

Municipal realizado em 2003, é o seguinte:7

5 GUERRA, op cit., p. 25.
6 Idem. p. 31.
7 GATTRINGER, João Luiz. O Sistema de Controle Interno no Âmbito Municipal e o Tribunal de ContasO Sistema de Controle Interno no Âmbito Municipal e o Tribunal de ContasO Sistema de Controle Interno no Âmbito Municipal e o Tribunal de ContasO Sistema de Controle Interno no Âmbito Municipal e o Tribunal de ContasO Sistema de Controle Interno no Âmbito Municipal e o Tribunal de Contas.

Tribunal de Contas de Santa Catarina. VI Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração
Municipal, 2003, p. 68-9.
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Consoante o Guia de Orientação sobre Auditoria Internacional - N. 05 da Federa-

ção Internacional de Contadores - IFAC (Apud Santos et al. 1998, p. 27):

“O sistema de controle interno constitui-se do plano organizacional, bem como

da totalidade de métodos e procedimentos adotados pela administração de uma entidade

para ajudar alcançar o objetivo administrativo de assegurar, tanto quanto possível, a con-

dução ordeira e eficiente de seus negócios, incluindo observância de políticas e normas

administrativas, a salvaguarda física dos ativos, a prevenção e detecção de erros e irregula-

ridades, a integridade dos registros contábeis e a tempestiva preparação de demonstrações

contábeis confiáveis. O sistema de controle interno vai além dos assuntos que se relacio-

nam diretamente com as funções do sistema contábil. Os elementos do sistema de controle

interno, isoladamente considerados, são conhecidos como controles internos, os quais,

agregadamente, são conhecidos como sistema de controle interno.”

Legislação Aplicável ao Controle Interno

Constituição da República

O controle interno vem disposto na Constituição da República, nos seguintes artigos:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal,
mediante controle externo, e pelos sistemas de controle internocontrole internocontrole internocontrole internocontrole interno do Poder Executi-
vo Municipal, na forma da lei.

§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos
Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais
de Contas dos Municípios, onde houver.

§ 2º - O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefei-
to deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
membros da Câmara Municipal.

§ 3º - As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à dis-
posição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questio-
nar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

§ 4º - É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.

[...]

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle internocontrole internocontrole internocontrole internocontrole interno de cada Poder.
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[...]

Art. 74 – Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integra-
da, sistema de controle internocontrole internocontrole internocontrole internocontrole interno com a finalidade de:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos
programas de governo e dos orçamentos da União;

II –comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da
gestão orçamentária financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da adminis-
tração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direi-
to privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos
direitos e haveres da União;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

[...]

§ 1º. Os responsáveis pelo controle internocontrole internocontrole internocontrole internocontrole interno, ao tomarem conhecimento de qual-
quer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da
União, sob pena de responsabilidade solidária. (grifou-se)

O art. 31 da CR determina que a fiscalização do Município dar-se-á pelos controles
externoexternoexternoexternoexterno, exercido pelo Poder Legislativo, e internointernointernointernointerno, exercido pelo sistema de contro-
le interno do Poder Executivo Municipal. Portanto, pelo critério da especialidade o
legislador constitucional optou por determinar a criação de sistema de controle
interno no âmbito municipal somente no Poder Executivo com ingerência sobre
todo o Município, diferentemente do que fez com os demais entes da Federação,
na seção que trata da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, na qual incumbiu a manutenção de sistema de controle interno de
cada Poder (art. 70, CR). Este sistema deverá ser integrado e mantido pelos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário (art. 74, CR).

As incumbências do controle interno de todos os entes da Federação estão

dispostas nos incisos do art. 74 da CR, dentre as quais a de “apoiar o controle externo

no exercício de sua missão institucional” (inciso - IV). Ou seja, o controle interno é um

dos pontos de apoio, auxílio, sustentáculo do controle externo exercido pelo Poder

Legislativo.

Legislação Federal

A Lei Federal nº 10.180/01, de 06/02/2001, organiza e disciplina o sistema de

controle interno do Poder Executivo da União, estabelecendo entre os artigos 19 e 24, o

seguinte:
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TÍTULO V
Do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal

CAPÍTULO I
Das Finalidades

Art. 19. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa à avaliação
da ação governamental e da gestão dos administradores públicos federais, por in-
termédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, e a apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Art. 20. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal tem as seguintes finalidades:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos
programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da Admi-
nistração Pública Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entida-
des de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos
direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

CAPÍTULO II
Da Organização e das Competências

Art. 21. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal compreende as ativida-
des de avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, da execução
dos programas de governo e dos orçamentos da União e de avaliação da gestão dos admi-
nistradores públicos federais, utilizando como instrumentos a auditoria e a fiscalização.

Art. 22. Integram o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal:

I - a Secretaria Federal de Controle Interno, como órgão central;

II - órgãos setoriais.

§ 1o A área de atuação do órgão central do Sistema abrange todos os órgãos do
Poder Executivo Federal, excetuados aqueles indicados no parágrafo seguint e.

§ 2o Os órgãos setoriais são aqueles de controle interno que integram a estrutura
do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa, da Advocacia-Geral
da União e da Casa Civil.

§ 3o O órgão de controle interno da Casa Civil tem como área de atuação todos os
órgãos integrantes da Presidência da República e da Vice-Presidência da República,
além de outros determinados em legislação específica.
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§ 4o Os órgãos central e setoriais podem subdividir-se em unidades setoriais e
regionais, como segmentos funcionais e espaciais, respectivamente.

§ 5o Os órgãos setoriais ficam sujeitos à orientação normativa e à supervisão técni-
ca do órgão central do Sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja
estrutura administrativa estiverem integrados.

Art. 23. Fica instituída a Comissão de Coordenação de Controle Interno, órgão
colegiado de coordenação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Fe-
deral, com o objetivo de promover a integração e homogeneizar entendimentos
dos respectivos órgãos e unidades.

Art. 24. Compete aos órgãos e às unidades do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal:

I - avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no plano plurianual;

II - fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo, inclusive ações descentra-
lizadas realizadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos da União, quanto ao
nível de execução das metas e objetivos estabelecidos e à qualidade do gerenciamento;

III - avaliar a execução dos orçamentos da União;

IV - exercer o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres
da União;

V - fornecer informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das ativi-
dades constantes dos orçamentos da União;

VI - realizar auditoria sobre a gestão dos recursos públicos federais sob a responsa-
bilidade de órgãos e entidades públicos e privados;

VII - apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares, praticados por agentes
públicos ou privados, na utilização de recursos públicos federais e, quando for o caso,
comunicar à unidade responsável pela contabilidade para as providências cabíveis;

VIII - realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal
e demais sistemas administrativos e operacionais;

IX - avaliar o desempenho da auditoria interna das entidades da administração
indireta federal;

X - elaborar a Prestação de Contas Anual do Presidente da República a ser encaminhada
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 84, inciso XXIV, da Constituição Federal;

XI - criar condições para o exercício do controle social sobre os programas contem-
plados com recursos oriundos dos orçamentos da União.

A legislação federal é complementada pelo Decreto nº 3.591, de 06/09/2000, bem

como pela Instrução Normativa nº 01/2001, , , , , de 06/04/2001, na qual estão definidas as

diretrizes, princípios, conceitos e aprova normas técnicas para a atuação do Sistema de

Controle Interno do Poder Executivo Federal.
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Há ainda a obrigatoriedade, para todos os entes da Federação, que os relatórios

de gestão fiscal sejam assinados também pelas autoridades responsáveis pelo controle in-

terno (art. 54, parágrafo único, LC 101/00).

A fiscalização do cumprimento das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal é

incumbência também do sistema de controle interno (art. 59 caput, LC 101/00).

O elo entre a Lei de Responsabilidade Fiscal e a instituição do sistema de controle

interno é tão evidente que levou o membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Gran-

de do Sul, Conselheiro Victor J. Faccioni, a escrever:

Se até então - data do advento da LRF -, a despeito da existência das
supramencionadas normas legais, o Prefeito, o Presidente da Câmara de Vereadores
e os demais responsáveis das outras esferas de Governo, poderiam relegar a implan-
tação do Controle Interno na Administração Pública com o advento da Lei Comple-
mentar nº 101/00, não podem mais.8

Legislação Estadual

A Constituição Estadual prevê o controle interno estadual no art. 58, e o munici-

pal no art. 113, abaixo transcritos:

Art. 58 – A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e

patrimonial do Estado e dos órgãos e entidades da administração pública, quanto
a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de
receitas, será exercida pela Assembléia Legislativa, mediante controle externo, e pelo
sistema de controle internocontrole internocontrole internocontrole internocontrole interno de cada Poder.

Parágrafo único - Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública ou
privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valo-
res públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma
obrigações de natureza pecuniária.

[...]

Art. 113 — A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos
órgãos e entidades da administração pública municipal, quanto a legalidade, a legitimida-
de, a economicidade, a aplicação das subvenções e a renúncia de receitas, é exercida:

I - pela Câmara Municipal, mediante controle externo;

II- pelos sistemas de controle internocontrole internocontrole internocontrole internocontrole interno do Poder Executivo Municipal. (grifou-se)

8 FACCIONI, Victor J. Sistema de Controle Interno da Administração Pública MunicipalSistema de Controle Interno da Administração Pública MunicipalSistema de Controle Interno da Administração Pública MunicipalSistema de Controle Interno da Administração Pública MunicipalSistema de Controle Interno da Administração Pública Municipal. Artigo apresentado no
Encontro Nacional dos Tribunais de Contas em Belém/PA, em 13 de novembro de 2001. Disponível em
<http://www.tce.rs.gov.br/legislacao/controle_interno/pdf/palestra.pdf>. Acesso em 17 de maio de 2004.
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A regulamentação do controle interno no âmbito estadual se dá por meio do

Decreto Estadual nº 2618/92, de 17/09/1992.

A Lei Complementar Estadual nº 246/03, de 09/06/2003, alterou a redação do

art. 119 da LC Estadual nº 202/00, determinando que “a organização do sistema de contro-

le interno dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado e, no que couber, dos

Municípios, deve ocorrer até o final do exercício de 2003.”

Legislação Municipal

A Lei Orgânica do Município de Matos Costa/SC contempla o controle interno

nos seguintes artigos:

Art. 59. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
do Município será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e
pelos sistemas de controle internocontrole internocontrole internocontrole internocontrole interno do Executivo, instituídos em lei.

[...]

Art. 60. O Executivo manterá sistema de controle internocontrole internocontrole internocontrole internocontrole interno, a fim de:

I - criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo e regu-
laridade à realização da receita e despesa;

II - acompanhar as execuções de programas de trabalho e orçamento;

III - avaliar os resultados alcançados pelos administradores;

IV - verificar a execução dos contratos. (grifou-se)

O Poder Constituinte Decorrente, no âmbito municipal, assegurou o mesmo status

concedido pelas Constituições da República e Estadual, ou seja, de norma superior.

Classificação das Normas Constitucionais

Quanto à eficácia das normas constitucionais, José Afonso da Silva as classi-

fica em três níveis, quais sejam, normas constitucionais de eficácia plena, contida e

limitada.9

As normas constitucionais de eficácia plena são as de aplicabilidade imediata,

integral e direta. As de eficácia contida têm as mesmas virtudes da norma de eficácia plena

9 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das Normas ConstitucionaisAplicabilidade das Normas ConstitucionaisAplicabilidade das Normas ConstitucionaisAplicabilidade das Normas ConstitucionaisAplicabilidade das Normas Constitucionais. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 82.
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com a ressalva de poder ser contida a certos limites determinados por lei. Por fim, a norma

constitucional de eficácia limitada é a que necessita de norma infraconstitucional para a

sua aplicabilidade, sem a qual não se opera.

A manutenção do sistema de controle interno a que aludem os artigos 31, 70 e 74

da CR é norma constitucional de eficácia limitada, pois os artigos “dependem de outras

providências para que possam surtir os efeitos essenciais colimados pelo legislador consti-

tuinte.” José Afonso da Silva prefere chamar as normas constitucionais de eficácia limitada

de normas constitucionais de princípio e as subdivide em programático e institutivo.10

Normas programáticas são “aquelas normas constitucionais através das quais o

constituinte, ..., limitou-se a traçar-lhes os princípios para serem cumpridos pelos seus

órgãos (legislativos, executivos, jurisdicionais e administrativos), como programas das res-

pectivas atividades, visando à realização dos fins sociais do Estado.”11

Pode-se vislumbrar que o controle interno tem características de norma programática,

haja vista ser concretização do princípio de Direito Público relacionado à prestação de contas.

Já dizia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, que “a sociedade tem o

direito de pedir conta, a todo agente público, quanto à sua administração.” O controle inter-

no, conforme já dito, pode ser vislumbrado como todo conjunto de métodos e ações, e não

necessariamente, a criação de um órgão dentro da Administração Pública. A implementação

de métodos e ações de controle interno pode ser ampliada constantemente até alcançar o seu

ideal. Essa atividade é sempre num movimento de propagação e não de contração. Mas não é

isso que se procura na atual conjuntura administrativa. Sistema de controle interno é uma

estrutura organizada, um órgão dentro da Administração Pública.

As normas programáticas são dirigidas a todos os Poderes do Estado, em especial ao

Legislativo, titular da função de legislar. Cada ato de Poder na direção do que se busca com o

controle interno é a concretização da norma programática, a efetivação do princípio do controle.

As normas de princípio institutivo contêm regras de estruturação de instituições, ór-

gãos ou entidades.12 A instituição de sistema de controle interno é conteúdo de norma constitu-

cional de eficácia limitada, na espécie norma constitucional de princípio institutivo, pois pres-

supõe-se a criação de uma estrutura organizada, de um órgão dentro da Administração Pública.

10 Idem. p. 118.
11 Ibidem (apud J. H. Meirelles Teixeira, Curso de direito constitucionalCurso de direito constitucionalCurso de direito constitucionalCurso de direito constitucionalCurso de direito constitucional, p. 324), p. 138.
12 Idem ibidem. p. 123.
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Princípio da Proporcionalidade

A instituição do sistema de controle interno, quando tratar de criação de órgãos

da administração, cargos, funções ou empregos públicos, dispuser sobre servidores públi-

cos, bem como de outras matérias elencadas no art. 61, §1º, II da CR, dependerá de lei de

iniciativa do chefe do Poder Executivo.

Assim, cabe ao chefe do Poder Executivo iniciar o processo legislativo para a insti-

tuição de sistema de controle interno, remetendo ao respectivo Poder Legislativo o projeto

de lei tratando da matéria.

Sendo o sistema de controle interno amparado por norma constitucional de efi-

cácia limitada, a sua instituição é obrigatória, cabendo aos Poderes respectivos avançar na

sua implementação. Por conseqüência, o encaminhamento de projeto de lei do Executivo

para o Legislativo demonstra a intenção daquele na concretização da norma constitucional

que determina a manutenção de sistema de controle interno, devendo este, de acordo com

o regimento interno de cada Casa, prosseguir no processo legislativo com a aprovação do

projeto, sua rejeição ou proposição de emendas.

Não é demais lembrar que a aprovação é a aceitação pelo Legislativo de todo o

projeto encaminhado pelo Executivo; a rejeição é a total recusa ao projeto e, por fim, as

emendas ao projeto visam adequá-lo aos clamores sociais e políticos inerentes e represen-

tados nas casas legislativas. Cada uma dessas linhas de atuação tem pressupostos diferen-

tes, que devem ser dosados racionalmente, ou seja, se não há concordância com algum

aspecto do projeto de lei, busca-se emendar, e não aprová-lo ou rejeitá-lo integralmente.

Seria desproporcional.

Relativamente à instituição de sistema de controle interno, salvo a hipótese

de aprovação, pouco resta ao Legislativo, pois os motivos de rejeição devem ser tama-

nhos que retratem a inconstitucionalidade do projeto de lei. Restariam, então, as emen-

das, que, de acordo com José Nilo de Castro, podem ser aditivas, supressivas,

modificativas e substitutivas.

É aditiva a emenda à proposição que deve ser acrescentada ao projeto ou proposi-
ção, como a que adiciona um parágrafo a um artigo. ...

É supressiva a emenda que erradica qualquer parte do projeto ou da proposição,
suprimindo-se, em parte ou no todo, um ou mais artigos do projeto. ...

É modificativa a emenda que se atrela apenas à redação do projeto ou da proposi-
ção de lei, sem alterar, todavia, a sua substância, o seu conteúdo, a ordenação jurí-
dica que se pretendeu converter em lei. ...
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O substitutivo é o projeto apresentado para substituir outro já apresentado sobre o
mesmo assunto.13

Quando a não-aceitação pelo Poder Legislativo cinge-se a aspectos pontuais do

projeto de lei, como, por exemplo, determinado artigo ou grupo de artigos, ou ainda,

algum entendimento específico que merece alteração, cabe a esse Poder emendar o projeto

de lei de acordo com o que se deseja. Para isso servem as emendas parlamentares.

A atuação do Legislativo, na qualidade de exercente de função estatal, não está

livre das limitações principiológicas e legais impostas aos órgãos e entidades do Estado.

Nesse sentido, o Legislativo deve respeitar o princípio da proporcionalidade nas suas ações

típicas (legislar e fiscalizar) e atípicas (administrativa e julgadora).

Esse princípio vem tratado por diversos autores, com destaque para Paulo

Bonavides:

Poder-se-á enfim dizer, a esta altura, que o princípio da proporcionalidade é hoje
axioma do Direito Constitucional, corolário da constitucionalidade e cânone do Esta-
do de direito, bem como regra que tolhe toda a ação ilimitada do poder do Estado no
quadro de juridicidade de cada sistema legítimo de autoridade. A ele não poderia
ficar estranho, pois, o Direito Constitucional brasileiro. Sendo, como é, princípio que
embarga o próprio alargamento dos limites do Estado ao legislar sobre matéria que
abrange direta ou indiretamente o exercício da liberdade e dos direitos fundamen-
tais, mister se faz proclamar a força cogente de sua normatividade.14

Segundo esse autor, são necessários três elementos para a configuração do princí-

pio da proporcionalidade, quais sejam: (1) pertinência ou aptidão; (2) necessidade; e (3)

proporcionalidade stricto sensu.15

O princípio da proporcionalidade e seus elementos caracterizadores tem aplica-

ção na hipótese de apreciação de projeto de lei pelo Legislativo. A aprovação do projeto

deve espelhar o consentimento da maioria dos parlamentares com a proposta do Executi-

vo; já a rejeição é o reflexo da total desaprovação ao texto encaminhado, enquanto que as

emendas caminham para um consenso, ou seja, o Legislativo reconhece que o projeto de lei

é necessário ou obrigatório, necessitando de ajustes através de emendas parlamentares,

adequando-o à Constituição e às demais normas legais.

13 CASTRO, José Nilo. Direito municipal positivoDireito municipal positivoDireito municipal positivoDireito municipal positivoDireito municipal positivo. 5 ed. rev., ampl. e atual. - Belo Horizonte: Del Rey,
2001, p. 176 e 178.

14 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito ConstitucionalCurso de Direito ConstitucionalCurso de Direito ConstitucionalCurso de Direito ConstitucionalCurso de Direito Constitucional. 8ª ed. - São Paulo: Malheiros, 1999, p. 397
15 Idem. p. 360-1.
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Fere o princípio da proporcionalidade a rejeição de todo o projeto de lei quando

a inconformidade dos parlamentares é direcionada a apenas um ou alguns artigos do texto

(pertinência ou aptidão). A aprovação com ou sem emendas de projeto de lei instituindo o

sistema de controle interno é mais do que uma necessidade da Administração Pública, é

um imperativo constitucional (necessidade). O adequado seria a utilização dos mecanis-

mos colocados à disposição da casa legislativa para a adição, supressão, modificação ou

substituição de texto (proporcionalidade stricto sensu).

A rejeição pelo Legislativo de projeto de lei para instituição de sistema de controle

interno com base em discordâncias com o texto apresentado ou por rivalidade política16,

confere a esse Poder a responsabilidade pela ausência do sistema de controle interno.

Ademais, o encaminhamento de novo projeto de lei sobre a mesma matéria so-

mente poderá ser feito a partir da próxima sessão legislativa (art. 67, CR).

A sessão legislativa é o período anual das reuniões da Câmara Municipal, que não se
confunde com a legislatura, a duração do mandato do Vereador, isto é, quatro anos. O
período ordinário das sessões é de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15
de dezembro, conforme disposição constitucional federal, aplicável às Câmaras Munici-
pais, compulsoriamente, com os períodos ordinários - o primeiro de 15 de fevereiro a
30 de julho, e o segundo de 1º de agosto a 15 de dezembro, na sessão legislativa anual.17

A omissão do Poder Legislativo no cumprimento do seu dever de legislar vem

sendo reiteradamente repudiado pela jurisprudência nacional, conforme se observa das

decisões abaixo, oriundas do Supremo Tribunal Federal - STF.

E M E N T A: MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA JURÍDICA - TAXA DE JUROS REAIS
(CF, ART. 192, § 3º) - INJUSTIFICÁVEL OMISSÃO DO CONGRESSO NACIONAL - FIXAÇÃO
DE PRAZO PARA     LEGISLAR - DESCABIMENTO, NO CASO - WRIT PARCIALMENTE DEFE-
RIDO. A TRANSGRESSÃO DA ORDEM CONSTITUCIONAL PODE CONSUMAR-SE MEDI-
ANTE AÇÃO (VIOLAÇÃO POSITIVA) OU MEDIANTE OMISSÃO (VIOLAÇÃO NEGATIVA).

O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quantoO desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quantoO desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quantoO desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quantoO desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto
mediante inércia governamentalmediante inércia governamentalmediante inércia governamentalmediante inércia governamentalmediante inércia governamental.

A situação de inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do Po-
der Público, seja quando este vem a fazer o que o estatuto constitucional não lhe per-
mite, seja, ainda, quando vem a editar normas em desacordo, formal ou material, com
o que dispõe a Constituição. Essa conduta estatal, que importa em um facere (atuação
positiva), gera a inconstitucionalidade por ação.

16 A rivalidade política pode ocorrer com partidos ideologicamente opostos ocupando a chefia do Poder
Executivo e a maioria do Poder Legislativo.

17 CASTRO, José Nilo. Op. cit., p. 163-4.
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Se o Estado, no entanto, deixar de adotar as medidas necessárias à realizaçãoSe o Estado, no entanto, deixar de adotar as medidas necessárias à realizaçãoSe o Estado, no entanto, deixar de adotar as medidas necessárias à realizaçãoSe o Estado, no entanto, deixar de adotar as medidas necessárias à realizaçãoSe o Estado, no entanto, deixar de adotar as medidas necessárias à realização
concreta dos preceitos da Constituição, abstendo-se, em conseqüência, de cum-concreta dos preceitos da Constituição, abstendo-se, em conseqüência, de cum-concreta dos preceitos da Constituição, abstendo-se, em conseqüência, de cum-concreta dos preceitos da Constituição, abstendo-se, em conseqüência, de cum-concreta dos preceitos da Constituição, abstendo-se, em conseqüência, de cum-
prir o dever de prestação que a própria Carta Política lhe impôs, incidirá emprir o dever de prestação que a própria Carta Política lhe impôs, incidirá emprir o dever de prestação que a própria Carta Política lhe impôs, incidirá emprir o dever de prestação que a própria Carta Política lhe impôs, incidirá emprir o dever de prestação que a própria Carta Política lhe impôs, incidirá em
violação negativa do texto constitucional. Desse violação negativa do texto constitucional. Desse violação negativa do texto constitucional. Desse violação negativa do texto constitucional. Desse violação negativa do texto constitucional. Desse non facerenon facerenon facerenon facerenon facere ou  ou  ou  ou  ou non praestarenon praestarenon praestarenon praestarenon praestare,,,,,
resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total (quando é ne-resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total (quando é ne-resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total (quando é ne-resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total (quando é ne-resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total (quando é ne-
nhuma a providência adotada) ou parcial (quando é insuficiente a medida efeti-nhuma a providência adotada) ou parcial (quando é insuficiente a medida efeti-nhuma a providência adotada) ou parcial (quando é insuficiente a medida efeti-nhuma a providência adotada) ou parcial (quando é insuficiente a medida efeti-nhuma a providência adotada) ou parcial (quando é insuficiente a medida efeti-
vada pelo Poder Público).vada pelo Poder Público).vada pelo Poder Público).vada pelo Poder Público).vada pelo Poder Público).

Entendimento prevalecente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: RTJ
162/877-879, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno).

A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão,A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão,A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão,A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão,A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão,
a imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamentoa imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamentoa imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamentoa imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamentoa imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamento
revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Po-revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Po-revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Po-revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Po-revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Po-
der Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos queder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos queder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos queder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos queder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que
nela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidasnela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidasnela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidasnela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidasnela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas
concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Leiconcretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Leiconcretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Leiconcretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Leiconcretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei
Fundamental.Fundamental.Fundamental.Fundamental.Fundamental.

DESCUMPRIMENTO DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL LEGIFERANTE E DESVA-
LORIZAÇÃO FUNCIONAL DA CONSTITUIÇÃO ESCRITA.

O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o deverO Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o deverO Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o deverO Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o deverO Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever
de legislar, imposto em cláusula constitucional, de caráter mandatório - infrin-de legislar, imposto em cláusula constitucional, de caráter mandatório - infrin-de legislar, imposto em cláusula constitucional, de caráter mandatório - infrin-de legislar, imposto em cláusula constitucional, de caráter mandatório - infrin-de legislar, imposto em cláusula constitucional, de caráter mandatório - infrin-
ge, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Funda-ge, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Funda-ge, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Funda-ge, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Funda-ge, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Funda-
mental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da ero-mental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da ero-mental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da ero-mental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da ero-mental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da ero-
são da consciência constitucional (ADI 1.484-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).são da consciência constitucional (ADI 1.484-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).são da consciência constitucional (ADI 1.484-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).são da consciência constitucional (ADI 1.484-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).são da consciência constitucional (ADI 1.484-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
- A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável- A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável- A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável- A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável- A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável
gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mes-gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mes-gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mes-gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mes-gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mes-
mo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo,mo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo,mo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo,mo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo,mo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo,
perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-
la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito su-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito su-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito su-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito su-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito su-
balterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustadosbalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustadosbalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustadosbalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustadosbalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados
à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interessesà conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interessesà conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interessesà conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interessesà conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses
maiores dos cidadãos.maiores dos cidadãos.maiores dos cidadãos.maiores dos cidadãos.maiores dos cidadãos.

DIREITO SUBJETIVO À LEGISLAÇÃO E DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR: A
NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DO PERTINENTE NEXO DE CAUSALIDADE.

O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado quando também exis-
tir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do
dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à
atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em
que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determina-
ção constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público.
Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção,
revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição cons-
titucional de legislar, de um lado, e o conseqüente reconhecimento do direito pú-
blico subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídi-
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co-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível im-
putar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via
injuncional. Precedentes.18 (grifou-se)

Ainda sobre a inércia do Poder Legislativo, colhe-se parte do voto do Min. Celso

de Mello, para demonstrar a responsabilidade pelo cumprimento das funções estatais a

cada um dos Poderes, ao Executivo executar, ao Legislativo legislar e ao Judiciário julgar19.

...

INÉRCIA DO CONGRESSO NACIONAL E DESPRESTÍGIO DA CONSTITUIÇÃO. A
regra inscrita no art. 192, § 3º, da Constituição, por não se revestir de suficiente
densidade normativa, reclama, para efeito de sua integral aplicabilidade, a neces-
sária intervenção concretizadora do Poder Legislativo da União. Inércia legiferante
do Congresso Nacional. O desprestígio da Constituição - por inércia de órgãosO desprestígio da Constituição - por inércia de órgãosO desprestígio da Constituição - por inércia de órgãosO desprestígio da Constituição - por inércia de órgãosO desprestígio da Constituição - por inércia de órgãos
meramente constituídos - representa um dos mais tormentosos aspectos do pro-meramente constituídos - representa um dos mais tormentosos aspectos do pro-meramente constituídos - representa um dos mais tormentosos aspectos do pro-meramente constituídos - representa um dos mais tormentosos aspectos do pro-meramente constituídos - representa um dos mais tormentosos aspectos do pro-
cesso de desvalorização funcional da Lei Fundamental da República, ao mesmocesso de desvalorização funcional da Lei Fundamental da República, ao mesmocesso de desvalorização funcional da Lei Fundamental da República, ao mesmocesso de desvalorização funcional da Lei Fundamental da República, ao mesmocesso de desvalorização funcional da Lei Fundamental da República, ao mesmo
tempo em que, estimulando gravemente a erosão da consciência constitucional,tempo em que, estimulando gravemente a erosão da consciência constitucional,tempo em que, estimulando gravemente a erosão da consciência constitucional,tempo em que, estimulando gravemente a erosão da consciência constitucional,tempo em que, estimulando gravemente a erosão da consciência constitucional,
evidencia o inaceitável desprezo dos direitos básicos e das liberdades públicasevidencia o inaceitável desprezo dos direitos básicos e das liberdades públicasevidencia o inaceitável desprezo dos direitos básicos e das liberdades públicasevidencia o inaceitável desprezo dos direitos básicos e das liberdades públicasevidencia o inaceitável desprezo dos direitos básicos e das liberdades públicas
pelos poderes do Estado.pelos poderes do Estado.pelos poderes do Estado.pelos poderes do Estado.pelos poderes do Estado. O inadimplemento do dever constitucional de legislar,
quando configure causa inviabilizadora do exercício de liberdades, prerrogativas
e direitos proclamados pela própria Constituição, justifica a utilização do man-
dado de injunção.20 (grifou-se)

Isso posto, resta concluir que a responsabilidade pela ausência de sistema de con-

trole interno é do Poder Legislativo se a rejeição do projeto de lei for desproporcional aos

motivos da desaprovação,     revelando omissão no dever de legislar sobre matéria exigida

pelas Constituições Federal e Estadual.

Cabe ao Poder Executivo renovar as tratativas com o Poder Legislativo, encami-

nhando projeto de lei na sessão legislativa seguinte àquela que rejeitou o texto anterior.

Contudo, no âmbito do Poder Executivo, o chefe do Poder pode estabelecer meca-

nismos de controle interno por meio de decreto, desde que não haja invasão de competên-

cia legislativa - necessidade de lei como no caso da criação de cargos, alteração na estrutura

organizacional etc.

18 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MI 542/SP - Relator(a): Min. CELSO DE MELLO. Julgamento: 29/
08/2001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno.

19 Teoria da tripartição das funções estatais de Montesquieu.
20 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MI 472 / DF - Relator(a): Min. CELSO DE MELLO. Julgamento:

06/09/1995. Órgão Julgador: Tribunal Pleno.
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Conclusão

Em conformidade com o acima exposto e:

considerando que o Consulente detém legitimidade para o encaminhamento de

consultas a esta Corte de Contas – art. 103, II e 104, III, da Resolução nº TC-06/2001;

considerando que a consulta apresenta-se sobre matéria sujeita a exame e fis-

calização desta Corte de Contas, nos termos do inciso XII, do artigo 59, da

Constituição Estadual;

considerando que embora a consulta não tenha vindo instruída com parecer

da assessoria jurídica do órgão ou entidade consulente, conforme preceitua o

art. 104, V, da Resolução nº T C-06/2001 (Regimento Interno do TCE/SC), o

Tribunal Pleno poderá conhecer de consulta que não atenda a esta formalida-

de, conforme autoriza o parágrafo 2º do mesmo artigo;

1. Conhecer da consulta por preencher os requisitos de admissibilidade previstos

no Regimento Interno.

2. Responder ao Consulente nos seguintes termos:

2.1.A responsabilidade pela ausência de sistema de controle interno é do Poder

Legislativo se a rejeição do projeto de lei for desproporcional aos motivos da

desaprovação, revelando omissão no dever de legislar sobre matéria exigida

pelas Constituições Federal e Estadual.

3. Dar ciência ao Consulente do inteiro teor desta Decisão, bem como do parecer

e voto que a fundamentam.

4. Determinar o arquivamento dos autos.

É o parecer.

SMJ.

COG, em 17 de maio de 2004

HAMILTON HOBUS HOEMKE
Auditor Fiscal de Controle Externo

OAB/SC 12850
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Processo n°: CON - 04/00084104
Origem: Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
Interessado: Des. Amaral e Silva
Assunto: Consulta
Parecer n°: COG-15/04

EMENTA.EMENTA.EMENTA.EMENTA.EMENTA.     Consulta. Trabalhista. Administrativo. ContrataçãoConsulta. Trabalhista. Administrativo. ContrataçãoConsulta. Trabalhista. Administrativo. ContrataçãoConsulta. Trabalhista. Administrativo. ContrataçãoConsulta. Trabalhista. Administrativo. Contratação
de Cooperativa. Possibilidade. Requisitos e implicações.de Cooperativa. Possibilidade. Requisitos e implicações.de Cooperativa. Possibilidade. Requisitos e implicações.de Cooperativa. Possibilidade. Requisitos e implicações.de Cooperativa. Possibilidade. Requisitos e implicações.

1. A contratação de mão-de-obra pela administração pública,
através de Cooperativa, deverá ser realizada com parcimônia,
desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação, veda-
da para a realização de serviços que constituam atividade-fim
da administração pública ou cujas funções sejam próprias de
cargos integrantes do seu quadro de pessoal, em face do dis-
posto no art. 37, II, da Constituição Federal.

2. A administração pública, ao contratar serviços através de em-
presas ou cooperativas para atendimento de atribuições da ativi-
dade-meio, deverá fazê-lo mediante procedimento licitatório,
conforme arts. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e 2° e 6° da
Lei Federal nº 8.666/93, adotando os procedimentos desta.

3. Se a cooperativa não pagar os seus trabalhadores, poderá o
Poder Público ser responsabilizado, nos termos da legislação
vigente, uma vez que está garantida a responsabilidade subsi-
diária do tomador de serviços no caso de inadimplemento da
empresa interposta.

Senhora Consultora,

Relatório

O Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina - TJ/SC, Des. Amaral e Silva,

protocolizou consulta neste Tribunal de Contas, em 19/01/2004, conforme Ofício nº 19/

04-GP, indagando sobre a possibilidade de cooperativas participarem nas licitações realiza-

das pelo Poder Judiciário.
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A consulta é acompanhada pelo Termo de Conciliação Judicial, firmado pelo Mi-

nistério Público do Trabalho e a União, em 05/06/2003.

A indagação é encaminhada nos seguintes termos:

Este Tribunal de Justiça realiza licitações para contratação de serviços terceirizados,

naquelas funções prescritas pela Lei Estadual n. 8.815, de 6 de outubro de 1992, permitindo

a participação de cooperativas de mão-de-obra.

Contudo, vem sendo grande o número de impugnações, consubstanciadas no Termo de

Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Advocacia Geral da União,

no qual priva a União de contratar trabalhadores por meio de cooperativas de mão-de-obra.

Muito embora o Termo de Conciliação Judicial citado não seja aplicado a este

Poder, face a sua autonomia administrativa e financeira, deixa dúvidas quanto a contratação

de cooperativas, pelas razões expostas no respectivo instrumento.

Diante dos fatos, e preocupado com a situação que se apresenta, serve o presente

para consultar esse colendo Tribunal de Contas sobre a possibilidade de se estabelecer a

participação de cooperativas nas licitações realizadas por este Poder.

É o relatório.

Das Preliminares de Admissibilidade

A consulta apresenta-se sobre matéria sujeita a exame e fiscalização desta Corte

de Contas, nos termos do inciso XII, do artigo 59, da Constituição Estadual.

V em firmada pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina - TJ/SC,

Des. Amaral e Silva, o qual detém legitimidade para a subscrição de peça indagativa, conso-

ante o disposto nos artigos 103, I e 104, III, da Resolução nº TC-06/2001, que aprovou o

Regimento Interno deste Tribunal.

A consulta não veio instruída com parecer da assessoria jurídica do órgão ou

entidade consulente, conforme preceitua o art. 104, V, da Resolução nº TC-06/2001 (Regi-

mento Interno do TCE/SC). No entanto, o Tribunal Pleno poderá conhecer de consulta que

não atenda a essa formalidade, conforme autoriza o parágrafo 2º do mesmo artigo.

Mérito

O consulente solicita parecer indagando sobre a possibilidade de cooperativas

participarem nas licitações realizadas pelo Poder Judiciário.
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Conceito de Cooperativa

As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica própri-

as, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associa-

dos (art. 4º, Lei 5.764/71). Perceptível a diferença em relação a uma empresa comercial pela

inversão de atribuições, enquanto nesta os empregados lhe prestam serviço, as cooperati-

vas são constituídas para prestarem serviços aos associados.

O sistema cooperativo teve sua origem na França e na Inglaterra do século XIX1,

tendo sido admitido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei 5.764/71, de 16/12/1971,

que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das socieda-

des cooperativas. A legislação especial foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988,

conforme se observa dos artigos abaixo transcritos:

Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;

O princípio da solidariedade é um dos que regem as relações entre os cooperados.

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:

(...)

XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de
autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

Art. 174. (...).

(...)

§ 2º. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.

A valorização das cooperativas é notória no ordenamento jurídico brasileiro, me-

recendo menção expressa nos arts. 5º, XVIII, e 174, § 2º, da CF/88.

Dentre as diversas classificações de cooperativas, temos aquela que as divide em

cooperativas de contribuições pecuniárias, de trabalho ou de serviços. Na primeira catego-

ria estão incluídas as cooperativas de crédito, de produção agropecuária e habitacionais. A

segunda e a terceira categorias são formadas por trabalhadores autônomos que oferecem a

1 PAMPLONA FILHO, Rodolfo M. V. Cooperativismo e Direito do Trabalho. Jus Navigandi, Teresina, a. 5, n. 51,
out. 2001. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2082>. Acesso em: 02 fev. 2004.
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terceiros, sem exclusividade, os serviços profissionais do grupo ou de seus membros indivi-

dualmente, sem perderem sua liberdade de aceitação das tarefas.2

Esclarecedores são os comentários de Líris Silvia Zoega T. do Amaral, a respeito da

conceituação das cooperativas de trabalho:

Cooperativas de trabalho são aquelas que, construídas entre operários de uma
determinada profissão ou ofício, ou de ofícios variados de uma mesma classe,
têm como finalidade primordial melhorar o salário e as condições de trabalho
pessoal de seus associados e, dispensando a intervenção de um patrão ou em-
presário, se propõem a contratar obras, tarefas, trabalhos ou serviços públicos
e particulares, coletivamente por todos ou por grupo de alguns. Esta definição
foi dada pelo art. 24 do Decreto nº 22.239/32, ora revogado, porém, trazendo
esse conceito para o âmbito do gênero cooperativa disciplinado na Lei Federal
nº 5.764/71, temos que a cooperativa de trabalho também será uma organiza-
ção de pessoas que visam ajudar-se mutuamente, pois, o traço diferenciador
desta forma de sociedade das demais é justamente a finalidade de prestação de
serviços aos associados, para o exercício de uma atividade comum, econômica,
sem finalidade lucrativa.3

Características das Cooperativas

De acordo com o art. 4º da Lei 5.764/71, as características das cooperativas e que

as distinguem das demais sociedades são as seguintes:

Art. 4º (...)

I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade
técnica de prestação de serviços;

II - variabilidade do capital social representado por cotas-partes;

III - limitação do número de cotas-partes do capital para cada associado, facultado,
porém, o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim for mais ade-
quado para o cumprimento dos objetivos sociais;

IV - inacessibilidade das cotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade;

V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e confede-
rações de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de crédito, optar
pelo critério da proporcionalidade;

2 MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. Contrato Administrativo e as Cooperativas. Artigo. ILC - Infor-
mativo de Licitações e Contratos. Ano X, nº 109, Março 2003, p. 224.

3 AMARAL, Líris Silvia Zoega T. do. Cooperativa de trabalho. Jus Navigandi, Teresina, a. 6, n. 58, ago.
2002. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3138>. Acesso em: 02 fev. 2004.
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VI - quorum para o funcionamento e deliberação da assembléia geral baseado no
número de associados e não no capital;

VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações rea-
lizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da assembléia geral;

VIII - indivisibilidade dos fundos de reserva e de assistência técnica educacional e
social;

IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social;

X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, aos
empregados e cooperativados;

XI - área de admissão de associados limitadas às possibilidades de reunião, contro-
le, operações e prestação de serviços.

Com as recentes alterações ocorridas no Código Civil pela Lei 10.406/2002, com

vigência a partir de 11/01/2003, as características da sociedade cooperativa passaram a ser

as seguintes:

Art. 1094. São características da sociedade cooperativa:

I - variabilidade, ou dispensa do capital social;

II - concur so de sócios em número mínimo necessário a compor a administração
da sociedade, sem limitação de número máximo;

III - limitação do valor da soma de quotas do capital social que cada sócio poderá
tomar;

IV - intransferibilidade das quotas do capital a terceiros estranhos à sociedade,
ainda que por herança;

V - quorum, para a assembléia geral funcionar e deliberar, fundado no número de
sócios presentes à reunião, e não no capital social representado;

VI - direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital na
sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação;

VII - distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor das operações efetuadas
pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado;

VIII - indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de
dissolução da sociedade.

A configuração da cooperativa se dá pela celebração de contrato de sociedade

cooperativa entre pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou servi-

ços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de

lucro (art. 3º, Lei 5.764/71).
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Problemas com as Cooperativas

As sociedades cooperativas possuem objetivos e proteção sociais, inclusive com garan-

tia constitucional. Porém, a prática tem demonstrado a ausência de zelo por parte dos interessa-

dos em manter as cooperativas como alternativa viável ao desemprego e à burocracia.

As cooperativas estão entre as idéias hodiernas de flexibilização das relações de

trabalho e como essas idéias nem sempre são aplicadas teleologicamente, os inúmeros

problemas são inevitáveis.

Existência Jurídica

A existência de sociedade cooperativa acha-se acolhida pelo sistema jurídico vi-

gente, conforme a Lei 5.764/71, que no seu art. 4º a define como sociedade civil. Portanto,

não há subterfúgios que validem a sua exclusão de licitações por este argumento, ou seja,

da sua existência jurídica.

Prestação de Serviços

Pela sua conceituação, dada pelo art. 4º da Lei 5.764/71, a cooperativa é constitu-

ída para prestar serviços aos associados, o que por certo período levou ao entendimento de

que a sua participação em licitações estaria vedada pela própria conceituação de coopera-

tiva, porém, pelo art. 86 da mesma Lei, as cooperativas poderão fornecer bens e serviços a

não-associados, dirimindo a dúvida.

Participação em Licitações

É do texto constitucional que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo (art. 174,

§ 4º). Por essa razão e dada a vantagem proporcionada às cooperativas, sustenta-se que as

suas propostas deveriam sofrer equalização quando da participação em licitações públicas,

em cumprimento ao princípio da isonomia, do art. 3º da Lei 8.666/93. No entanto, tal

entendimento não encontra guarida na legislação nem nos costumes administrativos.

O edital de licitação não poderá retirar as garantias concedidas pela Constituição

objetivando incentivar esse tipo de associativismo. De outra parte, a contratação de cooperativa

com preços inferiores aos praticados pelos concorrentes poderia demonstrar justamente o resul-

tado do incentivo que lhe é dado pelo ordenamento jurídico. Em relação à Administração pública

as despesas ficariam minimizadas com essa contratação, perdendo, no entanto, vantagens indire-

tas, como, por exemplo, tributos que incidiriam nesse tipo de sociedade, não fosse cooperativa.
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Os editais de licitação, por outro lado, também não poderiam afastar as exigênci-

as contidas no art. 27 da Lei 8.666/93, relativamente a habilitação jurídica, qualificação

técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, haja vista que qualquer

outra participante está obrigada a comprovar a sua situação mediante apresentação dos

documentos necessários para que a Administração pública obtenha segurança na

contratação, afastando eventuais responsabilidades decorrentes de irregularidades com a

contratada, especialmente em face de inadimplemento de verbas trabalhistas.

Jessé Torres Pereira Júnior comenta sobre as cooperativas de fachada, nos seguin-

tes termos:

Impõe-se à Administração precatar-se de admitir a participação, e eventual contratação,
de cooperativas que sejam meras intermediárias de mão-de-obra, falsando o regime
jurídico e as finalidades sociais e econômicas do instituto. Tenha-se em mente a ad-
vertência de VERGÍLIO PERIUS, ilustrado Conselheiro do Tribunal de Contas do Esta-
do do Rio Grande do Sul, quanto a desvios praticados por cooperativas de fachada,
constituídas exclusivamente para o fim de elidirem a incidência dos encargos patro-
nais e previdenciários, verbis: “ ... se faltar uma destas características (refere-se aos
incisos do art. 4º da Lei nº 5.764/71), a existência da sociedade cooperativa fica com-
prometida. Vejamos o caso da aplicação do inciso I, pelo qual se exige, como caracte-
rização de cooperativa, a livre adesão. O pedido de ingresso e a matrícula na coopera-
tiva se constituem atos de livre aceitação, não de imposição. Obrigar trabalhadores
ao ingresso em cooperativas de mão-de-obra significa que tais cooperativas perdem
uma das principais características que as definem. Logo, são cooperativas irregulares,
falsas ...” (Revista do TCE/RS, nº 14/1996, págs. 185-238).

Vínculo Empregatício

Os cooperados, de acordo com o art. 442, parágrafo único da Consolidação das

Leis do Trabalho, não possuem vínculo de emprego com a Cooperativa, tampouco com os

tomadores de serviços. Esse dispositivo tem ajudado na criação de cooperativas, no entan-

to, algumas delas oper am em relação aos seus associados por um sistema de serviços não

eventuais, em caráter pessoal, oneroso e sob subordinação, características essas correspon-

dentes ao vínculo empregatício, conforme art. 3º do Decreto-Lei nº 5.452, 1º/05/43 (Con-

solidação das Leis do Trabalho - CLT)

Em razão da criação de sociedades utilizando-se desse nome, porém com o intui-

to de fraudar as normas de direito público, e, em especial, a legislação trabalhista, o pará-

grafo único do art. 442 da CLT tem sido interpretado à luz da situação fática, tornando-se

mitigado em face da hermenêutica gramatical.
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Tal entendimento tem sido observado em decisões da Justiça especializada, con-

forme se observa do julgado abaixo transcrito:

RECURSO DE REVISTA – VÍNCULO DE EMPREGO – RECONHECIMENTO – COO-
PERATIVA – FRAUDE – A decisão regional, com esteio na prova dos autos, reputou
existente o vínculo de emprego, diante da constatação de que a cooperativa foi
criada apenas com o escopo de fraudar a legislação trabalhista. Desvaliosa a alega-
ção no sentido da inexistência de fraude, o que levaria à incidência do parágrafo
único do artigo 442 da CLT, nesta fase recursal, visto que para se acatar conclusão
diversa à do Tribunal de origem necessário seria que se adentrasse o quadro fático-
probatório, o que é vedado a teor do Enunciado nº 126 do Tribunal Superior do
Trabalho. Recurso de Revista de que não se conhece. (TST – RR 615066 – 1ª T. – Rel.
Min. Conv. Guilherme Bastos – DJU 29.08.2003)

Rodolfo Pamplona4, Juiz do Trabalho da 5ª Região, Salvador (BA), professor uni-

versitário, mestre e doutorando em Direito do Trabalho pela PUC/SP, em artigo de sua

autoria, transcreve duas decisões relativas ao tema:

Cooperativa. Relação de emprego. Quando o fim almejado pela cooperativa é a
locação de mão-de-obra de seu associado, a relação jurídica revela uma forma ca-
muflada de um verdadeiro contrato de trabalho. (TRT-SP – RO 02930 463800 –
Rel. Juiz Floriano Corrêa Vaz da Silva, 31/05/95).

Trabalhadores organizados em cooperativa – Prestação de serviços a terceiros –
Relação de emprego – Inexistência. Trabalhador associado a cooperativa de traba-
lho regularmente constituída, que presta serviços a vários tomadores distintos, sem
fixação, portanto, a nenhuma fonte de trabalho, não pode ser considerado empre-
gado nem daquela nem de nenhum destes, a teor do que dispõe o parágrafo único
do art. 442 da CLT, com a redação da Lei nº 8.949/94. (TRT-MG – RO 12736/96 –
Rel. Juiz Márcio Ribeiro do Valle, 11/11/96).

Conforme se observa das decisões supratranscritas, as situações fáticas são diametralmente

opostas. Enquanto na primeira a relação de emprego foi reconhecida, na segunda, em razão da

ausência de características do vínculo, a relação de emprego foi declarada inexistente.

Enunciado nº 331 do TST

O Tribunal Superior do Trabalho publicou o Enunciado 331, com o seguinte teor:

Nº 331Contrato de prestação de serviços. Legalidade - Inciso IV alterado pela Res.
96/2000, DJ 18.09.2000

4 PAMPLONA FILHO, Rodolfo M. V.. Cooperativismo e Direito do Trabalho. Jus Navigandi, Teresina, a. 5, n. 51,
out. 2001. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2082>. Acesso em: 02 fev. 2004.
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I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o
vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho tem-
porário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).

II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera
vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou
fundacional (art. 37, II, da CF/1988).

III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de
vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de
serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente
a pessoalidade e a subordinação direta.

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, im-
plica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obri-
gações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das
fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista,
desde que hajam participado da relação processual e constem também do título
executivo judicial (art. 71 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993).

Conforme se depreende do Enunciado acima transcrito, as regras sobre a

contratação de cooperativas ora mencionam o tomador de serviços privado ora a Adminis-

tração pública.

Os dois itens que se referem à Administração pública, são o II, que não reconhece

vínculo de emprego mesmo que a contratação, mediante empresa interposta, seja irregu-

lar, e o item IV, que impõe responsabilidade subsidiária quanto as obrigações trabalhistas

inadimplidas pelo empregador.

Embora o Enunciado não se refira às cooperativas, a elas se aplica, pois o conceito

de prestação de serviços envolve tanto as desta espécie quanto as demais prestadoras de

serviço terceirizado.

Há um conflito de normas entre o item IV do Enunciado 331 do TST e o art. 71, §

1º, da Lei 8.666/935. Porém, conforme ficou assentado no Acórdão do TST, processo TST-

IUJ-RR-297.751/96, o conflito é apenas aparente:

Embora o artigo 71 da Lei nº 8.666/93 contemple a ausência de responsabilidade
da Administração Pública pelo pagamento dos encargos tr abalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, é de se

5 Lei 8.666/93. Art. 71. (...).
§ 1º. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não
transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto
do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro
de Imóveis. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 28.04.1995)
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consignar que a aplicação do referido dispositivo somente se verifica na hipótese
em que o contratado agiu dentro de regras e procedimentos normais de desen-
volvimento de suas atividades, assim como de que o próprio órgão da adminis-
tração que o contratou pautou-se nos estritos limites e padrões da normatividade
pertinente. Com efeito, evidenciado, posteriormente, o descumprimento de obri-
gações, por parte do contratado, entre elas as relativas aos encargos trabalhistas,
deve ser imposta à contratante a responsabilidade subsidiária. Realmente, nessa
hipótese, não se pode deixar de lhe imputar, em decorrência desse seu comporta-
mento omisso ou irregular, ao não fiscalizar o cumprimento das obrigações
contratuais assumidas pelo contratado, em típica culpa in vigilando, a responsa-
bilidade subsidiária e, conseqüentemente, seu dever de responder, igualmente,
pelas conseqüências do inadimplemento do contrato.

Termo de Conciliação na Esfera Federal

Com o objetivo de garantir que os objetivos das cooperativas não sejam desvirtua-

dos e evitar graves prejuízos financeiros ao erário, o Ministério Público do Trabalho e a União

firmaram Termo de Conciliação Judicial nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, para

que a União, conforme cláusula primeira, abstenha-se de contratar trabalhadores, por meio

de cooperativas de mão-de-obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim

ou meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subor-

dinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituin-

do elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados.

Âmbito de Incidência do Termo de Conciliação

O Termo de Conciliação tem como partes o Ministério Público do Trabalho e a

União, comprometendo a segunda a adotar atos omissivos de contratação. Conforme res-

saltado pelo consulente, o Termo de Conciliação não é aplicado no Poder Judiciário de

Santa Catarina, pois está adstrito ao âmbito federal.

Muito embora o Termo de Conciliação tenha criado obrigações inter partes, as con-

siderações elencadas no próprio instrumento conciliatório deixam claro que as razões para a

sua realização ultrapassam a esfera federal, atingindo também os demais entes da Federação.

Das considerações constantes do Termo de Conciliação, merecem destaque as

quatro últimas, conforme transcrição abaixo:

CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao
princípio da legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º, da
CLT e repelida pela jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331);



Contratação de cooperativa

241Julho/2004

CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão-de-obra,
que prestam serviços de natureza subordinada à UNIÃO embora laborem em situ-
ação fática idêntica à dos empregados das empresas prestadoras de serviços
terceirizáveis, encontram-se à margem de qualquer proteção jurídico-laboral, sen-
do-lhes sonegada a incidência de normas protetivas do trabalho, especialmente
àquelas destinadas a tutelar a segurança e higidez do trabalho subordinado, o que
afronta o princípio da isonomia, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais
do trabalho (arts. 5º, caput e 1º, III e IV da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no
caso a administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débi-
tos trabalhistas do fornecedor de mão-de-obra, nos termos do Enunciado 331, do
TST, o que poderia gerar graves prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se
apurar a presença dos requisitos do art. 3º da CLT na atividade de intermediação de
mão-de-obra patrocinada por falsas cooperativas;

CONSIDERANDO o teor da Recomendação para a Promoção das Cooperativas apro-
vada na 90ª sessão, da OIT - Organização Internacional do Trabalho, em junho de
2002, dispondo que os Estados devem implementar políticas no sentido de:

8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas ao
não-cumprimento das leis do trabalho ou usadas para estabelecer relações de
emprego disfarçados, e combater pseudocooperativas que violam os direitos
dos trabalhadores velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as
empresas.

Ainda que o Termo de Conciliação se tenha referido, em certos momentos, à União,

as situações descritas nas considerações são aplicáveis a todos os entes federados, porque

demonstram situação fática cuja norma jurídica deva incidir. O Termo de Conciliação não

cria Direito, mas determina a aplicação de normas. Portanto, os demais entes da Federação

não estão ao Termo de Conciliação vinculados, porém devem obediência às demais normas

do ordenamento jurídico, razão pela qual sustenta-se que a aplicação de normas jurídicas

relacionadas às situações fáticas descritas nas considerações do Termo de Conciliação são

aplicáveis aos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Por outro lado, os termos da parte resolutiva do Termo de Conciliação servem

como indicativo de conduta para todos os entes da Federação, visto que procuram mitigar

problemas gerados com contratações irregulares.

Entendimento do Tribunal de Contas/SC

Este Tribunal de Contas já se manifestou sobre a matéria em diversos processos de

Consulta, cujos Prejulgados encontram-se abaixo transcritos:
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Prejulgado 0594Prejulgado 0594Prejulgado 0594Prejulgado 0594Prejulgado 0594

A contratação de mão-de-obra pela administração municipal, através de cooperati-
va, somente é possível quando se tratar de serviços especializados ligados à ativida-
de-meio e desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação, vedada a
contratação para a realização de serviços que cons tituam atividade fim da admi-
nistração pública ou cujas funções sejam próprias de cargos integrantes do seu
quadro de pessoal, em face Do disposto no artigo 37, II da Constituição Federal. A
administração municipal, ao contratar serviços através de empresas ou cooperati-
vas para atendimento de atribuições da atividade meio, deverá fazê-lo mediante lei
municipal reguladora e observando o procedimento licitatório, conforme artigo
37, inciso XXI, da Constituição Federal, e artigos 2º e 6º da Lei Federal nº 8.666/93.

Os procedimentos legais a serem tomados pelo município para a contratação de
terceiros, para a realização de obras, a prestação de serviços, inclusive de publicida-
de, compras, alienações e locações da administração pública, serão necessariamen-
te, os previstos na Lei Federal nº 8.666/93, ou mediante concurso público, confor-
me o caso, nos termos do artigo 37, incisos II e XXI, da Constituição Federal.

Se a cooperativa não pagar os seus trabalhadores, poderá o município ser responsa-
bilizado, nos termos da legislação vigente, uma vez que está garantida a responsa-
bilidade subsidiária do tomador de serviços no caso de inadimplemento de empre-
sa interposta. A não-observância das características que distinguem as cooperativas
das demais sociedades enseja fraude à lei, devendo esta ser considerada mera
intermediadora de mão-de-obra, fazendo emergir, inclusive, a existência do víncu-
lo empregatício com o município.

Processo: CON-TC 0196600/81. Parecer: 527/98. Origem: Prefeitura Municipal de
Ipumirim. Relator: Thereza Apparecida Costa Marques. Data da Sessão: 26/10/1998.

Prejulgado 1336Prejulgado 1336Prejulgado 1336Prejulgado 1336Prejulgado 1336

A contratação de mão-de-obra pela Administração Municipal, através de Coo-
perativa, deverá ser realizada com parcimônia, sendo possível quando se tratar
de serviços especializados ligados à atividade-meio e desde que inexistente a
pessoalidade e a subordinação, vedada para a realização de serviços que consti-
tuam atividade-fim da administração pública ou cujas funções sejam pr óprias
de cargos integrantes do seu quadro de pessoal, em face do disposto no art. 37,
II, da Constituição Federal.

A administração municipal, ao contratar serviços através de empresas ou coopera-
tivas para atendimento de atribuições da atividade-meio, deverá fazê-lo mediante
procedimento licitatório, conforme arts. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e
2° e 6° da Lei Federal nº 8.666/93, adotando os procedimentos desta.

Se a cooperativa não pagar os seus trabalhadores, poderá o Município ser res-
ponsabilizado, nos termos da legislação vigente, uma vez que está garantida a
responsabilidade subsidiária do tomador de serviços no caso de inadimplemento
da empresa interposta.
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Caso o contrato com a Cooperativa seja de fornecimento, ficará adstrito à vigência
dos respectivos créditos orçamentários, nos termos do caput do art. 57 da Lei n.
8.666/93, devendo ser efetuado novo procedimento licitatório e firmado novo con-
trato para o exercício seguinte.

Se o contrato for de natureza continuada, poderá ter o prazo máximo de 60 (ses-
senta) meses (art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93). Findo este prazo, deverá ser
efetuado novo procedimento licitatório e firmado novo contrato.

Esse tipo de contrato também deve estar adstrito ao exercício financeiro. Assim, se um
contrato de serviços continuados for formalizado em agosto, este estará financeiramente
válido até dezembro, quando deverá ser renovado para o próximo exercício financeiro.

Processo: CON-02/07990123. Parecer: COG-089/03. Decisão: 1028/2003. Origem:
Câmara Municipal de São Lourenço d‘Oeste. Relator: Conselheiro Wilson Rogério
Wan-Dall. Data da Sessão: 16/04/2003. Data do Diário Oficial: 17/06/2003.

Esta Corte de Contas, desde 1997, já vinha posicionando-se de forma restritiva

quanto à contratação de cooperativas de trabalho pela administração pública. O entendi-

mento foi gradativamente se aperfeiçoando até a Decisão nº 1028/93, de 16/04/2003

(Prejulgado 1336 - acima transcrito). A evolução jurisprudencial pode ser vislumbrada pe-

las decisões oriundas dos processos abaixo indicados:

a) Processo: CON-TC0142406/76. Parecer: COG-215/97. Origem: Prefeitura Municipal de

Braço do Norte. Relator: Conselheiro Luiz Suzin Marini. Data da Sessão: 02/06/1997.

b) Processo: CON-TC0151307/78. Parecer: COG-279/97. Origem: Prefeitura Muni-

cipal de Lindóia do Sul. Relator: Auditor José Carlos Pacheco. Data da Sessão:

09/07/1997.

c) Processo: CON-TC0258602/79. Parecer: COG-650/97 Origem: Assembléia

Legislativa do Estado de Santa Catarina. Relator: Conselheiro Salomão Ribas

Junior. Data da Sessão: 13/04/1998.

d) Processo: CON-TC0271701/72. Parecer: COG-248/98. Origem: Prefeitura Municipal

de Gaspar. Relator: Conselheiro Luiz Suzin Marini. Data da Sessão: 24/06/1998.

Lei Estadual nº 8.815/92

No âmbito dos Poderes do Estado de Santa Catarina, a Lei Estadual nº 8.815/92,

de 06/10/1992, elenca o rol de funções para as quais é permitida a locação de mão-de-obra:

vigilante, telefonista, office-boy, marceneiro, recepcionista, servente, copeira, jardineiro,

cozinheiro, garçom, merendeira, zelador, padeiro, ascensorista, agente de guarda de me-

nores, digitador e mecânico.
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O rol da Lei Estadual é taxativo e está todo abarcado nos serviços terceirizados

vedados pelo Termo de Conciliação. Porém, em razão de a conciliação não ser expressamen-

te aplicável aos demais entes da Federação, cabe-lhes adaptar suas contratações visando

não se enquadrarem nas situações descritas nas considerações do Termo de Conciliação,

ainda que não haja menção quanto às funções terceirizadas.

Responde-se ao consulenteResponde-se ao consulenteResponde-se ao consulenteResponde-se ao consulenteResponde-se ao consulente, nos termos do Prejulgado 1336 com as adaptações

que o caso requer:

1. A contratação de mão-de-obra pela administração pública, através de Coopera-

tiva, deverá ser realizada com parcimônia, desde que inexistente a pessoalidade

e a subordinação, vedada para a realização de serviços que constituam ativida-

de-fim da administração pública ou cujas funções sejam próprias de cargos

integrantes do seu quadro de pessoal, em face do disposto no art. 37, II, da

Constituição Federal.

2. A administração pública, ao contratar serviços através de empresas ou cooperati-

vas para atendimento de atribuições da atividade-meio, deverá fazê-lo mediante

procedimento licitatório, conforme arts. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,

e 2° e 6° da Lei Federal nº 8.666/93, adotando os procedimentos desta.

3. Se a cooperativa não pagar os seus trabalhadores, poderá o Poder Público ser

responsabilizado, nos termos da legislação vigente, uma vez que está garantida

a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços no caso de

inadimplemento da empresa interposta.

Conclusão

Em conformidade com o acima exposto e:

considerando que o Consulente detém legitimidade para o encaminhamento de

consultas a esta Corte de Contas – art. 103, I e 104, III, da Resolução nº TC-06/2001;

considerando que a consulta apresenta-se sobre matéria sujeita a exame e fis-

calização desta Corte de Contas, nos termos do inciso XII, do artigo 59, da

Constituição Estadual;

considerando que embora a consulta não tenha vindo instruída com parecer

da assessoria jurídica do órgão ou entidade consulente, conforme preceitua o

art. 104, V, da Resolução nº TC-06/2001 (Regimento Interno do TCE/SC), o
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Tribunal Pleno poderá conhecer de consulta que não atenda a esta formalida-

de, conforme autoriza o parágrafo 2º do mesmo artigo.

1. Conhecer da consulta por preencher os requisitos de admissibilidade previstos

no Regimento Interno.

2. Responder ao Consulente nos seguintes termos:

2.1. A contratação de mão-de-obra pela administração pública, através de cooperativa,

deverá ser realizada com parcimônia, desde que inexistente a pessoalidade e a su-

bordinação, vedada para a realização de serviços que constituam atividade-fim da

administração pública ou cujas funções sejam próprias de cargos integrantes do

seu quadro de pessoal, em face do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal.

2.2. A administração pública, ao contratar serviços através de empresas ou coopera-

tivas para atendimento de atribuições da atividade-meio, deverá fazê-lo median-

te procedimento licitatório, conforme arts. 37, inciso XXI, da Constituição Fede-

ral, e 2° e 6° da Lei Federal nº 8.666/93, adotando os procedimentos desta.

2.3. Se a cooper ativa não pagar os seus trabalhadores, poderá o Poder Público ser

responsabilizado, nos termos da legislação vigente, uma vez que está garantida

a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços no caso de

inadimplemento da empresa interposta.

3. Dar ciência ao Consulente do inteiro teor desta Decisão, bem como do parecer

e voto que a fundamentam.

4. Determinar o arquivamento dos autos.

É o parecer.

SMJ.

COG, em

HAMILTON HOBUS HOEMKE
Analista de Controle Externo

OAB/SC 12.850
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Relatório de Auditoria de
Gestão no Ensino Infantil

Auditoria de Desempenho na Prefeitura Municipal de Criciúma,

no período de janeiro a setembro de 2003

Processo nº AOR 04/00896818*
Unid. Gestora Prefeitura Municipal de Criciúma
Interessado Décio Góes Prefeito Municipal
Responsável Décio Góes - Prefeito Municipal
Assunto Auditoria de Gestão - Ensino Infantil do Município de Criciúma
Relatório nº 1.534 / 2003

Capítulo I - Contextualização da Auditoria

1.1. Introdução

1.1.1. Panorama Geral do Objeto da Auditoria

A partir da Constituição de 1988 a Educação Infantil passa, efetivamente, a ser um

dever do Estado e um direito da criança, introduzido pelo art. 208, inciso IV, quando inclui

a creche no capítulo da Educação, explicitando a sua função eminentemente educativa.

Portanto, é dever do Estado prestar educação à criança de 0 a 6 anos, com atendi-

mento em creches e pré-escolas.

A lei de diretrizes e Bases da Educação assegura que a Educação Infantil tem como

finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 6 anos, em seus aspectos físico,

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Contudo, passaram-se 15 anos do advento da Constituição Federal e a realidade da

grande maioria dos municípios brasileiros está muito aquém do atendimento desses objetivos.

* Textos extraídos do processo AOR 04/00896818. A numeração dos itens do original foi mantida.
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Desde 1989, em Criciúma, o atendimento à educação infantil é executado, exclu-

sivamente, através da AFASC - Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, enti-

dade filantrópica, para prestar assistência social a crianças, jovens, adultos e terceira idade.

Através de Auditoria de Legalidade, a Diretoria de Controle dos Municípios cons-

tatou tal anormalidade, isto é, a execução de atividade de educação através de uma entida-

de de assistência social.

A partir do exercício de 2001, como conseqüência da auditoria de legalidade, a

prefeitura de Criciúma, passou, também, a executar a educação infantil de forma direta.

[...]

1.1.3. Razões que determinaram a realização da auditoria

Chamou a atenção, o fato de que no orçamento, a parte mais significativa é des-

tinada à AFASC.

A Lei Municipal nº 4.434, de 12/12/2002, que aprovou o orçamento municipal de

Criciúma para o exercício de 2003, destinou para a manutenção do ensino infantil R$

9.495.000,00. Desses, R$ 7.500.000,00 foram alocados para o ensino infantil - repasse à AFASC,

e o restante foram destinados para a execução direta da prefeitura municipal de Criciúma.

Dessa forma, houve por bem uma equipe, devidamente autorizada pela Direção

desta Corte de Contas, engendrar auditoria de gestão, na modalidade de desempenho, do

programa Educação Infantil do município de Criciúma, analisando a eficiência, a eficácia e

a economicidade do sistema AFASC e o da rede municipal. Também, em função das restri-

ções orçamentárias (poucos recursos destinados à Educação Infantil), analisar, se mantidos

os padrões AFASC, seria mais econômico a gestão direta dos recursos pela prefeitura e, se a

economia gerada, poderia inserir no sistema as crianças que estão na lista de espera por

falta de vagas, atendendo, assim, a norma constitucional.

[...]

1.2. Visão geral do auditado

1.2.1. Aspectos gerais

1.2.1.1. Identificação do auditado

O município de Criciúma, localizado no Sul do Estado de Santa Catarina, desen-

volve o Ensino Infantil de forma direta e indireta. Diretamente através da Prefeitura Muni-
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cipal localizada na rua Domênico Sônego, número 542, e, indiretamente através de convê-

nio celebrado com a AFASC - Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, com

repasse de recursos financeiros do Orçamento Municipal.

A AFASC, localizada na rua São José, sem número, é uma entidade de assistência

social, sem fins lucrativos, fundada em 1973 por um grupo de voluntárias criciumenses, e é

reconhecida como entidade de utilidade pública municipal, estadual e federal.

1.2.1.2. Legislação

A prefeitura instituiu o Sistema Municipal de Ensino de Criciúma, através da Lei

4.307, de 02 de maio de 2002, em que estabelece no art. 6º, que é dever do município a

oferta da educação infantil de forma universal.

Foi editada, também, a Resolução nº 01/02, do Conselho Municipal de Educação,

de 10 de dezembro de 2002, que trata da regulamentação do ensino infantil no âmbito do

sistema municipal de educação.

1.2.2. Principais características operacionais

Conforme o estatuto da AFASC, suas principais finalidades são: a) criar, organizar,

planejar e executar programas e atividades de assistência e promoção social, visando o

aperfeiçoamento do ser humano; b) formular, implementar e coordenar a política do de-

senvolvimento das potencialidades e aptidões da mulher de baixa renda, visando capacitá-

la para a atividade produtiva; c) assegurar à criança e ao adolescente carente, através das

políticas sociais básicas, todos os meios que facilitem o desenvolvimento harmônico, físico,

intelectual, mental, moral, espiritual e social para a sua formação, tudo em consonância

com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dentro de suas finalidades, a AFASC poderá, entre outros:

- dar assistência social e promover o bem-estar da criança e do adolescente ca-

rente, especialmente do pré-escolar até o segundo grau;

- celebrar convênio com empresas ou entidades públicas ou privadas, nacionais

ou internacionais, visando sempre o desenvolvimento de seus programas em

benefício da comunidade em geral.

Dessa forma, em 16/02/1989, foi firmado convênio entre a Prefeitura Munici-

pal e AFASC, visando o repasse de recursos àquela entidade para a execução dos seguin-

tes serviços:
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a) atender as necessidades de crianças de 0 a 6 anos;

[...]

A AFASC possui atualmente 31 (trinta e um) Centros de Educação Infantil traba-

lhando para educar e cuidar das 3.449 crianças. Para garantir a execução desse trabalho, a

AFASC dispõe de uma equipe de especialista, composta de quatro orientadoras pedagógi-

cas, uma nutricionista, uma psicóloga, um pediatra, uma fonoaudióloga e cinco agentes de

saúde, além dos 559 (quinhentos e cinqüenta e nove) funcionários que atuam diretamente

com as crianças (professores, estagiários e crecheiras).

A Rede Municipal de Ensino possui 60 escolas que atendem 3.173 crianças de 3 a

6 anos e para isso conta com 145 professores em sala de aula, além do apoio administrativo

da própria estrutura da Secretaria Municipal de Educação.

A prefeitura de Criciúma instituiu o Controle Interno, através da Lei nº 4.250, de

19 de dezembro de 2001, entretanto, conforme relato do Chefe do Departamento de Con-

trole Interno, não houve, ainda, qualquer verificaçãosobre o sistema de educação infantil

de Criciúma, muito menos sobre os recursos repassados à AFASC.

1.3. Objetivos da auditoria

O objetivo geral da auditoria é a avaliação do serviço público de ensino infantil de Criciúma,

executado de forma indireta por entidade filantrópica e direta pela rede municipal de ensino.

Segundo a Constituição Federal, os recursos destinados à educação infantil,

prioritariamente, serão destinados à execução direta e, complementarmente, para a execu-

ção indireta. Entretanto, conforme valores mencionados no item 1.2 deste relatório, do

total destinado ao programa Educação Infantil no orçamento do Município, 79% constitu-

em-se de repasses à AFASC e 21% para execução direta, o que caracteriza uma situação

inversa ao preceito constitucional supracitado.

Verificar a possibilidade de aumento na demanda de crianças atendidas no siste-

ma integral ou no sistema parcial, se tais serviços fossem executados, na sua totalidade,

diretamente pela Prefeitura.

1.3.1. Problema de auditoria

O problema de auditoria é: analisando os custos atuais e mantidos os parâmetros

utilizados pela AFASC, se o atendimento fosse executado diretamente pela Prefeitura Mu-

nicipal de Criciúma, proporcionaria a inclusão de novas crianças no sistema?
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1.3.2. Questões de auditoria

• Quais as principais diferenças entre o sistema direto e o indireto?

A questão em discussão será avaliada através da mensuração das seguintes vari-

áveis: período de atendimento, pessoal, assistência social e faixa etária.

• Qual o custo do sistema direto e do sistema indireto?

Será mensurado através da variável custo por aluno dos dois sistemas, conside-

rando os repasses efetuados.

• Qual o custo projetado do sistema indireto para o sistema direto?

Essa questão será avaliada através da variável pessoal (diretores, professores,

pessoal de apoio, assistência ao educando, estagiárias/professores auxiliares,

férias/13º, encargos, outras despesas operacionais e merenda).

[...]

1.5. Características da auditoria

1.5.1. Modalidade da auditoria

A auditoria de gestão visa analisar o desempenho e o resultado de determina-

do programa orçamentário, contudo, tendo em vista as características especiais do

programa Educação Infantil, especialmente pela sua complexidade no que tange aos

resultados, optou-se pela modalidade da auditoria de desempenho, com foco no custo

e benefício dos serviços prestados, avaliando-se os padrões de eficiência, eficácia e

economicidade.

1.5.2. Delimitações da auditoria

O presente trabalho busca avaliar o comportamento do programa orçamentá-

rio de Educação Infantil do município de Criciúma. Serão analisados os serviços de

educação infantil prestados de forma direta e indireta, observando-se os aspectos quanto

ao período de atendimento, a remuneração, a qualificação dos profissionais envolvi-

dos, a alimentação e demais assistências prestadas (assistência médica, odontológica,

psicológica etc.)

A principal limitação do trabalho consiste no tempo estipulado para sua rea-

lização.
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1.5.3. Fundamentação teórica

1.5.3.1. Panorama geral

A Educação Infantil no Brasil     compreende o atendimento às crianças de 0 a 6

anos, enquanto em outros países abrange crianças entre 3 e 5 anos. A Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (LDB - 1996) define que a Educação Infantil deve ser oferecida

em creches ou em entidades equivalentes, para crianças de 0 a 3 anos de idade, e em pré-

escola para crianças de 4 a 6 anos. Ainda que não obrigatória, a Educação Infantil é um

direito público, cabendo ao município a expansão da oferta, com o apoio das esferas fede-

ral e estadual.

Os resultados do levantamento do Inep (Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa),

realizados em 2000, mostraram que a Educação Infantil brasileira está em expansão. Os dados

revelaram, por exemplo, que a maioria dos municípios brasileiros possui algum tipo de oferta

de Educação Infantil; entre 5.507 municípios, cerca de 99% têm pelo menos um estabeleci-

mento que atende a crianças em creches ou na pré-escola. Ainda segundo o levantamento,

existem 92.526 estabelecimentos de Educação Infantil no País que atendem crianças entre 0 e

6 anos de idade, sendo que 67% pertencem às redes municipais de educação.

A Constituição de 1988, inciso IV do artigo 208, afirma: O dever do Estado com a

educação será efetivado mediante garantia de (...) atendimento em creche e pré-escola às crian-

ças de zero a seis anos de idade. Com a inclusão da creche no capítulo da Educação, a Constitui-

ção explicita a sua função eminentemente educativa, à qual se agregam as ações de cuidado.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo IV, art. 53, inciso IV, reafirma

esse direito constitucional: É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...)

atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº 9.394), de 20 de dezem-

bro de 1996, reproduz, também, o inciso da Constituição Federal no art. 4º do Titulo III (Do

Direito à Educação e do Dever de Educar). Quando trata da Composição dos Níveis Escola-

res, no art. 21, a LDB explicita: A educação escolar compõe-se de: I - Educação básica, for-

mada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; (...). No capítulo sobre a

Educação Básica, seção II, trata especificamente da Educação Infantil, nos seguintes termos:

“Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.”

[...]
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1.5.3.3. A formação do profissional

A concepção de Educação Infantil explicitada nos princípios gerais exige que for-

mas regulares de formação e especialização, bem como os mecanismos de atualização dos

profissionais sejam assegurados.

[...]

1.5.3.6. Comentários sobre a LDB

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional instituiu os sistemas de ensino

em três níveis: União, estados e municípios. Atribuiu competência a cada um deles. Confe-

riu-lhes autonomia para decidir sobre matéria de sua competência. Estabeleceu, porém,

vínculo de integração entre eles para manter a unidade na diversidade.

A articulação que a Lei n.º 9.394/96 estabeleceu entre União, estados e municípi-

os, em matéria de repartição de competências e responsabilidades para a condução da

educação nacional, configura uma organização de interrelação entre o todo e as partes

dentro do conceito de colaboração. Princípios, valores, concepções e diretrizes de âmbito

geral deverão possuir eixos unificadores de caráter nacional a serem respeitados por todos

os sistemas de educação. Tais eixos de dimensões nacionais se impõem por meio de articu-

lação entre os sistemas por via da distribuição de competências das quais o recurso ao

regime de colaboração as torna de fato co-responsáveis.

Admitindo-se o conceito corrente segundo o qual sistema é um conjunto de ele-

mentos, materiais ou ideais, coordenados entre si, e que funciona como estrutura organi-

zada, tendo em vista um determinado fim ou objetivo, não resta dúvida de que a LDB

instituiu uma organização da educação nacional integrada, tanto pela articulação dos sis-

temas entre si quanto pelo sistema nacional de avaliação. A conjugação integrada e avalia-

da se dá pela opção da Constituição Federal de 1988 por um federalismo de colaboração ao

invés de um federalismo dualista e hierarquizado. Nesse sentido, a coexistência dos siste-

mas da União, dos estados e dos municípios implica a unidade de fins com diversidade na

autonomia e nas competências específicas, sustentados por responsabilidades e opções

expressas em normas encadeadas de caráter complementar.

A LDB faculta, ainda, aos municípios duas alternativas para encaminhamento de

suas responsabilidades em termos de sistema de ensino, além da implantação do seu pró-

prio sistema, cujas competências já estão expressas na lei. Eles poderão optar por integrar-

se ao sistema estadual de ensino ou poderão compor com o Estado um sistema único de
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educação básica.

A organização do sistema municipal de ensino exigirá do município um conjunto

de providências: a manifestação legal desta opção, a criação de seu órgão normativo em

matéria específica de ensino (no caso, conselho municipal de educação) e elaboração de

normas complementares, no âmbito de sua competência, dentre as quais as pertinentes ao

estabelecimento de critérios para autorização de funcionamento e supervisão de unidades

de educação infantil.

Se os municípios optarem por integrar-se ao sistema estadual de ensino ficarão

sujeitos às normas dos conselhos estaduais de educação dentro do regime de colaboração

adequado a esta alternativa.

No caso de os municípios comporem com o Estado um sistema único de educa-

ção básica, as questões normativas resultarão de acordos e negociações que explicitarão o

regime de colaboração a ser administrado em comum.

A Constituição Federal de 1988, artigo 211, estabelece como estratégia de organi-

zação da educação o regime de colaboração entre os Sistemas de Ensino da União, dos

estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Essa disposição constitucional é reiterada no artigo 8º da Lei Federal n.º 9.394/96

- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O regime de colaboração é uma diretriz

legal, que se constitui em alternativa à fragmentação da organização da educação que po-

deria resultar da descentralização e da existência de sistemas de ensino autônomo.

O regime de colaboração deve se constituir numa forma de relacionamento inte-

grado entre os sistemas de ensino mediante o diálogo e o respeito à lei. Portanto, é neces-

sária a organização legal dos sistemas municipais de ensino à medida que o sistema federal

e os estaduais já se encontram constituídos. Com seus sistemas de ensino organizados, os

municípios poderão relacionar-se, como iguais, de maneira autônoma, sem subordinação,

nem hierarquia, com a União e o Estado, estabelecendo com essas instâncias formas de

colaboração.

É necessário que os parceiros demonstrem efetiva vontade política de colabora-

ção, o que implica deliberações compartilhadas e compromisso comum com a oferta e a

qualidade da educação, evitando-se simultaneamente a imposição de decisões e a simples

transferência de encargos de uma instância da federação para outra.

Os conselhos municipais e os conselhos estaduais de Educação poderão, tam-

bém, atuar em regime de colaboração por meio de, entre outros:
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- estabelecimento de políticas e planos regionais;

- definição de normas comuns;

- planejamento de ações educacionais a serem executadas em conjunto;

- assessoria técnica;

- estudo e discussão de temas de interesse comum;

- criação de grupos de assessoramento constituídos por representantes de ór-

gãos normativos;

- criação de conselhos regionais de Educação.

Os conselhos de Educação devem criar espaços e mecanismos que viabilizem o

regime de colaboração entre os órgãos normativos, de acordo com cada realidade munici-

pal, regional ou estadual.

Ao regulamentar a educação infantil, os conselhos de Educação deverão conside-

rar, principalmente, a fundamentação legal, o conhecimento da realidade, os direitos da

criança e formas de operacionalização.

1.5.4. Fundamentação legal

1.5.4.1. Constituição Federal

“Art. 7.º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem“Art. 7.º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem“Art. 7.º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem“Art. 7.º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem“Art. 7.º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:à melhoria de sua condição social:à melhoria de sua condição social:à melhoria de sua condição social:à melhoria de sua condição social:

[...]

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos
de idade em creches e pré-escolas;

Art. 29.     O Município reger-se-á por lei orgânica, votada e m dois turnos, com o
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Consti-
tuição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

[...]



Auditoria de Gestão no Ensino Infantil – Relatório

258 Revista do Tribunal de Contas de Santa Catarina

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

[...]

VII - garantia de padrão de qualidade.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;

[...]

§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta
irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

Art. 209.     O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional;

II - autorização e avaliação de qualidade pelo poder público.

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em
regime de colaboração seus sistemas de ensino.

[...]

“§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educa-
ção infantil.” (Redação dada pela Emenda constitucional nº 14, de 13/09/96)

[...]

“§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios defini-“§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios defini-“§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios defini-“§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios defini-“§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios defini-
rão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obri-rão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obri-rão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obri-rão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obri-rão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obri-
gatório.”gatório.”gatório.”gatório.”gatório.” (Parágrafo incluído pela Emenda constitucional nº 14, de 13/09/96(Parágrafo incluído pela Emenda constitucional nº 14, de 13/09/96(Parágrafo incluído pela Emenda constitucional nº 14, de 13/09/96(Parágrafo incluído pela Emenda constitucional nº 14, de 13/09/96(Parágrafo incluído pela Emenda constitucional nº 14, de 13/09/96)))))

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser diri-
gidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:

I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em
educação;”

Art. 214.     A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual,
visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à
integração das ações do poder público que conduzam à:

[...]

II - universalização do atendimento escolar;

Art. 227.     É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
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educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liber-
dade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. “

1.5.4.2. Constituição Estadual

“Art. 1 61 - A educação, dir eito de todos, dever do Estado e da família, será promo-
vida e inspirada nos ideais da igualdade, da liberdade, da solidariedade humana,
do bem-estar social e da democracia, visando ao pleno exercício da cidadania.

Art. 1 62 - O ensino ser á ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

[...]

V - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

[...]

VII - garantia do padrão de qualidade;

Art. 1 63 - O de ver do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - oferta de creches e pré-escola para as crianças de zero a seis anos de idade;

[...]

VI - condições físicas adequadas para o funcionamento das escolas;

VII - atendimento ao educando através de programas suplementares de alimen-
tação, assistência à saúde, material didático e transporte;

VIII- recenseamento periódico dos educandos, em conjunto com os municípios,
promovendo sua chamada e zelando pela freqüência à escola, na forma da lei;

IX - membros do magistério em número suficiente para atender à demanda escolar;

X - implantação progressiva da jornada integral, nos termos da lei.

Parágrafo único - A não-of erta ou a oferta irregular do ensino obrigatório, pelo
Poder Público, importa em responsabilidade da autoridade competente.”

1.5.4.3. Lei Orgânica do Município de Criciúma

“Art. 120. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

[...]
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IV - gratuidade do ensino público nos estabelecimentos municipais;

Art. 22. É dever do Município:

I - o provimento de vagas nas escolas públicas em número suficiente para atender
a demanda;

[...]

X - instituir nos centros urbanos, rurais, distritos, bairros e vilas, estabelecimentos
de creches e pré-escolar, observadas as normas gerais da educação nacional;

XI - garantir o acesso, permanência e atendimento às crianças de zero a seis anos
através da criação de centros de educação infantil, priorizando o atendimento em
período integral, dando ênfase ao processo de alfabetização.

Art. 124. O Município aplicará anualmente, no mínimo, trinta por cento da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manu-
tenção e no desenvolvimento do seu sistema de ensino.

[...]

§ 3º As verbas do orçamento municipal destinadas à educação serão aplicadas, com
exclusividade, na manutenção do ensino e na ampliação da rede escolar mantida
pelo município, exceto o percentual previsto no artigo 129.

Art. 125. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida as seguintes condições:

I - observância das normas gerais da educação nacional;

II - autorização e avaliação de sua qualidade pelo poder público;

III - avaliação da qualificação do corpo docente e técnico administrativo;

IV - condições físicas de funcionamento.

Art. 129. O Município proporcionará a seus habitantes oportunidade de acesso ao
ensino superior.

§ 1º O Município destinará anualmente à Fundação Educacional de Criciúma -
FUCRI - montante nunca inferior a sete por cento do previsto no art. 124 desta Lei
Orgânica, deduzidos destes.”

1.5.4.4. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990

[...]

1.5.4.6. Sistema Municipal de Ensino de Criciúma - Lei nº 4.307, de 02 de maio de 2002

Art. 6º - O dever do Município, no tocante à educação escolar pública, será efetivado
mediante a garantia de universalização da educação básica nas seguintes modalidades:
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I - oferta de educação infantil nos Centros de Educação Infantil (CEI), mantidos
diretamente pela administração pública municipal, ou através de convênios com
entidades executoras, para crianças de 0 a 6 anos de idade;

II - oferta de educação infantil nos Centros Comunitários de Educação Infantil,
para crianças compreendidas entre 0 (zero) e 6 (seis) anos de idade;

Art. 10 - A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finali-
dade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade.

Art. 11 - A Educação Infantil no Município de Criciúma será oferecida em:

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;

II - pré-escolas, para crianças de quatro a seis anos de idade.

Art. 12 - As entidades que prestarão atendimento à educação infantil poderão ser:

I - Centros de Educação Infantil (CEI), mantidos pelo poder público municipal,
bem como entidades executoras;

II - Centros Comunitários de Educação Infantil (CCEI), mantidos por entidades
comunitárias, através de parcerias com o poder público municipal e iniciativa pri-
vada;

III - Centros de Educação Infantil Privados (CEIP). IV - Centros de Educação Infantil
(CEIPP), mantidos em parceria entre o poder público municipal e outras entidades
públicas, privadas ou não governamentais sem fins lucrativos.

Art. 13 - Na educação infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e
registro de seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o aces-
so ao ensino Fundamental.

1.5.4.7. Resolução nº 01/02 do Conselho Municipal de Educação

A Resolução nº 01, de 10 de dezembro de 2002, fixa normas para a educação

infantil, regulamentando a Lei n 4.307/02.

1.5.5. Procedimentos metodológicos

Na etapa de realização da auditoria, o principal objetivo foi mensurar as variáveis

elencadas na matriz (anexo 1) deste projeto de auditoria. Após a mensuração será possível

responder as questões de auditoria que resultará na resposta do problema, isto é, saber

quantas crianças adicionais poderiam ser atendidas no sistema integral ou parcial se a

execução do serviço fosse efetuada, na sua totalidade, diretamente pela Prefeitura.
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Para tanto, elaboraram-se os papéis de trabalho, a seguir relacionados, com o

intuito de mensurar as variáveis existentes:

- Levantamento de dados;

- Avaliação do Custo da Educação Infantil;

- Avaliação do Custo da Assistência Social relacionada à Educação Infantil;

- Avaliação do Custo da Alimentação relacionada à Educação Infantil.

Os dados serão coletados através dos Papéis de Trabalho acima enumerados obti-

dos diretamente na Prefeitura Municipal, na AFASC e CEIs - Centros de Educação Infantil,

sendo efetuada a análise e a comparação com os parâmetros existentes e registrados na

Matriz de Planejamento (anexo I).

Após esta etapa, com os dados necessários avaliados, serão apresentados os resul-

tados, bem como sugestões e recomendações que poderão advir do mesmo.

[...]

1.6. Programa de trabalho

[...]

1.6.2.2. Visitas realizadas e cronograma de atividade

Para a execução da auditoria no município de Criciúma, no período de 03 a 12/

11/03, foram executadas as seguintes tarefas: preenchimento dos papéis de trabalho em

todos os CEIs da AFASC e estabelecimentos da rede municipal de ensino; coleta de dados na

contabilidade da prefeitura e da AFASC; coleta de dados sobre a merenda escolar no depó-

sito central de alimentos da prefeitura de Criciúma.

Para responder a questão de auditoria - Quais as principais diferenças entre a

execução direta e indireta da educação infantil de Criciúma? – efetuou-se a coleta de dados

através da aplicação do papel de trabalho, em todas as unidades de ensino da rede munici-

pal e dos CEIs da AFASC, com os seguintes elementos: período de atendimento; crianças

atendidas, lista de espera, número de turmas, período de atendimento parcial ou integral;

idade das crianças, número de crianças por turma; número de educadores e capacitação

dos profissionais de ensino.

Para responder a segunda questão de auditoria - Qual o custo do sistema parcial

e do sistema integral de ensino infantil? – aplicou-se o papel de trabalho referente à avali-
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ação do custo da educação infantil, com os seguintes elementos: valor orçado; valor empe-

nhado; repasses a AFASC de janeiro a setembro de 2003; recursos mensais destinados a

execução direta (janeiro a setembro de 2003); avaliação do custo da assistência social na

AFASC e rede municipal (médicos, dentistas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos,

orientadores pedagógicos e agentes de saúde) e alimentação e nutrição, relacionado a edu-

cação infantil, tais como, despesa com refeição, número de alunos, número de refeições.

Capítulo II - Resultados do Trabalho

2.1. Possibilidade de inclusão de novas crianças no sistema de educação infantil

[...]

A área de interesse da auditoria é o custo/benefício do serviço público de ensino

infantil de Criciúma executado de forma indireta por entidade filantrópica.

[...]

O trabalho visa a otimização de recursos destinados à educação infantil, tendo em

vista os poucos recursos disponíveis e a quantidade de crianças na lista de espera da AFASC

(613) e das escolas municipais (237), num total de 850 crianças.

[...]

2.2. Quais as principais diferenças
entre os sistemas de Ensino Infantil de Criciúma?

Para responder a primeira questão de auditoria, que trata das principais diferen-

ças entre os sistemas de ensino do município de Criciúma, foram levantadas informações

em todos os centros de educação infantil da AFASC e nas escolas da rede municipal: crian-

ças atendidas, lista de espera, quantidade de refeições, refeições por dia, turmas, idade,

número de crianças em tempo integral e parcial, educadores envolvidos com a educação

infantil, capacitação de professores e período de atendimento (conforme anexos II e III).

As informações levantadas servirão de base para mensurar as variáveis: período

de atendimento, assistência social e faixa etária.

Na seqüência, essas variáveis serão analisadas individualmente para apresentar a

situação da AFASC e da Prefeitura. Por último será apresentado um comparativo entre os

dois sistemas.
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2.2.1. Período de atendimento

Essa variável vai traduzir o período de permanência das crianças nas escolas: par-

cial ou integral.

2.2.1.1. Sistema AFASC

No sistema AFASC, o período predominante de permanência das crianças na es-

cola é o integral.

A seguir estão ilustrados os dados levantados, em que podemos verificar que 88,95%

das crianças atendidas pela AFASC freqüentam a escola em período integral, apenas uma

pequena parcela são atendidos em período parcial, ou seja 11,05%.

Cabe ressaltar que o período de atendimento é determinado pela demanda. Con-

forme informações colhidas junto aos respectivos centros, existem solicitações isoladas pelas

famílias da comunidade para atendimento parcial.

2.2.1.2. Sistema Prefeitura Municipal de Criciúma

A rede municipal de ensino infantil atende, atualmente, somente em período

parcial, todas as 3.173 crianças, no período matutino das 7h30min às 11h30min e vesperti-

no das 13h30min às 17h30min.

Segundo constatado “in loco” , a Prefeitura Municipal está construindo alguns

Centros de Educação Infantil municipais - CEIM, que atenderão crianças em período inte-

gral e parcial, conforme a demanda da comunidade.

2.2.1.3. Comparativo entre os dois sistemas

A principal diferença entre os sistemas é o período de atendimento, isto é, a AFASC

proporciona o atendimento em período integral, enquanto que a rede municipal atende

em período parcial.

Do total de crianças atendidas, 47,92% estão na rede municipal e 52,08% perten-

cem ao sistema AFASC, desses, 11,05% em período parcial e 88,95% em período integral.
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2.2.2. Pessoal

Nesse tópico foi verificada a capacitação do corpo docente e a correlação profes-

sores/alunos em sala de aula.

2.2.2.1. Capacitação

Na pesquisa efetuada nos estabelecimentos de ensino da rede municipal e nos

CEIs da AFASC, procurou-se verificar o grau de formação dos profissionais da educação,

com o intuito de verificar as diferenças nos dois sistemas e o cumprimento da LDB e Reso-

lução do Conselho Municipal de Educação.

2.2.2.1.1. Sistema AFASC

Do grupo de professores da AFASC, apenas 7% possuem formação em nível supe-

rior e 2% com pós-graduação, contudo, 76,2% estão cursando nível superior e somente

13,9% permanecem com a formação mínima exigida - nível médio com magistério, confor-

me ilustra o gráfico a seguir.
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Verificou-se, também, que dos 31 CEIs, apenas um, possui todos os professores

com nível superior completo (CEI Ceará), ou seja, 3,23%.

Destaca-se que a AFASC utiliza os serviços de estagiários em salas de aula, como

auxiliares dos professores.

2.2.2.1.2. Sistema Prefeitura Municipal de Educação

Com relação ao grau de capacitação dos professores da rede municipal de ensino,

constatou-se que 48,97% possuem nível superior, sendo que, 17,93% com pós-graduação,

conforme pode ser observado no gráfico abaixo.

A grande maioria, ou seja, 42,8%, ainda não possuem a formação mínima

exigida pela resolução 01/02 do Conselho Municipal de Educação. Os profissionais de

educação recebem, também, formação através do Programa de Formação Continuada -

CEFOCO, oferecido pela Prefeitura Municipal, que destina um dia por mês para aplica-

ção desse programa.

Ficou evidenciado que das 60 Escolas do Município, 17 unidades possuem so-

mente professores de educação infantil com nível superior completo, ou seja, 28,33%.
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2.2.2.1.3. Dados consolidados dos dois sistemas

Com relação ao grau de formação dos professores de educação infantil, verificou-

se que os profissionais da rede municipal possuem grau de formação superior aos da AFASC.

Conforme demonstram a tabela e o gráfico abaixo, na rede municipal existem

31% dos professores com formação superior e 17,9% com pós-graduação, enquanto na

AFASC, apenas 7,8%, possuem formação superior e 2% com pós-graduação.

Constata-se, também, que existe um grande número de professores da AFASC que

estão cursando o nível superior, ou seja, 76,23%.
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Comparativo das escolas em que todos os professores possuem nível superior comple-

to, conforme recomenda o art. 13º da Resolução nº 1/02, do Conselho Municipal de Educação.
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2.2.2.2. Relação de alunos por professores em sala de aula

Os levantamentos efetuados “in loco” tiveram como objetivo principal verificar a

quantidade de crianças em sala de aula comparada com o número de professores responsá-

veis, conforme exige o disposto na Resolução do Conselho Municipal de Educação, que

determina expressamente a quantidade máxima aceitável de alunos por professores e faixa

etária, conforme quadro a seguir:

2.2.2.2.1. Sistema AFASC

O Sistema AFASC possui 171 turmas, das quais 67 ultrapassam os limites previs-

tos na resolução nº 01 do Conselho Municipal de Educação, ou seja, 39,18%. Destas, 46

(26,90%) ultrapassam a quantidade recomendada em mais de 10%, sendo que a maioria

está na faixa etária de 0 a 3 anos, conforme segue:

A AFASC não utiliza a figura do professor auxiliar, conforme determina a resolu-

ção nº 01 do Conselho Municipal de Educação. Contratou 194 estagiários de segundo e

terceiro graus para essa função.

Obs: Foi considerada a totalidade dos alunos, independente do período parcial ou integral.
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Além dos professores e dos estagiários, a AFASC possui, atuando nos Centros

de Ensino, 20 crecheiras sem exigência de formação específica na área de educação. No

entanto, para fins deste trabalho, não foram computadas estas crecheiras como profis-

sionais da educação.

Ressalta-se, ainda, a existência de seis turmas de três a quatro anos sem professor

auxiliar, descumprindo o artigo 11º da referida resolução.

2.2.2.2.2. Sistema Prefeitura Municipal

A Rede Municipal atende somente crianças de 3 (três) a 6 (seis) anos, desta

forma, enquadra-se, segundo a resolução, na quantidade de 15 a 25 crianças por

professor.

Constatou-se que das 145 turmas de educação infantil, 24 ultrapassaram o limite

de 25 crianças por turma, o que significa 16,55%, sendo que, apenas 7 turmas (4,83%)

ultrapassam o limite acima de 10% da quantidade de crianças aceitável.

Destaca-se que as 30 turmas com crianças de 3 a 4 anos não possuem professor

auxiliar conforme determina a resolução nº 01 do Conselho Municipal de Educação.

2.2.2.2.3. Comparativo entre os dois sistemas

Os dados demonstram que a AFASC possui 67 turmas, com excedente de crianças

por professor, enquanto na Prefeitura excedem apenas 24 turmas, levando-se em conside-

ração os parâmetros estabelecidos pela resolução, que em termos percentuais significam

39,18% na AFASC e 16,55% na Prefeitura.

Observações:
1 - Algumas salas estão com excedente de alunos por determinações judiciais, porque a criança, por força
constitucional, tem direito à educação infantil proporcionada pelo município. Por esse motivo, faz-se uma nova
análise com as salas que ultrapassaram o limite acima de 10% do previsto.
2 - Outra alegação fornecida em quase todos os casos em que houve a quebra do parâmetro de avaliação foi
a falta constante de alunos por problemas de saúde e familiar.



Auditoria de Gestão no Ensino Infantil – Relatório

271Julho/2004

2.2.3. Assistência social

Considera-se como assistência social para efeito deste trabalho a assistência ao

educando, com alimentação e nutrição das crianças.

2.2.3.1. Assistência ao educando

[...]

2.2.3.1.1. Sistema AFASC

A AFASC possui os seguintes profissionais de apoio para a educação infantil:

No CEI Professor Lapagesse existe um trailer odontomóvel estacionado no pátio

para atender, através de agendamento prévio, as crianças do sistema AFASC, que são clinicadas

por um dentista da Prefeitura Municipal. Nos casos de emergência são encaminhadas para

os postos de saúde que possuem atendimento dentário.

O fonoaudiólogo e o psicólogo são requisitados pelos CEIs de acordo com a ne-

cessidade específica das crianças, assim, é agendada uma visita no centro de educação jun-

to com a presença dos pais.
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O médico pediatra da AFASC trabalha preventivamente com a saúde das crianças.

Em casos de acidentes e problemas de saúde, as crianças são encaminhadas para os postos

de saúde mais próximos.

A AFASC possui apenas uma nutricionista para atender todo o sistema AFASC. Ela

trabalha na sede do órgão, de onde organiza as compras que são entregues pelos fornecedores

diretamente nos CEIs. A entidade não possui estrutura para armazenamento de alimentos.

Além desses profissionais, a AFASC conta ainda com um orientador pedagógico e

um agente de saúde.

2.2.3.1.2. Sistema Prefeitura Municipal de Criciúma

A Prefeitura Municipal dispõe de uma vasta rede de postos de saúde que proporciona

atendimento para toda a população de Criciúma, inclusive a rede municipal de educação.

Os serviços de fonoaudiologia e psicologia são realizados através do CEFOP - Cen-

tro de Fonoaudiologia e Psicologia, que atende a educação infantil e o ensino fundamental.

Entretanto, esse sistema não atende as necessidades dos alunos de forma satisfatória, pois

o tempo de espera pelo atendimento pode levar de alguns meses até anos.

As nutricionistas trabalham na Central de Abastecimento, no bairro Próspera,

onde organizam a lista de alimentos a ser licitada, bem como na distribuição dos alimen-

tos às escolas. A Prefeitura, portanto, possui estrutura para armazenamento, estoque de

alimentos, e estrutura para distribuição às escolas da rede municipal, dispondo de cami-

nhão frigorífico para distribuir carnes, frios e derivados do leite.

Periodicamente, os dentistas da Prefeitura Municipal efetuam visitas nas escolas

da rede municipal e da AFASC para fazer aplicação de flúor nas crianças do pré-escolar.

Além desses, a Prefeitura conta ainda com um orientador pedagógico e um agente de saúde.
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2.2.3.2. Alimentação e nutrição

2.2.3.2.1. Sistema AFASC

Conforme demonstrado no item 2.2.1, a AFASC possui 3.068 alunos em período

integral, que consomem 5 refeições por dia. Para os outros 381 alunos que utilizam o perí-

odo parcial é fornecida somente uma refeição por dia.

A seguir, tem-se um quadro demonstrativo com a quantidade de refeições

consumidas por mês:

2.2.3.2. Sistema Prefeitura Municipal de Criciúma

A Prefeitura Municipal de Criciúma possui 3.173 alunos matriculados no ensino

infantil, todos em período parcial, que consomem apenas uma refeição por dia letivo, con-

forme demonstra o quadro abaixo:

2.2.3.3. Comparativo entre os dois sistemas

Ocorre diferença significativa na quantidade de refeições servidas nos dois siste-

mas, em função do período de atendimento, conforme segue:
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2.2.4. Faixa etária

Destaca-se que a idade coletada é a do aluno mais novo na turma, levando-se em

consideração aquela em que o aluno entra no ano letivo, até a idade em que o mais velho

termina o ano letivo.

Em função da falta de alunos ou salas, dependendo da localização e característica

de cada Unidade, as turmas são compostas com idades mistas, abrangendo entre 2 a 4 anos

de diferença no mesmo local. Apesar desse processo não ser o ideal, entende-se como acei-

tável uma vez que a ação busca a economicidade e o aproveitamento de pessoal, infra-

estrutura e inclusão de crianças, principalmente as que estão em risco social.

2.2.4.1. Sistema AFASC

A AFASC tem 171 turmas entre todos os Centros de Educação Infantil denomina-

das de Berçário, Maternal, Jardim I, Jardim II e Pré-escolar. As denominações apresentam-se

de forma diversa de Unidade para Unidade, inclusive a idade dos alunos (conforme pode

ser verificado com detalhes no anexo II). Além disso, existem várias turmas mistas, como já

foi descrito anteriormente.
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Faixa etária dos alunos matrculados
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Verifica-se no demonstrativo e gráfico abaixo, que a AFASC tem um índice de 27,31%

de crianças de 0 a 3 anos de idade, ou seja, 942 crianças, e 72,69% de crianças de 3 a 7 anos.

2.2.4.2. Sistema Prefeitura Municipal de Criciúma

A Prefeitura Municipal de Criciúma mantém 145 turmas de educação infantil nas Esco-

las da Rede Municipal. A idade dos alunos modifica bastante (conforme pode ser verificado com

detalhes no anexo III), inclusive com várias turmas mistas, como já foi descrito anteriormente.
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Para o exercício de 2004, a Prefeitura Municipal de Criciúma está abrindo novas

unidades de ensino infantil, chamadas de Centro de Educação Infantil Municipal - CEIM,

atendendo exclusivamente crianças de 0 a 6 anos nos períodos integral e parcial, conforme

a demanda da comunidade.

2.2.4.3. Comparativo entre os dois sistemas

A tabela e o gráfico abaixo demonstram os dados comparativos dos sistemas em

relação à faixa etária das crianças atendidas.

Destaca-se o pequeno número de crianças de 0 a 3 anos atendidas no município

de Criciúma: apenas 14,22%.

Percebe-se, ainda, que há grande concentração de crianças na AFASC na faixa de 3

a 7 anos (72,69%), porém, atualmente, a entidade vem desenvolvendo esforços junto a

Prefeitura para transferir as turmas de pré-escolar para a rede municipal.
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2.3. Qual o custo do Sistema AFASC e do Sistema da Rede Municipal de Ensino Infantil?

2.3.1. Custo por aluno

2.3.1.1. Sistema indireto - AFASC

O valor orçado pela Prefeitura Municipal para transferência financeira à AFASC, referen-

te ao programa de Educação Infantil, foi da ordem de R$ 7.500.000,00. O valor empenhado até

setembro foi de R$ 5.059.569,06R$ 5.059.569,06R$ 5.059.569,06R$ 5.059.569,06R$ 5.059.569,06 (67,46%) e devidamente liquidada a importância de R$ 4.922.410,79.

O custo por aluno do sistema indireto de ensino infantil da AFASC é da ordem de

R$ 162,99 reais/mês, conforme quadro a seguir:

2.3.1.2. Sistema direto - Prefeitura Municipal de Criciúma

O valor orçado para ao exercício de 2003, no programa de Educação Infantil, foi de R$

1.995.000,00. O valor empenhado até o mês de setembro foi da ordem de R$ 1.233.008,86 (61,80%).

Desse valor, R$ 353.409,45 são referentes aos investimentos nas escolas da rede municipal, resul-

tando em R$ 879.599,41 para a manutenção do ensino infantil desenvolvido pela Prefeitura.

No quadro a seguir estão listadas as despesas mensais informadas pela Prefeitura Municipal:
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O custo por aluno do sistema direto de ensino infantil do município de Criciúma

é da ordem de R$ 30,80 reais/mês, conforme quadro a seguir:

2.3.1.3. Comparativo entre os sistemas

O custo mensal por aluno da Prefeitura Municipal, sem considerar as diferenças

dos sistemas, representa 18,90% do valor gasto por aluno no sistema indireto.

No próximo capítulo serão abordados os temas referentes aos custos das diferen-

ças dos dois Sistemas: alimentação, assistência social, faixa etária, educadores e a estrutura.

2.4. Qual o custo das diferenças e o custo
projetado do Sistema AFASC para o Sistema da Prefeitura?

Objetiva-se, neste item, mensurar o custo das diferenças: alimentação e nutrição,

assistência ao educando e pessoal (educadores), bem como projetá-las para uma possível

assunção dos serviços da AFASC pela Prefeitura Municipal.
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2.4.1. Pessoal

Este item visa verificar o custo hora/aula da Rede Municipal de Ensino e da AFASC,

além do custo projetado caso a Prefeitura de Criciúma assumisse o pessoal daquela entidade.

Para efeito deste comparativo de dados, utilizou-se a folha de pagamento das

duas instituições referente ao mês de setembro de 2003.

2.4.1.1. Professores

2.4.1.1.1. Sistema AFASC

O quadro da AFASC é composto de cinco tipos de cargos de professores, variando

conforme a carga horária e a formação do profissional. A seguir, pode-se verificar os cargos,

a carga horária, a quantidade de profissionais, o valor da remuneração e o valor da hora/

aula, conforme quadro demonstrativo:

Pode-se verificar que a maioria dos professores tem carga horária de 30 horas,

com formação em magistério. Dessa forma, a média do valor hora/aula ficou mais próximo

dessa categoria. Entretanto, destaca-se que     76,20%     dos professores estão cursando nível

superior, o que provavelmente aumentará esse índice nos próximos anos.

Para efeitos de projeção, outro dado importante é a quantidade de horas/aula

que os professores da AFASC lecionam, que multiplicadas pela quantidade de professores

obtém-se 54.155 horas aula/mês.
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2.4.1.1.2. Sistema Prefeitura Municipal de Criciúma

A folha de pagamento dos professores da Rede Municipal, exclusivamente da Edu-

cação Infantil, é composta de quatro cargos: Professor I, Professor II, Professor III e Professor

IV, entretanto, não há nenhum educador como Professor II, conforme se pode verificar:

Por receberem benefícios diferentes como o triênio, a vantagem pessoal, as grati-

ficações, o anuênio, dentre outros, os salários brutos do professores da rede municipal são

bastante distintos, por isso utilizou-se a média da remuneração para a tabela acima.

Quase a totalidade dos professores da Educação Infantil tem carga horária de

110 horas, entretanto, ocorrem algumas variações, assim a tabela acima não demons-

tra com exatidão o valor da carga horária dos professores, porém a média do valor

hora/aula, a média da remuneração e a quantidade são os valores corretos, conforme

anexo IV.

2.4.1.1.3. Custo projetado dos professores

Este item verifica a projeção do custo dos professores da AFASC caso a educação

infantil seja assumida pela rede municipal. Chegou-se ao custo de R$ 260.485,55/mês.
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2.4.1.2. Diretores

2.4.1.2.1. Sistema AFASC

Constatou-se que dos 31 Centros de Educação Infantil, 29 dispõem de diretores.

Os demais possuem a direção mista com a escola da rede municipal que cederam as salas

de aula. Os diretores da AFASC estão distribuídos em três categorias salariais:

Para efeitos de projeção é importante precisar a quantidade de horas/ trabalha-

das dos diretores da AFASC. Multiplicando-se a carga horária pela quantidade de profissio-

nais obtém-se 6.3806.3806.3806.3806.380 horas/trabalhadas por mês.

2.4.1.2.2. Sistema Prefeitura Municipal de Criciúma

Constatou-se que das 60 escolas da Rede Municipal, apenas seis diretores estão

alocadas no quadro do Ensino Infantil, o restante é atendido pelas diretores do ensino
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fundamental. O demonstrativo a seguir representa o valor médio da hora trabalhada dos

diretores da Rede Municipal:

2.4.1.2.3. Projeção dos custos dos diretores

Caso a Prefeitura assuma o ensino infantil prestado pela AFASC, o custo dos dire-

tores será de R$ 52.954,00/mês, conforme quadro abaixo:

Destaca-se que algumas unidades da AFASC são muito próximas, ou melhor, jun-

tas no mesmo terreno, o que possibilitaria a unificação da direção juntamente com a redu-

ção de custos que esta ação proporcionaria.

2.4.1.3. Pessoal de apoio

Considera-se como pessoal de apoio os seguintes profissionais: Auxiliar de Enfer-

magem, Auxiliar de Diretor, Auxiliar de Manutenção, Babá, Crecheira, Monitora de Creche,

Monitor Noturno, Recepcionista, Secretária, Servente e Vigia.

2.4.1.3.1. Sistema AFASC

Foram demonstrados os valores brutos dos salários, segundo a folha de pagamen-

to do mês de setembro.
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2.4.1.3.2. Sistema Prefeitura Municipal de Criciúma

As informações referentes às funções do quadro anterior não foram coletadas na

Prefeitura, por não haver os respectivos cargos na educação infantil.

2.4.1.3.3. Custo projetado do pessoal de apoio

Como não existiam cargos similares na rede municipal de ensino infantil, foi ado-

tado o valor correspondente ao custo da AFASC, ou seja, R$ 47.469,83/mêsR$ 47.469,83/mêsR$ 47.469,83/mêsR$ 47.469,83/mêsR$ 47.469,83/mês, para projetá-

los na possível assunção pelo sistema da rede municipal de ensino.

Caso a prefeitura de Criciúma absorvesse os Centros da AFASC, vários profissio-

nais acima descritos seriam desnecessários, pois a Secretaria Municipal de Educação já

dispõe desses funcionários e a unificação com as escolas da rede tornaria desnecessária a

duplicidade de estrutura, como secretárias e recepcionistas.

2.4.1.4. Estagiários

A AFASC utiliza-se irregularmente de estagiários para executar a função de profes-

sor auxiliar, determinado no artigo 11º ∂da Resolução nº 01/02, do Conselho Municipal de

Educação. Dessa forma, se transposto para a Prefeitura, os estagiários deveriam ser substi-

tuídos por professores auxiliares, o que atenderia a Resolução.
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2.4.1.4.1. Sistema AFASC

Os estagiários da AFASC são divididos em duas categorias: de segundo e terceiro graus.

A tabela abaixo demonstra a quantidade de estagiários, a sua remuneração e o

custo da hora trabalhada.

Para efeitos de projeção, apresenta-se abaixo a quantidade de horas trabalhadas

pelos estagiários. Multiplicando-se a carga horária pela quantidade de profissionais obtém-

se 31.500 horas trabalhadas por mês.

2.4.1.4.2. Sistema Prefeitura Municipal de Criciúma

A Prefeitura Municipal não utiliza a figura do estagiário no quadro da educação

infantil, por isso utilizou-se como base o piso salarial do Professor I, conforme descrito:

2.4.1.4.3. Custo projetado dos estagiários

Caso a Prefeitura assuma o ensino infantil prestado pela AFASC, o custo dos pro-

fessores auxiliares, que substituiriam os estagiários, será de:
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2.4.2. Assistência ao educando

Este item visa verificar o custo da diferença dos profissionais do quadro da AFASC

e da Prefeitura, que prestam serviços de apoio e assistência ao educando.

2.4.2.1. Sistema AFASC

Segundo os dados fornecidos pela secretaria da AFASC, a quantidade e a respecti-

va remuneração dos profissionais de Assistência Social são os seguintes:

2.4.2.2. Sistema Prefeitura Municipal de Criciúma

Os dados fornecidos pela Prefeitura se referem à totalidade dos profissionais e ao

salário bruto com encargos, conforme segue:
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2.4.2.3. Custo comparativo dos sistemas da assistência ao educando

Quando da coleta dos dados, a AFASC forneceu a quantidade de profissionais soli-

citada no papel de trabalho somente com os valores do salário bruto. Já a Prefeitura forneceu

a quantidade de profissionais existentes no quadro com o salário bruto e encargos.

2.4.2.4. Custo projetado da assistência ao educando

O custo dos 13 profissionais da AFASC é R$ 11.915,46. No caso de serem assumi-

dos pela Prefeitura de Criciúma teriam um custo de R$ 12.708,84, apresentando uma dife-

rença a maior de R$ 793,38, conforme segue:
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2.4.3. Alimentação e nutrição

Este item visa verificar o custo da alimentação e nutrição do sistema direto e

indireto, pois há diferença na quantidade de refeições servidas pela Prefeitura e pela AFASC,

conforme o item 2.2.3.2.

2.4.3.1 - Custo da alimentação no Sistema AFASC

Os dados fornecidos pela AFASC para o levantamento do custo da alimentação e

nutrição das crianças foram referentes ao mês de setembro, conforme segue:

Entretanto, pelos levantamentos efetuados nos CEIs, constatou-se que a quanti-

dade de crianças é diferente da fornecida pela AFASC, bem como a existência de alunos em

período parcial que consumiam apenas uma refeição por dia, conforme já explanado no

item 2.2.3.2.1, quadro transcrito abaixo:

Assim, utilizou-se a quantidade de alunos colhida in loco com o número de refei-

ções apontadas anteriormente, contudo, mantém-se o valor das despesas com refeição

fornecida pela AFASC.

O quadro que segue apresenta o valor real do custo/refeição.

Obs: a AFASC recebe em alimentos o equivalente ao valor repassado pelo Governo Federal pelo PNAE - Programa Nacional
de Alimentação Escolar, porque os alunos matriculados nessa entidade são cadastrados no censo escolar da Prefeitura.
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O total recebido pela entidade até setembro de 2003 foi de R$ 42.556,37. Caso esse valor

fosse incluído no cálculo acima, representaria um acréscimo de 8,93% (R$ 0,18769 / refeição).

2.4.3.2. Sistema da Prefeitura Municipal de Criciúma

Os dados do custo da alimentação, fornecidos pela Prefeitura, foram baseados no

relatório de despesas do exercício de 2003, acumulado até o mês de setembro, conta contábil

12.306.0005.3.0007 - Alimentação e Nutrição, contudo, nesta conta são alocados todas as

despesas com a alimentação das crianças de toda a rede municipal de ensino.

A Central de Abastecimento da Prefeitura forneceu uma tabela com os valores

gastos com alimentação escolar, conforme segue:

Junto com os dados acima foram enviados os valores repassados às entidades

filantrópicas, aos CEIs e à Educação de Jovens e Adultos, porque os alunos dessas institui-

ções fazem parte do cadastro do Censo Escolar do Ministério da Educação, PNAE - Progra-

ma Nacional de Alimentação Escolar.
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Os valores do quadro a seguir foram repassados para as entidades mencionadas,

através de produtos alimentícios, até o mês de setembro de 2003, como forma de repasse,

pela Prefeitura, dos valores recebidos.

Os dois valores somados (R$ 665.401,22 e R$ 103.893,23) totalizam R$ 769.294,45,

montante bastante próximo do valor cadastrado na contabilidade anteriormente

referenciado.

Utilizando-se o valor informado pela Central de Abastecimento gasto com a ali-

mentação e a nutrição de toda a rede, refazem-se os cálculos:

2.4.3.3. Custo projetado da Alimentação

Conforme dados do item 2.4.3.1, o número de refeições por mês servidas no Siste-

ma AFASC é 345.862, que multiplicadas pelo custo médio do sistema da rede municipal

(item 2.2.3.2, R$ 0,24735/refeição), totaliza a importância de R$ 85.548,97.
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2.4.4 - Outras Despesas Operacionais

Verificou-se o custo das despesas operacionais não mensuradas nos itens anterio-

res, como: vale transporte, telefone, energia, água, gás, higiene e limpeza, manutenção,

serviços de terceiros e diversos.

[...]

Normalmente, as unidades escolares têm uma Associação de Pais e Professores -

APP, que espontaneamente contribuem com uma mensalidade ou doação de valor variado

conforme a capacidade contributiva. O recurso arrecadado é aplicado em despesas de pe-

queno valor. Assim, estas despesas da APP não estão contemplados neste item.

O valor total apresentado no quadro do item abaixo serve como referência para

alocar os outros custos operacionais para a AFASC e para a Prefeitura Municipal, no caso da

absorção da Educação Infantil pela Prefeitura de Criciúma.

2.4.4.1. Custo das outras despesas operacionais no Sistema AFASC

Para finalizar o total dos custos de manutenção da AFASC, é necessário levantar

os demais custos operacionais dos Centros de Educação Infantil:

2.5. Projeções/simulações finais

A partir de todas as considerações efetuadas até agora, busca-se neste item a com-

paração dos custos dos dois sistemas com a finalidade de chegar ao custo projetado da

Prefeitura Municipal, no caso da assunção da Educação Infantil da AFASC.
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2.5.1. Sistema AFASC

Foram levantados os custos de todos os CEIs, entretanto, o Centro Social Urbano

do Bairro Próspera e o do Bairro da Juventude, apenas despesas com pessoal foram incluí-

das, porque a AFASC cede somente professores para essas entidades e a prefeitura, também

procederia da mesma forma.

Na AFASC, conforme os itens anteriores, foram alocados recursos referentes aos

professores, diretores, pessoal de apoio e estagiários.

Para o cálculo das férias e 13º salário foram somados os salários mensais dos pro-

fessores, diretores e pessoal de apoio. Ao montante foi aplicado um doze avos do adicional

de férias (33,33%) e um doze avos referente à parcela mensal de previsão para o décimo

terceiro salário. Aos estagiários não foi aplicada esta provisão, porque essa categoria não

goza dos mesmos direitos dos demais profissionais.

Quanto aos encargos foram calculados 8,5% de FGTS e 1% do PIS sobre o valor da

folha de pagamento dos professores, diretores e pessoal de apoio, excluindo-se os estagiári-

os porque a AFASC é uma entidade filantrópica e não contribui com a parte patronal da

previdência, repassando apenas a parte da retenção dos funcionários.
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No papel de trabalho, elaborado no planejamento da auditoria, foi solicitado à

AFASC que fornecesse dados médios (janeiro a setembro) de fornecimento de refeição. A

AFASC forneceu os dados relativos ao mês de setembro de 2003. O valor de R$ 59.595,97

não inclui o repasse de alimentos da Central de Abastecimento da Prefeitura.

O número de crianças que freqüenta a AFASC é computado pelo Censo Escolar do

MEC para a rede municipal de Criciúma. Isso reverte em repasse de recursos do governo

federal ao município, que até setembro somou R$ 42.556,37. O município usa esse valor

para comprar alimentos e repassá-los à AFASC.

No que se refere à assistência ao educando foram elencados os profissionais

que contribuem secundariamente para a educação infantil, prestando serviços médi-

cos, dentários, acompanhamento nutricional e psicológico, além de assistência social.

Os custos, sem os encargos sociais, foram fornecidos através do papel de trabalho ela-

borado no planejamento.

As demais despesas foram agrupadas como outras despesas operacionais para

apuração do custo final da AFASC.

Conclusões:

1 – Apurou-se o custo mensal de R$ 407.119,35, aplicados apenas nos Centros de

Educação Infantil, não incluindo o da estrutura de apoio da AFASC. Caso

houvesse a assunção da educação infantil da AFASC por parte da Prefeitura

estes seriam suprimidos, pois a estrutura da Secretaria Municipal da Educa-

ção absorveria os custos.

2 – Multiplicando-se o valor mensal supra referido por nove meses (dados

consolidados até setembro de 2003, data da realização da auditoria) che-

gou-se ao valor de R$ 3.664.074,13. Deduzidos o valor de R$ 5.059.569,10,

repassados pela prefeitura à AFASC no mesmo período, resultou numa di-

ferença de R$ 1.395.494,93. Considera-se esse último valor como o utiliza-

do para custear a estrutura geral da AFASC, representando 27,58% do valor

repassado.

3 - Se dividirmos o valor mensal gasto nos CEIs da AFASC (R$ 407.119,35) pelo

número de crianças atendidas (3.449), resultaria em um custo mensal por

aluno de R$ 118,04. Dividindo-se a diferença entre o repasse e a despesa efetiva

(R$ 1.395.494,93), pelo custo médio mensal por aluno (R$ 118,04), poderiam

ser atendidas mais 1.314 crianças.....
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4 - Considerando que no levantamento efetuado “in loco” constatou-se uma lista

de espera, no final do ano letivo de 2003, de 613 crianças na AFASC e de 237 na

rede municipal de ensino, num total de 850 crianças. Poderia, então, a Prefei-

tura incluir a totalidade das crianças da lista de espera no sistema.

2.5.2. Projeção dos Custos da Assunção do
Sistema da AFASC pelo Sistema da Prefeitura Municipal - PMC I

Nesse item verifica-se o custo da transposição do ensino infantil do Sistema AFASC para o

da Prefeitura de Criciúma, levando em consideração os custos médios do pessoal da rede municipal.

Para efeitos de levantamento dos professores e diretores, como descrito nos itens

anteriores, apurou-se a quantidade de horas aula/trabalhada da AFASC e alocou-se o custo

médio dos respectivos profissionais na Prefeitura Municipal.

Entretanto, para o pessoal de apoio da AFASC, manteve-se os mesmos valores

gastos pela Entidade Filantrópica, uma vez que, se a Prefeitura assumisse os Centros da

AFASC vários profissionais seriam desnecessários, porque a Secretaria da Educação já dis-

põe desses funcionários no quadro, e esta unificação da estrutura, excluindo a duplicidade,

compensaria a remuneração maior dos técnicos do município.
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No cálculo das férias e 13º salário foram somados os salários mensais dos

professores, diretores, pessoal de apoio e professores auxiliares. Ao montante foi apli-

cado um doze avos do adicional de férias (33,33%) e um doze avos referente à parcela

mensal de previsão para o décimo terceiro salário.

Destaca-se que a substituição dos estagiários da AFASC pelo cargo de Professor

I da Prefeitura Municipal resultaria em um acréscimo de R$ 67.857,11, ou seja, 164,97%

do valor mensal gasto, atualmente, proveniente das despesas com os novos professores

que atenderiam a resolução do Conselho Municipal (R$ 108.990,00), menos os estagiári-

os da AFASC (R$ 41.132,89).

Para efetuar o levantamento dos encargos da Prefeitura Municipal, foi apli-

cado sobre o total da folha de pessoal mensal (R$ 536.230,01), o índice de 17,2183%

referente à parte patronal que a Prefeitura deve recolher ao Criciúma Prev - Entidade

de Previdência Municipal, exceto o pessoal de assistência ao educando. A Prefeitura

Municipal preencheu o papel de trabalho com a remuneração acrescida de encargos.

Mantendo o mesmo princípio dos itens anteriores, para alimentação e nu-

trição, levantou-se a quantidade de refeições servidas pela AFASC (345.862 refeições).

Foi aplicado o valor médio das refeições servidas pela rede municipal (R$ 0,27881).

Ressalta-se que o valor médio das refeições servidas pela Prefeitura Municipal é

R$ 0,27881 e na AFASC este valor é R$ 0,17231, porém, quando acrescido o valor das

mercadorias repassadas pela Prefeitura o custo da AFASC por refeição chega a

R$ 0,18769. A Entidade Filantrópica tem um custo 38,20% menor que a Prefeitura

Municipal.

Na Assistência ao Educando foram transpostos os cargos do sistema AFASC

para o sistema da rede municipal de Criciúma, com os salários e encargos da Prefei-

tura municipal.

No que tange as outras despesas operacionais manteve-se na prefeitura muni-

cipal os mesmos valores apurados no Sistema AFASC.

Conclusões:

1 - Apurou-se que a Prefeitura Municipal de Criciúma gastaria mensalmente

a importância de R$ 748.054,20, caso assumisse a educação infantil do

Sistema AFASC. Entretanto, destaca-se que ocorreu uma variação signifi-

cativa do custo do sistema AFASC transposto para a Prefeitura, conforme

segue:
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1.1 - Com relação à remuneração, observa-se que pelo Subtotal Pessoal houve um

acréscimo de 88,57%, que é decorrente da remuneração superior dos profissi-

onais da prefeitura em relação aos da AFASC.

1.2 - No que se refere aos professores, cabe destacar que na rede municipal há

uma quantidade maior de profissionais com nível superior e de pós-gradua-

ção. Isso reflete no valor da remuneração.

1.3 - A boa remuneração dos professores da prefeitura favorece a qualidade de

ensino do município.

1.4 - A utilização de estagiários pela AFASC, na função de professor auxiliar, tam-

bém favorece o baixo custo da remuneração do seu pessoal.

1.5 – A AFASC possui 9,5% de encargos e a Prefeitura 17,2183%. A diferença entre elas é

7,7183%. Entretanto, como o custo do pessoal da AFASC é R$ 284.374,07 e na Prefei-

tura R$ 536.230,01, há um acréscimo de R$ 63.125,91 de encargos para a Prefeitura.

2 - Sobre a alimentação e a nutrição, percebe-se também uma diferença significativa,

pois o custo por aluno, como foi analisado anteriormente, no item 2.4.3.1, na AFASC

é R$ 0,17231 e o da Prefeitura é 0,27881, o que resulta em uma diferença a maior de

38,20%. Este fato não era esperado, pois a Prefeitura adquire grandes quantidades de

alimentos para o ensino fundamental e infantil, possui depósito adequado (Central

de Alimentos) e distribuição própria, ao contrário da AFASC em que as mercadorias

devem ser entregues nas unidades de ensino e em quantidades menores. Além disso,

caso a prefeitura assumisse os encargos da alimentação das crianças da AFASC, deve-

ria contratar quantidade maior de alimentos, diminuindo custos.
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3 - Multiplicando-se o valor mensal de R$ 748.054,20 por nove meses (dados consolida-

dos até setembro de 2003), apurou-se o valor de R$ 6.732.487,80. Deduzidos o repas-

sado para a AFASC de R$ 5.059.569,10, no mesmo período, necessitaria, ainda, de

um dispêndio da ordem de R$ 1.672.918,75. Portanto, para atender o mesmo núme-

ro de crianças da AFASC, a prefeitura necessitaria desembolsar mais recursos. Portan-

to, não haveria possibilidade de inclusão de novas crianças no sistema.

4 - Se dividirmos o valor mensal projetado para a Prefeitura (R$ 748.054,20), pelo número

de crianças atendidas (3.449), resultaria em um custo mensal por aluno de R$ 216,89.

Entretanto, as considerações acima devem ser revistas, porque ocorre diferença

de parâmetros em alguns itens analisados, conforme veremos no próximo tópico.

2.5.3. Simulação da assunção do Sistema da AFASC pelo Sistema Prefeitura Municipal- PMC II

Este tópico tem por finalidade amenizar as diferenças existentes entre a estrutura

da AFASC e da Prefeitura Municipal, considerando as possibilidades de redução de custos

por parte da Prefeitura e mantendo os parâmetros do Sistema AFASC.

Serão justificados somente os dados que foram alterados:
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Professores: considerando que os professores da AFASC, caso sejam assumidos pela

Prefeitura, necessitarão de concurso público e serão admitidos com os salários iniciais do

plano de cargos e salários da Prefeitura, portanto, a média utilizada no item anterior não

refletiria a realidade dos novos profissionais admitidos, desta forma, utilizou-se uma redução

de 20% do valor dos professores do item anterior, gerando uma redução de R$ 52.097,11.

Diretores: considerando que algumas unidades da AFASC estão muito próximas ou jun-

tas das unidades da rede municipal de ensino, considerou-se a possibilidade da redução de 20%

(vinte por cento) dos diretores no caso da fusão dos CEIs com a rede municipal, desta forma,

reduzindo o valor gasto de R$ 52.954,00 para R$ 42.363,20, gerando uma diferença de R$ 10.590,80.

Pessoal de Apoio e Assistência ao Educando: a unificação dos dois sistemas possi-

bilitará a redução de custos em função da duplicidade de estrutura e de pessoal existente.

Dessa forma, utilizou-se o percentual de redução de 20% (vinte por cento) sobre o valor

desses itens no quadro anterior, gerando a diferença de R$ 12.035,74.

Estagiários/Professores auxiliares: para efeitos de comparação, alocou-se o valor gasto

com estagiários pela AFASC na simulação da Prefeitura, desta forma, igualando a

desproporcionalidade que esta categoria imputou nos cálculos anteriores, não que esta prática

fosse aceita por este Tribunal, mas, simplesmente para tornar a comparação mais igualitária.

Férias, 13º salário, Subtotal Pessoal e Encargos: esses itens foram alterados indire-

tamente por causa das modificações descritas acima.

Conclusões:

1 - Desta forma, projetando a unificação dos sistemas haverá a possibilidade da racio-

nalização dos custos em função das duplicidades existentes, conforme segue:
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1.1 - Com relação à remuneração, observa-se que pelo Subtotal Pessoal houve um

acréscimo da ordem de 31,25%, que, ainda, é decorrente da remuneração supe-

rior dos profissionais da prefeitura em relação aos da AFASC.

1.2 - A utilização de estagiários pela Prefeitura Municipal, na função de professor

auxiliar, favorece o baixo custo da remuneração do pessoal nesta simulação.

1.5 - No que tange aos encargos, cabe ressaltar que tanto a prefeitura quanto a AFASC

possuem encargos diferentes, isto é, enquanto a AFASC tem 9,5% e a Prefeitura

17,2183%, o que representa apenas uma diferença de 7,7183% de encargos. Entre-

tanto, como o custo do pessoal da AFASC é de R$ 284.374,07 e na Prefeitura de R$

373.237,14, resultou em um acréscimo de R$ 28.416,57 de encargos.

2 – No que se refere à Alimentação e Nutrição, considera-se que os valores da

Prefeitura constantes anteriormente, em função da escala maior de aquisição,

deveriam sofrer uma significativa redução de custos, entretanto, esse item ne-

cessita de uma melhor avaliação para mensurar esta redução.

3 - Multiplicando-se o valor mensal de R$ 550.351,99 por nove meses (dados conso-

lidados até setembro de 2003, data da realização da auditoria), apurou-se o valor

de R$ 4.953.167,95, deduzidos o valor repassado para a AFASC de R$ 5.059.569,10,

no mesmo período, resulta em uma valor residual positivo de R$ 106.401,11.

4 - Se dividirmos o valor mensal, nesta simulação, R$ 550.351,99, pelo número de

crianças matriculadas na AFASC, 3.449, resultaria num custo mensal por alu-

no de R$ 159,57. Dividindo-se a diferença entre o repasse e a despesa efetiva

(R$ 106.401,11), pelo custo médio mensal por aluno (R$159,57), poderiam ser

atendidas mais 74 crianças.

5 - Respondendo ao Problema de Auditoria - Se a Prefeitura assumisse a educação

infantil da AFASC e adotasse os mesmos critérios da entidade filantrópica, po-

deria atender novas crianças no sistema.

Capítulo III - Conclusões e Recomendações

3.1. Conclusões

De maneira geral, a auditoria procurou avaliar o comportamento do serviço pú-

blico de ensino infantil no município de Criciúma, executado de forma indireta por entida-

de filantrópica - AFASC, e direta pela Prefeitura Municipal de Criciúma.
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Contudo, preliminarmente, faremos algumas considerações:

1 - Considerando que a Prefeitura Municipal de Criciúma, nos últimos três exer-

cícios, cumpriu o disposto no artigo 169 da Constituição Federal e a Lei Com-

plementar nº 101/2000 (LRF), que trata de pessoal. Em 2000 aplicou 31,10%,

em 2001 35,96%, em 2002 32,62. A Prefeitura Municipal obteve uma mar-

gem, no exercício de 2002, no montante de R$ 24.738.655,23 para com os

gastos com pessoal, valor suficiente para absorver as despesas com pessoal

propostas no item 2.5.2;

2 - Considerando que o Tribunal Pleno, quando da apreciação do processo 01/

00943500 - Prestação de Contas do Prefeito Municipal exercício 2000, deter-

minou à Diretoria de Controle dos Municípios -DMU, para que incluísse em

sua programação a realização de auditoria na Prefeitura Municipal de Criciúma,

para verificar o procedimento adotado na transferência da execução da Educa-

ção Infantil para uma associação privada, custeada por subvenções sociais;

3 - Considerando o projeto de auditoria, bem como a execução e a análise em tela,

efetuamos algumas conclusões arroladas a seguir, divididas conforme as ques-

tões e o problema:

3.1.1. As principais diferenças entre os dois sistemas

1 - Uma das principais diferenças evidenciadas entre os Sistemas de Ensino Infan-

til do Município de Criciúma refere-se ao período de atendimento. Na AFASC

predomina o atendimento em período integral (88,95%) do total de crianças

atendidas, enquanto que no ensino infantil administrado diretamente pela

Prefeitura Municipal o atendimento é 100% em período parcial (item 2.2.1);

2 – Quanto a pessoal, existem diferenças significativas entre os dois sistemas,

principalmente no grau de capacitação. Na Prefeitura Municipal 31% dos pro-

fessores possuem formação superior e 17,9% são pós-graduados. Na AFASC,

apenas 7,8% possuem formação superior e 2% com pós-graduação (item 2.2.2.1);

3 - Das 171 turmas da AFASC, 39,18% ultrapassam o número mínimo de alunos/

professores e 16,55% das 145 turmas na rede municipal (item 2.2.2.2). A rela-

ção de alunos por professores em sala de aula atende parcialmente o que dis-

põem a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) e a Resolu-

ção nº 01/02 do Conselho Municipal de Educação.
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4 - A assistência ao educando é provida de atendimento médico, dentário, psicológico,

além de nutricionista, fonoaudiólogo, orientador pedagógico e agente de saúde. A

AFASC administra o atendimento de fonoaudiólogos e psicólogos com visitas

agendadas e com a presença dos pais nos centros de ensino. O atendimento médi-

co é prestado preventivamente e nos casos de acidentes e problemas de saúde o

atendimento é efetuado pelos postos da rede municipal. Na Prefeitura Municipal

as crianças são atendidas nos postos de saúde do município (item 2.2.3.1);

5 - Em relação à alimentação existe uma diferença substancial. A AFASC, em fun-

ção do atendimento integral, oferece 05 (cinco) refeições por dia a cada crian-

ça, enquanto na Prefeitura Municipal as crianças recebem apenas 01 (uma)

refeição (item 2.2.3.2);

6 - Do total de crianças atendidas pela AFASC, 72,69% delas estão na faixa etária

de 3 a 7 anos e 27,31% de 0 a 3 anos Na Prefeitura Municipal todas as crianças

atendidas têm entre 3 a 7 anos de idade (item 2.2.4);

3.1.2. Custo do Sistema Direto e do Sistema Indireto

3.1.2.1. O custo total dos sistemas (direto e indireto), considerando-se apenas os

valores repassados à AFASC e o total empenhado na Prefeitura a título de ensino infantil,

menos os investimentos, sem considerar as diferenças apurados na terceira questão, é R$

30,80 (trinta reais e oitenta centavos) no sistema direto e R$162,99 (cento e sessenta e dois

reais e noventa e nove centavos) na administração indireta. (item 2.3.1)

3.1.3. Custo Projeto do Sistema Indireto para Sistema Direto

3.1.3.1 - Custo do Sistema AFASC (Indireto)

1 - Apurou-se o custo mensal de R$ 407.119,35, aplicados apenas nos Centros de

Educação Infantil, não incluindo o custo da estrutura de apoio da AFASC. No

caso da assunção da educação infantil da AFASC por parte da Prefeitura esses

seriam suprimidos, pois a estrutura da Secretaria Municipal da Educação ab-

sorveria os custos. (item 2.5.1)

2 - Multiplicados o valor mensal supra referido por nove meses (dados consolida-

dos até setembro de 2003) chegou-se ao valor de R$ 3.664.074,13. Deduzidos

de R$ 5.059.569,10, repassados pela prefeitura à AFASC no mesmo período,

resultou numa diferença de R$ 1.395.494,93. Considera-se esse último valor



Auditoria de Gestão no Ensino Infantil – Relatório

302 Revista do Tribunal de Contas de Santa Catarina

como o utilizado para custear a estrutura geral da AFASC, representando 27,58%

do valor repassado. (item 2.5.1)

3 - Ao dividirmos o valor mensal gasto nos CEIs da AFASC (R$ 407.119,35) pelo

número de crianças atendidas (3.449), resultou em um custo mensal por alu-

no de R$ 118,04. Dividindo-se a diferença entre o repasse e a despesa efetiva

(R$ 1.395.494,93), pelo custo médio mensal por aluno (R$ 118,04), poderiam

ser atendidas mais 1.314 crianças. (item 2.5.1)

4 - A lista de espera, no final do ano letivo de 2003, é de 613 crianças na AFASC e 237

na rede municipal de ensino, totalizando 850 crianças. Com isso, poderia a Pre-

feitura incluir a totalidade de crianças da lista de espera no sistema. (item 2.5.1)

3.1.3.2. Projeção do Custo da Transposição do Sistema AFASC para a rede municipal - PMC I

1 - Apurou-se que a Prefeitura Municipal de Criciúma gastaria mensalmente a

importância de R$ 748.054,20, caso assumisse a educação infantil do Sistema

AFASC. Entretanto, destaca-se que ocorreu uma variação significativa do custo

do sistema AFASC transposto para a Prefeitura. (item 2.5.2)

1.1 - Com relação a remuneração, observa-se que houve um acréscimo da ordem

de 88,57%, que é decorrente da remuneração superior dos profissionais da

prefeitura em relação aos da AFASC.

1.2 - No que se refere aos professores, cabe destacar que na rede municipal há

uma quantidade maior de docentes com nível superior e de pós-graduação.

Esse fato reflete no valor da remuneração dos profissionais.

1.3 - A utilização de estagiários pela AFASC, na função de professor auxiliar, tam-

bém favorece o baixo custo da remuneração de seu pessoal.

1.4 - No que tange aos encargos, cabe ressaltar que tanto a prefeitura, quanto a

AFASC têm encargos diferentes, isto é, enquanto a AFASC tem 9,5% e a Prefei-

tura 17,2183%, o que representa uma diferença de apenas 7,7183% de encargos.

Entretanto, como o custo do pessoal da AFASC é de R$ 284.374,07 e na Prefei-

tura de R$ 536.230,01, a diferença de percentual resultou em um acréscimo de

R$ 63.125.91 de encargos.

2 - Sobre a alimentação e nutrição, também, percebe-se uma diferença significati-

va, pois o custo por aluno na AFASC é R$ 0,17231 e o da Prefeitura é R$ 0,27881,

resultando numa diferença a maior de 38,20%, sendo que este fato não era

esperado, pois a prefeitura adquire grandes quantidades de alimentos, para o
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ensino fundamental e infantil, possui depósito adequado (Central de Alimen-

tos) e distribuição própria, ao contrário da AFASC em que as mercadorias de-

vem ser entregues nas unidades de ensino e em quantidades menores. Além

disso, caso a prefeitura assumisse os encargos da alimentação das crianças da

AFASC, deveria contratar quantidade maior de alimentos, diminuindo custos.

3 - Multiplicados o valor mensal de R$ 748.054,20 por nove meses (dados conso-

lidados até setembro de 2003), apurou-se o valor de R$ 6.732.487,80, deduzi-

dos o repassado para a AFASC de R$ 5.059.569,10, no mesmo período, necessi-

taria, ainda, de um dispêndio da ordem de R$ 1.672.918,75. Portanto, para

atender o mesmo número de crianças da AFASC, a prefeitura necessitaria de-

sembolsar mais recursos.

4 - Dividiu-se o valor mensal projetado para a Prefeitura (R$ 748.054,20) pelo

número de crianças atendidas (3.449), o que resultou em um custo mensal

por aluno de R$ 216,89.

3.1.3.3. Simulação da Projeção do Custo da
    Transposição do Sistema AFASC para a rede municipal - PMC II

1 - Na unificação dos sistemas haverá a possibilidade da racionalização dos custos

em função das duplicidades existentes. Considerou-se uma redução da ordem

de 20% no custo de professores, diretores e pessoal de apoio.

1.1 - Quanto à remuneração, observou-se que houve acréscimo de 31,25% na AFASC,

que ainda é decorrente da remuneração superior dos profissionais da prefeitu-

ra em relação aos da AFASC.

1.2 - A utilização de estagiários pela Prefeitura Municipal, na função de professor

auxiliar, favorece o baixo custo da remuneração do pessoal nesta simulação.

1.5 – Cabe ressaltar que tanto a prefeitura quanto a AFASC têm encargos diferen-

tes, isto é, enquanto a AFASC tem 9,5% e a Prefeitura 17,2183%, o que represen-

ta apenas uma diferença de 7,7183% de encargos. Entretanto, como o custo do

pessoal da AFASC é de R$ 284.374,07 e na Prefeitura de R$ 373.237,14, resultou

em um acréscimo de R$ 28.416,57 de encargos.

2 – No que se refere à alimentação e nutrição, considera-se que os valores da Prefei-

tura, constantes no quadro acima, em função da escala maior de aquisição, de-

veriam sofrer uma significativa redução de custos, entretanto, esse item necessi-

ta de uma melhor avaliação para contabilizar esta redução no presente estudo.
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3 - Multiplicou-se o valor mensal de R$ 550.351,99 por nove meses (dados conso-

lidados até setembro de 2003) e apurou-se R$ 4.953.167,95. Deduzidos o repas-

sado para a AFASC de R$ 5.059.569,10, no mesmo período, resulta em valor

residual positivo de R$ 106.401,11.

4 - Se dividirmos o valor mensal, nesta simulação, R$ 550.351,99, pelo número de

crianças matriculadas na AFASC, 3.449, resultaria num custo mensal por alu-

no de R$ 159,57. Dividindo-se a diferença entre o repasse e a despesa efetiva

(R$ 106.401,11), pelo custo médio mensal por aluno (R$159,57), poderiam ser

atendidas mais 74 crianças.

3.1.4. Analisando os custos atuais e mantidos os parâmetros da AFASC,
se o atendimento fosse executado diretamente pela rede municipal de Criciúma,
proporcionaria a inclusão de novas crianças no Sistema?

Como foram efetuadas duas projeções e simulações - PMC I e PMC II, conforme

itens anteriores, existem duas respostas ao problema de auditoria.

PROJEÇÃO PMC I:

Se considerarmos os custos médios do pessoal da Educação Infantil do Município

de Criciúma, não haveria possibilidade de inclusão de novas crianças no sistema, pois o

custo da transposição do sistema AFASC para a rede municipal é superior ao valor repassa-

do àquela entidade filantrópica. (item 2.5.2);

SIMULAÇÃO PMC II:

Considerando que na unificação dos sistemas haverá racionalização de custos;

Considerando a possibilidade de duplicidade de funções e estruturas;

Considerando, também, que na absorção do pessoal necessário, haverá necessida-

de de concurso público e que estes profissionais serão admitidos nas faixas iniciais do

Plano de Carreira, portanto, desconsiderando os valores médios de salários da Prefeitura,

utilizado da projeção PMC I;

Considerando, ainda, que o problema insere no seu bojo, a manutenção dos

parâmetros da AFASC.

Nessas condições haveria possibilidade de inclusão de 74 novas crianças no siste-

ma. (item 2.5.3)



Auditoria de Gestão no Ensino Infantil – Relatório

305Julho/2004

3.2. Recomendações

Considerando as conclusões supracitadas e mais o que dos autos consta, reco-

menda-se:

3.2.1 - De imediato, enquanto não houver a unificação dos Sistemas, que a Prefei-

tura Municipal de Criciúma:

3.2.1.1 - efetue controle sobre os serviços prestados pela AFASC, na parte da edu-

cação infantil, através da Secretaria Municipal de Educação e/ou através do

Sistema de Controle Interno;

3.2.1.2 - tenha maior rigor na prestação de contas dos recursos repassados à AFASC,

isto é, que a parcela seguinte somente seja repassada quando a anterior estiver

devidamente prestada, conforme determina o art. 44 da Resolução nº TC-16/94;

3.1.2.3 - faça checagem dos procedimentos relativos à aquisição e distribuição de

alimentos para nutrição das crianças do sistema direto, uma vez que se cons-

tatou um custo muito elevado “per capita”;

3.1.2.4 - proceda estudos no sentido de absorver por completo a aquisição e dis-

tribuição dos alimentos da AFASC; dessa forma, visa-se economia de escala e

maior controle sobre os recursos da Prefeitura;

3.1.2.5 - desenvolva análise criteriosa com a intenção de unificar os Centros de

Ensino Infantil da AFASC que se situam próximos/juntos das unidades da Rede

Municipal; desta forma, racionaliza-se a duplicidade de pessoal e da estrutura.

3.1.2.6 - exija, como entidade mantenedora do sistema AFASC, o cumprimento da

Resolução 01/02 do Conselho Municipal de Educação, para cessar a utilização

de estagiários na função de professor auxiliar;

3.1.2.7 - certifique-se que os recursos do programa de ensino infantil, repassados

ao sistema AFASC, seja exclusivamente utilizado para a manutenção dos Cen-

tros de Educação Infantil;

3.2.2 - que a Prefeitura proceda estudos para absorver, gradativamente, o ensino

infantil da AFASC, uma vez que esta é uma entidade filantrópica com finalida-

de precípua de assistência social;

3.2.3 - que o Tribunal de Contas, através da Diretoria de Municípios, proceda o

monitoramento ou aprofundamento desta auditoria de Gestão, verificando

outros aspectos, principalmente o da legalidade.
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4.1. Proposta de Encaminhamento

Ante todo o exposto, submetemos o presente Relatório de Auditoria Operacional à

consideração superior sugerindo, preliminarmente, que sejam os presentes autos encaminha-

dos ao Gabinete do Exmo. Sr. Presidente, para fins de autorização da continuação da auditoria.

É o relatório, 09 de dezembro de 2003.

JOÃO LUIZ GATTRINGERJOÃO LUIZ GATTRINGERJOÃO LUIZ GATTRINGERJOÃO LUIZ GATTRINGERJOÃO LUIZ GATTRINGER
Diretor da DMUDiretor da DMUDiretor da DMUDiretor da DMUDiretor da DMU

SONIA ENDLER
Analista de Controle Externo

Chefe da Divisão 7/DMU

ROBERTO S. FLEISCHMANN
Analista de Controle Externo

LEONIR SANTINI
Analista de Controle Externo

Coordenador

JOÃO LUIZ GATTRINGER
Analista de Controle Externo

Diretor da DMU

De acordo com a informação prestada.

Sugere-se o envio da informação ao Exmo. Sr. Conselheiro-Presidente para as

providências cabíveis.

DMU, 28 de outubro de 2003
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Processo nº: AOR 04/00896818*
UG/Cliente: Prefeitura Municipal De Criciúma - SC
Responsável: Décio Góes
Interessado: Décio Góes
Assunto: Auditoria de Gestão Referente à Educação Infantil -

Transferência de Recursos à AFASC

Relatório

Trata o presente processo de relatório da auditoria de gestão, na modalidade de

desempenho, realizada pela equipe composta pelos servidores: João Luiz Gattringer, Leonir

Santini, Roberto S. Fleischmann e Sonia Endler, participantes do IIIº Programa de Capacitação

em Metodologia da Auditoria de Gestão no Setor Público.

O objetivo da auditoria de gestão foi avaliar o serviço público de ensino infan-

til do município de Criciúma, que é executado de forma direta através da Prefeitura

Municipal (Sistema Direto) e indiretamente por um entidade filantrópica denomina-

da AFASC - Associação Feminina e Assistência Social de Criciúma (Sistema Indireto),

subsidiada com recursos do Orçamento Municipal, conforme se pode constatar à fl.

04 do presente processo.

O período de abrangência da auditoria restringiu-se aos meses de janeiro a se-

tembro de 2003.

À f l. 12 constatam-se as razões que determinaram a realização da auditoria, nos

seguintes termos:

Chamou atenção, o fato de que no orçamento, a parte mais significativa é destina-
da à AFASC.

A Lei Municipal nº 4.434, de 12/12/2002, que aprovou o orçamento municipal de
Criciúma para o exercício de 2003, destinou para a manutenção do ensino infantil
R$ 9.495.000,00. Desses, R$ 7.500.000,00 foram alocados para a manutenção do
ensino infantil - repasse à AFASC, e o mesmo orçamento contempla o montante de
R$ 1.995.000,00 para a execução direta.

* Textos extraídos do processo AOR 04/00896818. A numeração dos itens do original foi mantida.
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Dessa forma, houve por bem uma equipe de auditoria [...] analisar se, mantidos os
padrões AFASC, seria mais econômico a gestão direta dos recursos pela Prefeitura e
se a economia gerada poderia inserir no sistema as crianças que estão na lista de
espera por falta de vagas, atendendo, assim, a norma constitucional.

Tem-se então o seguinte problema de auditoria: “analisando os custos atuais e manti-

dos os parâmetros utilizados pela AFASC, se o atendimento fosse executado diretamente pela

Prefeitura Municipal de Criciúma proporcionaria a inclusão de novas crianças no sistema?

As questões de auditoria foram as seguintes:

a) quais as principais diferenças entre o sistema direto e indireto?

b) qual o custo do sistema direto e do sistema indireto?

c) qual o custo projetado do sistema indireto para o sistema direto?

É o relatório.

Da Instrução

Após a coleta e análise dos dados, a equipe de auditoria teceu as seguintes conclusões:

Quanto à principal diferença entre os dois sistemas, conforme fls. 87/88:

1 - uma das principais diferenças evidenciadas entre os Sistemas de Ensino Infan-

til do Município de Criciúma refere-se ao período de atendimento. Na AFASC

predomina o atendimento em período integral (88,95%) do total de crianças

atendidas, enquanto que no ensino infantil administrado diretamente pela

Prefeitura Municipal o atendimento é de 100% em período parcial;

2 - com r elação ao pessoal existem diferenças significativas entre os dois sis-

temas, principalmente no grau de capacitação. Na Prefeitura Municipal,

31% dos professores possuem formação superior e 17,9% são pós-gradua-

dos. Na AFASC, apenas 7,8% possuem formação superior e 2% com pós-

graduação;

3 - das 171 turmas da AFASC, 39,18% ultrapassaram o número mínimo de alunos/

professores e 16,55% das 145 turmas na rede municipal. A relação de alunos por

professores em sala de aula, basicamente atende o que dispõem a LDB - Lei de

Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) e a Resolução nº 0 1/02 do Conse-

lho Municipal de Educação;



Auditoria de Gestão no Ensino Infantil – Parecer e Voto

311Julho/2004

4 - a assistência ao educando é provida de atendimento médico, dentário, psicológi-

co, além de nutricionista, fonoaudiólogo, orientador pedagógico e agente de

saúde. A AFASC administra o atendimento de fonoaudiólogos e psicólogos com

visitas agendadas e com a presença dos pais nos centros de ensino. O atendi-

mento médico é prestado preventivamente e nos casos de acidente e problemas

de saúde o atendimento é efetuado pelos postos da rede municipal. Na Prefeitu-

ra Municipal as crianças são atendidas nos postos de saúde do município;

5 - em relação à alimentação existe uma diferença substancial. A AFASC, em função do

atendimento integral, oferece 05 (cinco) refeições por dia a cada criança, enquanto

na Prefeitura Municipal as crianças recebem apenas 01 (uma) refeição;

6 - do total de crianças atendidas pela AFASC, 72,69% delas estão na faixa etária de

3 a 7 anos e 27,31% de 0 a 3 anos. Na Prefeitura Municipal todas as crianças

atendidas têm entre 3 a 7 anos de idade.

Quanto ao custo por aluno do sistema direto e do sistema indireto (fl.88):

O custo total dos sistemas (direta e indireto), considerando-se apenas os valores

repassados à AFASC e o total empenhado na Prefeitura a título de ensino infantil,

menos os investimentos, sem considerar as diferenças apurados na terceira ques-

tão, é R$ 30,80 (trinta reais e oitenta centavos) no sistema direto e R$ 162,99

(cento e sessenta e dois e noventa e nove centavos) na administração indireta.

O custo por aluno do sistema indireto foi calculado assim (fl. 65):

O custo por aluno do sistema direto foi calculado assim (fl. 66):
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Quanto ao custo projetado do sistema indireto para o sistema direto (fl. 88):

1 - Apurou-se o custo mensal de R$ 407.119,35, aplicados apenas nos Centros de Edu-

cação Infantil, não incluindo o custo da estrutura de apoio da AFASC. No caso da

assunção da educação infantil da AFASC por parte da Prefeitura esses seriam supri-

midos, pois a estrutura da Secretaria Municipal da Educação absorveria os custos.

2 - Multiplicados o valor mensal supra-referido por nove meses (dados consolidados até

setembro de 2003) chegou-se ao valor de R$ 3.664.074,13. Deduzidos o valor de R$

5.059.569,10, repassados pela prefeitura à AFASC no mesmo período, resultou numa

diferença de R$ 1.395.494,93. Considera-se esse último valor como o utilizado para

custear a estrutura geral da AFASC, representando 27,85%, do valor repassado.

3 - Ao dividirmos o valor mensal gasto nos CEIs da AFASC (R$ 407.119,35) pelo

número de crianças atendidas (3.449), resultou em um custo mensal por alu-

no de R$ 118,04. Dividindo-se a diferença entre o repasse e a despesa efetiva

(R$ 1.395.494,93), pelo custo médio mensal por aluno (R$ 118,04), poderiam

ser atendidas mais 1.314 crianças.

4 - A lista de espera no final do ano letivo de 2003 é de 613 crianças na AFASC e

237 na rede municipal de ensino, totalizando 850 crianças. Poderia a Prefeitu-

ra incluir a totalidade das crianças da lista de espera no sistema.

A equipe realizou duas projeções e simulações em relação ao custo da transposi-

ção do sistema AFASC para a rede municipal, identificadas como PMC I e PMC II.

Na projeção PMC I apurou-se um custo mensal de R$ 748.054,201, caso a Prefeitura

Municipal assumisse a educação infantil do Sistema AFASC; o que, conforme se constata à fl. 90,

totalizaria um custo (considerados os nove meses consolidados até setembro de 2003) de R$

6.732.487,80. Tal valor, deduzido o repasse de R$ 5.059.569,10 para a AFASC, necessitaria ainda,

par a atender o mesmo número de crianças, um dispêndio a maior por parte da Prefeitura na

ordem de R$ 1.672.918,75. Justificou-se tal elevação de custos em razão: a) da remuneração

superior dos profissionais da Prefeitura em relação aos da AFASC; b) da conseqüente elevação

dos encargos financeiros; c) da utilização de estagiários pela AFASC na função de professor

auxiliar, o que favorece o baixo custo da remuneração do pessoal da AFASC; d) do custo da

1 Conforme se constata no quadro de fls. 80/81, foram considerados como custos médios do pessoal da
rede municipal os seguintes itens: professores, diretores, pessoal de apoio, assistência ao educando,
estagiários/professores auxiliares, férias e 13º salário, acrescentados os encargos, alimentação e nutri-
ção e outras despesas operacionais, fazendo-se uma projeção em nove meses.
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alimentação e nutrição por aluno no sistema direto ser superior ao indireto, fato não esperado,

pois a prefeitura adquire grandes quantidades de alimentos, possui depósito adequado e distri-

buição própria, enquanto a AFASC adquire quantidades menores de alimentos e ainda há a

necessidade de o vendedor entregá-los nas unidades de ensino.

Na projeção PMC II apurou-se um custo mensal de R$ 550.351,992, considerando-

se a unificação dos sistemas. Assim, multiplicando-se o valor mensal acima citado por nove

meses tem-se o total de R$ 4.953.167,95, do qual deduzindo-se o repasse à AFASC de R$

5.059.569,10, resulta em um resíduo positivo de R$ 106.401,11. Para a obtenção desses valo-

res assim descreve a equipe de auditoria, às fls. 90/91:

1 - Na unificação dos sistemas haverá a possibilidade da racionalização dos custos

em função das duplicidades existentes, considerou-se uma redução da ordem

de 20% no custo de professores, diretores e pessoal de apoio.

1.1 - Quanto à remuneração, observou-se que houve um acréscimo de 31,25% na

AFASC, que é decorrente da remuneração superior dos profissionais da Prefei-

tura em relação aos da AFASC.

1.2 - A utilização de estagiários, também, pela Prefeitura Municipal, na função de

professor auxiliar, favorece o baixo custo da remuneração do pessoal nesta

simulação.

1.3 - Cabe ressaltar que tanto a Prefeitura quanto a AFASC têm encargos diferen-

tes, isto é, enquanto a AFASC tem 9,5% e a Prefeitura 17,2183%, representa

apenas uma diferença de 7,7183% de encargos. Entretanto, como o custo do

pessoal da AFASC é de R$ 284.374,07 e na Prefeitura de R$ 373.237,14, resultou

em um acréscimo de R$ 28.416,57 de encargos.

2 – No que se refere à alimentação e nutrição considera-se que os valores da Prefei-

tura constantes no quadro acima, em função da escala maior de aquisição, deve-

riam sofrer uma significativa redução de custos, entretanto, este item necessita

de melhor avaliação para contabilizar esta redução no presente estudo.

A equipe de auditoria respondeu ao problema de auditoria, às fls. 91/92, sob

dois enfoques:

2 Conforme se constata no quadro de fls. 83/84, foram considerados como custos médios do pessoal
do sistema AFASC os seguintes itens: professores, diretores, pessoal de apoio, assistência ao educando,
estagiários/professores auxiliares, férias e 13º salário; acrescentados encargos, alimentação e nutrição
e outras despesas operacionais, fazendo-se uma projeção em nove meses.
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Quanto à projeção PMC I:

Se considerarmos os custos médios do pessoal da Educação Infantil do Muni-

cípio de Criciúma, não haveria possibilidade de inclusão de novas crianças no

sistema, pois o custo da transposição do sistema AFASC para a rede municipal

é superior ao valor repassado àquela entidade filantrópica.

Quanto à Simulação PMC II:

Considerando que na unificação dos sistemas haverá racionalização de custos;

Considerando a possibilidade de duplicidade de funções e estruturas;

Considerando, também, que na absorção do pessoal necessário haverá necessi-

dade de concurso público e que esses profissionais serão admitidos nas faixas

iniciais do Plano de Carreira, portanto, desconsiderados os valores médios de

salários da Prefeitura, utilizando a projeção PMC I;

Considerando, ainda, que o problema insere no seu bojo, a manutenção dos

parâmetros da AFASC.

Nessas condições haveria possibilidade de inclusão de 74 novas crianças no sistema.

Por fim, a equipe de auditoria sugere as seguintes recomendações à Prefeitura

Municipal de Criciúma, à fl. 93:

[...]

De imediato, enquanto não houver a unificação dos Sistemas, que a Prefeitura

Municipal de Criciúma:

- efetue o controle sobre os serviços prestados pela AFASC, com relação à educa-

ção infantil, através da Secretaria Municipal de Educação e/ou através do Siste-

ma de Controle Interno;

- tenha maior rigor na prestação de contas dos recursos repassados à AFASC, isto é,

que a parcela seguinte somente seja repassada quando a parcela anterior esteja

devidamente prestada, conforme determina o art. 44, da Resolução nºTC-16/94;

- faça checagem dos procedimentos relativos à aquisição e distribuição de ali-

mentos para nutrição das crianças do sistema direto, uma vez que se consta-

tou um custo muito elevado “per capita”;

- proceda estudos no sentido de absorver por completo a aquisição e distri-

buição dos alimentos da AFASC que se situam próximos/juntos das Unida-

des da Rede Municipal; desta forma, racionaliza-se a duplicidade de pessoal

e da estrutura;
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- exija, como entidade mantenedora do sistema AFASC, o cumprimento da Re-

solução 01/02 do Conselho Municipal de Educação, para cessar a utilização de

estagiários na função de professor auxiliar;

- certifique-se que os recursos do programa do ensino infantil, repassados ao

sistema AFASC, sejam exclusivamente utilizados para a manutenção dos Cen-

tros de Educação Infantil;

- que a Prefeitura proceda estudos para absorver, gradativamente, o ensino in-

fantil da AFASC, porque esta é uma entidade filantrópica com a finalidade

precípua de assistência social;

- que o Tribunal de Contas, através da Diretoria dos Municípios, proceda o

monitoramento ou aprofundamento desta auditoria de gestão, verificando

outros aspectos, principalmente o da legalidade.

Os autos vieram conclusos ao relator.

Da Procuradoria

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas posicionou-se no sentido de

acompanhar o entendimento manifestado pela equipe de auditoria.

Voto

[...]

A Constituição Federal, em seu art. 71, inciso IV, assim dispõe:

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

[...]

IV - realizarrealizarrealizarrealizarrealizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal,
de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de naturezaauditorias de naturezaauditorias de naturezaauditorias de naturezaauditorias de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacionaloperacionaloperacionaloperacionaloperacional e patrimonial, nas unidades administrativasnas unidades administrativasnas unidades administrativasnas unidades administrativasnas unidades administrativas
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciáriodos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciáriodos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciáriodos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciáriodos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso
II; (Grifo Nosso).

O art. 1º, inciso V, da Lei Complementar nº 202, de 1 5.12.2000, Lei Orgânica do

Tribunal de Contas, assim dispõe:
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Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, órgão de controle externo,
compete, nos termos da Constituição do Estado e na forma estabelecida nesta Lei:

[...]

V - proceder, por iniciativa própria ou por solicitação da Assembléia Legislativa, de
comissões técnicas ou de inquérito, inspeções e auditorias de naturezaauditorias de naturezaauditorias de naturezaauditorias de naturezaauditorias de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacionaloperacionaloperacionaloperacionaloperacional e patrimonial, nas unidades administrativasnas unidades administrativasnas unidades administrativasnas unidades administrativasnas unidades administrativas
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciáriodos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciáriodos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciáriodos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciáriodos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e nas demais entidades referidas no
inciso III; (Grifo Nosso).

A natureza operacional da fiscalização das Cortes de Contas deve estar cada vez

mais presente nos procedimentos de controle externo, haja vista a evolução do direito

administrativo e a modernização da administração pública.

Nos dias atuais, é comum ouvir-se ou ler-se a respeito do direito administrativo

associado aos princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, eficá-

cia, entre outros. O importante entender neste momento é que o princípio da legalidade

vem tomando contornos mais amplos, angariando conceitos e valores para se garantir os

direitos fundamentais.

Nas palavras de Luciano Ferraz:

Afirma-se, então - em substituição ao princípio da legalidade estrita -, o princípio
da legitimidade ou juridicidade, que caracteriza a moderna concepção jurídica do
‘Direito por princípios’.[...]

Abre-se novo percurso ao Direito Administrativo e, via de conseqüência, aos insti-Abre-se novo percurso ao Direito Administrativo e, via de conseqüência, aos insti-Abre-se novo percurso ao Direito Administrativo e, via de conseqüência, aos insti-Abre-se novo percurso ao Direito Administrativo e, via de conseqüência, aos insti-Abre-se novo percurso ao Direito Administrativo e, via de conseqüência, aos insti-
tutos que consagra, entre os quais a atividade de controletutos que consagra, entre os quais a atividade de controletutos que consagra, entre os quais a atividade de controletutos que consagra, entre os quais a atividade de controletutos que consagra, entre os quais a atividade de controle. [...]

É neste contexto de revisão de paradigmas jurídicos e administrativos que se insere
a auditoria de gestão, como novo instrumento de controle e fiscalização da ativida-
de administrativa do Estado.

O paradigma moderno da Administração Pública reorienta - como não poderia
deixar de ser -, atividade controladora do Estado: as fórmulas clássicas de controleas fórmulas clássicas de controleas fórmulas clássicas de controleas fórmulas clássicas de controleas fórmulas clássicas de controle
(aprovação, registro, homologação, julgamento de conformidade), afinados àque-(aprovação, registro, homologação, julgamento de conformidade), afinados àque-(aprovação, registro, homologação, julgamento de conformidade), afinados àque-(aprovação, registro, homologação, julgamento de conformidade), afinados àque-(aprovação, registro, homologação, julgamento de conformidade), afinados àque-
la visão de Administração Pública executora de lei, perdem prestígio e cedem espa-la visão de Administração Pública executora de lei, perdem prestígio e cedem espa-la visão de Administração Pública executora de lei, perdem prestígio e cedem espa-la visão de Administração Pública executora de lei, perdem prestígio e cedem espa-la visão de Administração Pública executora de lei, perdem prestígio e cedem espa-
ço a novos instrumentos, em particular às auditorias de gestãoço a novos instrumentos, em particular às auditorias de gestãoço a novos instrumentos, em particular às auditorias de gestãoço a novos instrumentos, em particular às auditorias de gestãoço a novos instrumentos, em particular às auditorias de gestão3. (Grifos Nossos).

Ainda com os ensinamentos de Luciano Ferraz, que assim escreve acerca da audi-

toria de gestão, tem-se que:

O enfoque prioritário dessas auditorias não é a regularidade de determinadas con-O enfoque prioritário dessas auditorias não é a regularidade de determinadas con-O enfoque prioritário dessas auditorias não é a regularidade de determinadas con-O enfoque prioritário dessas auditorias não é a regularidade de determinadas con-O enfoque prioritário dessas auditorias não é a regularidade de determinadas con-
dutas administrativas contratadas em face de normas legais ou regulamentaresdutas administrativas contratadas em face de normas legais ou regulamentaresdutas administrativas contratadas em face de normas legais ou regulamentaresdutas administrativas contratadas em face de normas legais ou regulamentaresdutas administrativas contratadas em face de normas legais ou regulamentares

3 FERRAZ, Luciano e MOTTA, Fabrício. Direito público modernoDireito público modernoDireito público modernoDireito público modernoDireito público moderno. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 159-161.
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preestabelecidas, com objetivo de sancionar o agente que não as cumpriu a con-preestabelecidas, com objetivo de sancionar o agente que não as cumpriu a con-preestabelecidas, com objetivo de sancionar o agente que não as cumpriu a con-preestabelecidas, com objetivo de sancionar o agente que não as cumpriu a con-preestabelecidas, com objetivo de sancionar o agente que não as cumpriu a con-
tento. Bem ao contrário, o objetivo prioritário consiste na detecção de fatores quetento. Bem ao contrário, o objetivo prioritário consiste na detecção de fatores quetento. Bem ao contrário, o objetivo prioritário consiste na detecção de fatores quetento. Bem ao contrário, o objetivo prioritário consiste na detecção de fatores quetento. Bem ao contrário, o objetivo prioritário consiste na detecção de fatores que
estão a prejudicar o desempenho da administração, com o intuito de formularestão a prejudicar o desempenho da administração, com o intuito de formularestão a prejudicar o desempenho da administração, com o intuito de formularestão a prejudicar o desempenho da administração, com o intuito de formularestão a prejudicar o desempenho da administração, com o intuito de formular
propostas de aperfeiçoamentopropostas de aperfeiçoamentopropostas de aperfeiçoamentopropostas de aperfeiçoamentopropostas de aperfeiçoamento. Valoriza-se o acerto, ao invés do erro. Valoriza-se o
resultado, ao invés do meio. (Grifo Nosso).

[...]

As auditorias operacionais consistem na avaliação sistemática dos programas, pro-
jetos, atividades e sistemas governamentais, órgãos e entidades abrangendo duas
modalidades: auditoria de desempenho operacional e avaliação de programas4.

Feitas tais digressões, tem-se que a auditoria operacional realizada na Prefei-

tura Municipal de Criciúma na Educação Infantil - Transferência para AFASC, na qual a

equipe técnica sugere a unificação dos sistemas direto e indireto, e adoção de medidas

enquanto não efetivada tal junção, cumpriu sua natureza operacional, devendo ser

objeto de recomendações desta Corte de Contas à Prefeitura Municipal de Criciúma.

Ressalta-se que em relação ao item 3.2.3 das recomendações, no qual a equi-

pe de auditoria sugere que esta Corte de Contas, através da Diretoria de Municípios,

“proceda o monitoramento ou aprofundamento desta auditoria de Gestão, verifi-

cando outros aspectos não abrangidos nesta auditoria, principalmente o da legalida-

de”, entende-se que apesar de não ter sido objeto de análise, há dúvidas acerca da

relação jurídica formada entre a Prefeitura e a AFASC, haja vista o disposto às fls. 13-

15, in verbis:

[...]

Conforme o Estatuto da AFASC suas principais finalidades são: a) criar, organi-
zar, planejar e executar programas e atividades de assistência e promoção social,
visando o aperfeiçoamento do ser humano; b) formular, implementar e coorde-
nar a Política do Desenvolvimento das potencialidades e aptidões da mulher da
baixa renda, visando capacitá-la para a atividade produtiva; c) assegurar à criança
e ao adolescente carente através das políticas sócias básicas, todos os meios que
facilitem o desenvolvimento harmônico, físico, intelectual, mental, moral, espi-
ritual e social para a sua formação, tudo em consonância com o Estatuto da
Criança e do Adolescente.

[...]

Desta forma, em 16/02/1989 foi firmado convênio entre a Prefeitura Municipal e
AFASC, visando o repasse de recursos àquela entidade, para a execução dos seguin-
tes serviços:

4 Op. Cit.Op. Cit.Op. Cit.Op. Cit.Op. Cit. p.161-162.
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a) atender as necessidades de crianças de 0 a 6 anos;

b) apoiar os programas de política de bem estar do menor do município;

c) promover programas de fortalecimento da família, principalmente daquelas em
processo de marginalização;

d) desenvolver a socialização da mulher, melhorando o relacionamento no lar e na
comunidade;

e) promover o idoso;

f) capacitar a mulher para ingressar no mercado de trabalho;

[...].

A vista do exposto, acolho o parecer da diligente equipe de auditoria, chancelado

pela Procuradoria Geral junto a este Tribunal de Contas.

Com estas considerações, apresento ao Egrégio Plenário a seguinte proposição de voto:

1. Conhecer 1. Conhecer 1. Conhecer 1. Conhecer 1. Conhecer do Relatório de Auditoria de Gestão realizado na Prefeitura Munici-

pal de Criciúma, com abrangência sobre o sistema “Educação Infantil - Trans-

ferência para AFASC”, nos termos da Lei Complementar nº 202/2000, artigo

1º, inciso V, para recomendar recomendar recomendar recomendar recomendar ao Prefeito Municipal, Sr. Décio Góes, o seguinte:

1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. De imediato, enquanto não houver a unificação dos Sistemas, que a Prefeitu-

ra Municipal de Criciúma:

1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. efetue o controle sobre os serviços prestados pela AFASC, com relação à

educação infantil, através da Secretaria Municipal de Educação e/ou através do

Sistema de Controle Interno;

1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. tenha maior rigor na prestação de contas dos recursos repassados à AFASC,

isto é, que a parcela seguinte somente seja repassada quando a parcela anteri-

or esteja devidamente prestada, conforme determina o art. 44, da Resolução

nºTC-16/94;

1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. faça checagem dos procedimentos relativos à aquisição e distribuição de

alimentos para nutrição das crianças do sistema direto, porque constatou-se

um custo muito elevado “per capita”;

1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. proceda estudos no sentido de absorver por completo a aquisição e distri-

buição dos alimentos da AFASC que se situam próximos/juntos das Unidades

da Rede Municipal; desta forma, racionaliza-se a duplicidade de pessoal e da

estrutura;
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1.1.5. 1.1.5. 1.1.5. 1.1.5. 1.1.5. exija, como entidade mantenedora do sistema AFASC, o cumprimento da

Resolução 01/02 do Conselho Municipal de Educação, para que cesse a utiliza-

ção de estagiários na função de professor auxiliar;

1.1.6.1.1.6.1.1.6.1.1.6.1.1.6. certifique-se que os recursos do programa do ensino infantil, repassados ao

sistema AFASC, sejam exclusivamente utilizados para a manutenção dos Cen-

tros de Educação Infantil;

1.1.7. 1.1.7. 1.1.7. 1.1.7. 1.1.7. que a Prefeitura proceda estudos para absorver, gradativamente, o ensino

infantil da AFASC, uma vez que essa é uma entidade filantrópica com a finali-

dade precípua de assistência social;

2. Determinar 2. Determinar 2. Determinar 2. Determinar 2. Determinar à Diretoria dos Municípios que proceda o monitoramento ou

aprofundamento desta auditoria de gestão, verificando outros aspectos não

abrangidos, principalmente o da legalidade.

3. Determinar 3. Determinar 3. Determinar 3. Determinar 3. Determinar ao Controle Interno que faça constar do respectivo Relatório de

Auditoria, sobre as contas da Prefeitura Municipal de Criciúma, informações

sobre as providências adotadas para o saneamento das falhas e/ou improprie-

dades comunicadas, bem como estudos no sentido de unificação dos sistemas

direto e indireto, comunicando a este Tribunal os resultados obtidos.

4. Dar ciência desta decisão4. Dar ciência desta decisão4. Dar ciência desta decisão4. Dar ciência desta decisão4. Dar ciência desta decisão, com remessa de cópia do Relatório e voto que a

fundamentam, ao Prefeito Municipal de Criciúma, Sr. Décio Góes, e à AFASC.

GCJCP, em 30 de março de 2004

JOSÉ CARLOS PACHECO
Conselheiro-Relator
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Decisão nº: 0695/2004*
Processo nº: AOR 04/00896818
Assunto: Grupo 3 – Auditoria ordinária de Gestão sobre o Sistema

“Educação Infantil – Transferência para a AFASC”
Responsável: Décio Góes – Prefeito Municipal
Entidade: Prefeitura Municipal de Criciúma
Unidade Técnica: DMU

Decisão:

O TRIBUNAL PLENOO TRIBUNAL PLENOO TRIBUNAL PLENOO TRIBUNAL PLENOO TRIBUNAL PLENO, diante das razões apresentadas pelo Relator e com fulcro no art.

59 c/c o art. 113 da Constituição do Estado e no art. 1° da Lei Complementar n. 202/2000, decide:

6.1.6.1.6.1.6.1.6.1. Conhecer do Relatório de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de

Criciúma, com abrangência sobre o sistema “Educação Infantil - Transferência

para a Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma - AFASC”.

6.2. 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. Recomendar à Prefeitura Municipal de Criciúma, enquanto não houver a

unificação dos sistemas, a adoção, de imediato, de providências visando:

6.2.16.2.16.2.16.2.16.2.1. . . . . efetuar o controle sobre os serviços prestados pela AFASC, com relação à

educação infantil, através da Secretaria Municipal de Educação e/ou através do

Sistema de Controle Interno;

6.2.26.2.26.2.26.2.26.2.2. . . . . ter maior rigor na prestação de contas dos recursos repassados à AFASC,

isto é, que a parcela seguinte somente seja repassada quando as contas da

parcela anterior estejam devidamente prestadas, conforme determina o art.

44 da Resolução n. TC-16/94;

6.2.36.2.36.2.36.2.36.2.3. . . . . fazer checagem dos procedimentos relativos à aquisição e distribuição de

alimentos para nutrição das crianças do sistema direto, uma vez que se cons-

tatou um custo muito elevado “per capita”;

* Textos extraídos do processo AOR 04/00896818. A numeração dos itens do original foi mantida.
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6.2.46.2.46.2.46.2.46.2.4. . . . . proceder estudos no sentido de absorver por completo a aquisição e distri-

buição dos alimentos da AFASC que se situam próximos/juntos das Unidades

da Rede Municipal; desta forma, racionaliza-se a duplicidade de pessoal e da

estrutura;

6.2.56.2.56.2.56.2.56.2.5. . . . . exigir, como entidade mantenedora do sistema AFASC, o cumprimento da

Resolução n. 01/02 do Conselho Municipal de Educação, fazendo cessar a uti-

lização de estagiários na função de professor auxiliar;

6.2.6.6.2.6.6.2.6.6.2.6.6.2.6. certificar que os recursos do programa do ensino infantil, repassados ao

sistema AFASC, sejam exclusivamente utilizados para a manutenção dos Cen-

tros de Educação Infantil;

6.2.76.2.76.2.76.2.76.2.7. . . . . processar estudos para absorver, gradativamente, o ensino infantil da AFASC,

porque esta é uma entidade filantrópica com a finalidade precípua de assistên-

cia social;

6.3.6.3.6.3.6.3.6.3. Dar ciência desta Decisão, do Relatório e Voto do Relator que a fundamen-

tam, bem como do Relatório DMU n. 1534/2003Relatório DMU n. 1534/2003Relatório DMU n. 1534/2003Relatório DMU n. 1534/2003Relatório DMU n. 1534/2003, à Prefeitura Municipal de

Criciúma e à Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma - AFASC.

7. Ata nº 21/04

8. Data da Sessão: 19/04/2004 ordinária

9. Especificação do quórumquórumquórumquórumquórum:

9.1. Conselheiros presentes: Salomão Ribas Junior (Presidente), Luiz Suzin Marini,

Otávio Gilson dos Santos, Moacir Bertoli, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz Roberto Herbst e

José Carlos Pacheco.

10. Representante do Ministério Público junto ao TC: César Filomeno Fontes.

11. Auditores presentes: Altair Debona Castelan, Clóvis Mattos Balsini e Thereza

Apparecida Costa Marques.

SALOMÃO RIBAS JUNIOR
Presidente

JOSÉ CARLOS PACHECO
Relator
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Instrução Normativa nº TC-02/2003*

Dispõe sobre critérios para a elaboração da relação dos admi-
nistradores e responsáveis a ser remetida pelo Tribunal de Con-
tas à Justiça Eleitoral no ano em que se realizarem eleições.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINATRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINATRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINATRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINATRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas

atribuições e à vista do disposto nos arts. 4º e 114 da Lei Complementar n. 202, de 15 de

dezembro de 2000, e 2º e 297 do Regimento Interno,

R E S O L V E :

Art. 1ºArt. 1ºArt. 1ºArt. 1ºArt. 1º - O Tribunal de Contas do Estado remeterá à Justiça Eleitoral, até o dia 5

(cinco) de julho do ano em que se realizarem eleições, relação dos responsáveis que tiveram

decisão em contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas com parecer prévio

recomendando a sua rejeição ou julgadas irregulares, por irregularidade insanável e decisão

irrecorrível, nos cinco anos anteriores à realização do pleito, na forma do art. 11, § 5º, da Lei

Federal n. 9.504/97 combinado com o art. 1º, alínea “g”, da Lei Complementar n. 64/90.

§ 1º - Para a caracterização do trânsito em julgado será considerado o prazo para a

interposição de recurso na modalidade de Reconsideração nos casos de processos de contas

sujeitos a julgamento por este Tribunal e para os casos de processos de contas prestadas pelo

Prefeito, sujeitos à emissão de Parecer Prévio, considerar-se-á os prazos para a interposição de

Pedido de Reapreciação, nos termos do art. 55 da Lei Complementar n. 202/2000.

§ 2º - A interposição de Recurso de Reexame por Conselheiro ou de Pedido de

Revisão, na forma dos arts. 81 e 83 da Lei Complementar n. 202/2000, não exclui o respon-

sável da relação.

§ 3º - O termo inicial da contagem retroativa do período de cinco anos tem por

marco o dia da eleição.

* Publicada no DOE de 20/10/2003.
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Art. 2º Art. 2º Art. 2º Art. 2º Art. 2º - A relação abrangerá os jurisdicionados cujas deliberações sobre contas

julgadas irregulares ou com parecer prévio com recomendação da rejeição tenham sido

publicadas no Diário Oficial em data cujo trânsito em julgado se dê até o dia 5 de julho do

ano em que se realizem eleições.

Art. 3º Art. 3º Art. 3º Art. 3º Art. 3º - Integrarão a relação a ser remetida à Justiça Eleitoral:

I - os nomes dos responsáveis por contas julgadas irregulares em decisão definiti-

va e irrecorrível do Tribunal de Contas, em que haja imputação de débito;

II - os nomes dos agentes políticos municipais cujas contas tenham parecer prévio

com recomendação de rejeição, desde que esgotado o prazo sem que tenha sido formulado

Pedido de Reapreciação pelo Prefeito ou pelas Câmaras de Vereadores ou, se formulado o

pedido, após a reapreciação pelo Tribunal de Contas, for ratificado o parecer prévio pela

rejeição, em conformidade com o prescrito no art. 55 da Lei Complementar n. 202/2000.

Art. 4º Art. 4º Art. 4º Art. 4º Art. 4º - O responsável imputado em débito por valor igual ou inferior àquele esta-

belecido pela Fazenda Pública Estadual para dispensa do ajuizamento de dívida ativa, inscrito

em cadastro de devedores mantidos pelo Tribunal de Contas, na forma do art. 24, § 2º, da Lei

Complementar n. 202/2000, não será incluído na relação a ser enviada à Justiça Eleitoral.

Art. 5º Art. 5º Art. 5º Art. 5º Art. 5º - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Florianópolis, em 13 de outubro de 2003.

Salomão Ribas Junior Presidente

José Carlos Pacheco Relator

Wilson Rogério Wan-Dall

Luiz Roberto Herbst

Altair Debona Castelan     (art. 86, § 2º, da LC n. 202/2000)

Thereza Apparecida Costa Marques (art. 86, caput, da LC n. 202/2000)

Fui presente,     César Filomeno Fontes Procurador
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Resolução nº TC-04/2003*

Aprovar a Proposta de Plano Plurianual para o quadriênio
2004-2007 e a Proposta de Orçamento para o exercício de
2004 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA,O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA,O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA,O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA,O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições

legais e considerando o disposto no art. 113 da Lei Complementar n. 202, de 15 de dezembro de 2000,

RESOLVE:

Art. 1ºArt. 1ºArt. 1ºArt. 1ºArt. 1º - Fica aprovada a Proposta do Plano Plurianual do Tribunal de Contas do Estado

de Santa Catarina para o quadriênio 2004-2007, em conformidade com o anexo I que integra esta

Resolução, com vista à sua compatibilização à proposta global do Governo do Estado a ser subme-

tida à Assembléia Legislativa.

Art. 2ºArt. 2ºArt. 2ºArt. 2ºArt. 2º - Fica aprovada a Proposta de Orçamento do Tribunal de Contas do Estado de Santa

Catarina para o exercício financeiro de 2004, no valor de R$ 68.400.000,00 (sessenta e oito milhões e

quatrocentos mil reais), em conformidade com o anexo II que integra esta Resolução, com vista à sua

compatibilização à proposta global do Governo do Estado a ser submetida à Assembléia Legislativa.

Art. 3ºArt. 3ºArt. 3ºArt. 3ºArt. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4ºArt. 4ºArt. 4ºArt. 4ºArt. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Florianópolis, em 01 de Outubro de 2003.

Salomão Ribas Junior Presidente

Luiz Suzin Marini Relator

Luiz Roberto Herbst

José Carlos Pacheco

Altair Debona Castelan (art. 86, caput, da LC n. 202/2000)

Thereza Apparecida Costa Marques (art. 86, caput, da LC n. 202/2000)

Fui presente, César Filomeno Fontes Procurador

* Publicada no DOE de 20/10/2003.
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Resolução nº TC-02/2004*

Altera a Resolução n. 05/94.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA,O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA,O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA,O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA,O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas

atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 61 da Constituição Estadual, 4º da Lei

Complementar n. 202, de 15 de dezembro de 2000, e 187 do Regimento Interno.

RESOLVE:

Art. 1ºArt. 1ºArt. 1ºArt. 1ºArt. 1º - Fica alterado o parágrafo único do art. 1º da Resolução n. TC-05/94, de 25

de julho de 1994, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 1ºArt. 1ºArt. 1ºArt. 1ºArt. 1º

Parágrafo único: Parágrafo único: Parágrafo único: Parágrafo único: Parágrafo único: Excepcionalmente, poderá ser realizada licitação do tipo “menor

preço” na modalidade de Concorrência, quando expressamente autorizado pelo Presidente

do Tribunal de Contas”.

Art. 2ºArt. 2ºArt. 2ºArt. 2ºArt. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se

as disposições em contrário.

Florianópolis, em 01 de março de 2004.

Salomão Ribas Junior Presidente

Otávio Gilson dos Santos Relator

Moacir Bertoli

Wilson Rogério Wan-Dall

Luiz Roberto Herbst

José Carlos Pacheco

Thereza Apparecida Costa Marques (art. 86, caput, da LC n. 202/2000)

Fui presente, César Filomeno Fontes Procurador

* Publicada no DOE de 03/03/2004.
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Decisão Normativa nº TC-01/2004*

Fixa o valor de alçada da tomada de contas especial para o
exercício de 2004.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas

atribuições constitucionais, legais e regimentais, e

Considerando o disposto no art. 10, § 2º, da Lei Complementar n. 202, de 15 de

Dezembro de 2000,

R E S O L V E:

Art. 1ºArt. 1ºArt. 1ºArt. 1ºArt. 1º - Fixar para o exercício de 2004 o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a

partir do qual a tomada de contas especial, prevista no art. 10, § 2º, da Lei Complementar

n. 202, de 15 de dezembro de 2000, será imediatamente encaminhada ao Tribunal de Con-

tas do Estado de Santa Catarina para julgamento.

Art. 2ºArt. 2ºArt. 2ºArt. 2ºArt. 2º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus

efeitos a partir de 1º de janeiro de 2004.

Florianópolis, em 16 de fevereiro de 2004.

Salomão Ribas Junior Presente

Otávio Gilson dos Santos Relator

Moacir Bertoli

Wilson Rogério Wan-Dall

Luiz Roberto Herbst

José Carlos Pacheco

Theresa Apparecida Costa Marques     (art. 86, caput, da LC n. 202/2000)

Fui presente, César Filomeno Fontes Procurador

* Publicada no DOE de 08/03/2004.
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1. Atividades de Controle Externo

Relatório de Atividades do
Tribunal de Contas do Estado

Período: janeiro a abril de 2004

Dentre as atividades do Controle Externo

destacam-se:

• Autuação de 2.776 processos decorrentes

de matéria de controle externo e julgamen-

to de 1.408;

• Aprovação pelo Tribunal Pleno de 349

acórdãos e 1.030 decisões;

• No período de janeiro a abril de 2004 as

decisões prolatadas pelo Tribunal Pleno

envolveram aplicação de multas no valor

de R$ 1.995.484,47 (um milhão, novecen-

tos e noventa e cinco mil, quatrocentos e

oitenta e quatro reais e quarenta e sete

centavos) e imputação de débitos no va-

lor de R$ 857.213,73 (oitocentos e cin-

qüenta e sete mil, duzentos e treze reais e

setenta e três centavos), conforme consta

da tabela abaixo:

Decisões do Tribunal Pleno com Imputação de Débitos e/ou Aplicação de Multas
Período: janeiro a abril 2004 (em R$)

Fonte: Secretaria Geral/TCE
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2. Atividades Administrativas

Fluxo Financeiro

O fluxo financeiro do Tribunal de Contas

do Estado de Santa Catarina demonstra que as

despesas financeiras de janeiro a abril de 2004

Contas do Governo do Estado

Compete ao Tribunal apreciar as contas pres-

tadas anualmente pelo Governador, mediante

parecer prévio com apreciação geral e fundamen-

tada da gestão orçamentária, patrimonial e fi-

nanceira do exercício, e quanto à legalidade das

operações contábeis decorrentes da execução dos

programas e projetos, concluindo por recomen-

dar a aprovação ou a rejeição das contas. Após

apreciação e emissão do parecer prévio, as con-

tas são remetidas à Assembléia Legislativa, a quem

compete, nos termos do art. 40, IX, da Consti-

tuição Estadual, o julgamento, no mérito, da

gestão do Governador do Estado.

O Secretário de Estado da Fazenda, Max

Bornholdt, entregou, no dia 15 de abril, ao presi-

dente Salomão Ribas Jr., as Contas do Governo

relativas ao exercício de 2003. O TCE tem o prazo

de 60 dias para emitir o Parecer Prévio sobre a

matéria. O relator das contas do exercício de 2003

foi o conselheiro Moacir Bertoli.

Fiscalizações

No período de janeiro a abril de 2004, as Dire-

torias Técnicas do Tribunal de Contas realizaram

123 auditorias e inspeções em unidades gestoras

da administração estadual e municipal, para a apu-

ração de denúncias na fiscalização da aplicação de

recursos repassados pelos órgãos governamentais

e fiscalização dos atos e contas dos administrado-

res. A tabela abaixo mostra o número de auditorias

e inspeções realizadas no período citado.

Valdelei Rouver/ACOM

Auditorias e Inspeções Realizadas
Período: janeiro a abril de 2004

Fonte: Diretorias Técnicas

foram inferiores aos ingressos de recursos em

R$ 1.970.574,25 (um milhão, novecentos e se-

tenta mil, quinhentos e setenta e quatro reais e

vinte e cinco centavos). O desembolso total
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dois reais e cinqüenta e nove centavos), alocado,

especialmente, em despesas com pessoal, ma-

nutenção, investimentos e previdência.

nesse mesmo período alcançou o valor de R$

17.344.652,59 (dezessete milhões, trezentos e

quarenta e quatro mil, seiscentos e cinqüenta e

Demonstrativo das Receitas e Despesas Financeiras
Período: janeiro a abril 2004 (em R$)

Fonte: Diretoria Geral de Administração e Finanças/TCE

Comportamento da Receita e Despesa Financeira do TCE/SC
Período: janeiro a abril de 2004

Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais/TCE
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A execução orçamentária do exercício de-

monstra que o TCE/ SC empenhou até o mês

de abril do corrente ano a importância de

R$ 20.221.907,39 (vinte milhões, duzentos e

vinte e um mil, novecentos e sete reais e trin-

ta e nove centavos) correspondente a 29,56%

(vinte e nove vírgula cinqüenta e seis por

cento) do total autorizado.

Resumo da Execução Orçamentária do TCE/SC

Resumo da Execução Orçamentária
Período: janeiro a abril de 2004

Fonte: Balancete de janeiro a abril/2004.
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Repasses do Tesouro do Estado ao TCE/SC

No período de janeiro a abril de 2004,

o Tesouro do Estado repassou recursos

financeiros ao TCE/SC no montante de

Resumo da Execução Orçamentária
Período: janeiro a abril de 2004

R$ 18.879.747,72 (dezoito milhões, oitocentos

e setenta e nove mil, setecentos e quarenta e

sete reais e setenta e dois centavos ).

Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais/TCE
Nota: Os valores da tabela acima foram obtidos considerando os valores da RLD divulgada pela SEF
através de seus relatórios gerenciais mensais.

Repasses do Tesouro do Estado ao TCE/SC
Art. 27 da LDO nº 12.640, de 21/07/03 (em R$)
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Resumo dos Repasses do Tesouro do Estado ao TCE/SC
Janeiro a abril de 2004

Quadro de Pessoal

A Lei Complementar 255/2004, que modi-

ficou o quadro de pessoal do Tribunal de Con-

tas, prevê 759 cargos efetivos dos quais 443

estão ocupados. No período em questão hou-

ve quatro vacâncias, sendo duas decorrentes

de aposentadorias e duas de exonerações.

O quadro de pessoal do TCE prevê 550 car-

gos de Auditores Fiscais de Controle Externo,

dos quais somente 272 estão ocupados. Isso

significa, em média, um analista para cada

14,90 instituições inspecionadas.

Fonte: Diretoria Geral de Administração e Finanças/TCE

Quadro de Pessoal do TCE
Abril 2004
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Distribuição Funcional do TCE

A tabela a seguir apresenta a lotação dos servi-

dores com nível superior alocados por Diretoria.

Do total, 71,79% dos Auditores Fiscais de Controle

Externo estão lotados na área fim deste Tribunal.

Fonte: Diretoria de Administração e Finanças/TCE

Alocação dos Servidores do TCE/SC com Nível Superior
Abril 2004
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Os Tribunais de Contas do Brasil, reunidos em Congresso, realizado de 11 a 15 de

novembro do corrente ano, na capital paraibana, assumem perante a sociedade brasileira o

intento de se colocarem dentro do novo tempo cuja alvorada prenuncia, alvissareira, a visão

modernizante que os novos rumos administrativos do país pretendem impor à coisa pública.

Para que os Tribunais possam exercer suas competências e atribuições, de modo a

dar caráter reformador ao controle externo que exercem, é imprescindível que medidas e

ações sejam adotadas, com vistas a extinguir alguns males que afligem as Cortes de Contas

ou favorecem aqueles que manifestam condutas incompatíveis com a probidade na admi-

nistração. Essa é uma exigência da própria sociedade, razão de ser das Cortes de Contas e a

quem estas devem integral satisfação, quanto ao cumprimento de suas atribuições.

A primeira medida a enfocar seria a revogação da disposição legal (artigo 1º, letra

“g”, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990) que declara inelegíveis os administra-

dores que tenham suas contas rejeitadas, na parte que lhes possibilita obter o registro de

suas candidaturas, desde que comprovem que estão contestando, judicialmente, a legitimi-

dade da reprovação de suas contas. O que se exige não é a demonstração de que as contas

estejam corretas. Basta, simplesmente, o oferecimento, em juízo, de razões, mesmo des-

providas de fundamento. Em outras palavras, a exigência que se faz é meramente cartorial,

satisfeita com uma breve certidão, passada por escrivão competente, dizendo estar em

trâmite ação refutatória da validade da decisão impugnada. Com isso, escancaram-se as

portas à corrupção, à malversação, ao locupletamento. A revogação do dispositivo legal

apontado é exigência da sociedade.

Congresso dos TCs resulta
em Carta de João Pessoa

XXII Congresso dos Tribunais de Contas

do Brasil – Carta de João Pessoa*

* Segundo informação prestada pela Assessoria de Imprensa do TCE/PB, a carta foi assinada pelos pre-
sidentes dos TCs do Brasil e seus representantes.
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Outro ponto importante é, sem dúvida, o fortalecimento dos meios materiais dos

órgãos de controle para o exercício de suas atribuições constitucionais e legais. Ressalta-se, quanto

a isso, o fato de os Municípios não disponibilizarem um centavo sequer para a função de con-

trole exercida em seu âmbito. Se é dada aos Estados, através dos Tribunais de Contas, a compe-

tência para a fiscalização orçamentária, financeira, patrimonial e operacional das comunas exis-

tentes em seu território, àqueles não é concedida qualquer compensação financeira. Já aos

Municípios, sobretudo os de grande porte, não é exigida qualquer contrapartida. Disso resulta

uma escassez de recursos, suprível por mecanismo contábil-financeiro, qual seja, um fundo de

recursos custeado pelos Estados e respectivos Municípios, o qual possibilitaria o aporte de

recursos com a participação justa daqueles e destes. O fortalecimento financeiro do controle

externo exercitado pelos Tribunais de Contas é, também, uma exigência da sociedade.

Também relevante é que os Tribunais de Contas estabeleçam estreita interação com a

sociedade a que servem. O estreito e permanente relacionamento das Cortes de Contas com a

sociedade eleva o controle, torna-o mais transparente, faz do cidadão um colaborador, na denún-

cia de condutas condenáveis, que afetam a lisura, a probidade, a correção. A informática, com seus

meios e recursos, é instrumento que facilita essa interação do controle externo com os membros

da comunidade, individual ou coletivamente. Essa é, também, uma exigência da sociedade.

Ainda é importante ressaltar a indispensabilidade de uma parceria de todos os

Tribunais de Contas com o Ministério Público Comum. O relacionamento, igualmente

estreito e permanente, fortalece o controle e a repressão àqueles comportamentos não

aceitáveis, no trato da coisa pública, possibilitando uma pronta reação, com a condenação

civil ou penal dos seus autores. Essa é, ainda, uma exigência da sociedade.

Sem a adoção dessas medidas e ações, por parte do poder público ou dos Tribunais de

Contas, conforme o caso, não será possível a estes se integrarem nos novos tempos e novos cami-

nhos que se abrem diante de um Brasil cansado de ver os sucessivos desmandos que se praticam

contra o patrimônio público, contra a moralidade administrativa, contra o interesse público.

Por fim, cabe reafirmar a importância do controle externo exercido, até agora, de

forma eficaz pelos Tribunais de Contas, sobre as aplicações de recursos orçamentários e

financeiros, vinculados constitucionalmente (destinados a educação, ações e serviços de

saúde etc.) e repelir insinuações de que há dificuldades de fiscalização nesse campo, para

com isso justificar pretendida eliminação de tão benéficas vinculações.

Reafirmando o dístico adotado pelo XXII Congresso dos Tribunais de Contas do

Brasil, “O interesse público é o nosso interesse”.

João Pessoa, 15 de novembro de 2003.
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* Conselheiro aposentado do TCE/SC.

Nilton Cherem*

Um mundo de desesperança é o legado que

a humanidade recebeu na virada do século e

do milênio.

Quando os pensadores de todos os mati-

zes, filósofos, advinhos, sociólogos e políticos,

pregavam o advento de dias de solidariedade

e paz, consolidam-se procedimentos de egoís-

mo e guerra.

Egoísmo refletido na ação deletéria de pes-

soas que sobrepõem o “ter” ao “ser”, igno-

rando as necessidades da grande maioria de

pobres e desassistidos, preocupando, apenas,

com o bem estar próprio e presente. Nada

de ajuda aos semelhantes, zero de contribui-

ção aos programas sociais que visem dimi-

nuir a miséria. Guerras deflagradas contra

países praticamente indefesos utilizando, de-

terminados chefes de Estado, poderio bélico

jamais imaginado.

Há nações que, a pretexto de evitar o uso

contra si de supostas armas de destruição em

massa, arrasam povos e civilizações e definem

esse gesto inadmissível como ação de guerra

preventiva, eufemismo inusitado e

aterrorizante.

Nem a Organização das Nações Unidas, a

ONU, dos sonhos de fraternidade, é capaz de

impedir tais ataques com indisfarçável fim de

conquista; conquista de fontes de energia não

renováveis, como o petróleo do Iraque, ou de ter-

ritórios ocupados ilegalmente por quem despreza

a posse consagrada dos habitantes da Palestina.

Suas deliberações impeditivas, tomadas pela

quase totalidade das nações que a compõem, são,

cinicamente, desrespeitadas para assegurar e man-

ter interesses espúrios de “Wall Street”; a impo-

tência desta entidade de Direito Internacional,

criada na segunda metade do século XX, após a

vitória da democracia sobre o totalitarismo, é frus-

trante e inteiramente lamentável.

Além disso, as grandes potências econômi-

cas mantêm as demais nações sob o jugo cruel

das leis de mercado, representação terrena de

satanás. É o império dos 8 Gs, oito grandes; gran-

des em prepotência e não em magnanimidade.

Assim, no plano individual, os valores são

deteriorados e no social falecem as intenções

de promoção do bem comum. A necessidade

de completa transformação é urgente; a ela

devem-se ajustar governados e governantes. Os
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primeiros abandonando a forma imediatista

de vida para que renasçam na solidariedade;

os segundos, elegendo políticas de erradicação

da miséria e promovendo o desenvolvimento

social para que visualizem a paz.

O maior obstáculo à realização dessas polí-

ticas reside menos na incompetência dos téc-

nicos de planejamento e mais na permis-

sibilidade do nefasto crime de corrupção. A

grande expectativa dos atuais regimes de go-

verno é, pois, a fiscalização eficiente dos atos

de gestão financeira. Os dinheiros arrecada-

dos de populações carentes, muitas vezes de

bolsos quase vazios, devem ser, coercitivamen-

te, vigiados por instituição de competência

específica.

Com essa nobre missão, explode o surgi-

mento dos órgãos de controle, que no Brasil

receberam a denominação de Tribunal de Con-

tas, órgão imanente das constituições republi-

canas desde 1891. Destarte, o acompanhamen-

to da execução orçamentária e a verificação da

legalidade da despesa pública adquirem, por

injunção filosófica, a força de “imperativo ca-

tegórico”.

É exigência impostergável do direito consti-

tucional moderno o estabelecimento de normas

que garantam um controle legal, operacional, e

até mesmo programático.

Só assim, o Poder Público irá agir com ple-

na transparência e os contribuintes, o povo,

saberão se os planos de governo são realiza-

dos na conformidade das promessas eleito-

rais e com o escopo de promover o bem-es-

tar da Nação.

Sem a ação efetiva do Tribunal de Contas,

os cofres do tesouro não terão seus dinheiros

utilizados com proveito para a coletividade.

Pior que isso, poderão ter esses recursos des-

viados abusivamente ou dilapidados em pro-

cesso de condenável corrupção. Tais aspectos

foram, com o brilhantismo de sempre, ressal-

tados pelo ilustre presidente desta Casa, con-

selheiro Salomão Ribas Junior, no elogiável tra-

balho “Corrupção Endêmica”, de consulta

obrigatória para os estudiosos do direito ad-

ministrativo.

A prática desta desgraça influencia tão ne-

gativamente a aplicação dos recursos orçamen-

tários, que o próprio Tribunal de Contas da

União, no exercício de suas auditorias, em re-

cente e estarrecedora revelação, afirma apre-

sentarem irregularidades 6 de cada 10 contra-

tos da administração federal.

Embora, consiga a sociedade, a punição dos

responsáveis – coisa muito difícil num país

onde a impunidade é a regra – o ressarcimen-

to dessas quantias surrupiadas, desbaratas,

furtadas, torna-se quase impossível.

Daí, minha convicção contrária à efici-

ência do atual sistema de fiscalização. O

controle apriorístico, que estabelece como

condição de executoriedade do ato admi-

nistrativo, o exame e a aprovação de sua

regularidade, constituiria regra mais con-

dizente com os objetivos de saneamento

das finanças públicas.

Não foi este, infelizmente, o entendimen-

to do constituinte de 88 ao fixar, no artigo

71 de nossa carta magna o elenco de atribui-

ções pertinentes ao Tribunal de Contas, ob-

servado o modelo, a meu ver, restritivo e

ineficiente previsto no inciso IV, art. 71: “O

controle externo, a cargo do Congresso Naci-

onal, será exercido com o auxílio do Tribunal

de Contas da União, ao qual compete:
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IV     – realizar, por     iniciativa própria, da
Câmara dos Deputados, do Senado Fe-
deral, de comissão técnica ou de inqué-
rito, inspeções e auditorias de natureza
contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial nas unidades
administrativas dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, e demais entida-
des referidas no inciso II”.

Pelo dispositivo citado, a esdrúxula e reta-

lhada Constituição em vigor, adota o sistema

de controle a posteriori, através da realização

de auditorias, quando o ato já se encontra em

execução, dificultando, sobremaneira, a defe-

sa dos recursos públicos. Confio, contudo, na

sensibilidade dos legisladores para um reexame

aprofundado da relevante matéria.

Tantas digressões, talvez até cansativas, es-

tão a desviar-me da dignificante incumbência

de agradecer, em nome dos insígnes conselhei-

ros ex-presidentes, todos de exemplar vida

pública e de reconhecido esforço na constru-

ção da grandeza desta Casa, agradecer, repito,

a outorga da Medalha do Mérito do Tribunal

de Contas de Santa Catarina.

Retiro, neste momento, dos escaninhos

empoeirados de minha memória, o lema es-

colhido pelos bacharéis em direito da turma

de 1952, decorrido mais de meio século: sic

transit gloria mundi. No exercício da advoca-

cia como na vida, deveríamos nós, os

formandos, não esquecer jamais o quanto são

efêmeras as glórias e tênues os louvores. Con-

vincente lição tirada do sábio aforismo latino.

É, pois, com modéstia que recebemos, eu e

meus pares, a homenagem proposta pela ge-

nerosidade de Vossa Excelência, Senhor Presi-

dente, e referendada pela unanimidade dos

honrados membros desta Corte.

Homenagem que nos orgulha, por signifi-

car o reconhecimento do dever cumprido. Sen-

timentalmente, ela representa também um afa-

go, uma massagem no amor próprio de quem

já resvala no despenhadeiro do ostracismo.

Encerro, lembrando outro ensinamento de

minhas leituras passadas, de autoria de

Aristóteles: “a grandeza não consiste em rece-

ber honrarias, mas em tê-las merecido”.

Esperamos, em verdade, tenha sido este

o critério acolhido pelo alto colegiado do Tri-

bunal de Contas de Santa Catarina, ao en-

tregar-nos tão marcante, eloqüente, admi-

rável galardão.

Obrigado!
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* Conselheiro do TCE/SC.

Otávio Gilson dos Santos*

O Tribunal de Contas de Santa Catarina está

reunido em Sessão Solene para entregar a Me-

dalha do Mérito aos Excelentíssimos Senhores

Antero Nercolini, Carlos Augusto Caminha,

César Amin Ghanem Sobrinho, Dib Cherem,

Nelson de Abreu, Nelson Pedrini, Nilton José

Cherem, Octacílio Pedro Ramos e Wilmar

Dallanhol, que exerceram o cargo de presiden-

te desta Corte, e que “muito contribuíram para

o engrandecimento da Instituição e sobretudo

para o desenvolvimento do Sistema de Contro-

le Público de nosso Estado e deste País”, segun-

do a Exposição de Motivos do presidente

Salomão Ribas Junior. Merecedores da nossa

homenagem são também os ex-governadores

Colombo Machado Salles e Ivo Silveira, dois con-

selheiros que aqui igualmente deixaram sua

marca de trabalho e correção.

Durante a nossa vida, nenhum ato, nenhu-

ma palavra é indiferente. Esses ilustres homens

públicos foram semeadores da boa semente

da justiça, da honra, do zelo e da dignidade.

Um provérbio chinês ensina que nós podemos

escolher o que semear, mas somos obrigados

a colher o que plantamos. E São Paulo, em uma

de suas cartas, afirma com absoluta convic-

ção: “Aquele que semeia pouco, pouco colhe-

rá; aquele que semeia com largueza, colherá

também com largueza”.

Vossas Excelências semearam muito. Co-

lhem hoje, deste Tribunal, sua mais alta dis-

tinção. É a forma de a sociedade, de algum

modo, por nosso intermédio, reconhecer-lhes

as virtudes e agradecer-lhes o exemplo de vi-

das que se impõem à sociedade catarinense

como seu patrimônio valioso e indestrutível.

Vossas Excelências semearam com largue-

za e souberam escolher a semente. O fruto que

ela lhes oferece, o fruto visível do reconheci-

mento, é muito pouco, mas é o que lhes pode

dar o Tribunal.

Dos ex-presidentes, vários exerceram a ati-

vidade política e um deles, o Conselheiro Nel-

son Pedrini, presidiu a Assembléia Legislativa;

outro, o Conselheiro Dib Cherem, foi prefeito

da Capital; todos ocuparam importantes fun-

ções públicas, alguns como deputado, alguns

como secretário de Estado. Em cada uma des-

sas personalidades, o testemunho da dedica-

ção, da competência e do desprendimento é o
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selo, o retrato de seu trabalho. Ser-lhes gratos

é preciso; outorgar-lhes a Medalha do Mérito

Tribunal de Contas é dever que ainda assim

não resgata a dívida. Seguir-lhes o exemplo é

o prêmio que lhes podemos dar, porque aque-

le que se torna paradigma merece o culto de

seus concidadãos. Se não lhes erigimos estátu-

as em praça pública, edificamo-las em nossas

próprias vidas.

Em 15 de março de 1971, ao assumir o Go-

verno do Estado, o Conselheiro Colombo Ma-

chado Salles disse que “o cansaço fica proibi-

do entre os que batalham”. E o que disse bem,

melhor o fez. Aliás, excelentíssimas autorida-

des e meus amigos, essa é a feliz coincidência

que reúne os homenageados de hoje: não se

cansaram de batalhar, não esmoreceram na

luta, mas fizeram da realização dos anseios da

nobre gente catarinense a causa de suas vidas.

E dizia ainda o recém empossado Gover-

nador Colombo Salles: “Nenhum caminhan-

te do tempo volta. Governarei este Estado

preocupado em atender aos ideais supremos

de sua destinação, contanto possa Santa

Catarina desfrutar da intimidade do ama-

nhã!” E o amanhã se fez melhor. Cada um

dos ex-presidentes desta Casa ajudou-o, e

mais que a Vossa Excelência a Santa Catarina,

a construir o futuro. E hoje pode olhar com

alegria para o amanhã, sem precisar querer

voltar no tempo, porque foi caminhante de

passos firmes, decididos, corajosos, a enfren-

tar desafios e a superá-los, porque o bravo, o

patriota, não teme aquilo que lhe antepõem,

mas faz do obstáculo o trampolim para a su-

peração e a vitória.

Caríssimos presidentes e conselheiro

Colombo Salles. Peço-lhes licença para dedi-

car-me, agora, àquele que aprendi a admirar

desde a infância. Paulo Lopes, minha terra,

pertencia a Palhoça, terra de Ivo Silveira. Lem-

bro-me dele ao lado de meu saudoso pai, uma

imagem que o tempo não apaga. E aprendi,

pelas palavras de meu pai, a venerar o homem

que Deus havia destinado à política e que a

ela destinou sua vida.

Político do velho PSD, em primeiro de feve-

reiro de 1963 foi eleito presidente da Assem-

bléia. Naquele dia, ao saudá-lo em nome da

UDN, o eterno rival, Fernando Viegas, esculpiu,

em discurso, palavras que são um monumento

à capacidade e à integridade: “Ninguém da UDN

tem melhores condições para dirigir o Poder

Legislativo do que Vossa Excelência!” Que tri-

buto, Governador Ivo Silveira, que grande tri-

buto o reconhecimento dos adversários!

Escrevendo em “Ivo Silveira, um depoimen-

to”, organizado pelo jornalista Moacir Perei-

ra, o secretário Armando Calil Bulos pincelou

traços do retrato do homenageado: “É homem

público de larga visão política e equilibrada

coragem. A lealdade continua sendo uma cons-

tante na sua vida. O Poder não pôde contra o

caráter com que a ele chegou”. É verdade, Go-

vernador Ivo Silveira. Vossa Excelência feliz-

mente não é o único, mas entre os grandes é

um dos maiores. O Poder não pôde contra o

seu caráter. Como não pôde contra o caráter

de Antero Nercolini, Carlos Augusto Caminha,

César Amin Ghanem Sobrinho, Colombo Ma-

chado Salles, Dib Cherem, Nelson de Abreu,

Nelson Pedrini, Nilton José Cherem, Octacílio

Pedro Ramos e Wilmar Dallanhol. Que belo

exemplo para os homens de seu tempo e para

a posteridade, eméritos semeadores que hoje

recebem nosso preito de reconhecimento!
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E vai adiante Armando Calil Bulos: “O Po-

der não deslumbrou Ivo Silveira. Hoje, tantos

anos passados, vai simples e comunicativo aos

lugares mais freqüentados pela população. Ele

vai com linguagem e rosto de povo. E eu, que

o acompanhei um qüinqüênio no governo,

agora não gosto de acompanhá-lo na rua. Tan-

tos que param para cumprimentá-lo”.

Ao receber o Título de Cidadão Honorário

de Florianópolis, Vossa Excelência, com a sim-

plicidade que o caracteriza, disse o que cada

homem, cada mulher gostaria de dizer a si

mesmo com satisfação pelo dever cumprido:

“O que fiz contenta meu coração!” É o que

seguramente podem dizer os homenageados

todos desta solenidade: “O que fiz contenta

meu coração!”

São pessoas dessa qualidade moral, dessa

grandeza, que a sabedoria do presidente

Salomão Ribas Junior indicou aos conselhei-

ros para receber a Medalha do Mérito. So-

mos gratos; mais do que isso, somos seus se-

guidores, Excelências: notáveis no exemplo e

exemplares na dignidade, são cidadãos de que

Santa Catarina se orgulha e o Tribunal de

Contas guarda como pérolas valiosas que en-

riqueceram e continuam a enriquecer a vida

deste Estado.

No Panteão da Pátria, em Brasília, lê-se o que

hoje aplico a Vossas Excelências, ilustres home-

nageados deste Tribunal: “Aqui são lembrados

aqueles que construíram a glória da Pátria. Só

Deus compartilha da eternidade de seus no-

mes”. É verdade: tudo passa, mas a honra fica.

Ensina o livro dos provérbios: “Mais vale o

bom nome do que as muitas riquezas; e o ser

estimado é melhor do que a prata e o ouro”.

Vossas Excelências têm como patrimônio

inalienável e indestrutível a honra e, nela, o

nome; Vossas Excelências podem olhar para o

ontem, para o hoje e para o futuro e em qual-

quer tempo descobrir-se estimados pelos seus

concidadãos. Este é o prêmio reservado aos

bons, aos íntegros, aos que fizeram de sua vida

doação e trabalho.

Obrigado, Excelências! Santa Catarina pre-

cisa de mais homens assim. A semente lançada

germinou e, pelo milagre da multiplicação,

continuará a fecundar este Estado com figu-

ras do porte de Vossas Excelências!

Muito obrigado!
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