SEMINARIO SOBRE AS ATRIBUIÇOES CONSTITUCIONAIS
DO TRIBUNAL DE CONTAS

TEMA: O Controle do Tribunal de Contas nos Processos
Li citatórios
DATA: 14 de maio de 1990
CONFERENCISTA: Prof . Celso Antônio Bandeira de Melo
DEBATEDORES: Dr. lsael Nóbrega da Cunha
Dr. José Henrique Wanderley Filho
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO- CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA:
Inicialmente leio um telex encaminhado pelo Ministro
Marcos Vinicios Vilaça:
"Lamentando comunicar dileto amigo vg ilustre Presidente vg tornou-se impossível minha presença solenidade nesse Tribunal pt Data agora coincide com
julgamento contas Governo da União vg relativa ao
exercício de 1989 vg em que sou Relator pt Peço
desculpas a você vg a seus pares e aos ilustres convidados deste Tribunal pt Abraços vg pleitos pela
sua compreensão pt Marcos Vilaça - Ministro do
Tribunal de Contas da União"
Conforme o temário d ivulgado, o nosso seminário tem
início, hoje, com o tema "O Controle do Tribunal de Contas
nos Processos Licitatórios".
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O expositor dispensa, evidentemente, maiores considerações, uma vez que se trata de um Professor de Direito Administrativo e Direito Constitucional nacionalmente conhecido,
o Professor Celso Antônio Bandeira de Melo. Professor Titular de Direito Administrativo da Pontiffcia Universidade Católica de São Paulo, onde leciona nos cursos de Bacharelado,
Especialização, Mestrado e Doutorado da Faculdade de Direito ; Professor Honorário da Faculdade de Direito da Universidade de Mendoza, Argentina, e da Faculdade de Direito do
Colégio Maior de Rosario em Bogotá, Colômbia; Ex-Vice-Presidente e membro fundador do Instituto Brasileiro de Direito
Administrativo; Vice-Presidente do Instituto Internacional do
Direito Administrativo Latino. Tem publicações na Argentina,
Chile, Colômbia, Itália e Uruguai ; Diretor da Revista de Direito Público da Editora Revista dos Tribunais .
Como debatedores temos o Dr . lsael Nóbrega, Procurador Jurídico da Prefeitura da Cidade do Recife, ex-Juiz de
Direito, Consultor Geral do Estado, ex-Secretário de Justiça
do Estado de Pernambuco, Secretário Para Assuntos da Casa
Civil do Estado de Pernambuco; e o Dr . José Henrique Wanderley Filho, ex-Secretário de Justiça da Prefeitura da Cidade
do Recife, Consultor Jurídico do Estado e Juiz junto ao Tribunal Regional Eleitoral na vaga de Juristas .
Espero que os senhores, em sua larga maioria, que integram a nossa Casa exercendo as funções de Auditores e
Auxiliares de Auditores, possam ter bom proveito deste nosso
seminário, tentando melhorar cada vez mais a formação de
nosso corpo de pessoal .
A forma de debate, haverá uma exposição inicial feita
pelo Prof. Celso Antônio Bandeira de Melo . Em seguida, cada um dos debatedores terá dez mi11utos para a formuiHção
de questões que serão respondidas pelo expositor . Dando
continuidade, serão abertos os debates com os senhores que
integram o Plenário que formularão as questões por escrito
à Mesa, colocando se a pergunta é dirigida ao conferencista
ou aos debatedores.
Assim, agradecendo logo a presença do Professor Celso Antônio Bandeira de Melo, transmito-lhe a palavra.
PROF . CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELO
Exmo. Sr . Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, meu muito estimado amigo Dr. Fernando
Correia;
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Ilustres membros da Mesa, debatedores, igualmente
amigos, Dr . lsael Nóbrega da Cunha e Dr. José Henrique
Wanderley Filho;
Eminentes Conselheiros ;
Meus colegas;
Minhas senhoras;
Meus senhores:
O Tema O CONTROLE DO TRIBUNAL DE CONTAS NOS
PROCESSOS LICITATóRIOS exige muito naturalmente a colocação de umas tantas premissas, em função das quais é que
se deduzirá o sent ido e a extensão deste controle cabível, na
verdade, po r imposição constitucional .
Essas noções prévias respeitam tanto as atribuições
fiscalizadoras em geral do Tribunal de Contas quanto ao próprio procedimento li citatório . De conseguinte, algum aclaramento, ou o rel embrar de umas tantas noções, sobre o que
é um procedimento em Direito Administrativo . Assim também,
e d"e modo específico, sobre procedimento licitatório.
Isso posto, obviamente, poder-se-á extrair. em seguida, a conclusão conseqüente, val e dizer, sob o sentido e extensão do sobredito controle .
O Tribunal de Contas, todos o sabemos, é o órgão
constitucionalmente concebido como sendo aquele encarregado de fiscalizar toda a ação administrativa do Poder Público .
Na clássica tripartição do exercício das funções, atribufdos a diferentes conjuntos orgânicos do Poder, há um órgão que é incumbido de produzir as normas jurídicas em caráter inicial ; definindo o que seja o interesse público, em consonância com a Constituição, e os meios e modos de persegui-lo ; um órgão que é encarregado de dirimir as contendas
existentes na sociedade, com força definitiva, que é o Poder
Judiciário ; e, finalmente, o Executivo, a quem compete predominantemente, · não exclusiva, mas predominantemente, a
função de promover a aplicação das leis .
Ora, é através da função de promover a aplicação das
leis, que compete, preferencialmente. ao Poder Executivo, que
nós temos o exercício da chamad a : Jnção administrativa .
O Tribunal de Contas não é controlador, apenas, do
Executivo, ela é controlador do exercício de toda a função
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administrativa, seja ela exercida pelo Executivo, como normalmente o é, predominantemente, seja a função administrativa quando exercida pelo Legislativo ou pelo Poder Judiciário .
De conseguinte, onde existir função administrativa, onde quer que haja função administrativa em quaisquer dos Poderes, essa função encontra-se sob o controle do Tribunal de
Contas, que o textc constitucior.al definG como órgão auxiliar
do Poder Legislativo .
Não obstante auxiliar do Poder Legislativo, com função
auxiliar do Poder Legislativo, o Tribunal de Contas tem uma
posição peculiar, posição muito própria, uma vez que o texto
constitucional lhe confere condi çõe8 de autonomia, atribui aos
Conselheiros de Tribunal de Contas, ou aos Ministros do Tr:bunal de Contas no âmbito federal, prerrogativas e garantias
próprias, na verdade, da Magistratura .
O texto constitucional não haveria, como tradicionalmente o faz, irrogar aos Conselheiros do Tribunal de Contas
as prerrogativas e garantias que atribui, se não fora para que
ele se constituísse realmente em um órgão perfeitamente independente e em condições de levar a cabo esta função técnica de exercer uma vigilância, uma fiscalização , um controle,
sobre a função administrativa exercida por quaisquer dos Poderes .
E, de acordo com o texto constitucional brasileiro, e
mesmo de acordo com a Constituição Pernambucana, esses
poderes do Tribunal de Contas se exercem sobre múltiplos aspectos . Diz e> texto constitucional, hoje, aue se procederá
exame não apenas dos atos correspondentes ao exercício da
função administrativa, não apenas quanto à legalidade, mas
também quanto à legitimidade e à economicidade. E a Cons·
tituição do Estado de Pernambuco ainda acrescenta a eficácia e a eficiência .
De conseguinte, na fiscalização de quaisquer atos ou
procedimentos administrativos, entre eles, portanto, licitatório,
o Tribunal de Contas exerce uma função extremamente ampla. Vejamos qual o sentido possível dessas distintas expressões, portanto, em que intensidade, com que compostura, com
que dimensões deverá incidir o controle do Tribunal de Contas em relação aos processos licitatórios .
A noção de legalidade é uma noção corrente, ninguém
ignora, e ela traduz o princípio cardial do Estado de Direito .
Vai .J dizer que toda função administrativa, toda atividade administrativa, é uma atividade sub-legal, infralegal, serviente da
lei. Por isso se sabe que qualquer exercente de função admi18

nistrativa há de proceder sempre com dócil , fiel , humilde, reveren te acato às leis . Parte do princípio de que a garantia, a
proteção do cidadão descansa precisamente nas normas gera is e abstratas instituídas em caráter primário pelo órgão que
mp resenta a coletividade, a sociedade, om todos os seus segmentos. inclusive minoritários .
É a grande diferença que existe, exatamente, entre o
Poder Legislativo e o Poder Executivo . O Poder Executivo é
exercido por quem nele se investe por via de eleição, mas
ele ição majoritária, de tal sorte que representará, sempre, um
segmento predominante da sociedade, mas é a voz desse segmento predominante que afinal irá se expressar, sobretudo, no
comportamento do Chefe do Pode r Executivo. Diversamente,
o Poder Legislativo, como a sua representação se faz proporr.ionalmente, ele expressa as distintas tendências da socieda<ie. E esta é a razão pela qual Hans Kelsen dizia que o Poder Legisl ativo t inha estrutura, formação mais democrática
f.!U 8 o Poder Executivo, porque ele proporcionava exatamente
a Ot..;vida, na produção das normas, dos mais diferentes segmentos da sociedade.
E é próprio do Estado de Direito que vigore, então, o
princ íp io da legalidade, por via do qual as normas que defi·
nem, que caracterizam o que é o interesse público , estabelecem os meios e os modos de persegui-los. Essas normas,
provenientes do Poder Leg islativo, imperam sobranceiras sobre todas as demais condutas do Estado . E assim se realiza
a máxi mA clássica oriunda do Direito Anglo-Americano: " No
Estado de Direito quer-se o governo das leis e não o governo
dos homens". Impera a Be love of law not of man .

Pois bem, o principio da legalidade - assenta isso o
texto constitucional, ao dizer que o Tribunal de Contas examinará o exercício da função administrativa, fiscalizará, controlará o exercício da função administrativa do ponto de vista
da legalidade - está a expressar exatamente isto na estrita,
na necessária consonância entre os atos praticados no desempenho da função administrativa e a lei.
Mas o texto refere ainda, curiosamente, além da legalidade, a legitimidade . Essa é uma expressão que no Direito
Brasileiro, data máxima venia, em princípio, ela não faria muito sentido.
A distinção entre legalidad0 a legitimidade pode ser
feita em diferentes planos, mas, é claro, que aqui não se cogitaria de um plano extraj urídico, metajurídico .
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As vezes, se fala em legiti midade pretendendo fazer uma
menção, ou referência, a um aval proveniente da coletividade
como um todo . Em outras palavras, a legitimidade em termos
sociológicos o u em termos políticos . Não é disso que se trata, evidentemente, no texto constitucional .
Não se imagina que o Tribunal de Contas deva avaliar
o comportamento da administração em função de sua substancial consonânci a com o que seria o sentimento popular, ou
realidade sociológica brasileira, ou realidade política brasileira, não é disso que se cogita .
O exame proposto aqtli conduz a expressão legitimidade em termos de identificá-lo a partir de um outro critério. Essa distinção é uma distinção, na verdade, italiana, do
Di reito Italiano, que separa legalidade de legitimidade.
No Direito Italiano, por peculiaridades muito típicas do
Sistema Jurídico da Itália, há uma distinção entre o direito
subjetivo e o interesse legítimo . Quando alguém tem uma
pretensão jurídica embasada em um direito subjetivo, ele se
dirige ao Poder Judiciário . Quando alguém tem uma pretensão jurídica, que não é senão expressão do chamado interesse legítimo - aí vem a expressão legítima, legitimidade - ,
ele postulará perante o Conselho de Estado, que é um órgão
embora encartado, alojado na administração pública, que
exerce atividade jurisdicional tanto quanto o Poder Judiciário .
Porém, sua atividade jurisdicional opera quando em pauta o
interesse legítimo e não o direito subjetivo .
Não cabe, evidentemente, entrarmos em grandes digressões a respeito, mas apenas para buscar fixar um pouco
o que poderia significar essa legitimidade, que espécie de
sentido vamos atribuir a essa expressão e para dizê-lo de um
modo muito simplificado, porque há várias correntes na Itália para separar o direito subjetivo do interesse legítimo. A
distinção, embora seja muito antiga, até hoje não é plenamente pacificada nem entre os doutrinadores, nem na própria
jurisprudência italiana. seja do Conselho do Estado, seja do
Poder Judiciário .
Para dizê-lo de modo simplificado e invocar uma das
correntes de pensamentos predominantes, dir-se-á que existe
o interesse legítimo quando a norm a a qual se refere é uma
norma que protege o direito subjetivo, vale dizer, o interesse
da coletividade como um todo, e apenas por via reflexa. apena:> por conseqüência, alguém é particularmente, ou muitos
serão particularmente beneficiados por aquela norma e, com
isso, então, passam a ter um interesse na observância do di-
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reito objetivo, porque a observância do direito objetivo serlhe-á, em decorrência, vantajosa .
O direito subjetivo, pelo contrário, existirá quando a
norma jurídica for produzida especificamente tendo ~m vista
a proteção do interesse do indivíduo e não da coletividade,
abstratamente considerada
Teria o texto constitucional pretendido dizer isso?
~ praticamente impossível dar-se uma resposta inteiramente objetiva ao que terá passado na mente dos constituintes ao se referirem à legitimidade . Mas, propendo a crer que
a inclinação dos constituintes foi a de usar expressões o
quanto possíveis amplas para propiciar ao Tribunal de Contas a invastigação a mais completa possível.
Mas se fôramos dar um sentido específico a isso, divorciado de uma problemática específica do Direito Italiano,
e que, às vezes, é repetida no Brasil um pouco acriticamente,
sem se saber porque existe, enfim, o que significa isso? E
uma particularidade do Direito Positivo da Itália . Se fôramos
buscar algo nos divorciando do sentido natural que teria, eu
diria que poder-se-ia tomar a expressão legitimidade como
uma legalidade não apenas ritual, não apenas textual , não
apenas gramatical, mas uma legalidade mais ampla. Então a
expressão legitimidade abrangendo, inclusive, os princípios
de Direito, abrangendo, de conseguinte, tudo aquilo que consta do artigo 37 do texto constitucional , caput, como sendo os
princípios a que está submetida a administração direta, indireta e fundac ional , porque ali a menção é feita não apenas à
legalidade, mas é feita menção, também , a outros princípios,
como o da publicidade, princípio da impessoalidade e o princípio da moralidade .
Donde poder-se-ia, quem saue, tentando uma interpretação para a expressão legitimidade do texto constitucional,
atribuir-se ao Tribunal de Contas não apenas um confronto
nominal, form31 com a lei, mas um confronto muito mais profundo que im;:>licasse uma investigação da intimidade do ato
em todos os seus aspectos jurídicos, entre os quais se inclui,
evidentemente, o tema da obediência à finalidade da regra,
aos princípios que informam aquela regra, como o da moralidade, o da impessoalidade ou isonomia, que são expressões
que praticamente vão se equivaler no que atine ao exercício
da função administrativa, e a publicidade .
Mas o texto se refere, ainda, à economicidade . Será
que caberia ao Tribunal de Contas avisar: " Eu, se fora administrador público, não faria isso porque não acho que seja a

solução mais econômica" E, portanto, diante de um procedimento licitatório dissesse: "Esta licitação é descabida, porque eu ao invés de abrir uma licitação, ou tantas licitações,
para fazer isso ou aquilo, eu faria outras que não essas".
Eu creio que não é assim. " Nem tanto ao mar, nem
tanto à Terra".
Seguramente, o texto constitucional está estampado ,
está explícito, exigiu um exame com relação à economicidade . Penso que esse exame de economicidade há de ser feito
à luz de um padrão que, a meu ver, é jurídico, que é o padrão da razoabilidade .
Quando a lei confere discricão ao administrador, isto
é, quando lhe permite avaliar circunstâncias, sopesar circunstâncias para decidir com algum teor de subjetividade, ela não
o faz para que o administ rador possa atuar como se fosse o
dono ou senhor da coisa, porque a noção de administração é
exatamente oposta à noção de propriedade, como muito bem
ensinou , em suas inesquecíveis lições, o pranteado administrativista gaúcho, Rui Cirne Lima, dizendo que opõe-se à noção de administração de propriedade, visto que sob a administração o bem não se encontra vinculado à vontade do administrador mas ao fim pessoal a que essa vontade deve
servir .
Em sendo assim, jamais se imaginará que a circunstância de existir certa liberdade para o administrador lhe outorgue o direito, o poder de atuar desarrazoadamente, porque,
se tivera ele o poder de atuar desarrazoadamente , ele estaria
fugindo da finalidade legal, a menos que o legislador estultice
a finalidade era estulta e por isso o administrador pôde atuar
desarrazoadamente sem descoincidir com a finalidade. Como
não se interpreta irrogando estultice ao legislador, há de se
concluir que, quando o ad ministrador faz uma opção, ele faz
uma opção dentro de fins legais que não são conducentes ao
desarrazoado absurdo. Logo, se ele atuar desarrazoada ou
absurdamente, estará se desviando da final idade legal. E, desviar-se da finalidade legal, é desviar-se da lei, porque a finalidade da lei é ínsita a lei faz parte dela, integ ra, e é , na verdade, o critério para a intelecção da norma .
Portanto, qu ando o Tribunal de Contas examina economicidade, ele estará examinando se a despesa feita colocase ou não dentro do plano do razoável , do aceitável , do sensato. Se absurda, se a relação custo-benefício fo r inconcebível, por assim dizer, neste caso há de se entender que não
houve economicidade. Não havendo econo micidade, não hou22

ve, exatamente, por falta de razoabilidade o Se não houve ra~
zoabilidade, não foi atendida a finalidade o Se não foi atendida a finalidade , não fo i atendida a lei o Logo, o ato é inválido o
r tanSeria essa a conclusão numa cadeia de raciocfnios o Poo
to, este seria o sentido da economicidade, penso eu , no texto conostitucional o
Demais disso, a Constituição Pernambucana ai nda co~
loca dois outros aspectos de apreciação o Esses aspectos são
o da eficiência e o da eficácia o
A primeira vista poder-se-ia dizer: essas expressões
Eu diria que, certamente,
parecem sinônimas, coincidentes
dado o princípio, não supõe que a lei, mu ito menos a Constituição, contenha disposições inúteis o Cumpre, então, procurar qual a acepção que se poderia dar a essa dual idade de
expressões o
É claro, há nisso sempre uma certa, não vou dizer liberdade, mas há pelo menos um esforço interpretativo de cada qual, com visões que nem sempre serão coincidentes o
Penso que a expressão eficácia está sendo utilizada no
sentido de providência que chega, ou não, ao termo em vista
do qual ela foi produzida o Vale dizer que promove, ou não,
a coincidência entre o projeto e a realização o Aí seria eficácia o A eficiência já teria um outro sentido o Pode-se chegar a
uma dada realizaçãG proposta mas com muito pouca eficiên~
cia, e pode-se chegar a realização proposta com muita efi·
ciência o Quer dizer: com menor dispêndio de trabalho, de
energia, de recursos, chega-se a um dado resultado, isto é ,
com eficiência maior ou eficiência menor o

Imagino, pois, que o texto constitucional pernambucano, ao falar em eficácia e eficiênc ia, colocou , de um lado, a
avaliação sobre a coincidência efetiva entre o projetado, o estabelecido, o disposto no ato , na ação administrativa, e o resultado concreto ; e de outro lado, se isto se obteve de maneira eficiente, isto é, sem dispêndio inútil, despropositado de
energia, de trabalho, de despesas o
Sob todos esses aspectos o Tribunal de Contas tem
que examinar qualqu er ato, qualquer atividade administrativa,
portan to, os procedimentos licitatórios o
Agora, então, podemos dizer algumas palavri nhas sobre procedimento licitatório o
Desde logo, a expressão utilizada: processo licitatório o
E poder-se-á dizer processo , ou procedimento? Afinal, licit!lção é um processo ou um procedimento?

Em rigor, em rigor técnico, a licitação é um processo.
Tecnicamente falando, é. Deve-se ao eminente jurista austríaco Adolf Merkel, pela primeira vez, a excelente demonstração de que sempre que alguém exerce função, há um processo através do qual se chega ao ato final , e que isso não
é privativo do processo civil ou penal . Assim como a atuação jurisdicional pressupõe uma sucessão de atos para chegar ao resultado final, assim como é regulado o alcance daquele resultado no exercício da função jurisdic ional , igualmente o é no exercício da função legislativa . Nós temos o processo legislativo na Constituição . Uma lei é inválida se não
seguir aquele processo . Dirá Merkel, este fenômeno , na verdade, é um fenômeno de todas as funções . Isto se passa
também na atividade administrativa, e isto é um processo .
Posteriormente, Carnelucci haveria de desenvolver
igualmente essa idéia, que seria uma idéia que terminaria por
se d1sseminar .
Embora se fale processo ou procedimento , nós sabemos que há, assim como sabemos que há em processo, uma
diferença entre processo e procedimento . Sabemos, quando
estudamos o processo civil , o processo penal . Assim, também, poder-se-á dizer que haverá nas condutas administrativas um processo e um proced imento específicos .
·
A linguagem entre nós que se vulgarizou, qu a se disseminou na tradição, é procedimento e não processo . Em
. geral, falamos em processo para o processo tributário, para
o processo apurador de faltas funcionais e eventual aplicação de sanções, e reservamos a expressão proced imento para tudo mais .
Eu vou usar, meramente por esta razão convencional,
a expressão procedimento administrativo licitatório, não obstante esteja convencido que se trata realmente de um processo, tecnicamente falando.
O que é o processo ou procedimento licitatório?
Como todo e qualquer processo, ou procedimento administrativo, é uma sucessão itinerária, encadeada de atos
administrativos que tendem todos a um resultado final e conclusivo . Sabe-se que a doutrina separa . A doutrina italiana,
sobretudo, que se debruçou muito sobre isso , separa processo ou procedimento de ato complexo ; é que no ato complexo há uma fusão de várias vontades, duas ou mais vontades, provenientes de órgãos distintos para chegar-se a um
resultado único, de tal sorte que nenhuma dessas vontades
possui a qualidade de ato jurídico autonomamente, nenhuma
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delas é independente, elas simplesmente concorrem para a
formação de uma só vontade.
No procedimento, muito pelo contrário, há realmente
vários atos jurídicos porque, sem prejuízo de que todos esses atos coparticipem de um propósito final , cada um deles
cumpre uma função distinta e autônoma .
Tomemos, então, a licitação . Para verificar essa ocorrência na licitação que, como corolário muito simples, até onde vai , em conseqüência, a investigação do Tribunal de Contas a respeito dos dist intos atos que compõem o procedimento .
A licitação, pelo menos em seus aspectos externos, começa com o edital. Costuma-se dizer no Brasil fases da licitação . Ela começa com o edital . Mas, talvez mais adequado,
antes de indicar as fases da licitação, é saber afinal o que
é uma licitação. Nós sabemos que é um procedimento. Mas,
que procedimento?
A licitação é um procedimento ntravés do qual, dese. jando o Poder Públ ico ou entidade auxiliar sua, vale dizer,
não apenas a administração direta mas as autarquia~. as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações governamentais, desejando adquirir, alienar, locar
bens ou serviços, contratá-los, convocam os interessados,
mediante condições previamente estabelecidas e divulgadas,
tendo em vista sei acionar a melhor oferta .
O procedimento licitatório tende à eleição de uma oferta que sobre ser a melhor, seja igualmente satisfatória . Esta
é uma decisão import ante, sobre ser a melhor, seja igualmente satisfatória . Realmente, o final do procedimento é a
indicação de que uma proposta é, ;:~lém de ser a melhor das
ofertadas, ou a menos ruim das ofertadas, digamos, uma delas é satisfatória ou não é . Naturalmente, a primeira é classificada .
Começa, de conseguinte, o procedimento licitatório
com o edital . O edital vem a ser o ato através do qual o Poder Público estabelece, identifica o objeto pretendido, estabelece as condições retoras do certame e adianta issí)
parece absolutamente imprêscindível quando menos, as
condições básic as do futuro eventual contrato a ser travado .
Esclareço, de pronto, que isso é necessário , porque se
alguém fizer uma oferta sem saber em que condições, depois, se obriga, será um irresponsável . A administração não
pode contrata r c om irresponsáveis . Tanto é assim, que há
uma fase de habilitação, exatamente para verificar se o pro-
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ponente oferece condições de segurança. Quem aceitar contratar no vazio, sabendo o preço, eventualmente, mas não
sabendo nada sobre as condições, como por exemplo, de pagamento, seria manifestamente um irresponsável . E a administração não pode contratar com irresponsáveis .
Portanto, o edital cumpre algumas funções. Uma, é a
de trazer ao público o propósito da administração de vir a
contratar com terc eiros . Outra, é a de identificar o objeto que
está em certame. Outra, é a de circunscrever o universo possível dos proponentes, na medida em que no edital terá que
estar estabelecido quais são os requisitos indispensáveis para participar da disputa. Outra, a de estabelecer os termos
do julgamento . E outra, afinal , a de enunciar as condições básicas da eventual futura possível contratação .
Isto deve ocorrer no Edital que seria, digamos, a fase inaugural do certame licitatório, pelo menos quanto aos
seus aspectos externos .
A segunda fase, chamada de habilitação, é aquela em
que o Poder Público deverá aferir se os afluentes à disputa,
ao certame, possuem ou não as condições indispensáveis
para vi r a ofertar.
O texto constitucional brasileiro, hoje, no artigo 37, visando a coibir impropriedades freqüentes no certam~ lkitatório, no inciso XXI dispõe que : "Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamentos, mantidas as condições efetivas da proposta na forma da lei, o qual - o edital - somente permitirá as exigências de qualificação t écnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações .
Todos sabemos que nesta fase de hab ilitação examinam-se três fato res: a personalidade, a qualificação econômica e a qualificação técnica . Perfeitamente razoável .
A personalidade porque, se alguém não tiver personalidade, não pode se obrigar . E se vier pretensamente a se
obrigar, Rmanhã não poderá manter, digamos, sua oferta . Então, a personalidade é indispensável em matéria de requisi. tos econômicos, exatamente para que a oferta possa ser mant ida, porque as ofe rtas deve m ser sérias, firmes, concretas e
ajustadas ao 3dital .
E, finalmente, as condi ções técnicas, não há nisso nada de singular, porque nenhum de nós que fora, por exem-
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pio, con struir uma casa, deixaria de informar-se primeiro se.
quem vai construi r a casa é um engenheiro, se está habilitado, e se já construiu alguma, porque se não construiu nenhuma, talvez, nós não tenhamos segurança . Se comparecer um pedreiro e disser: " Não, eu não sou engenheiro, sou
um pedre iro, faço a casa do senhor''. O sujeito vai ficar insegu ro , porque pode dar um desastre naquilo .
A admin istração também tem que se cercar de cautelas, e estas são as cautelas mínimas : as condicões de habilitação técnica, as cond ições de habilitação ~conômica e a
personal idade .
Mas, note-se, o texto constitucional é expresso, as condições indispensáveis . É o que diz o texto : a garantia do
cumprimento das ob rigações . Não mais do que isso .
Nesta fase a administração pública deverá, pura e simplesmente, verificar exame de caráter estritamente objetivo,
sem nenhuma interferência de j uízo de conveniência ou oportunidada, quais aqueles qu e reproduzem em concreto as exigências previamente estabelecidas, adrede estabelecidas, pela administração, e quais aqueles que não as preenchem . Os
que não preenchem ditas condições são " vestibularmente"
eliminados do certame, e assim deve ser, e as suas propostas
constantes do e:weinpe-proposta e do envelope de habilitação, as suas propostas, lacradas como estavam , lacradas devem permanece r e serem devolvidas àquele que foi inabilitado, em outras palavras, excluído do certame .
Há um in ~erregno, óbv1o, para a interposição de recursos, com expressa desistência ao prazo recursal , sem o que
não se poderá passar para a fase subseqüente . Havendo essa expressa desistência po r parte de todos os interessados,
ou , pelo contrário, t endo sido interpostos recursos que tenham efeitos suspensivos ; e tendo sido interpostos esses recursos e examinadas as impugnações, porventura, surgidas
du rante essa fase, dec ididos os recursos, aí sim , pode-se passar para a fase subseqüente . Na fase subseqüente, examinam-se as propostas .
De algum modo poder-se-á dizer, com cautela com as
exprassões, que a lic itação nesta segunda fase , fase da habilitação, ela é uma fase su bjetiva . Subjetiva no estrito e exclusivo sentido de que se analisam as condições do sujeito .
Nada que diga respeito à oferta, em q ue o exame é objetivo,
o exame à proposta .
Portanto, examinadas as condições do sujeito, reconhecidos quai s os que podem participar e quais os qu e não
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podem prosseguir no certame, excluídos esses, devolvidos
fechados esses envelopes, passa-se ao exame das propostas
propriamente ditas unicamente daqueles habilitados . Neste
momento, nesta fase, tem-se a classificação.
Cotejam-se as várias ofertas com o critério de julgamento delas antecipadamente estabelecido no edital, vale dizer, com o critério de melhor técnica, com o critério de melhor preço, uma conjugação do preço e técnica e outros aspectos que constem do edital , nncilares, tais como rendimento, prazo e, verificado o que dizia o edital , que é, como se
diz correntemente, a lei interna do certame, expressão aliás
feliz, verificado isso, as propostas são ordenadas em função
de suas vantagens . E é isso que se chama classificação.
Na fase de classificação, de conseguinte, analisam-se
e ordenam-se essas ofertas em função das vantagens ofertadas e aferidas à vista dos critérios estabelecidos previamente
no edital . Concluída essa fase , ter-se-á quem foi o primeiro ,
o segundo, o terceiro . . .
Verificado isso, não está verificado, ainda, se o primeiro classificado fez uma oferta satisfatória ou se não o fez .
Ele pode ser o primeiro mas sua oferta ser péssima, só que
as outras são piores ainda. Alguém ofereceu um preço exor-·
bitante que é o menos ruim , ou se quiser dizer assim , o melhor deles, tendo em vista que os demais exorbitaram ainda
a níveis estratosféricos . Se, todavia, a proposta parecer à
administração satisfatória, ela produzirá o ato subseqüente,
já em outra fase , não mais a classificação, a adjudicação .
É na adjudicação que a administração proclama que
uma dada proposta classificada em primeiro lugar é satisfatória e, de conseguinte, a administração poderá contratar com
aquele indivíduo quanto a qualidade da proposta, quanto ao
ângulo apreciável da proposta.
Empós disso, vem a homologação, qu e é a última fase
da licitação .
Na homologação a autoridade, diversa daquela que procedeu a condução do certame, irá verificar se o procedimento licitatório se desenvolveu com plena correção . Se ele foi
obediente às exigênc ias normativas, q11 er as da lei, quer aquelas outras residentes no próprio edital .
E, finalm ente, e aí já estamos fora da licitação, é:t administração contrata co m alguém ou , eventualmente, nem contrata, como sabemos .

28

Sendo esse o procedimento licitatório, o que cabe ao
Tribunal de Contas em relação a ele?
Teríamos que nos perguntar, desde logo, quais são os
objetivos da licitação. Por que é que se licita? Qual a razão
da lei estabelecer a necessidade de licitar e hoje estar expressamenta contemplada no texto constitucional?
A licitação tem a rigor dois objetivos para os quais
ela aponta diretamente, e um terceiro que é um bem jurídico
que se consegue na medida em que os dois outros são devidamente atendidos .
Os objetivos fundamentais da licitação são: de um lado, buscar para o Poder Público o negócio mais vantajoso,
e de outro lado, objetivo tão importante quanto esse primeiro, assegurar iguais oportunidades a tc':lcs aqueles que estejam em condições de aceder ao convite da administração,
a convocação da administração, para que t rave com ela negócios .
Esse segundo fator que acabei de aludir, nem sempre é tratado com o devido carinho e é, na verdade, o princípio de igualdade que está expresso no texto constitucional:
é um princípio basilar no Estado de Direito . Mas, de outro
lado, está explícito também no artigo 37, caput, ao submeter a
administração ao princípio da impessoalidade, está reforçado
depois no 37,21, quando diz: ''Assegura igualdade de condições a todos o~ concorrentes" .
Veja-se o texto constitucional que importância deu a
isso . Duas vezes ele faz menção à igualdade. Uma, como
pauta de conduta em geral da licitação ; outra, como específica das licitações . Para não se falar da disposição que está
no pórtico, na abertu!"a da Constituição, de que todos são
iguais perante a lei .
Então, igualdade é d e suma importância .
Cabe ao Tribunal de Contas, e agora já podemos passar para a parte fir:al, que é singela, depois das considerações liminarmente expendidas, verificar se o procedimento
licitatório se produziu, em primeiro lugar, com estrita obediência a toda seqüência procedimental estabelecida na legislação própria, na legislação pertinente, na legislação do Estado ou dos vários Municípios, uma vez que o Tribunal de
Contas também fiscaliza as contas dos Municípios.
Demais disso compete, o que é óbvio. verificar se o
próprio texto constitucional foi obedecido. Em outras palavras, se ao longo do certame, independentemente da violação de um ou outro dispositivo, uma ou outra norma, houve
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ou não houve comprometimento ou sacrifício destes objetivos
centrais da licitação, quais sejam: o de buscar o negócio mais
vantajoso e assegurar isonomia entre todos os concorrentes .
Por isso o procedimento licitatório é um procedimento formal muito rigoroso , não apenas tendo em vista a própria índole dele, mas sobretudo o caráter concorrencial. Como há vários indivíduos disputando, existe no proczsso licitatório umrt obediência extremamente rigorosa, uma obediência
estrita às condições estabelecidas. Não se trata, realmente,
de um campo onde haja espaço para grandes flexibilidades
interpretativas, para grandes condescendências, a administração não pode proceder a elas, e, por isso, o Tribunal de Contas há de ser bastante rigoroso nesta matéria para que efetivamente os procedimentos se desenvolvam com correção.
Quais os casos mais freqüentes, digamos assim , de vício para niio falar daqueles vícios que se apresentam, digamos, a olhos vistos, e que ofendem, a força aberta, os textos
normativos?
·
Para não falar desses vícios, os vícios mais com uns
costumam residir no próprio edital , porque edital que não
indica com precisão o objeto permite ofertas muito díspares
e, portanto, incotejáveis . Um edital qu<:J não estabelece com
pleno rigor as cond ições de habilitação, ou que nas condições de habilitação exige mais do que o estritamente necessário para garantia do Poder Público contratante, obviamente está alijando da disputa indivíduos que poderiam fazer ofertas vantajosas e seguras para a administração .
Edital que proporciona à comissão julgadora da licitação interferência de critérios subjetivos, desnecessários, des-·
piciendos, na avaliação da habilitação, é absolutamente inadmitido, absoluta e radicalmente inadmitido critérios de avaliação subjetiva no que litine à habilitação, ou que, em relação
ao próprio julgamento, irroga a comissão julgadora maior âmbito de discrição do que seria dispensável.
Estou dizendo isso porque, como todos sabem , um dos
princípios da licitação, de acordo com o Decreto 2 . 300. e habitualmente repetido pelas legislações estaduais, na licitaçãc ,
submete-se a um julgamento o bjetivo . O julgamento há de st:: .
objetivo.
Mas há de se reconh ece r que, quando o julgamento se
faz exclusivamente na base de preço, é claro que pode se.
objetivo. Mas quando concorrem outros fatores, e não obs
tante o julgamento se deva fazer objetivo, não se pode quas-

3.0

tionar a interferência de algum critério que não é estritamente objetivo.
Vou dar um exemplo, t entand o aclara r o que digo, a
com isto já me aproximo do encerramento desta exposição
singela .
Imag inemos que cinco professo res vão examinar a tese de três cand idatos para escolher a melhor . Imaginemos,
também , que cada professor vem de um Estado e que nenhum
deles conhece ou ouviu falar dos candidatos . Vamos imaginar que D essa banca examinadora o cand idato vai apresentar uma tese, depois dar uma aul a, t er analisado os seus títulos. e fazer uma prova escrita .
Esses cinco examinadores, plenamente honestos, qualificados. examinam a tese, e um deles se encanta literariamente com uma: Do u dez para essa tese . O outro, com
igual honestidade, d irá : Não, essa tese é boa, muito boa, mui tíssimo boa; vou dar nove e meio para esse candidato . Vejam qu J c ois juízes j á discreparam , isto em relação ao candidato " a" . Depois, o outro exami nador diz : Não, essa tese é
boa, mas noto que em algum ponto, enfim , não me parece que
essa orientação seja adequada, ou que haj a justificado su ficientemente essa ori entação, não creio que sej a o ideal, do ' •
oito e meio porque o trabalho é bem fei to .
Examinada a tese do outro candidato , e o exemplo vale para a aula, para o exame de defesa de tese, para tudo enfi m, os juizes não vão coincidir . Honestamente eles terão juízos descoincidentes . Isso vai se passar também numa licitação quando há exame de técnica .
Quando há exame de preço a objetividade é total . Mesmo assim, ainda podem ocorrer algumas hipóteses interessantes que dêem margem a alguma dúvida .
Mas, como regra, o preço é algo que é quantificado
objetivamente, então o exame é estritamente objetivo . Mas
onde deve ser apreciado fa tor que não estritamente o preço,
como a técnica ; é como em grandes obras, há a coerência interna do projeto . Ou , por exem.olo, eq:.~ipamento disponível ,
ou a qualidade do engenhei ro residente, ou a do engenheiro
chefe, as notas podem variar .
Eu acol)selhava que, nesses casos, todas as avaliações
sejam quantificáveis, porque, aí sim, se pode perceber . O
aconselhável nesses casos é que o edital d1ga que serão avaliados os seguintes fatores técnicos : coerênci a interna do projeto (nota entre 1 e 3) por exemplo: se se colocar muita variação de notas, permite-se a um dos ju lgadores desequil ibrai
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todo o julgamento (nota entre 1 e 3), peso " x"; equipamento
alocado para o serviço, equipamento pesado, equipamento leve, (nota entre tanto e tanto). Porque aí é possível verificar se
alguém, na comissão, discrepou cio razoável . Se discrepou,
não houve razoabilidade e é possível verificar se essa licitação foi , com perdão da expressão chula, " fajuta", ou se não
foi " fajuta".
Então , sendo feito isso , reduz-se ao nível máximo o
teor de subjetivismo ; a possibilidade de subjetivismo vicioso,
mas algum, inexoravelmente, haverá .
Isto não significa de minha parte uma censura, não
significa de minha parte uma condenação da avaliação de técnica e preço porque, é claro, que ~ara as coisas absolutamenta simples ou padronizadas o preço é suscetível de resolver, mas quanto mais complexo o objeto pedido, mais necessária é a avaliação de técnica . Não se pode prescindir da
avaliação de tér.n ica em inúmeros casos .
Muito bem , que fará o Tribunal de Contas numa avaliação?
Ao examinar um procedimento licitatório, penso eu,
está plenamente confrontado no campo de suas atribuições,
e!e vai examinar não apenas a legalidade neste sentido de
um confronto até, não sei se diria, pedestre entre as disposições normativas e os atos praticados, mas ele vai verificar
essa legitimidade, isto é, a apreciação se aquele certame licitatório se desenvolveu com obediência a todos os princípios
com respeito à impessoalidade, à moralidade, e à publicidade . Isto fará o Tribunal de Contas .
E não me pareceria estranho que, ao final , diante de
uma adjudicação, ele dissesse: " Não há economicidade aí, a
proposta classificada em primeiro lugar e que foi adjudicada
entretanto oferece um preço exorbitante diante dos preços
comuns de mercado . Não há economicidade, e por esta razão censuro esta licitação'' .
E quais os poderes, afinal, do Tribunal? Não nos referimos à extensão, ao âmbito investigativo, mas qua1s os po··
deres do Tribunal . E com isso encerro.
O Tribunal tem, está expresso na Constituição Pernam··
bucana, como está expresso na Constituição Brasileira, qu e
o Tribunal pode sustar os atos - ainda não temos contrato
nenhum - assina prazo, se corrigível o defeito. Se não corrigível, susta o procedimento licitatório, impede o prossegu i ·
mento daquela licitação, determina, corrige . Se não corrige,
aquele procedimento não vai avante .
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Só de passagem, quero me referir a esse tema de ser
preventiva ou de ser repressiva essa atuação do Tribunal de
Contas .
A atuação do Tribunal de Contas pode ser, vamos esclarecer as palavras, preventiva no sentido de que deve fiscalizar permanente e continuamente, até porque não há ae
ser num período de três meses que ele vai, de repente, examinar um mundo que são as contas de toda a administração direta, indireta, fundacional do Estado e mais as dos Municípios. Isso não há, podia colocar cinqüenta mil funcionários,
e não ia resolver. Então, tem que ser uma atividade continua,
permanente, de fiscalização, e, fiscalizando permanentemen~
te, ele vai detectar as irregularidades principais.
E se não detectou? E se as irregularidades já aconteceram e ele toma conhec imento delas posteriormente, eventualmente o contrato já existe. Que fazer?
O texto constitucional oferece uma solução que eu sei
que comportaria dúvidas, possíveis interpretações diferentes .
A interpretação que dou é a seg~inte: Aqui está dito que quem
suspende o contrato será no caso da União, o Gongresso Nacional, por instigação do Tribunal de Contas, à instância do
Tribunal de Contas. Mas o texto concebe um prazo, outor!Ja
um prazo para que o Congresso se manifeste.
E se o Congresso não se manifestar neste prazo, ou se
o Executivo não atender às providênc ias?
Diz a Constituição que o Tribunal de Contas decidirá
a respeito.
A meu ver, de conseguinte, vencida a dilação estabelecida no texto constitucional, como está estabelecida no texto constitucional pernambucano, da mesma forma, vencida esta dilação, se a Assembléia Legislativa não providenciar, quem
decide é o Tribunal de Contas; ou, no caso, se a Câmara não
providenciar, quem decide é o Tribunal de Contas .
E esta dec isão do Tribunal de Contas, sobre ela não
poderá mais volver o Legislativo. O Legislativo tem prazo
preclusivo, porque o texto diz que o Tribunal de Contas decidirá a respeito . E tendo o Tribunal de Contas decidido pela
sustação daquele contrato, está sustado.
Portanto, é possívei ao Tribunal, examinado por todos
esses ângulos o procedimento lici!atório, até o final da licitacão, sustar a licitacão, e, eventualmente, sustar o contrato,
porque a Assembléta pode decidir que não é para sustar, a
Câmara pode decidir que não é para sustar. Mas, eventualmente, sustar .
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Essas, meus colegas, as palavras que eu tinha, despre·
tensiosamente, a dizer, num prazo que já ultrapassou o que
estava previsto Muito obrigado .
CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA

Dando con tinuidade aos trabalhos, com a palavra o Dr .
José Henrique Wanderley Filho, para apresentar suas questões ao conferencista .
DR . JOSÉ HENRIQUE WANDERLEY FILHO

Sr . Presidente, inicialmente gostaria de agradecer o
privilégio do convite para participar desse ciclo de conferên·
cias e enfatizar que, para mim, o privilégio é ainda maior por
me ter sido dada a honra de aparecer como debatedor do
Prof . Celso Antônio Bandeira de Melo . O Prof. Celso é um
velho companheiro , um amigo antigo, e há muitos anos que
tenho tido essas felizes oportunidades de participar de con·
gressos de Direito Municipal, congressos de Direito Administrativo em que sempre o Prof . Celso participa e pontifica com
sua inteligência e com seu saber jurídico .
Já tive, inclusive, também a satisfação, em congresso
realizado aqui no Estado de Pernambuco, na Ordem dos Ad·
vogados do Brasil, de ter sido o apresentador do Prof . Celso
em conferência por ele proferida .
Por essas razões é que enfatizo a minha satisfação de
estar aqui presente .
Diante do brilhante pronunciamento do Prof . Celso, em
relação a matéria LICITAÇõES PúBLICAS, à medida em que
o professor lecionava, me surgiram alguns pontos que entendi que seriam oportunos trazer como questão a esta sessão,
especificamente à opinião do Prof . Celso Antônio .
A primei ra se refere a uma antiga discussão existente na doutrina, no Direito Brasileiro, quanto à aplicabilidade
da legislação federal sobre licitações em relação aos Esta·
dos e Municípios . Durante muitos anos houve uma acesa
discussão sobre esse assunto, felizmente. em parte resolvida,
com a edição da Constituição da República de 1988, quando,
expressamente, em mais de um texto, em mais de um dispo·
sitivo, constou a referência de que as normas gerais sobre
licitaçõ~s .e contr~tos , editadas pela Uni~o . são vinculativas
para os Estados e Municípios .
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A Constituição, também, expressamente, refere que
essas normas gerais são aplicáveis em relação aos órgãos da
administração indireta, tanto da União, como dos Estados e
Municípios.
Mas surge, Prof. Celso, uma dúvida, ainda, que não
está exp;assamente prevista na Constituição. Ela não trata
apenas da competência da União para legislar sobre normas
gerais, mas quanto à natureza desta norma, se seria uma lei
ordinária ou se seria uma lei complementar.
E a dúvida talvez s11rja de uma maneira mais profunda ao sa indagar se um Decreto-Lei, que é o 2. 300, teria sido
recebido pela nova Constituição de 1988 e, como tal estaria
em vigor, não só para a União, como também vinculando os
Estados e Municípios.
Parece-me que há uma pequena dúvida em relação à
administração indireta ou, especificamente, em relação às sociedades de economia mista, empresas públicas, que intervêm
no domínio econômico. Porquanto, o artigo 165, § 9. 0 , inciso
11, da Constituição Federal, ao se referir a essa intervenção
no domínio econômico, especificamente dispõe que será trataria mediante lei complementar .
Então, a dúvida seria, a primeira, se na opinião de
V. Exa., em relação às empresas públicas e sociedades de
economia mista que intervêm no domínio econômico e cuja
intervenção deve ser regu lada por lei complementar, estariam submetidas aos princípios das normas gerais previstas
no Decreto ·Lei 2 . 300.
E, na esteira desta discussão, gostaria da opinião de
V. Exa. quanto a natureza jurídica das licitações e dos contratos administrativos, desta legislação, se seria de Direito
Financeiro ou, como entendia V. Exa., de Direito Admin istrativo . E, nesse caso, sendo de Direito Adm inistrativo, o Governo, na época, não poderia ter editado um decreto-lei a respeito .
A outra dúvida, e V . Exa. enfatizou com muita p(Opriedade, é quanto à função do Tri bunal de Contas em geral,
da União e dos Estados. Se essa atividade poderia também
ser preventiva, sabido que, na maioria dos casos, o Tribunal
opera através de exame de prestaçã0 de contas quando já o
exercício se encerrou. quando, muitas vezes, ou quC:tse todas
as vezes, a licitação foi efetivada, com as obras já adjudicadas e até concluídas. O Tribunal constata q ue, eventualmente, no processo li citatório . houve favorecimento, houve quebra dos princípios legalmente previstos . Mas, 'na . verdade , ·- di~
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ante dessa função, a posteriori, de fiscalização, é praticamente impossível configurar o que A. Constituição Federal referE::,
prejuízos cau sados ac erário .
Só nesses casos, salvo engano, previstos no artigo 71 ,
inciso 11 e VIl , é que o Tribunal de Contas, inicialmente motivando o Poder Legislativo e, posteriormente, de forma direta,
poderia punir o agent.e público peJo descumprimento dessas
licitações, desde que comprovado o prejuízo ao erário público, quando, inclusive, pode aplicar multas proporcionais ao
contrato ou proporcional ao próprio prejuízo causado.
A prática tem demonstrado, repito, que é impossível
a configuração deste prejuízo e, como tal , a punição do agente público responsável por ato configuradamente infringente
da legislação licitatória .
E um destaque que go::;tana, ainda, de fazer é em relação a aplicabilidade do Decreto-Lei 2 . 300 . Partindo do
pressuposto de que este preceito, nas normas gerais nele
contidas, seriam vinculativas aos Estados e Municípios, há um
entendimento mais ou menos tranqüilo quanto aos dispositivos que poderiam se configurar de norma geral . Mas o artigo 85 do Decreto-Lei 2 . 300, ao determinar, e nesse ponto ele
procedeu como a Crmstituição atualmente dispõe, ao determinar a sua obse rvância pelos Estados e Municípios, especificamente vedou que houvesse disposição diferente ao que
ele continha em relação a aplicação dos prazos, em relação
a aplicação de novos casos de dispensa e em relação a redução de prazos de public idade e recursos .
Indagaria a V . Exa . se estas poderiam ser consideradas como normas gerais e, como tal , vinculativas ou, ao contrário, poderia o Estado dispor diversamente sobre essa matéria .
Foram esses pontos que apanhei por ocasião da palestra de V . Exa., mais uma vez paraben izando pela clareza e
pela profundidade dos conceitos emitidos e, mais uma vez,
agradecendo ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado o privilégio do convite a mim formulado . Muito obrigado .
CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA

Passo a palavra ao Prot . Celso Antônlo Bandeira de
Melo para responder às colocações apresentadas pelo Dr .
José Henrique Wanderley Filho .
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PROF . CEL~O ANTONIO BANDEIRA DE MELO

Como de hábito, o Prof . José Henrique Wanderley Filho faz observações, as suas perguntas, na verdade, trazem
observações de grand e profundidade, são indagações particularmente difíceis, dada a percunciência do debatedor . Suas
indagações atingiram o âmago de alguns pontos mais problemáticos em relação ao tema de licitação .
Eu começaria, entretanto, se me permite o meu amigo
José Wanderley, pela questão de ser preventiva ou não ser
preventiva a função do Tribunal de Contas .
A expressão preventiva - eu, na minha preocupação
com o tempo, acabei passando como "gato sobre brasas" e
não aclarei esse tópico que pretendia tornar mais explícito.
A expressão preventiva ou repressiva, mais tradicional
ou tecnicamente, costuma ser utilizada para designar as hipóteses em que um controle opera, como condição de eficiência ou não condição de eficiéncia do ato controlado.
Nesse sentido, a atuação do Tribunal de Contas não
seria preventiva, porque, efetivamente, não se estabelece que
manifestações de aquiescência prévia do Tribunal de Contas
sejam indispensáveis para que os atos jurídicos produzidos
pelos controlados surtam os seus efeitos próprios, os seus
efeitos tfpicos . Nesse sentido ela não é preventiva.
Mas ela é preventiva num outro sentido mais corrente
da palavra, no sentido de que ela pot.le prevenir a eclosão de
eventos. Não porque seja condição de eficácia, mas porque
apanha o ato ainda antes que ele ter.ha produzido o seu efeito . Vale dizer, a regra não estatui que a aquiescência prévia
do Tribunal de Contas seja condição de eficiência, mas o texto constitucional não só não proibe mas, como pelo contrário, indica que o Tribunal de Contas poderá e deverá acompanhar a ação administrativa, e acompanhando a ação administrativa, verificando alguma ilegalidade, previne, no sentido
de que desde logo constatada a ilegalidade, ele assina prazo, como previsto na constituição, para que seja corrigida a
falha ou, pelo contrário, ele suspende o ato. Então, nesse
sentido. ele é preventivo .
De resto, esta função preventiva, no sentido assinalado, que compete ao Tribunal de Contas, está estampada em
diferentes incisos do texto constitucional ao enunciar as atribuições do Tribunal de Contas . E mais, no caso de denúncias, o texto prevê que- qualquer sindicato, cidadão ou parti-
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do político pode denunciar ao Tri bunal de Cont<fs a ocorrência de irregularidades .
Como o texto prevê, ig ualmente, que o Tribunal de
Contas sponte própria ou por instigação do órgão legislativo,
de comissão específi ca, ou comissão de investigação, ou comissão técn ica, q ue o Tribunal investig ue.
Ora. o Tribunal investigando e verifi cando que uma dada conduta, ou um dado procedimento administrativo, ainda
não conclu so, apresenta vícios, poderá imediatamente assinar prazo para correç ão do v fcio, quando corrig ível; e, nesse
caso, se for corrigido, tudo bem, se não for, susta. Ou então,
quando não corrig ível, desde logo sustar o prosseguimento.
Então, é preventivo nesse sentido . E ponho dúvidas, vou até
manifest ar qual o meu ponto d e vi st a, embora recon heça que
a matéria pode suscitar dúvidas . Somente quando causa lesão ao pat rimônio público . Mas há casos de lesão presumida .
A Lei de Ação Popular estabelece uma série de hipóteses em que a lesão é presumida, que é o caso de licitação,
espec ifi camente, portanto se presume lesão aos cofres públicos, logo, o Tribunal pode assum ir as providências repressivas, porqu e a ação popular prevista no texto constitucional
no artigo 5. 9 , 72, menciona, entre os valores atacáveis pela
ação popular. o da ofensa à moralidade pública .
Então, creio que mesmo não necessariamente uma lesão comprovada e efetivada, mas em caso de lesão presumida, o Tribunal de Contas pode assumir essa atuação repressiva .
Quanto ao outro tópico, o Decreto-Lei 2 . 300, eu sust entei a minha vida intei ra, como aliás disse o eminente Dr .
José Henrique Wanderley Filho, que licitação não é matéria
de Direito Financeiro, é matéria de Direito Administrativo.
Claro. Por que licitação seria de Direito Financeiro? Por que
l icitação co •~duz a uma despesa pública? Mas, neste caso,
uma nomeaç ão é de Direito Financeiro porque ela conduz a
uma despesa públ ica; neste caso, uma prestação de serviço
públ ico é Dire ito Financeiro porque c onduz a uma despesa
públ ica . Em outras palavras, não há nada que a administração faç a que não cond uza a uma despesa.
Se o critério for esse, não existe Direito Administrativo
po rque ele é engol ido p ela boca voraz do Direito Financeiro,
e não há mais Direito Administ rativo .
A meu ver, o Direito Financ eiro cuida dos aspectos
fo rmai s, estritamente fo rmai s, dos assentamentos, digamos
~.8

assim, sobre a despesa e receita propriamente, e não sobre
os procedimentos, ainda que conduzam, como todos conduzem, praticamente, a uma despesa pública . Poder-se-á dizer
que até a arrecadação dos tributos conduz a uma despesa,
porque a máquina administrativa precisa gastar para arrecadar . Quer dizer, num certo sentido tudo estaria no âmbito da
despesa pública, por esse motivo é que eu diria que não é
necessário a lei complementar no que se refere aos aspectos
financeiros e patrimoniais .
O Decreto-Lei 2.300, a meu ver, nasceu inconstitucional, realmente era inconstitucional . Nós sabemos que existe
um campeão de inconstitucionalidade no Brasil . Se houvesse um campeonato mundial de inconstitucionalidade, eu acredito, que a União Brasileira e, mu ito especificamente, os chefes do Poder Executivo brasileiro ganhariam qualquer campeonato mundial, e o Brasil poderia somar mais um título, e
este, provavelmente, eu diria, nunca seria superado por ninguém. Nós levaríamos a taça, como levamos a Jules Rimet .
O risco é que fosse roubada, realmente haveria sério risco.
Mas, tirando o fato de ser roubado o título, nós ganharíamos, porque inconstitucionalidade é, digamos, uma constante na vida jurídica brasileira, e o agente maior da inconstitucionalidade é sempre o Presidente da República .
Os presidentes da República entre nós são homens viciados em inconstitucionalidades . Eu diria, estão embebidos
de inconstitucionalidades . Acabamos de ter um exemplo, um
homem assume a Presidência da República e no dia. seguinte da posse rasga a Constituição Brasileira em tiraR. em pedacinhos, editando medidas de uma inconstitucionalidade que
salta aos olhos . Se fosse pecado, lembrando a velha terminologia religiosa dos mP.us tempos de aluno jesuíta, se fosse
pecado, seria daqueles que clamam aos céus e pedem a Deus
vingança, tal o nível de inconstitucionalidade dessas medidas
editadas pelo Governo Federal .
Isso não é novidé'!de . São habitualmente recebidas com
grande complacência e naturalidade pelos distintos Poderes,
e com complacência e naturalidade pelos c idadãos . Os cidadãos brasileiros, de regra, recebem a inconstitucionalidade,
digamos, como uma rotina de sua vida, não se escandalizam ;
lamentam mas não se revoltam, não ficam indignados . Todos
dizem: que pena, aconteceu isso, que lástima, etc. Maldizem,
soltam algumas imprecações, alguns ditos de baixo calão,
mas aquilo é recebido como uma coisa perfeitamente natural .
·
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Assim a União editou o Decreto-Lei 2 . 300, eivado de
manifesta inconstitucionalidade, não obstante, ele foi aceito
no Brasil como constitucional. Não houve impugnações sérias e houve Tribunais de Contas que consideraram aplicável
e constitucional.
A opinião que, porventura, possa ter alguém como eu,
quase que eu d iria, depreciando um pouco as apreciações
q ue os estudiosos do Direito façam, são palpites. Ao passo
que os órgãos de aplicação do Direito, os credenciados pelo
Sistema Normativo, esses, realmente, manifestam uma palavra oficial. E quando é o Poder Judiciário, é ipso facto a palavra do Direito Positivo .
Então, não obstante, esse Decreto-Lei 2.300, a meu
ver, estivesse eivado de gritante inconstitucionalidade, ele se
compatibilizava, obviamente, com o texto constitucional, pelo
menos em sua maior parte.
Portanto, o texto constitucional deu a União o poder de
legislar e dispor sobre normas g erais de licitação. E, dando
esse poder, por assim dizer, convalidou esse Decreto-Lei
2.300 .
E o artigo 85, seria ou não cabível?
Eu tenho para mim que muitas disposições do Decreto-Lei 2. 300 não são realmente normas gerais. Ainda que nada mais d ifíc il na Terra do que dizer o que é uma norma geral ou o que não é uma norma geral, porque, em princípio,
toda norma é geral. Portanto, essa qualificativa que a Constituição faz de norma geral, pretende ser um atributivo de uma
qualidade a mais, um traço específico a mais, além da generalidade que é inerente a todas as regras.
A Doutrina não tem se afadigado sobre esse tema tanto quanto conviria, o que não significa que se trate de um caminho virgem, não percorrido pelos estudiosos. Já fizeram
várias tentativas. Carvalho Pinto, por exemplo, já havia, examinando o tema das normas gerais do Direito Financeiro, procurado alcançar o que pretendia o texto con!titucional ao falar de normas gerais.
Tenho para mim como critério, é um esboço de critério, na verdade, que uma norma deve ser havida como geral
quando ela possa ser aplicada indistintamente, no caso de
uma norma geral aplicável a todo o Brasil, que ela possa ser
aplicada indistintamente sem que a isso se oponham peculiaridades, especificidades, que se incompatibilizariam, digamos,
com a fluência normal da regra. Fora daí, se não existir peculiaridade que se incompatibilizaria com a fluência normal

da regra, segundo um critério de razoabilidade que eu
acho no Direito jamais se poder prescindir - eu diria que a
regra pode ser aceita como geral .
Mas o artigo 85 especificamente se refere a prazos, a
recursos, a valores e à dispensa de licitação.
Com relação a valores, eu acho que ela não pode s~r
havida como norma geral. E não pode por uma razão muito
simples, num Estado muito modesto, muito pobre, um território, digamos, os negócios são de vulto muito pequeno, muito
modesto; num Estado extremamente potentoso, ou rico, os
negócios têm um vulto totalmente diferente, entáo, nem sempre a fixação desses valores corresponde à realidade local,
ao padrão. Um valor modesto, em certos locais, é transcendente, digamos, para todos o::. eventuais ofertantes . ~ decisivo, digamos assim, para a disputa que eles vão fazer. Como
o volume de negócios não ultrapassa, os contratos não ultrapassam valores muito pequenos, numa certa faixa mais elevada já desse gabarito rnodesto, diyamos, aquilo é fundamental para a disputa dos vários indivíduos da sociedade, para
a manutenção da competição daquele comércio local, digamos assim. Coisa que não seria em outro centro . Então, realmente, eu acho que isso não é norma geral.
Em muitos lugares as coisas serão decididas praticamente por convite, e com isso haverá um instrumento de beneficiamento de quem se queira beneficiar em detrimento de
outros . Enquanto a vida local s€ria alimentada competitillamente, se o valor requerido para a concorrência, por hipótese, fosse um valor mais baixo. Então, não me parece que isso
seja norma gera! . Quando muito, precisa se entender que
isso funciona como teto, mas haveria liberdade para dentro
daquele, teto, estabelecer normas diferentes, e não acho que
é geral porque não devia ser ap!icado automaticamente esse
teto .
Quanto à questão dos prazos recursais. Seguramente
os prazos recursais foram estabelecidos 8m consideração aos
locais de maior movimentação e não em relação aos locais
menores, mais modestos, mas nos locais menores e mais modestos os prazos tendem a ser perfeitamente satisfatórios,
exatamente. porque eles foram feitos em relação aos locais
onde a vida é muito mais agitada, o movimento é muito maior.
Então poderia ser aceito como norma geral, porque não se
incompatibilizaria com as peculiaridades locais.
No _caso da dispensa, salvo engano meu, o DecretoLei 2. 300, a meu ver, foi prudente. Ele adotou um bom. orité-
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rio. Veja-se que as hipóteses ali arroladas, praticamente,
abarca porque - atenção - a dispensa de licitação seria exceção . A regra já é, por força da Constituição, a licitação .
Como regra é a licitação, a dispensa tinha que ter um cunho
de extrema excepcionalidade, e não me parece que o Decreto-Lei 2. 300 haja . desbordado do razoável nas hipóteses de
dispensa . E nas hipóteses de exigibilidade de licitação, o Decreto-Lei 2. 300 andou muito bem, é algo ao qual não se costuma prestar muita atenção, mas diz: "~ inexigível a licitação
quando houver inviabilidade de competição, em especial" .
Quer dizer que as hipóteses arroladas entre os números 1 a
5 dos casos de inviabilidade não são as únicas possíveis, são
em especial essas, em todo e qualquer caso que for inviável
a competição não haverá a obrigação de licitar.
Então, eu não creio que o Decreto-Lei 2. 300 tenha
exorbitado. Porque mesmo que se diga, essa norma não vale por si , eu ·direi: ela vale, porque conteúdo diferente, então
não seria dela, mas o conteúdo nela disposto valeria igualmente para Estados e Municfpios, porque eles não teriam como fabricar hipóteses sem violar o princfpio licitatório esculpido no artigo 37, XXI da Constituição . Não teriam como fazê-lo arrolando hipóteses distintas, nos casos de dispensa, e,
nos casos de inviolabilidade, isso aqui é exemplificativo, não
é taxativo .
Essas seriam as minhas, digamos, opiniões diante das
indagações do eminente debatedor. Não sei se cheguei a
aclarar os diferentes aspectos mas, pelo menos, me esforcei
para tanto . Muito obrigado pela indagação .
CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA

Tendo Dr . José Henrique Wanderley Filho se manifestado satisfeito com as respostas formuladas pelo Prof . Celso Antônio Bandeira de Melo, dando seqüência, com a palavra o Prof . lsael Nóbrega .
DR . ISAEL NóBREGA DA CUNHA

Sr . Presidente, inicialmente gostaria de agradecer, de
antemão, o convite que me foi feito, e gostaria de dizer, particularmente, que em toda conferência que o Prof . Celso Antônio Bandeira de Melo vem fazer aqui no Estado de Pernambuco, tenho comparecido, tenho me feito presente, exatamente pela excelência dos ensinamentos do Prof . Celso Antônio
Bandeira de Melo .
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Inicialmente, professor, gostaria de me apegar na definição e nos aspectos do controle externo que a Constituição
do Estado f ixa. E me recordo que, durante a explanação de
V. Exa., no aspecto da eficiência, porque a Constituição do
Estado foi além da Constituição Federal , além dos aspectos
da legalidade, legitimidade e economicidade que a Carta Federal traz, a Constituição do Estado foi além, arrolando os
aspectos da eficácia e da eficiência .
Essa é a primeira indagação que eu faria para que V.
Exa., com o brilhantismo de sempre, esclarecesse se esse aspecto da eficiência não levaria a um certo julgamento político da ação governamental, se desapegando da análise da legalidade, da legitimidade e, até mesmo, da economicidade .
A eficiência da ação governamental me parece mais próprio
de ser questionada e averiguada no Parlamento do que num
órgão com funções , como querem alguns, quase judicante .
Esse ponto especificamente eu gostaria de suscitar para uma
análise de V . Exa.
Apegando-me ao tema da palestra do Professor: O CONTROLE DO TRIBUNAL DE CONTAS NOS PROCESSOS. LICITATóRIOS, e, também, apegando-me já aos esclarecimentos
prestados por V. Exa . ao Prof . José Henrique, sobre o problema das ações preventivas do T ribunal de Contas, gostaria
de salientar que no momento em que várias idéias surgem a
respeito, algumas sugerindo a figura do ombudsman; outras,
como um projeto tramitando no Congr&sso Nacional de autoria de um parlamentar do Estado de Pernambuco, propondo
a existência do Ouvidor Geral na Administração Federal, gostaria de dizer que essas funções, no meu entender, são próprias do Ministério Público e até mesmo estariam inseridas
no âmbito do Tribunal de Contas .
Realmente, essa fiscalização sobre os atos da administração, sobre esses diversos aspectos, sobretudo com o seu
caráter preventivo, se situam já dentro das próprias atribuições do Tribunal de Contas e, particularmente, em relação
ao processo licitatório, sendo a lei maior do procedimento licitatório o edital, e dada a sua forçosa publicidade, que é exigida por lei, parece-me que o Tribunal de Contas tem uma
oportunidade, atu ando preventivamente, de evitar inúmeros e
inúmeros absurdos que comumente vemos praticados na administração .
Lembro-me aqui de uma palestra proferida pelo Prof.
Caio Tácito acerca do controle dos Tribunais de Contas em
relação às empresas estatais. e trago à baila esse· tema, por-

43

que estamos no momento oportuno, Sr. Presidente, quando,
por força do dispositivo Constitucional, o Tribunal de Contas
se encontra em via de elaborar sua Lei Orgânica, de remeter
o projeto de Lei Orgânica para a Assembléia Legislativa, o
Prof . Caio Tácito fazia menção à necessidade, ou ele formulava uma sugestão, isso em um congresso de tribunais de
contas, para que o Tribunal de Contas pudesse adotar uma
corregedoria, ou um órgão semelhante. em relação às empresas estatais .
Como se sabe, apesar do desejo de privatização existente na esfera federal, a maior parcela de recursos públicos ,
tramitam na órbita das empresas estatais. E o Prof . Caio Tácito !Sugeria exatamente a existência desse órgão especffico,
podia sar uma corregedoria ou uma auditoria geral específica
para as empresas estatais, onde o Conselheiro ou , no caso
do Tribunal de Contas da União, o Ministro Corregedor poderia, ad referendum do pleno direito do Tribunal de Contas,
determinar, usando da competência constitucional, a sustação
de imediato do ato, constatadas aquelas irregularidades, como o Prof. Celso AntOnio cita no seu livro LICITAÇõES, problema d e descrição do objeto licitatório, onde há evidente
direcionismo. As vezes se descreve o objeto da licitação
com tantas minúcias que, parece, só faltar o CGC dos futuros beneficiários .
Recordo-me de uma denúncia de Jânio de Freitas, na
FOLHA DE SÃO PAULO, acerca de uma determinada licitação numa Unidad e da Federação, onde ele previamente se
referia ao vencedor da licitação. Acertou na "mo~ca" , como
se diz.
Ora, se efetivamente um instrumento como esse que
o Prof . Caio Tácito sugere, uma atitude preventiva do Tribunal, certamente teria obstado a ocorrência do fato. O Tribunal de Contas, quase que é despiciendo dizer, com a nova
Constituição Federal foi bastante fortalecido, como o professo r lembrava aqui, quanto ao aspecto da sustação dos contratos.
Na Carta de 1967, o Tribunal de Contas apenas suscitava o Congresso Nacional, que tinha um prazo de trinta dias
para se pronunciar, e o decurso de prazo, basicamente, não
redundava com que se. procedesse um termo de sustação do
ato, era prazo preclusivo . Mas agora se reverteu a face da
coisa_ O prazo foi aumentado para 90 dias e, o Congresso
não se pronunciando, o Trihunal. decidirá..a respeito ,

44

Ora, esse próprio poder decisório do Tribunal de Contas afasta, por completo, a tese daqueles que defendem que
o Tribunal de Contas seria um mero órgão auxiliar do Legislativo . Não se conceberia um órgão auxiliar adotando decisões que tenham cunho de obrigatoriedade, como frisou o
Prof . Celso Antônio . A partir dessa decisão do Tribunal de
Contas, nem o próprio Legislativo poderia sustar. Essa de·
cisão tem o cunho obrigatório .
O professor se reportou a uma indagação do Dr. José
Henrique sobre o problema de ser obrigatório ou nào para
Estados e Municípios o disposto no artigo 85 ao Decreto-Lei
2 .300, sobret udo em um dos aspectos em que ele obriga e
veda que os Estados e Municípios ampliem os casos de dispensas ou de inexibilidade .
Professor, recordo-me, aqui , que a Carta de 1967, quando exigia o concurso público, vinha com uma ressalva no final: " ressalvados os casos especificados em lei''. E nós nos
recordamos de que esse dispositivo sofreu inúmeras deturpações, " n" leis estaduais, "n" leis municipais, utilizando-se
dessa ressalva, com eçaram a d ispenl>ar concurso público em
caso8 evideHtemente absu rdos . Recordo-me que o Supremo
veio numa linha de jurisprudência, até que se firmou, de que
aqueles casos - essa lei seria uma lei federal, teria que ser
uma lei nacional - evidentemente de cargos de carreira, por
exemplo, um delegado de polícia, um procurador, não caberia dispensa de concurso público . Trago isso à baila porque,
me apegando à parte in icial do inciso XXI do artigo 37, vejo
aqui a expressão : " ressalvados os casos especificados na legislação". Queira Deus que não incidamos nesse mesmo aspecto . Futuramente, Estados e Municípios venham, editando
leis. d ispensar licitações em casos efetivamente onde elas se
fariam necessárias . Vejo esse risco . Entendo até que, no momento da elaboração da Constituição, ressalvados os casos
especificados em lei, ::~ inten ção foi exatamente essa porque
já havia lei dispensando algui'Tlas licitações, mas esse início
de dicção da norma poderá dar esse pretexto para que, futuramente, feL~ estaduais e leis municipais venham a especificar casos de dispensa, e ai estaríamos diante de uma lei . Res·
salvados os casos , seria uma re::>salva numa legislação existente .
Gostaria que V . Exa. , se pudesse, se manifestasse so·
bre esse aspecto que considero relevante .
Já não aconteceria o mesmo em relação a prestação
de serviços públicos . O artigo 175 da Constituição Federal,

a meu ver, não deixa margem a dúvidas, porque ele diz que
"i ncumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou
sob regime de concessão ou permissão, sempre através de
licitação, a prestação de serviços públicos" .
Esse confronto entre esses dois dispositivos e, sobre·
tudo, a ressalva do inciso XXI do artigo 37, gostaria que V .
Exa., se pudesse, se reportasse ao mesmo .
Ouvi , numa determinada palestra do Prof . Toshio Mu·
kai, e depois me detive sob re o assunto, uma opinião que, na
minha humilde condição de aprendiz de Direito Administrati·
vo, ousaria discordar.
Referia-se o Prof . Toshio Mukai que, quando o inciso
XXI do artigo 37 se refere, na sua parte final: " ... o qual somente permitirá .1s exigênc1as de qualificação técnica e econômica indispensáve is à garantia do cumprimento das obrigações", ele se reportava de que essa dicção estaria jogando
ou relsgando para a inconstitucionalidade o disposto no artigo 25 do Decreto-Lei 2. 300.
Parece-me que esses dois requisitos que o artigo 37,
inciso XXI traz, já englobam, por si só, os incisos IV e I do
artigo 25 do Decreto-Lei 2. 300 .
Parece-me que quando se exige qualificação técnica se
exige, também, a capacidade jurídica . E a econômica também incidiria no aspecto da idoneidade financeira; o Prof.
Toshio Mukai tem essa opinião .
Basicamente eram essas as questões que gostaria de
trazer à apreciação de V. Exa., e reafirmar, aqui, essa sugestão formulada pelo Prof. Caio Tácito, que eu achei bastante
interessante, que permitiria um controle por parte do Tribunal
de Contas, não que o Tribunal de Contas vá obstar ou paralisar a ação administrativa, mas, particularmente, e digo isso
aqui na nossa administração estadual, observa-se que uma
orientação prévia do Tribunal de Contas evitaria com que certos procedimentos, rnuitos deles movidos não por má-fé, não
fossem levados ao seu final , quando evidentemente o princfpio de isonomia, o princípio da livre concorrência e o princrpio do julgamento objetivo são facilmente detectáveis no seu
rf&scumprimento quando do edital de licitação.
Parece-me que o desenvolvimento desse controle prévio, sobretudo - imagino um órgão do Tribunal de Contas
que pudesse, tão logo publicado os editais de licitação, proceder uma análise, não digo de todos, é uma infinidade - ,
daqueles que implicassem em despesas por parte do órgão
público de · maior monta, seria um controle eficaz e um con-
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trole salutar, e o Tribunal de Contas estaria exercendo, com
bastante eficiência, a sua competência .
Eram essas as palavras que gostaria de trazer .

CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA
Prof . Celso Antônio Bandeira de Melo para responder
às formulações aprescentadas pelo Dr . lsael Nóbrega.

PROF. CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELO
Meu prezado Dr. lsael , realmente, as suas indagações
também são, como já foram as do Dr. José Henrique, indagações profundas e ligadas a dispositivos da Constituição
que. de fato , ensejam alguns problemas .
Quanto a primeira delas, a questão da eficiência, não
há dúvida nenhuma que nós temos, sempre, que tentar compatibilizar o disposto nas normas com toda a sistemática
constitucional .
Se nós tomarmos eficiência como simplesmente um
juízo de conveniência, uma apreciação subjetiva do Tribunal
de Contas sobre a conduta do Executivo, e se ele pudesse,
em razão disso, fulminar e, além de fulminar, pudesse, even·
tualm ente, sa~c i onar os administradores públicos, haveria um
poliment o profundo de quaisquer iniciativas por parte dos
exercent es de função administrativa . Não creio, realmente,
que eficiência possa ser tomada com este rigor extremado,
porque seria uma função puramente política.
Creio que eficiência só se poderá avaliar dentro daque~ ~ padrão de razoabilidade . Vale dizer, violada a razoabilidade estará violada a finalidade, violada a finalidade estará violada a legal idade . Ou se pode caracterizar assim, caso, portanto, em que sej a estreme de dúvida para que se possa reconduzir o tema da legalidade, concebida em sentido amplo,
:egitimidade, c u. então, no máximo será, digamos assim , um
opinamento que vale c omo advertência à coletividade, que
vale como notícia ao Poder Legislativo de um pensamento do
Tribunal , mas nFio ultrapassaria esse âmbito
Quanto às outras questões, a idéia de um ombudsman
no Brasil, nunca rejeito a idéia de um ombudsman totalmente, mas acho que no Brasil o Tribunal de Contas é um órgão
perfeitamente qualificado para isso, como o Ministério Público . O problema é que a tarefa do ombudsman seria sempre
uma tarefa gi.g antesça e, por isso, os países que ·têm ombuds47

man particularmente o ombudsman sueco, não fica investigando tudo. Aliás, ele também não tem nenhum poder, é um denunciador perante a nação . Ele examina algumas questões,
poucas, durante um ano examina pouquíssimas questões . Nós
podemos dizer também, é verdade isso, que são propostas
que não são resolúveis apenas na esfera jurídica. É a realidade subjacente ao país. Num país em que o nível de moralidade pública for muito alto, o número de questões que passarão, não obstante, indevidas será pequeno; num pais onde
a moralidade pública não tem padrões excelentes, as irregularidades são muitas e, por serem muitas, a tarefa do Tribunal de Contas é fantástica, ingente, monumental, inacreditável.
Essa tarefa do Tribunal de Contas, a meu ver, só pode
ser cumprida, dentro dos limites do possível, através do acompanhamento. Ela não pode ser um exame daquilo que já passou. Ou o Tribunal vai , permanentemente, acompanhando e,
com isso, vai instaurando umR certa eficácia intimidativa, digamos, em relação àqueles que queiram proceder mal , porque vai apanhando vários casos; ou será nominal a ação do
Tribunal de Contas, porque é impossível, material e humanamente, realizar um controle desse porte.
Com relação às estatais, aliás, eu comungo em gênero,
número e grau com uma observação que o Dr . lsael acaba
de fazer. Não é raro verificar-se que os órgãos controladores
costumam pegar os pequenos. Eles se afadigam, muitas vezes, em questões menores que estão envolvidas pessoas mais
modestas, até porque é muito mais fácil de pegar.
Crei o que os t ri bunais, como têm que proceder, digamos, diante de um universo fantástico, deviam concentrar sua
atenção nas grandes operações real izadas pelo Poder Público. Não se trata de desprezar as outras . Dar uma incerta
aqui e ali em coisas menores, mas que foque sua atenção
nas grandes operações, nos grandes negócios, são esses que
têm que ser preferenciais . Deveriam até ser separados no
Tribunal, quando entrassem, pelo volume: esses têm que ter
um tratamento especial; esses vão merecer a atenção prioritária, a urgência, porquP- eles envolvem grandes negócios .
Isso, sobretudo, se passa nas sociedades de economia
mista e empresas públicas . Falo com experiência de advogado que milita na área do Direito Admin istrativo . Elas são o
maior foco de ilegalidade e corrupção, prepotência e autoritarismo . Nem a Administração Direta consegue bater em matéria de prepotência e autoritarismo as entidades que têm a
~8

personalidade de Direito Privado . Nessas é que se nota abuso de toda espécie. Claro que não se pretende generalizar,
absolutamente, haveria algumas que serão, eventualmente,
até modelares . Mas, tomadas em sua generalidade, em toda
a minha vida profissional nunca encontrei na Administração
Direta, Indireta e nem nas autarquias tanta desfaçatez na violação da ordem jurídica e prejuízos de tão significativa monta quanto nas sociedades de economia mista e empresas públicas.
Então, essa idéia do Prof . Caio Tácito que está abonada pe!o aval do Dr . lsael , eu também subscreveria com
grande entusiasmo . Deveria haver, para maior eficiência do
controle da ação administrativa do Estado, uma corregedoria
específica para as entidades estatais, elas estão hoje amplamente abrangidas, e as fundações , que se tornaram o último
recurso, digamos assim, para evadir seus controles públicos .
A Constituição de Pernambuco é mais severa que a
Constitui ção Federal , pelo menos é mais explícita do que a
Constituição Federal em matéria de controle das fundações,
porque a Estadual fala em fundações instituídas ou mantidas
pelo Poder Público, enquanto a Constituição Federal fala em
instituídas e mantidas pelo Poder Público . Vale dizer, o universo explicitamente abrangido pelo controle do Tribunal de
Contas na Constituição Pernambucana, explicitamente porque consideraria implicitamente abrangido também nas outras, está melhor . A Constituição Pernambucana, a meu ver,
em matéria de Tribunal de Contas, melhorou aquilo que cons·
t ava na Constituição Federal .
No que diz respei to ao tema do artigo 37, " ressalvado s
os casos e~pecificados em lei " , não há dúvida nenhuma que
isto é uma coisa temível . E esse receio já tem até, praticamente, uma rRzão de existir demonstrada . É que foi incluído
um parágrafo no Decreto-Lei 2. 360, de 16 de setembro de
1987, no seu artigo 86, que diz: " Os órgãos públicos ou enti ~
dades controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público
para a aquisição de equipamentos e materiais e a realização
de obras ou serviços" - atenção : " com base em pol ítica industrial de desenvolvimento tecnológico ou setorial do Governo Federal , poderão adotar modalidades apropriadas, observados exclusivamente as diretrizes da referida política P. os
res pectivos regulamentos" .
Em outras palavras, vamos abrir uma porta para toda
" picaretagem " e malandragem através desse dispostiivo . Di r·
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se-á: ' ' ressalvados os casos indicados em lei ", isto o coloca
a salvo . Ninguém conhece as diretrizes e bases . É gravíssimo isso.
Mas, de qualquer maneira, a esse tipo de problema do
37, e a essas conseqüências eventuais, eu oporia sempre o
texto constitucional , porque sendo princípio geral de interpretação que não se procede uma exegese de um dispositivo
isolado senão dentro de um contexto, eu diria que o princípio
de igualdade jamais poderia ser ferido. O princípio de igualdade é absolutamente básico no nosso sistema .
O princípio de igualdade, sempre repito isso porque é
uma coisa que me impressiona . Nós sabemos que em boa
parte o mun<io é tributário, nas formulações a respeito do Estado de Direito, da soberania popular, etc. , à Revolução Francesa . E o lema da Revolução Francesa não era " Liberté, Legalité. Fraternité'', era " Liberté, Egalité, Fraternité". Vale dizer, o sistema da soberania da lei , da supremacia da lei , na
verdade, é porque a lei sendo norma geral , abstrata, impessoal, defende o valor da igualdade . A idéia realmente fundamental que os homens procuraram afirmar no Estado de Direito foi o da igualdade . E, como a lei é o verdadeiro instrumento para assegurar essa igualdade, quer por força do órgão de onde provém , que é um órg ão de representação de
toda a sociedade, e como a norma geral é abstrata, ela já
embarga favoritismo e perseguições, levando, então, à igualdad e. De maneira que a igualdade é uma idéia que está na
medula, está radicada, digamos assim, na essência do Estado de. Direito .
Portanto, eu não poderia entender que esse " ressalvados os caso s indicados em lei'' pudesse existir como ofensa
ao princípio de igualdade . E a mesma coisa diria em relação
a esse artigo 86, ele não poderia significar isso . A que estaria aludindo, então, a primeira parte do inciso XXI do artigo
37?
Estou com o Dr . lsael quando diz que as leis têm c asos de dispensa e as leis têm casos de inexigibilidade, mas,
talvez, ho uvesse, igualmente, uma implícita referência ou possibilidade, tendo em vista o que dispõe o artigo 173, parágrato prime iro do texto constitucional , que é o que se refere a
soci edades de economia mista e e mpresas públicas exploradoras de atividades econômicas .
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" Artigo 173 . . . . . . . . . . . . . ..
Parágrafo 1.0 : A empresa pública, a soc1eda.de de
eçonomia mista e outras entidades que explorem
atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto
às obrigações trabalhi stas e tributárias".
No passado pretendeu-se que as entidades exploradoras das atividades econômicas estivessem libertas de licitação,
e há até quem queira sustentar, a meu ver, equivocadamen te,
que essas entidades são libertas do princípio do concurso
público.
Entendo que o princípio do concurso público, desde o
texto constitucional , passou a ser obrigatório para a administração d ireta, indireta e fundacional , conforme, aliás, consta
expressamentE> do artigo 37, inciso I e 11 , do texto constituc ional .
Tem-se que admitir que os casos de dispensa de licitação para as sociedades de economia mista ou empresas
públicas exploradoras de atividade econômica pod er5o ser
mais amplos do que aqueles casos arrolados, genericamente,
como casos de dispensa de licitação . O que não sign:fica
que elas estejam desobrigadas de licitar, apenas as hipóteses de dispensA. poderão S"lr maiore~
Assim, se uma empresa públ ica ou sociedade de economia mista for concluir a sua sede é obvio que não há nenhuma razão para ter dispensa de licitação . Ela vai construir
a sua sede tal como qualquer outra entidade . Não há nenhuma espécie de urgência compulsiva, não há nenhuma razão
substancial que justifique que se coloque sob o regime diferente de quaisquer outras entidades governamentais na aquisição de bens, obras ou serviços.
Se ela for instalar, digamos, um alto forno . Se ela for
fazer suas instalações industriais, ou comerciais, também não
há nenhuma razão para dispensa . Mas eu posso admitir que
se ela for, por hipótese, uma entidade que produza remédios
populares e vá vender diretamente à população esse remédio, não tem que fazer licitação para vendê-lo . Posso admitir, eventualmente, algum mo;nento, alguma hipótese, em que
essa entidade poss1 necessitar de insumos com alguma urgência, caso em que a rotina de comercialização de seus
produtos possa engendrar alguma hipótese a mais de dispensa de licitação .
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Então eu diria que a primeira parte do artigo 37, XXI ,
seria prestante não só pa ra os casos de dispensa já existentes na legislação mas, eventual mente, para outros casos de
dispensa que a natur eza mesma da pessoa exigisse um pro·
cedimento particularmente célere
Veja meu caro Dr. lsael, estou d\zendo isso, entret<mto, não desejaria de modo algum ser mal interpretado, ser
ente ndido como se, realmente, para elas nós pudéssemos dar
uma ampla abertura . Não me parece isso Apenas diria. seguindo essa máxima interpretativa corrente que " quem quer
os fins não nega os 1mprescindíve1s meios". Portanto, é uma
questão de imprescindibilidade Então, quando for realmente
imprescindível, há de se entender que está absolvido um princípio normalmente existente, uma ,-eg1a normalmente existente. Mas é preciso que seja realmente imprescindível , se não
for imprescindível não poder-se-á admit:r porque será considerado ofensa ao princípio da igualdade. Então, nessa hipótese, creio que o artigo 37. XXI , primeira parte, significa isso .
Com relação ao último tópico, parece-me, creio que
seria a questão da parte final do XXI , em estabelecer apenas
as exigências indispensáveis à garantia das obrigações, somente em função delas poder-se-iam estabe lecer exigências
de habilitação .
Eu diri a que o da personaiidade jurídica está presumido, a meu ver, porque ninguém pode contratar com alguém
que não possa contratar . Suponha-se uma empresa, vem a
empresa e quer se obrigar, mas o indivíduo que veio se obrigar não pode obrigar a empresa . Então, é preciso fazer a de·
monstração dos requisitos que, normalmente, são analisados
com a personalidade jurídica . O problema não é provar a
personalidade jurídica, é provar a personalidade jurídica que
alguém está se obrigando, podendo obrigar aquela pessoa,
representar a pessoa . Eu considero implícito .
Quanto ao tema da regularidade fiscal , eu tenho uma
posição diferente . Craio que não é porque o fisco alega que
alguém deve algo a ele, que esse homem está alijado do certame . Não basta o fisco considerar que alguém lhe deve alguma coisa, porque haveria uma inibição à defesa de direito .
Como o texto constitucional propicia ao indivíduo que defenda os seus direitos, alguém que considere que a exigência
fiscal é descabida, seja porq•Je não se realizou a hipótese de
incidência, seja porque, não obstante realizada, a exigênci a
do fisco é excessiva, este alguém tem o direito de dizer que
não paga, e o Poder Público que venha provar que deve, por-
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que, caso contrário, não paga; ou , então, simplesmente, impetra um mandado de segurança e não paga .
Então, não basta, a meu ver, o fisco considerar que
alguém não está regular perante ele pelo fato de não exibir,
digamos, que efetuou o pagamento das pretensões fiscais .
Acho que essa exigência de regularidade fiscal não podia ser
feita antes e não pode ser feita hoje . Não é possível pretender
que o fisco diga: " Esse homem está quite comi go". Ac ho que
não . Acho que uma coisa é o déb ito que alguém, porventura,
tenha com o fisco, outra, eventualmente, se transi tou em julgado, o fisco moveu uma ação, executou o indivíduo e já comprovou o seu débito, caso contrário, penso que não é possfvel excluir do certame licitatório alguém por falta de regularidade fiscal .
Esse é o meu ponto de vista, nessa parte de regularidade . E. ni:l parte de personalidade, considero que está incluso .
Não sei se há mais alguma indagação feita que eu tenha me umitido . Não havendo mais nenhuma, pelo menos
nesta fase do debate, gostaria de me manifestar, tanto quanto os colegas se manifestaram, e é rnuito si ncero de minha
parte, este grande prazN de ter debatido com dois colegas
que estimo pe~soalmente e de cuja inteligência e conheci·
mento jurídico eu sou admirador.
Gostaria de regist rar a honra pelo convite que recebi
para vir falar no Tribunal de Contas do E3tado, me sensibilizou esta chamada, esta convocação , po •que vindo do meu
amigo Fernando Correia é uma convocação, não é um convite; e, também , por ter me dado esta excelente oportunidade
de retornar à terra dos meus ancestrais e poder desfrutar um
pouquinho do Estado de origem da minlla família . Foi uma
honra e um prazer que o Tribunal de Contas me proporcionou , engrandecido este prazer justamente por ter como debatedores dois excelentes amigos, cuja inteligência e cultura
respeito e admiro .
CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA

Dando continuidade, a Mesa está à disposição dos participantes para o encami nhamento de alguma questão que
LJUeiram formular ao Prof. Celso Antônio Bandeira de Melo
ou aos debatedores, Dr . lsael Nóbrega e Dr . José Henrique
Wanderley Filho .
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Primeiramente , urna indagação formulada pelo Prof .
João Monteiro .
" Constituição Federal - O artigo 70 confere amplas
atribuições ao Tribunal de Contas no tocante à legalidade, legitim ldade e economicidad e. Por outro lado, o artigo 5. 0 , item
35. 0 , assegu ra que a lei não excluirá da apreciação do Poder
Jud ici ário icsão ou ameaça de direito .
Pergunto: Como o Poder JudiCI Ário poderá, no seu
âmbito, legalidade, aprec iar ato do Tribunal da Contas se o
ato repn rtar-se 2 aspecto!> pertinente:s à legitimidade ou à
economicidade? Seria o ato do Tribunal de Contas, neste aspecto, intangível? E, se intangível, colocar-se-ia acima da
apreciação do judiciário? Se assim for, como determinar se
ocorreu lesão ou ameaça de direito? Em caso afirmativo , como reparar a lesão?"
PROF . CELSO ANTôNIO BANDEIRA DE MELO

Meu emimmte professor, penso, e creio que será pro·
vavelmente um ponto de vista sufragado pelo entendimento
dos doutos, de que a universalidade da jurisdição não foi afetada pelas disposições do artigo 70 . Vale dizer, o Poder Judiciário pode apreciar, e deve apreciar, instigado pela parte,
qualquer caso de ameaça ou lesão de direito .
Segundo sempre entendi , o Poder Judiciário não poderia cifrar-se a um exame simplesmente externo das eventuais alegações de ameaça ou lesão de direito, penso que o
Poder Judic iário tem que examinar a legalidade e legitimidade. Legitimidade entendida no sentido antes indicado, não se
trata de verificar se há uma específica norma, mas o espírito
da norma, a finalidade da norma, o alcance da norma dentro
do sistema como um todo . Logo, legitimidade sempre seria
::1preciável pelo Poder Judiciário .
Por outro lado , o sentido que me pareceu próprio do
a rtigo 70 ao se referir à economicidade também seria aquele
dentro do âmbito da razoabilidade, portanto, cabível na aprec iação da finalidade da lei . E, se cabível dentro da apreciação
da finalidade, cabível , também , dentro da legalidade ou legitimidade, em sentido amplo .
Por esse motivo, eu creio que os tribunais, o Judiciá·
rio em geral , não sofreria qualquer espécie de cerceio na
apreciação de matéria que compete, também , ao Tribunal de
Contas verificar . Acho que não haveria nenhum arranhão no
õrtigo 5Q, inciso XXXV, do texto constitucional.
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CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA
Foi encaminhada à Mesa para o Prof. Celso Antônio
a segui nte indagação:
" Em um edital para a contratação de prestação de serviço de limpeza, conservação, vigilânc ia, etc., o objeto deve
estar definido pelo número de pessoas que realizarão os serviços ou pela si mples definição da tarefa que se pretende
contratar?"

PROF . CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELO
É pelo serviço pretendido.
Ago ra , dentre as condições de oferta, poderá o Poder
Público exigir que haja um número mínimo de pessoas, um
número "x" de pessoas, ou mínimo ou máximo; de qualquer
maneira, pode até d izer: pelo menos tantas pessoas . Poderá
dizer isso, não há nenhum obstáculo. Acho que si mplesmente a indicação do objeto sem apontar umas tantas condições.
eventualmente, tornará impreciso o edital. Mas isso pela necessidade de estabelecer um conjunto de condições para a
prestação de serviço.
(: verdade que o número de pessoas nem sempre será
o parâmetro ma1s adequado, porque alguém pode trabalhar
com equipamentos que dispensem o mesmo número de pessoas . No caso de serviço de limpeza, po r exemplo, serviço
de limpeza de fachad a, se se colocar um prazo para a conclusão do serviço, alguém com equipamento mais moderno
pode realizar · aquele serviço que demandaria um número muito maior de pessoas .
Então, o problema é realmente a ident ificação do objeto Pode o Poder Público, numa licitação, estabelece r, entretanto, um número mínimo de pesscas, não haveria vício, digamos, nesta hipótese, estabelecer o mínimo desde que o faça
em termos razoáveis , porque tudo na vida é assim . Se já existem máquinas que podem realizar o serviço com um número
menor de pessoas, estabelecer um número maior de pessoas
seria encarecer o serviço desnecessariamente, e apenas isso .
Agora, dentre as condições, digamos, de uma obra de
engenharia dizer que a obra é tal , o objetivo é tal , caracteriza a obra como tal , mas se se estabelece eventualmente uma
quantidade de condições, essas condições podem ser estabelecidas no edital , mas não acho indispensáveis.
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CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA

Outra questão formulada para o Prof . Celso .
" Uma entidade enviou cartas-convites a quatro firmas em
dias diferentes, porém, obedecendo os três dias úteis de prazo legal . No caso acima, foi ou não respeitado o principio
da igualdade?"
PROF . CELSO ANTô NIO BANDEIRA DE MELO

A meu ver não . Não foi respeitado o principio da igualdade . Eu dou especial relevo, isso acontece não só em car:ta-convite, isso acontece muito nas licitações de empresas estatais . Os editais costumam dizer que, se os afluentes ao certame tiverem dúvidas, consultem a administração e receberão
as respostas . Normalmente tudo se passa por telex. Por telex se faz a consulta, por telex vem a resposta . Mas, eventualmente, eles dão a resposta por telex a uma dada empresa e
dias depois entregam para outra empresa . Então, uma tem
condições , digamos assim, mais precisas de formulação do
que as demais, nada importa que tenha sido oferecido um prazo se o prazo é distinto ; ofereceu condições de preparo de
oferta mais vantajosa para uns do que para outros e desequilibrou o tratamento isonômico no certame .
CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA

Outro questionamento:
" A licitação tem inicio na fase da habilitação e término
através da homologação, caso os que conduzem o processo
licitatório tornem esse procedimento final um ato que extrapole um momento em que este processo está se produzindo,
ou seja, torne a homologação uma fase a parte, não concluida de imediato, estão os responsáveis ferindo os principias
da legalidade e da moralidade?"
PROF . CELSO ANTôNIO BANDEIRA DE MELO

Na verdade, eu diria que a licitação não começa com
a habilitação, ela começa com o e::dital .
Agora, começar a obra antes da homologação fere à
legalidade . A obra não pode começar antes da homologação
porque não se sabe se, na verdade, o exame da correcão do
desenvolvimento de todo procedimento se realizou; é, evidentemente, uma violação .
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O que pode ocorrer é que, ulteriormente, venha a exis·
ti r uma homologação. Uma homologação que convalide , digamos assim, o início antes da homologação . Pode ser con validado, porque como se trata de um exame de legitimidade,
-e tendo havido já a adjudicação, estou presumindo, só não
houve a homologação, mas, verificando-se que o certame se
desenrolou com absoluta correção nos seus aspectos substanciais, homologação ulteriormente feita, convalida.
E aqui caberia uma observação . Em tese de Mestrado, defendida na PUC pela Prata . Weida Zancaner, ela sustentou, e é um ponto de vista , a meu ver, absolutamente correto, que quando a administração quer obrigar a convalidação de um ato vici ado, ou de um procedimento viciado, quando possível, não é faculdade da administração, é dever. A administração é obrigada a convalidar quando for convalidável,
não é um -problema de discrição administrativa . Assim como
ela é obrigada a invalidar, quando não for convalidável o ato,
e, é também uma conclusão dessa tese, que a invalidação é
obrigatória. Ela não é uma faculdade discricionária da administração . Assim como a invalidação é obrigatória, a convalidação também é obrigatória .
Nesse caso, procedimento administrativo licitatório que
se desenrolou com absoluta lisura, o que faz o ato homologatório ? Verificar se houve ou não houve lisu ra . Se houve lisura . a administração, tomando conhecimento de que se ultrapassou uma fase mas já não interfere mais na correção da
escolha e da realização da obra, terá que homologar ulteriormente .
c ·o NSELHEIRO FERNANDO CORREIA

Duas questões para o Prof . Celso Antônio :
A primeira : " O Estado, através de legislação própria,
pode fixar limites diversos porém abaixo daqueles fixados pe·
la legislação federal no que toca aos processos licitatórios ?"
A segunda : " Nos pequenos municípios onde inexiste
concorrência é dispensável o processo licitatório? Seria o
caso de um único fornecedor" .
PROF . CI!LSO ANTôNIO BANDEIRA DE MELO

No caso da prim eira pergunta não haveri a problema
nenhum . Aliás, a própria legislação de licitação admite que
em casos onde é cabível a concorrência se faça a tomada
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de preços . Se é admissível para a própria administração agir
desse modo, se-lo-á para o Estado fixar limites menores em
sua própria legislação . Não haveria problema nenhum .
Com relação a segunda pergunta, é obrigatório sempre o procedimento licitatório . O que pode ocorrer é que um
único ofertante compareça, até porque nada impede que venham ofertantes de outros municípios, então, teria que haver
de qualquer manei ra o procedimento li citatório. Se vier um só
ofertante, prossegue a licitação com ele, não há problema
nenhum .
CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA
Outra indagação para o Prof . Celso.
''Uma prefeitura pode adquirir um ônibus em um leilão
que o Governo Federal vai realizar no próximo dia 19, como
proceder se não pode licitar?"
PROF . CELSO ANTôNIO BANDEIRA DE MELO
Não teria problema nenhum. Pode perfeitamente participar do leilão e disputar . Em outras palavras, o município
não estari a licitando mas não teria problema nenhum porque
é dispensável a licitação entre pessoas jurídicas de direito
público.
CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA
Outra indagação .
" Não lhe parece que o débito com o fisco só pode ser
obstativo no curso da habilitação em duas hipóteses: a) se
prejudicar as garantias necessárias à efetivação do contrato,
no que tange acarretar problemas no aspecto econômico da
qualificação do licitante, artigo 37, inciso XXI, da Constituição
Federal ; b) a hipótese prevista no artigo 195, § 3.0 , decisiva,
a nosso ver, para a análise do artigo 37, inciso XXI. "
PROF . CELSO ANTôNIO BANDEIRA DE MELO
" A pessoa jurídica P.m débito com o sistema de segu-·
ridade social pão poderá contratar com o Poder Público .. . ",
esse aqui não tem perdão . Realmente, não pode contratar .
'' A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade
social como estabelecido em lei, não poderá contratar com ·
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o Poder Público nem dele receber beneffcios ou incentivos
fi scai s e crediticios".
Eu voltaria, seja quanto a esse aspecto, seja quanto ao
outro, voltaria ao seguinte ponto : o que é estar em débito com
alguém? É simplesmente o fato de não ter pago algo que o
governo alega? Basta isso para que alguém se considere em
débito?
Existe uma presunção de legitimidadE: dos atos administrativos . Portanto , em princípio , poder-se-ia entender assim.
Eu , particularmente, tenho sempre sustentado, e estou
convencido disto, qu e a presunção de legitimidade não opera em juízo. A presunção de leg itimidade é antes da contestação judicial , do questionamento judicial , só há uma hipótese que excepciona, a presunção de legitimidade só persevera em juízo quando a lei expressamente estabelece, estabelece não apenas para débito com o Poder Público mas, eventualmente, nos casos dos títulos executivos em relação entre
particulares, e começa com a penhora dos bens .
Nesses casos, dir-se-á : a presunção de legitimidade
tanto dos títulos públicos, quanto dos títulos privados, prosseguiu em juízo, tanto que já começou com a penhora dos
bens. Nesses casos, então, a presunção de legitimidade persevera . Agora, fora desses casos não há mais presunção de
legitimidade, desde que .tenha sido contestada em juízo .
Então eu responde·ria, se a administração já ajuizou
as ações cor1tra o indivíduo, se já está ajuizada a ação e, se
existe presunção de legitimidade, esta prevalece . Isso em relação ao débito com a Previdência . Se não ocorreu isso, en··
t retanto , a meu ver não basta dizer deve ou não deve.
~ verdade que a última parte do artigo 37, inciso XXI ,
diz: " . .. os necessários para as garantias econômicas" . Eu
penso que a resposta a qualquer indagação, as nossas pessoais respostas a quaisquer indagações, tomam em conta o
que acontece correntemente, a generalidad e das hipóteses .
Nós podemos ter alguma situação excepcional . Nós podemos
ter um indivíduo devedor do fisco em importâncias astronômicas, fantásticas, e q ue , portanto, pode comprometer a sua
atu ação . Diria que isso é excepcional e, portanto , incide na
l1ipótese do 37, XXI, mas isso não é a normalidade dos casos . Para a normalidade dos casos, eu diria, que é a regra .
Há uma frase do Prof . Augustinho Gordijo que eu acho
extremamente feliz, eminente jurista argentino, ele utiliza essa
expressão a respeito de um tópico específico do Direito Ad-
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ministrativo, que é o problema da sistematização das funções do Estado, do Executivo, Legislativo e Judiciário, critérios para identificar, etc ., justificando a posição dele, diz algo
mais ou menos assim: "Esta pode não ser a mais estética das
colocações" .
A nossa tendênci a natural , sobretudo a tendência dos
teóricos, é fazer ~onstruções absolutamente rígidas, porque
e las são mais estéticas, mais bem postas. Creio que a observação de Gordijo é muito verdadeira . Nós depreendemos,
procuramos extrair do sistema as soluções gerais que valem
como princípios, i!';to não significa que não possam surgir alguns casos que por sua fisionomia própria, por sua especificidade, apresentem singularidades tais que hão de ser examinadas igualmente ao conjunto de outros princípios .
No caso de débitos, digamos, a Fazenda pretende que
alguém esteja em débito com ela, e os débitos montam em
importâncias tão grandes que vã::> comprometer, se procedentes, a possibilidade de cumprimento das obrigações, nós estamos realmente diante de uma dessas hipóteses singulares
que nós temos que conciliar mais de um princípio. Concordaria, por conseguinte, que se o Poder Público ajuizou algo
contra alguém e os débitos, a::o importâncias pretendidas pelo Poder Público, atingem montantes tão altos que eventualmente o indivíduo não teria como cumprir aquiio que ele ofertou realizar para o Poder Público, já que ele teria, digamos
assim , que entregar os seus bens ao Poder Público, nesse
caso eu poderia admitir uma exceção. Mas seria uma hipótese, digamos, incomum.
Era o caso da Previdência . Acho que não basta a Previdência dizer deve, o que, ali ás, a Previdência gostava de
dizer ; não tanto em relação aos particulares, mas, principalmente em relação aos Municípios, a Previdência era de uma
petulância verdadeiramente incompreensível . Então, não basta simplesmente dizer que deve .

CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA
A última questão colocada à Mesa . Em parte, o Prof .
Celso já a respondeu , mas vou repetir a colocação apresentada.
" A Constituição Federal estabe lece que a União fixará
as normas gerais de licitação . O Decreto-Lei 2 . 300 impõe essas normas gerais. Não estaria implícito na Constituição Fe60

dera! que os Estados e Municípios poderiam legislar desde
que obedecidas às normas gerais?''
Segundo questionamento : " Se o Decreto-Lei 2 . 300 amplia os limites de licitação , não estaria implícito que os Estados e Municípios poderiam reduzir tais limites?"
Já houve um questionamento a respeito de redução
dos limites; e outro, se o Estado e Municípios poderiam legislar, desde que atandessem às norm<ls gerais fixadas pelo
Dec reto-Lei 2 . 300 .
PROF . CELSO ANTôNIO BANDEIRA DE MELO

Respond o positivamente, às duas questões.
Não há nada que impeça os Estados e Municípios de
leg islar sobre lic itações, eles devem apenas obedecer às norm as gerais . A regra do Direito qual é?
Compete aos Estados todos os poderes que implfcita
e explicitamente não lhes sejam ved ados por essa Constituição . Não estão vedados , por competir aos Estados e aos Municípios, leg isl ar sobre tudo aqui lo que diz respeito ao seu
peculiar interesse. Respeitado o peculiar interesse, pode legislar atendendo apenas às normas gerais .
O mesmo em rel ação a rebaixar valores, vale dizer,
exigir concorrência num caso em que a legislação federal se
sa tisfaria com a tomada de preços, não há nenhum problema, nenhuma proib ição, até o administrador pode . Está expresso. ali ás, no Decreto-Lei 2 . 300.
CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA

Não havendo mais questões formulad as pelos presentes, em nome do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco agradeço, sensibilizado, a presença do Prof . Celso Antônio Bandei ra de Melo que nos honrou, como habitualmente o
faz em suas palestras, com uma grande lição de Direito, especialista que ele é no campo do Direito Administrativo e do
Dire ito Constitucional .
Agradeço, tamb ém, aos advogados e procuradores lsael
Nób rega e José Henrique Wand erl ey Filho , que muito col aboraram para o sucesso r:lesta nosso primeiro dia de seminário .
Agradeço, também, a presença dos srs . Conselheiros,
Procurado r Geral , integ rantes da Procuradoria deste Tribunal,
dos srs . Auditores, Auxiliares de Auditores, Bacharéis em Di-

61

reito, que aqui comparece ram e que estão prestigiando a rea·
iização deste nosso seminário .
E, finalmente , lembraria aos srs . presentes que amanhã nós teremos a oportunidade de ouvlr o Prof . Romualdo
Marques Costa sobre o tema O TRIBUNAL DE CONTAS E A
INTERVENÇÃO NOS MUNIC1PIOS, tendo como debatedores o
Dr . José Lu iz Delgado, Diretor da Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Pernambuco, e o Dr . Bartolomeu
Bueno de Fre itas Morais, Ju iz de Direito da Comarca de Olinda; e t ermin ando, fica facultada a palavra ao nosso co nferen ~
c ista, Prof . Celso Antônio , para, se desejar, fazer uso da
mesma .
PROF . CELSO ANTôNIO BANDEIRA DE MELO

Apenas para reg istrar, mais uma vez, a minha grande
snti sfação pela oportunidade que me foi dada neste contato
com os ami gos do Tribunal de Contas, a honra por ter sido
meu nom e lembrado para partic ipar na qualidade de expositor e o grande prazer de rever os meus amigos queridos, os
membros da Mesa .
Sou velho admirador do ilustre Presidente desta Casa
e adm irador da sua oratória bri lhante . Lembro-me que nós
nos aproximamos po rque ouvi uma intervenção tão brilhante,
ouvi o nosso Presidente proferi r uma alocução de uma tal
percuci ência jurídic::.t, que eu disse : preciso conhecer esse
homem, porqu e, realmente, val e a pena chegar junto de gente inteligente.
De maneira que foi um grande prazer voltar aqu i para
estar com esses amigos queridos . Muito obrigado .
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Presidente Fernando José de Melo Correia, Professor Celso Antôn!o Bandeira de Melo,
Dr . lsael Nóbrega da Cunha e Dr . José Henrique Wanderley Filho, em conferência
sobre O Controle do Tribunal de Contas nos Processos Llcltatórlos

TEMA : O Tribunal de Contas e a Intervenção dos Municípios
DATA : 15 de Maio de 1990
CONFERENCISTA : Professor Romualdo Marques da Costa
DEBATEDORES : Professor José Luiz Delgado
Professor Gi lvandro de Vasconcelos Coelho

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS, DR . FERNANDO CORREIA, faz a apresentação do Conferencista e dos
De batedores .
Dando continuidade ao nosso Seminário, tenho a honra de
apresentar o Conferencista de hoje, PROFESSOR ROMUALDO
MARQUES DA COSTA, que falará sobre o tema: O Tribunal
de Contas e a Intervenção nos Municfpios .
O Prof . Romualdo , conhecido de todos nós, na condição de
um brilhante Professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, Advogado de Ofício do Estado
de Pernambuco e Ju iz junto ao Tribunal Regional Eleitoral.
Para mim, uma pessoa que distingo por sua qualidade de jurista que domina diversos campos do Direito, de modo que
nos sentimos bastante honrados com a sua presença , na condição de Conferencista, no dia de hoje .
Temos como Debatedor o Prof . JOS~ LUIZ DELGADO, Diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Per-
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nambuco, Professor de Direito Administrativo. também com
larga folha de serviços prestados ao Estado de Pernambuco,
de forma que nos sentimos bastante honrados por ter o Prof .
José Luiz Delgado acolhido o nosso convite para participar
da exposição de hoje, na condição de Debatedor .
Por motivo de força maior, até o momento, o outro Debatedor,
que seria o Juiz da Comarca de Olinda, Dr . BARTOLOMEU
BUENO DE FREITAS MORAIS, não compareceu , e pediria para integrar a Mesa, o Prof. GILVANDRO DE VASCONCELOS
COELHO, nosso Procurador Geral, também Mestre da Faculdade de Direito, Professor de Introdução à Ciência do Direito da Universidade Católica de Pernambuco e que domina amplamente a área do Direito Administrativo .
Feitas as apresentações, dando início aos trabalhos, o Prof.
ROMUALDO MARQUES COSTA .
Conferencista : Prof . ROMUALDO MARQUES COSTA
Ex mo . Sr . Presidente,
Ex mos . Srs . Debatedores,
Exmos . Srs . Conselheiros, Procuradores e Técnicos deste
Tribunal Estadual de Contas
Meus Prezados Colegas,
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Imaginem, quando depois de uma apresentação tão exagerada - permitam-m e o adjetivo - qual é a minha situação .
·Estou me sentindo na posição incômoda de quem está sendo
esperado para uma rigorosa prestação de contas, quando nada traz, nada possui com que possa r; obrir urna fração que
seja de tudo que foi anunciado .
O tema, que me foi destinado, é da maior relevância porque
são certos aspectos que transcendem e1o próprio trabalho da
Instituição julgadora das contas no âmbito do nosso Estado
e alcançam por igual interesses, direitos, obrigações e deveres que dizem com o Governo Estadual, com o Poder Legislativo do Estado e com os próprios Municípios .
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Teríamos, assim, que expor um relacionamento entre as atribuições do Tribunal de Contas e o instituto da intervenção
estadual nos Municípios.
Eu gostaria, em primeiro lugar, de lembrar como a Constituição de 1988 alterou a posição ocupada pelos Municípios qua
compõem a primeira divisão. a divisão essencial do território
do pafs.
Os Municípios foram erguidos à cond icão de membros da
própria federação. Ao contrário do que ·rezavam as constituições anteriores, os Municípios, hoje, encontram seu lugar próprio, a partir da dafinição mesma da República dos Estados
Un idos do Brasil . O primeiro artigo do nosso texto constitucion al reza que a República Federativa do Brasil se constitui pela união indissolúvel dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal. Temos assim que o Município faz parte da
Federação como uma das unidades federadas, posição esta
que nos textos constitucionais anteriores não seria admissível em termos de repartição territorial, administrativa e política.
Há de se observar por igual, que tratando da organização político-admin istrativa do país, estabelece o texto constitucional em vi gor - que ela se faz através de regras que alcançam a união dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal excluídos os Territórios por não possuírem essa personalid~de político-administrativa.
Ainda em favor dessa posição de relevo ora atribuída aos
Municípios, nós encontramos a sua 'inclusão dentro · da com·petência comum ·prevista no artigo· 24 da Carta Constituci onal . Competência comum, .. isto é, aquela da qual participam,
em igualdade ·de condi ções, tanto a União, como os Estados
·
·
e os Municípios.
Um outro aspecto há que ser destaoado. ~ essa aproximação, em termos de um modelo constitucional, entre os Municípios e os Estados federados . Vemos assim que estabelecendo a Constitu ição caber aos Estados fixarem a sua organização com fundamento nas constituições e leis por eles
mesmos elaboradas, estabelece igualmente, o preceito constitucional subseqüente, competir aos Municípios auto-organizarem-se · a partir de uma lei orgânica própria que equivaleria, sem qualquer metáfora; a uma Constituição Municipal..
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Por último, temos bastante frisada e subl inhada, a competênci a privativa dos Municípios, apanhando aqueles aspectos de
maior relevância, de maior importância no dia-a-d ia sofrido,
difícil, penoso , de cada cidadão brasileiro .
A cidadania é efetivamente ligada à idéia de Estado, à idéia
de Nação, que entre nós se confundem, mas aquilo que chamávamos a naturalidade, essa está elevada a uma posição
constitucionalmente relevante porque o Município ganhou feições constitucionais próprias, capazes de se estabelecer num
desenho específico, adequado à real idade geográfica, etnagráfica, econômica, de cada um deles .
Vamos encarar, porém, um instituto que aparentemente se
opõe, numa antinomia prática ou concreta, ao princípio da
autonomia constitucional de cada um dos Municípios que integram o território brasileiro .
Vamos t ratar da intervenção . Vamos tratar desse ato, através
do qual o Estado retoma, ou talvez mesmo toma o controle
político, administrativo, econômico e financeiro de cada um
dos Municípios autônomos que o integram .
A intervenção, como faz ver, muito bem Hely Lopes Meirelles,
é um ato excepcional . Eu diria que é uma solução excepcional para problemas também, excepcionais . ~ necessário estabelecermos, em qualquer momento, dentro da análise das
soluções jurídicas contidas, seja nas constituições, seja nas
leis, essa situação de equilíbrio ou correspondência, para
admitirmos ou, se for o caso, pelos menos compreendermos,
soluções excepcionalíssimas, desde que os problemas sejam
também de excepcionalidade extrema . Para os problemas comuns, normais, colocados ao alcance de uma ação corretiva,
há também soluções comuns, inseridas no texto constitucional e legal, será ato de tirania, ato de autoritarismo, jogaremse soluções de exceção para situações que não são de exceção, situações que são genéricas, comuns, que todos nós,
porventura, atra\l€ssamos ao longo de nossa vida pessoal , social e política .
Ocorre então, que se poderia argüir contra o instituto da intervenção a possibilidade de dispor, o Estado, de meios, instrumentos, modalidades de ação eficazes para, mantendo a
autonomia municipal, corrigir os rumos que, porventura, tenham sido tomados pela administração eventual a que cada
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Município esteja entregue, sem a solução extrema do intervencionismo político, ~dministrativo , econômico e social.
Essa tomada de controla de um órg'ão autônomo é sempre
traumática ; nega uma normalidade, até mesmo diríamos, constitucional . Inúmeros são os meios, repito, que uma vez utilizados poderiam conduzir a uma solução não traumatizante.
Mas ocorre que os meios estão contidos dentro do bojo das
leis, estão vicejando, porém, nas páginas dos compêndios de
Direito Público ou nas páginas das Constituições. ~ necessário também, para preservar o modelo constituci onal da normalidade, apelar para soluções extremas, que ele, evidentemente prevê, porque uma Constituição não pode ser um pacto
suicida do Estado ou do Povo, soluções que, embora previstas, não devem ser utilizadas corno se fosse uma regra, e sim
como se fosse uma dolorosa exceção .
Sabemos nós que quando um Município se encontra desviado do seu legítimo caminho, extraviado daquilo que seria o
seu destino constitucional e legal, sabemos nós que quando
isso ocorre, a aparente relevância, o perigo, o risco, a insuportabilidade dessa situação, não se deve somente à organização municipal, ela se deve à organização do Estado-Membro, ela se deve à organ ização da União Federal, através de
todos os seus Poderes. Existem lei5 suficientes para estabelecer um "basta" a qualquer tipo de atuação que represente
um pre}uízo ou um dano ocasionado às comunidades citadinas e locais.
Mas o Executivo não tem, muitas vezes, condições de mobilizar todos os órgãos ou organismos de que dispõe, ou o Legislativo, por sua vez, está também ligado a situações que o
convertem num Poder mais maleável, mais contemporizador,
mais polftico, e tudo isso, a que estou me referindo, são qualidades, não defeitos. O Poder Judiciário está a braços com
um excesso de demanda, um número imenso de processos,
de pedintes ou suplicantes. Também na área municipal, nada
disso funciona na hora devida, nada disso é acionado quando devía ser e resta, como ultima ra,io, razão final, a pena
capital da intervenção no Município, cortando-lhe a cabeça,
porque não pode haver normalidade intervencionista. O interventor não pode se substituir ao Prefeito eleito pelo povo,
compromissado e com um mandato a cumprir. Essa substituição é cirúrgica, essa substituição resulta de uma anterior
amputação ou mutilação. E, amputar a cabeça, mutilar a cabeça, é a pior solução que nós podemos aceitar.
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O nosso constituinte previu, a instituição da intervenção política, porém sempre excepcional . E previu tanto em relação
ao Estado-Membro que está sujeito a uma intervenção federal como em relação ao Município, que se sujeita, ressalvados os Municípios dos Territórios, exclusivamente a uma intervenção estadual .
As modalidades de intervenção que encontramos no texto
constitucional poderiam ser agrupadas em algumas categorias: Em primeiro lugar, há uma intervenção que eu chamaria extrajudicial ou pré-judicial , ou seja, aquela que independe do pronunciamento do órgão judiciário competente que,
no caso, seria o Tribunal de Justiça do Estado . A intervenção pós-judicial por outro lado, essa depende primariamente
do acolhimento de um<1 representação feita perante o Tribunal
de Justiça, seja para se obter a obediência ao cumprimento
de uma determinação judicial , ou de uma lei, seja para assegurar a observância dos princípios que o constituinte federal delegou ou facultou ao constituinte estadual estabelecer
na Carta local .
Comecemos pela intervenção pré-judicial ou extrajudicial .
Existem três, talvez quatro hipóteses, em que o procedimento
da intervenção é permitido . A primeira delas ocorre sempre
que por dois anos consecutivos, o Município não efetua o pagamento, a satisfação de sua dívida fundada . Dívida fundada
está aqui , oposta à dívida chamada flutuante; a dívida fundada é lastreada por um título efetivamente representativo de
seu valor . A segunda hipótese é aquela que prevê não terem
sido prestadas, regularmente, ou na forma devida, as contas .
Diz o constituinte literalmente: " Quando não forem prestadas
as contas devidas na forma da lei ". E ainda, como terceira
hipótese da intervenção extrajudicial, figura o omitir-se a
administração municipal de aplicar no setor do ensino, no setor da educação, aquele percentual mínimo a própria Constituição Fed~ral estabelece em relação a cada um dos Municípios, vale dizer, 25 %, pelo menos, da receita oriunda da arrecadação dos impostos, dentro dessa receita contida também, aquela proveniente das transferências . (art . 212) .
Essas são as três hipóteses que encontramos no artigo 35 da
nossa Constituição Federal .
Ocorre que a Constituição Estadual recém-promulgada, podemos dizer, previu uma outra hipótese que não encontra previsão, ao menos explícita, na Carta Magna Federal .
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Comparando o artigo 35 da Constituição Federal e o artigo 91
da Constituição Estadual, notamos a inexistência no texto federal e a presença, no texto estadual, da seguinte e enigmática hipótese autorizadora da intervenção no Município: " Quando ocorrer prática de atos de corrupção e improbidade nos
Municípios nos termos da lei" . (§ 1.0 • inciso V).
Dir-se-á: mas há previsão implícita de exigência de probidade no exercício da administração municipal , por incluir-se entre aqueles princípios, cujo descumprimento vai ensejar a intervenção judicial .
Mas há uma diferença fundamental : é que, no primeiro caso,
no caso do ato da improbidade ou corrupção analisado pelo
Governo do Estado e ensejador de uma intervenção, esses
atos não passam previamente pelo crivo do Poder Judiciário.
não são judicialmente examinados por força de rep resentação dirigida ao Tribunal de Justiça do Estado . O constituinte
estadual ao incluir no elenco das hipóteses de ter intervenção (art. 91 , § 1.0 , inciso V), a ocorrência de ato de corrupção e improbidade inovou o permissivo constitucional contido
na Carta Republicana . Excluiu esta hipótese, que melhor estaria no elenco dos princípios ensejadores da intervenção pósjudicial, transplantando-a para a categoria da intervenção direta ou extrajudicial, ao alcance, portanto, do Poder Executivo
Estadual, independentemente de prévia apreciação judicial .
Das duas, uma: ou esta previsão na Constituição do Estado
de Pernambuco é constitucional ou não o é .
Aqui já começa a se ligar um e outro termo do título que foi
atribuído à matéria ora em debate: INTERVENÇÃO E TRIBUNAL DE CONTAS .
Talvez uma forma , uma modalidade de salvarmos a constitucionalidade dessa intervenção extrajudicial fosse aquela de
submeter, obrigatoriamente, a hipótese à prévia apreciação
da Corte de Contas, que exerce por igual uma função jurisdicional ou, se preferirem, metajurisdicional ou parajurisdicional porque aí encontraríamos. por igual , um Tribunal apreciando fatos cujo exame se incluem, obrigatori amente, dentro
de suas atribuições, são abrangidos por sua · competência,
sendo de observar que num possível ou não possível paralelismo que estabelecêssemos entre o Tribunal de Justiça e o
Tribunal de Contas, verificaríamos que é verdad eira aquela
obseniação feita po-r um processualista: " O Poder Judiciário
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é um Poder inerte; inerte porque é preciso ser provocado'' .
- O juiz não pode ir de ofício decidir nada. há de ser provocado .
O Tribunal de Contas que exerce funções parajudiciais, ele,
de ofício, aprecia os fatos, avalia os fatos e segue, o brigatoriamente, os mesmos caminhos garantidores de um procedimento ou processo judicial: O direito de defesa, a apuração
das provas, a perícia, o julgamento colegiado. Tudo isso susceptível, claro está, de uma revisão judicial, porque não poderia excluir a lei da apreciação do Poder Judiciário, nenh um
ato que representasse uma possível lesão a direitos .
Por mais aberto que sej a esse caminho para nos aproximarmos ou para aproximar, melhor dito, o instituto da intervenção e a instituição do Tribunal de Contas, deveríamos observar um detalhe: É que, em regra, essas intervenções municipais se realizam em virtude de uma administração fina·n ceira
ilegal ou inconstitucional.
Nós sabemos que o consti tuinte fede ral estabeleceu formas
de controle que não somente se colocam ao alcance, mas na
verdade, constituem deveres funcionais dos vários órgãos que
integram a União, o Estado-Membro, o D:strito Federal e Município . Sabem os senhores que o controle do dinheiro público, a fiscalização que a Constituição especifica como sendo
contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial
(artigo 70) , esse controle e essa fiscal ização são permanentes porque se constituem no desempenho normal, natural, cot idiano, dos vários órgãos incumbidos desse gênero de atividade controladora .
Avancemos um pouco mais . No que tange às medidas normais, comuns, corriqueiras que o constituinte prevê sejam
exerc idas no que toca à man ipulação do dinheiro público, elas
constituem ob rigações ou deveres de todos os órgãos, porque
tod os são controlados e· controladores .
Já, ao tratar da constitu ição do Município, de sua Lei Orgânica e das normas que não podem ser olvidadas ou esquecidas quando da regulamentação, digamos assim, orgânica de
cada Município ou municipalidade, deparamo-nos com os tipos clássicos de controle, orçamentário, fi nanceiro, patrimonial, etc . . O controle interno exercido pelo próprio órgão,
através de Uma linha hierárquica, controle do superior hierár-
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quico sobre o inferior hierárquico, exercido, às vezes, através
de núcleos especializados, comissões de tomada de contas,
coisas desse tipo . Esse controle interno estaria ocupando o
lugar da primei ra modalidade de avaliação dos meios e resultados de uma política econômica, orçamentári a ou financeira .
Diz o nosso constituinte federal que o controle interno
cabe ao Executivo Municipal (art. 31); não é propriamente
isto . O controle interno cabe ao Executivo Municipal, e ao
Legislativo Municipal, como no plano do Estado caberia, também, ao Judiciário. Há, inclusive, um tanto adiante, no artigo
70 da Constituição Federal, a previsão do controle interno integrado, pertencente ao Executivo com relação ao que ele faz,
ao Legislativo, com relação ao que ele faz, ao Judiciário com
relação ao que ele faz em tema de execução orçamentária,
finanças, contabilidade pública, etc., etc., na forma da lei .
Teríamos como segunda forma de controle, o chamado controle externo . Aqui já encontramos uma separação; uma separação de natureza constitucional, não mais legal. O controle externo é, em regra, exercido pelo Poder Legislativo . Eu
não me pejo de usar a expressão Poder Legislativo Municipal
porque, antes da Constituição de 1988, poder-se-ia pôr em dúvida a existência de um poder dentro do Município, entretanto o constituinte de 1988, expressamente, no art . 31 , referiuse ao Poder Legislativo Municipal .
Bem, teríamos então, que esse Poder Legislativo Municipal , a
exemplo do que ocorre na órbita estadual e na órbita federal ,
seria legitimado ao exercício do controle externo, sobre, por
exemplo, as contas do Poder Executivo . Mas ele o faz, com
o ajutório de um órgão especializado que exerce, como nós
já vimos, atribuições parajurisdicionais, o Tribunal de Contas .
A atuação do Tribunal de Contas é múltipla; ela se estende,
se divide, porque não se resume apenas no parecer prévio
que é fornecido à vista da prestação de contas anual do prefeito. Esse controle se exerce ao longo do tempo, durante todo o exercício ou a cada exercfcio, por força mesmo das
normas constitucionais que tratam do Tribunal de Contas da
União e que se aplicam, também por preceito constitucional,
aos Tribunais de Contas dos Estados .
Assim é que, além do parecer prévio que incumbe ao Tribunal de Contas do Estado exarar, à vista da prestação de con-

tas do Poder Executivo Municipal, inclui-se dentro das atribuições quase que normais e corriqueiras da Corte de Contas
Estadual o acompanhamento da execução orçamentária, e dos
atos que digam com as finanças, a contabilidade, a administração patrimonial de cada Mun icípio. Finalmente cabe ao
Tribunal de Contas o julgamento das contas dos ordenadores
de despesas, dos administradores financeiros . Se isto é cabível, em relação ao Tribunal de Contas da União, é exigfvel
em relação ao Tribunal de Contas do Estado no que toca à
tomada de conta dos administradores municipais. Não tenho
nenhuma dúvida a respeito da extensão desse princípio às
Cortes de Contas Estaduais no que tange à administração munic ipal.
Causou-me apenas estranheza outro tipo de comparação, outro paralelo que sou obrigado a fazer, entre a Constituição Federal e a nossa recém-promulgada Carta Constitucional do
Estado de Pernambuco . É que, com mu ita coerência, o constituinte federal incluiu nas atribuições do Tribunal de Contas
da União, competência para fiscal izar quaisquer recursos da
União, repassados aos Estados, aos Municípios, a outros órgãos . É o que encontramos no artigo 71, inciso VI, da Constituição Federal. "O controle externo a cargo do Cong resso
Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas
da União, ao qual compete: - Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio,
acordo, ajuste, outros instrumentos congêneres, a Estado, ao
Distrito Federal ou a Município". Confesso que não consegui
identificar - talvez algum dos Debatedores o consiga - essa previsão dentro da Constituição do Estado . O que é uma
coisa um tanto estranha, mas talvez eu tenha lido, depressa
demais, a Constituição de Pernambuco. Porque se o Estado
repassa recursos aos Municípios, seria normal que a primeira forma de controle partisse do Tribunal de Contas .
Bem, vamos verificar de uma maneira mais específi ca, a função do Tribunal de Contas por ocasião da intervenção.
Acho, por princípio, que são duas essa~ atribuições .. A primeira delas será a de fornecer os fundamentos necessários
à legalidade, à constituéionalldade, tanto da···at9 ··de' inté'rveÍlção, como mesmo dns atos que antecedem por força de uma
norma constitucional a essa mesma intervenção. Vale dizer:
a Corte de Contas, por se tratar de 1,1m órgão d_esvinculado de
quaisquer outros CQmp rom i~sos. q~ntro ..g~. qu_a dr_q._ a~ i pl~tr.~~
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tivo, examina, avalia, descobre fatos que poderiam ensejar
qualquer uma das duas modalidades intervencionistas, isto é,
aquela que exige um prévio julgamento do Tribunal de Justiça e aquela que independe desse julgamento . Porque, uma
vez feito o levantamento desses fatos, torna-se possível a avaliação efetiva, real , da necessidade intervencionista .
Nós encontramos, por exemplo, dentro da sistemática processual, penal, que não chega nas mãos do juiz, o conhecimento
de um fato, por ouvir dizer ou porque alguém o está alegando, mas, como observa Frederico Marques, é indispensável
que exista um começo de prova para que o Poder Judiciário
possa efetivamente julgar qualquer controvérsia . No plano
processual penal é necessário, em regra, um inquérito, seja
ele um inquérito policial, seja ele um inquérito administrativo,
seja ele um inquérito de uma Comissão Parlamentar, em resumo, qualquer tipo de apuração efetiva, comprovação documental dos fatos que poderá ensejar uma denúncia, ou melhor, o recebimento dessa denúncia .
Aqui, a Corte de Contas faz esse levantamento prev1o que
vai muito além, claro está, de um simples inquérito administrativo ou policial , porque se converte num verdadeiro julgamento, dentro dos limites de sua atuação . Julgamento técnico, julgamento pericial e julgamento jurídico, no momento em
que, através do seu plenário ou de suas tu rmas, a Corte de
Contas julga aquele fato, dá um parecer a respeito daquelas
contas, toma as contas dos administradores ou ordenadores
de despesas .
Agora, passemos à segunda grande atribuição dos Tribunais
de Contas . Aqui, o caminho que o constituinte abriu, embora
não haja previsão expressa, mas sim previsão genérica, espalhada em mais de um dispositivo, o segundo caminho que
se abriu para a legitim idade e a certeza da necessidade intervencionista, é a possibilidade da ampJa defesa . Se não
existisse -o Tribunal de Côntas. não teríamos oportunidade pe
opor ao desejo do Governador ou à ne.cessidade_ sen!id.a pelg
Go.v ernador· de esta_be.IE:lcer. um ato ._d~:Unt~c.•enç~o IJL.J_IJJ. Q,ête_r~
min.ado . município ~ a ~vot::..daq u..aJe .-. ou , oa.q\..lel_
es· qJ,Je.. ~e.. P.9Si_Qi9.:
nam contrariamente a essa , mesma intervenção : .
Como é que o Prefeito, como é que a Câmara de Vereadores,
como é que os munícipes vão faz~ r . chegar. ao. .Oovernador o
de.sejo ~e qu.e· t'lãQ·..se. taça ª - int~rYe.rW&.Q.? . N~o · b.á rnodfllict_a-
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de possível, a não ser a modalidade política, ou eleitoral, que
no caso não está em jogo.
Através do exame e do julgamento procedidos pelo Tribunal
de-Contas teremos os fundamentos para o ato intervencionista ou para sua abstenção . O mesmo se diga no que toca à
intervenção pós-judicial. Ela se segue ao julgamento procedido pelo Tribunal de Justiça, mas não tem início com ele .
Também o Tribunal de Justiça recebe elementos documentais, periciais, necessários para comprovar se na verdade houve necessidade da intervenção .
Um problema que me parece de muita complexidade, é
questão da prestação de contas na forma da lei .

R

Nós vimos que a Constituição Federal em seu artigo 35 , inciso 11, diz que o Estado não intervirá nos Municípios, etc. , exceto quando não forem prestadas contas devidas na forma
da lei .
É de indagar então, por se tratar, no caso, de uma intervenção pré-judicial , ou antejudicial , se essa abstenção da prestação de contas devida na forma da lei significa omissão completa, integral da prestação de contas e aí tudo está muito
claro: A intervenção iria se impor . Poder-se-ia entender, por
outro lado, que se a apresentação de contas não atender à
forma da lei ensejaria por igual o ato do Poder Executivo de
decretar a intervenção . O legislador constituinte aqui não explicitou, apenas referiu, mas disse: " Prestação de contas devida na forma da lei'' . Não se trata, via de conseqüência, tãosó da prestação de contas devida por força da Constituição.
porque esta já está aqui · exposta e prevista quando se fala da
competência dos Mun icípios e da sua auto-organização mediante lei orgânica de hierarquia superior .

Claro, podemos encontrar no artigo 30, quando se a1z ql:le o
Município reger-se-á por uma Lei Orgânica, etc. , etc. , o preceito segundo o qual cabe aos Municípios instituírem e arrecadar os tributos de sua competência, e aplicarem suas rendas, todavia, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. (inciso

11) .
A obrigação da prestação de contas é de origem constitucional. A forma como as contas são prestadas decorre de ra-gu-

lamentação legal. Como é, então, que poderíamos estabelecer a linha divisória da prestação de contas que se afasta das
formas consagradas em lei mas não chega a ensejar uma intervenção, das prestações de contas que não atendam às exigências legais e que devem ensejar essa intervenção?
Hely Lopes, no " Direito Municipal", edição anterior à Constituição de 1988, mas perfeitamente válida nesse ponto, estabelece uma posição que está muito investida de um princípio
de eqüidade . Diz ele, quando o constituinte fala na abstenção da prestação de contas, em princípio seria a não apresentação da prestação de contas pelo Prefeito, mas se ele
apresenta as contas de uma manei ra tal que aquilo não pode
ser considerado realmente como contas, houve uma desobediência maciça à lei . Então tería.mos por igual a possibilidade de uma intervenção .
Bem, saindo do magistério de Hely Lopes Meirelles . Os civilistas, e isso não é estranho ao Dr . Sílvio Baptista, aqui presente, fazem a sua distinção entre o ato inexistente, o ato
nPio, o ato anulávP.I, e até mesmo o ato ineficaz, como quer
Pontes de Miranda, etc. . Quer dizer, o ato será inexistente
em duas hipóteses: Quando ele realmente não foi praticado,
em absoluto, ou quando aquele ato que foi praticado, substancialmente, não corresponde ao ato cuja prática se impunha . Em recente debate promovido na OAB o exemplo que
foi dado foi o do casamento entre pessoas que tivessem o
mesmo sexo, quer dizer, isto não se chama casamento, foi
praticado um ato, mas não mereceria o nome de casamento.
Bem, então nós teríamos que a prestação de contas com
desobediência à lei, ensejadora da intervenção, teria que afastar-se, substancialmente, do conceito de prestação de contas,
e esse afastamento substancial, vamos agora ser aristotélicos,
esse afastamento substancial, ele teria que ser susceptível de
uma avaliação, tendo em vista a sua gravidade e também os
elemantos subjetivos que informaram a sua prática . Porque,
pode, por m'era culpa, no sentido penal do termo, uma negligência, uma imperícia, o prefeito encaminhar uma prestação
de contas incompleta. Então ter-se-ia metade de uma pres·
tação de contas, uma parte de uma prestação de contas, faltando algo . Não me parece que isto por si só ensejasse a legitimidade da intervenção. Mas poderia o prefeito, dolosa··
mente, quer dizer, por fraude, por s im ulaç~o ou dissimulação, deíx~r de completar aquela prestação . de contas, afastar-
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se de sua verdade, da sua plenitude, justamente para ocultar fatos, dissrmular, porque simulação e dissimulação constituem substancialmente a mesma coisa: Dissimular fatos que
seriam ensejadores da atuação censória do Tribunal de Contas. Quer dizer, aqui não há como nos afastarmos desse tipo
de avaliação. Nós sabemos que dentro do Código Penal
existem variadas formas de falsidade, variadas formas fraudulentas. Existem formas ligadas à chamada falsidade documental, material ou à falsidade ideológica . Precisaríamos
verificar se aquilo que faltou , aquilo que não foi colocado, por
exemplo, na formação de um documento público ou particular, o foi em virtude de uma desídia, em virtude de uma imperícia ou se, na verdade, foi informada pelo dolo da criação
do falso . Daí a importância da apreciação do Tribunal de
Contas que como qualquer órgão de funções jurisdicionais
ou parajurisdicionais tem que apreciar não somente a objetividade do fato, mas perseguir também a intenção do agente,
a intenção do autor, para então, em razão disto, olhando aquela prestação de contas incompleta, qualificá-la ou não como
omissão na prestação de contas na forma da lei .
Por outro lado e para encerrar nós encontramos a existência
na nossa Constituição Federal de todo um procedimento que
deve ser rigorosamente seguido para a decretação da intervenção .
Ela deve ser fundamentada, sendo a forma, ad-substanciam
da intervenção, um decreto do Poder Executivo . Esse decreto há de ser fundamentado e especialmente deve estabelecer
os limites daquela intervenção, a sua duração, se for o caso,
a nomeação de um interventor e via de conseqüência, condi ções claras, explícitas, para o exercício das atribuições intervencionistas .
Sabemos que, excluída a hipótese da intervenção já previamente examinada pelo Judiciário, vale dizer, nos casos em
que o próprio Tribunal acolhe uma representação, ressalvada esta hipótese, é necessária a apreciação do Poder LegislatLvo .. que, . como se sabe,. há de receber o_decreto inte[)lencionista· num prazo máximo de 24 horas, . e. sem _que. hajt;~. _pro.priamente um pra4o expresso na Constituição, mas supõe-se,
seja exíguo, deve examiná-lo, e aprová-lo ou rejeitá-lo .
E- finalmente,. nós sabemos que vai também recair sobre a
adrninistração:.do interventor a exigência da _prestação . regu~
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lar e legal de contas, porque seria, creio eu, uma coisa quase anedótica, afastar o prefeito, colocar um interventor, por. que o prefeito não apresentou as contas devidas, e esse interventor também não apresentará devidamente as suas contas. Aí, realmente é uma coisa, a que só uma enxurrada de
medidas provisórias poderia dar um jeito, porque não acabava nunca mais e a gente não pode admitir que se abra uma
torneira de provisoriedade pelo resto da vida do País ou da
Nação .
Temos então que em todas essas hipóteses é da maior relevância a atuação do Tribunal de Contas enquanto órgão que
reúne em si, todos os elementos ind ispensáveis ao exercício
de uma função jurisdicional , isto é, sua imparcialidade, sua
segurança em relação a qualquer outro órgão e aquilo que
Pontes de Miranda chamou, tratando do processo, " o princípio da audição". Fala Pontes no princípio da audição judicial , quer dizer, é inicialmente necessário ouvir, antes de dizer a Corte de Contas faz algo que o Governador não fará ou
não faria ou pode querer fazer e não consegue : Ouvir as razões que poderão conduzir à comprovação da irregularidade
ou pelo contrário, à conclusão da sua inexistência ou irrelevância . Dentro do Tribunal de Contas é possível e mais do
que possível, é exigido o exercício do direito de defesa, aliás
previsto em termos bastante amplos na Constituição vigente,
quando no art . 5.0 , que trata desses direitos individuais e coletivos, encontramos em seu inciso IV, a exigência do princfpio da contraditoriedade, do princípio da ampla defesa com
todos os recursos a ela ligados, tanto para os processos judiciais como para os processos admin istrativos, .beneficiando
tanto os liti gantes como, di-lo o con stituinte, beneficiando os
acusados de uma maneira geral .
Acredito Senhor Presidente que já fu i _além cta . prestaç~o das
minhas contas .

** *
I

o
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Presidente Conselheiro Fernando Correia dando -conti-nl.iíci'ade aos trabalhos, anuncia os Debatedores, dizendo que cada
um deles colocará algumas questões para o Conferenc ista e
após manifestação deles, o Conferencista responderá . Em seguida, os integr:antes do plenário poderão dirig ir pergunt1:1s à
Mesa que serão respondidas ou pelo conferencista ou pelos
Debatedores .

..

* * * ... ·-
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PERGUNTAS FORMULADAS PELO DEBATEDOR
DR. GILVANDRO DE VASCONCELOS COELHO:
Inicialmente, encontro-me aqui por um convite honroso do
Presidente, substituindo o Debatedor Juiz Bartolomeu B t~no
de Freitas Morais, que não pôde comparecer, conforme foi
dito.
Para mim foi uma grande honra, não só o convite, mas, pllncipalmente o debater com o colega e amigo Romualdo, com
quem tenho relações de am izade de há muitas décadas, inclusive pertencemos juntos ao mesmo Departamento na Faculdade de Direito do Recife e ele foi, até bem pouco, o meu
chefe; era o chefe do meu departamento .
De tal sorte que, a essa honra, acrescento uma outra, a de
estar aqui ao lado do Professor José Luiz Delgado, a quem
conheço também de há muito e que é hoje o Diretor da nossa Faculdade de Direito da Universidade Federal .
De í'orma que estamos aqui com a prata da casa para debater com os senhores este assunto momentoso da Intervenção
nos Municípios .
Irei colocar apenas algumas questões para termos a ocasião
de ouvir a palavra abalizada do Professor Romualdo, questões estas que muitas vezes se apresentam no dia-a-dia dos
nossos problemas .
Lembrei-me de algumas coisas e a primeira delas foi o problema da fixação dos subsídios dos vereadores, que acarretará possivelmente, também, um problema de intervenção. Este essunto, inclusive, está nos jornais. Eu gostaria que o Professor Romualdo desse a sua opinião a respeito de como vê
essa liberdade que os vereadores têm para fixarem os próprios subsídios, o que é realmente uma inovação da Constituição atual.
Um outro problema que me veio à baila, foi referente a prestação de contas. O Professor Romualdo falou com maestria
que não teria sentido o prefeito ou o município sofrerem a intervenção e o interventor não prestar contas.

o

problema que se nos apresenta é a quem o interventor vai
prestar contas? Discutia-se antigamente se seria ao munlcfpio,
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à Câmara Municipal, ou se seria ao Estado, à Assembléia Legislativa que nomeou o interventor . ~ um outro problema que
as luzes do Professor Romualdo nos podiam esclarecer, cientes como estamos de que a intervenção é uma cirurgia que
não deve ser utilizada sempre, mas apenas em casos excepcionais e que pode ser nos dois Poderes do Estado, no Executivo, no Legislativo ou apenas em um deles .
Falou também o Professor Romualdo a respeito do problema
do Poder Legislativo Municipal. Realmente a Constituição vigente, em vários aspectos, em várias das suas disposições
nos diz a respeito desse Poder Legislativo Municipal que era
contestado até bem pouco .
A minha indagação seria, como ver o Professor Romualdo, o
restabelecimento, de lege ferenda , de um Poder Judiciário
Municipal, a fim de completar a trilogia dos três poderes no
município que, cada vez mais, ganha um lugar de destaque e
vai almejando ser um Estado, em próximo futuro?
Um aspecto também ressaltado pelo Professor Romualdo e
da maior importância é realmente o papel que cabe ao Tribunal de Contas, em preparar, não só constitucionalmente, a intervenção de modo a oferecer ao Poder Executivo, que poderá decretá-la, todos os elementos capazes de aferir, de fazer
um julgamento de valor, como também o de possibilitar a ampla defesa das partes, conforme já praticamos regimentalmente aqui , no próprio Tribunal de Contas.
Essa dupla função exige, naturalmente, que haja no próprio
Tribunal, um órgão capaz de defender os interesses difusos
da sociedade ou os interesses do mun icípio .
Nessa preparação do processo intervencionista, como o Professor Romualdo vê esse aspecto do problema?
E estas eram, em resumo, as questões que me ocorreram,
meditando sobre a bela, bonita, proficiente conferência com
que ele nos brindou esta tarde .

* **

O Conselheiro Presidente Fernando Correia anuncia que o
Professor Romualdo manifestar-se-á sobre as perguntas do
Professor Gilvandro de Vasconcelos Coelho, após as perguntas formulados pelo Debatedor Prof . José Luiz Delgado .

***
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PROFESSOR JOSÉ LUIZ DELGADO:
Senhor Presidente,
Professor Romualdo,
Professor Gilvandro,
Minhas Senhoras e meus Senhores:
Ev~dentemente, ser convidado para apresentar algumas questões, como debatedor e auxiliar de exposição do Professor
Romualdo, é sempre uma experiência muito rica. O Professor Romualdo abordou inúmeras questões a respeito tanto
dos municípios quanto da intervenção, especificamente quanto à intervenção e o Tribunal de Contas, que dão margem
a algumas considerações provocativas . Eu pretendo fazer algumas observações, com algumas das quais eu me comprometo, com outras não me comprometo, são observações apenas para provocar -questões . Primeiro, umas observações genéricas sobre a Constituição Federal e a Constituição Estadual em relação aos municíp ios, em relação à intervenção .

Cada vez que a gente se debruça sobre esses dois textos a
impressão que se tem é que foram textos feitos de forma açodada, de forma leviana, de fo rma não muito pensada . Ambas
as Constitu ições deveriam ter passado por uma boa revisão,
não apenas gramatical como se fez na Constituição Federal,
mas sobretudo uma revisão jurídica . O que existe aqui de tumulto, nessa matéria toda, é muito grave. Por exemplo, não
se protege o município com a garantia essencial, garantia do
prazo, do limite da intervenção . A Constituição Estadual prevê qu e o decreto de inte rvenção · fi xará seu prazo; mas não
. se prevê um limite máximo para esse prazo . E isto, a meu
ver, seria uma garantia constitucional indispensaver; a Cànstituição deveria ter estabeleciao claramente o limite máximo
para a intervenção, sob pena de se poder. a esse título, . com
· o recurso a essa medida excepcional , se poder na verdade
prejud icar a autonomia do município ; a liberdade que os munícipes tiveram de eleger os seus administradores ser prejudicada por um governo estadual qualquer, que explore, que
utilize, que manipule o instrumento excepcional de intervenção.
Outra· o·bservação . a ~ respeito dessas garantias. ,que seria preciso colocar em termos constitucionais (o Professor Romual-
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do já fez uma ampla referência a ela), é exatamente o direito
de defesa, o direito de ampla defesa . O contraditório tanto
na intervenção ju?icial (me parece que aí não haveria problema) , quanto na mtervenção extrajudicial, na modalidade de
i n~erven ção que não passa pelo Tribunal de Justiça, que é
fe1ta pelo Executivo e depois submetida à posterior homologação do Legislativo. Não se prevê em termos constitucionais um contraditório, uma atuação do município para, antes
da intervenção, an tes de ser ferido pelo remédio excepcional
da intervenção, ele poder prestar suas razões, ele poder se
defender . A solução do Professor Gilvandro de um mecanis··
mo interno, dentro do Tribunal de Contas, a meu ver, absolutamente não é satisfatório . Seria necessário que houvesse
na Constituição uma garantia de que essa intervenção extrajudicial, essa intervenção direta, também passasse por um
contraditório, que ao município fosse permitido defender-se .
Há casos óbvios de intervenção, lamentavelmente não contemplados na Constituição Federal . É um desastre que n
Constituição Federal não contemple, pelo menos, duas hipóteses de intervenção que estão claríssimamente previstas para a intervenção da União nos Estados . Isso que é fundamento na intervenção da União nos Estados, simplesmente não
aparece em situações similares para justificar a intervenção
do Estado no Município . Por exemplo, repelir invasão estran, geifa ou de uma unidade da federação em outra, é dispositivo
da Constituição para a intervenção da União no Estado . Mas
se um município intervém , invade o território de outro município, se ele avança nas divisas munic ipais? Episódio que nós
tivemos aqui em Pernambuco , há alguns anos, vimos isso
aqui , parecia um município imperialista que estava tomando
terras do município vizinho ; isto não aparece na Constitui ção
Federal . Não aparece . Se isso acontece, o Estado fica inerte diante disso .
Outra hipótese que também aparece na Constituição Federal
·para justificar a intervenção da União no Estado e não aparece para justificar a intervenção do Estado no Município, é
pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, que
é uma questão relevantíssima . A gente sabe que há alguns
municípios de Pernambuco, como foi o caso de Exu , há um
certo tempo, em que havia um tal clima de insegurança social , exatamente com o comprometimento da ordem pública,
.que era preciso um remédio drástico, talvez a int~rven9~o ,
mas não havia fundamento para isso, porque esse d1spos1t1VO
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não é reproduzido nas possibilidades de intervenção do Estado nos municípios .
Por outro lado, a Constituição do Estado acrescenta um 5. 0
item . Do meu ponto de vista, acrescenta de forma inconstitucional . O Professor Romualdo, generosamente, quis compor, conseguir uma constitucionalidade para esse item 5. 0 do
art . 91 da Constituição do Estado, querendo que o Tribunal
de Contas participasse disso . A meu ver, esse item V, é diretamente inconstitucional . A Constituição Federal diz: "O Estado não intervirá em seus municípios, exceto . . . '' portanto
são apenas estes casos que aí estão na Constituição Federal,
esses quatro casos do art . 35 que justificam a intervenção do
Estado no município .
A Constituição Estadual não tem o direito de criar um 5.~ caso de intervenção . Nem um 5. 0 , nem um 6.0 , nem u'l 7. 0 , etc .
O papel que a Constituição do Estado tem em relação à intervenção, é : um , definir a forma , o processo de intervenção e,
outro, é completar aquela regra da intervenção judicial, definindo quais são os princípios constitucionais que merecem
essa proteção extrema da intervenção .
Isso sim, mas criar uma quinta hipótese de intervenção (no
caso, seria uma quarta hipótese de intervenção extrajudicial)
me parece que isso é defeso ao Estado e esse item 5.0 é
inconstitucional.
Ainda nessa breve feitura do texto da Constituição, é interessante como a Constituição Estadual tumultuou o que na Constituição Federal se dispunha sobre o Tribunal de Contas, no
Artigo, creio eu, que 71 . As regras da Constituição Federal
estão claras:
"Art. 71 - O Controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxflio do Tribunal de Contas da
União, ao qual compete . . . ", e então o que vem disposto nos
onze incisos deste artigo, é competência do Tribunal de Contas da União; não é competência do Congresso Nacional, é
competência do Tribunal de Contas da União .
O controle externo geral será exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas ao qual comp ete,
especificamente, tudo aquilo que no art . 71 se relaciona .
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No artigo similar, a Constituição do Estado diz ê que:
1.9 do
art . 86 - " O controle externo exercido pela Câmara Municipal com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, também compreenderá", e então o que vem constando dos vários itens aí (no caso, só são cinco itens desse parágrafo 1. 0 ) ,
não parece que seja explicitamente, diretamente (pelo menos
a redação constitucional não diz isso), seja competência do
Tribunal de Contas do Estado . Na verdade, deveria ser, pela
similitude com o modelo federal , isso deveria ser a competência do Tribunal de Contas do Estado, mas não está assim . De
modo que aparece uma porção de regras aí meio loucas . Por
exemplo: o item 3.0 "A emissão de pareceres prévios nas
contas das prefeituras e das mesas diretoras das Câmaras
Municipais". . . Isso é atribuição específica do Tribunal de
Contas do Estado, cabe ao Tribunal de Contas fazer essa
emissão de parecer prévio, mas a redação do § 1.0 não diz
que isso é competência específica do Tribunal de Contas ; dá
a entender que isso é competência da Câmara Municipal em
geral .
A mesma coisa o item 2. 9 , aliás todos eles, "Julgamento em
caráter originário das contas relativas à aplicação de recursos recebidos pelo município por parte do Estado" . Isso deveria ser atribuição específica do Tribunal de Contas do Estado .
De modo que me parece que o Constitu inte estadual foi muito fraco, muito desarrumado, mas também, infelizmente, o
Constituinte federal , nem um nem outro tem justificativa . O
Constituinte estadual estava trabalhando em cima de uma
Constituição já promulgada, a Constituição Federal . Poderia
ter feito um texto muito melhor .
Bom , mas isto posto, eu queria, apenas, feito essas considerações sobre intervenção de modo geral (o que na Constituição Federal e na Constituição Estadual se expõe a respeito) ,
eu queria apenas, apresentar um problema, que é um problema realmente mais provocativo, que é o seguinte: Onde o Tribunal de Contas tem uma participação necessária, onde ele
tem uma participação evidente, é no segundo caso de intervenção, da modalidade de intervenção extrajudicial, ' 'não forem prestadas todas as contas devidas na forma da lei ''.
A participação do Tribunal de Contas nos demais incisos, nos
demais casos de intervenção, numa modalidade ou em outra,
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pode acontecer, mas não é tão óbvia, tão evidente, como é
nesse caso. É art. 35 da Constitui cão Federal - O Estado
não intervirá em seus mun icípios, exceto quando. item 2.~' "Não forem prestadas contas devidas na forma da lei''. Aí me
parece que a presença do Tribunal de Contas é evidente; é
ostensiva.
Se ao Tribunal de Contas cabe um papel tão relevante no julgamento das contas, se o Tribunal de Contas dá um parecer
prévio, esse parecer prévio tem a força substancial , se ele
não é derrotado por 2/3 dos membros da Câmara, ele prevalece, então, evidentemente, aí há a presença do Tribunal de
Contas .
Mas a minha questão que eu queria deixar para o Professor
Romualdo, é a seguinte : - Suponhamos que um parecer prévio do Tribunal de Contas é um parecer que propõe a rejeição das contas, identifica umas tantas irregularidades graves
e propõe que a Câm ara rejeite as contas E nada obstante,
a Câmara aprova as contas. Se a Câmara Municipal aprova
as contas que o Tribunal de Contas indicou como devendo
ser rejeitadas, a questão é saber se isso é hipótese para intervenção ou não?
Em último caso essa é a questão fundamental, em turno da
qual, gira o problema essencial de saber qual o papel do Tribunal de Contas e qual o papel da Câmara Municipal em matéria de exame das contas? Eu creio que essa é uma questão
sobre a qual a gente tem que meditar um pouco e centralizar
a nossa discussão . Quem julga realmente as contas? É o Tri bunal de Contas, que é o órgão técnico, que é o órgão equipado para isso , profissionalizado para isso, ou é a Câmara
Municipal? As imperfeições das Câmaras Municipais, da Assembléia Estadual , do Congresso Nacional, dos Legislativos
todos do Brasil, não é necessário se dizer, são evidentes .
Quantas e quantas vezes, nós não sabemos, - e eu que militei durante muito tempo, não digo que milito ainda, porque
ninguém sabe qual a situação agora desse órgão, o Estado
acabou, não acabou, vai ressuscitar, não vai ressuscitar militei durante muito tempo, na Assessoria Jurídica da FIAM
e lá costumava receber uma quantidade de prefeitos e vereadores cujo problema em matéria de contas era basicamente
esse: " Nós temos 2/3 e pouco importa que o Tribunal de Contas diga o que quiser, a gente aprova as contas do Prefeito
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que é meu amigo" ou "eu tenho 2/3 e pouco importa o que
o Tribunal de Contas diga, eu reieito as contas do mefeito" .
Esta é a nossa experiência, a nossa experiência cotidiana, é
a nossa vargonha nacional . Então, diante disso, isso é fundamento de intervenção ou não é fundamento de intervenção ?
A tragédia toda é que essas contas são contas de dinheiro
público , não são contas de dinheiro particular do prefeito .
Eu costumo dizer que a conta particular do prefeito , ele presta contas à mulher dele . Agora isso é conta de dinheiro público , conta de dinheiro públ ico que tem que ser prestada ao
povo, se não prestada em pra ça pública, mas prestada através dos representantes do povo, eleitos para isso, que são os
vereadores, âlguns deles , péssimos, embora haja alguns deles bons, ma~ alguns deles ruins e que não vão votar em função de interesse público nem com nenhum critério objetivo ;
vão simplesmente votar desse j eito: " Está do meu lado, é meu
amigo, eu voto a favor" ou "é meu inimigo e eu voto contra" .
Mas acontece que essas são contas públicas prestadas ao
represe ntante do povo . Se o Tribunal de Contas como órgão
técnico dá um parecer num sentido , propondo a rejeição das
contas e a Câmara Municipal entende de aprovar essas contas, a minha pergunta é essa: É caso de intervenção ou
não é caso de intervenção? Pode o Governador do Estado intervir no municfpio numa situação dessa ou não pode?

***
Encerrando a~ colocações do Professor José Luiz Delgado,
com a palavra o Professor Romualdo Costa para responder
às indagações do Professor Gilvandro Coelho e do Professor
José Luiz Delgado .

***
PROFESSOR ROMUALDO COSTA

-

Respondendo às perguntas .

Meus Prezados Debatedores :
De início eu havia d ito que estava aqui procurando da maneira que me era possível prestar contas ao Presidente do Tri-

85

, bunal de Contas e aos senhores que tiveram a paciência de
me escutar .
Não sei se as minhas contas mereceram aprovação ou desaprovação mas sob certos aspectos a minha presença neste
Seminário , tem características inquietantes . É um Seminário
do mais alto nível . É um Seminário que se iniciou através de
uma palavra do Professor Antônio Celso Bandeira de Melo e
vai se encerrar com a palestra do grande Seabra Fagundes .
E eu , o que estou fazendo aqui?
Mas há, sem dúvida, um aspecto para o qual atentou o Presidente da Sessão e do Tribunal de Contas, Conselheiro Fernando Correia, quando procuróu suprir essa deficiência do
expositor, convidando para Debatedores, Técnicos, Juristas,
Municipalistas do maior renome , da mais alta qualificação. Isto é que vai salvar a nossa sessão .
O Professor Gilvandro Coelho fez algumas observações que
realmente têm relevância dentro do tema aqui debatido . A
primeira delas diz respeito à fixação dos subsídios dos Vereadores .
Efetivamente, a Constituição Federal estabelece sem limitações prévias, salvo aquelas obrigações de pagamento de impostos gerais, imposto de renda e coisas desse tipo, a competência da Câmara Municipal para a fixação de subsídios
não somente de seus membros mas também do prefeito, desde que isso se faça de uma legislatura para outra .
Bem, como responder então a possíveis abusos de poder exercidos pela Câmara Municipal , de maneira que pudéssemos enc ontrar uma limitação para atos , absolutamente ilegítimos, embora constitucionalmente permitidos? Constitucionalmente permitidos, será mesmo?
Não . O problema do mérito do ato administrativo (e aqui nós
temos atos administrativos porque não se trata de atos legislativos) essa fixação e resolução de subsídios. tem endereço
certo, não é aquele preceito geral generale praeceptum - ,
caracterizador das leis.
O problema da apreciação do mérito dos atos administrativos,
já não assume aquelas conotações ligadas ao princípio da rí·
gida separação dos poderes .
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É certo que alguns constitucion alistas, melhor dito, certas escolas constitucionalistas, a exemplo daquelas que ainda encontramos hoje em dia florescendo na Alemanha, são contrárias a essa investigação através de um órgão jurisdicional , do
mérito do ato administrativo . Os alemães contra isso, opõem
aquilo que eles chamam de censurável princípio da "d upla
administração" . Isto é, o administ rador pratica o ato, vem o
judiciário e administra de uma maneira diferente, na medida
em que revê este ato .

Mas isto é uma posição superada, é uma posição que não
se compadece nem com a sistemática constitucional atual e
nem com a legislação que lhe serve de suporte, a exemplo
da lei , da ação popular constitucional : nela o mérito do ato
administrativo, quando ele indica um desvio de poder, um
abL:JS~ de poder, é susceptível de ser controlado . O problema
é saber se somente através do judiciário é que poderia esse
controle ser efetivado .
Infelizmente eu não vou conseguir ampliar o elenco de atribuições bem ma is efetivo, rápido e eficaz do Tribunal de
Contas para o controle dessas hipóteses de abuso de poder,
por parte das Câmaras Municipais que podem fixar subsídios
altíssimos, elevadíssimos, incompatíveis de todo com a natureza daquela fun ção e também com a situação econômica e
financeira daquele Município.
Mas aqui é que nós temos que olhar o aspecto da se ri edade
que seria de se exigir, não de cada Câmara Municipal, sempre mudando, sempre sujeita a injunções de ordem política,
mas da Câmara Mun icipal Constituinte , aquela que acabou
de elaborar em nosso Estado e no restante deste país as Leis
Orgânicas Municipais. Nessas leis orgânicas é que se podiam ,
perfeitamente, estabelecer limitações dos atos administrativos,
via resoluções, das Câmaras Municipais, ao fixarem os seus
próprios subsídios , embora para a legislatura posterior, ou
fixarem os subsídios do prefeito, porque o abuso de poder
tanto pode se orientar no sentido de sacrificar o Erário Municipal como pode , também, sacrificar o próprio exercício do
cargo, isto é, fixar para um prefeito hostil subsídios ínfimos
que colocariam este prefeito ou na impossibilidade de se afastar de suas atividades anteriores e se dedicar ao Município,
ou então, se ele não tivesse princípios de honestidade, procurar formas paralelas de remuneração. Se isto não ocorre,
se essa fixação não partiu da Constituição Municipal , da lei
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organ1ca, só terfamos mssmo a possibilidade do recurso às
vias judiciais, através de ação popular constitucional .
.O segundo aspecto, aqui levantado pelo Professor Gilvandro,
com muita inteligência, é o problema da prestação de contas .
Saber se o interventor presta contas, a que m ele presta contas, se é ao Tribunal de Contas, se é ao Poder Legislativo,
etc.?

:A matéria

foi solucionada a nível da Constituição Estaduai ,
efetivamente, § 7. 0 do art . 91 - " O Tribunal de Contas emitirá parecer prévio sobre as contas do inte rventor que só deixará de prevalecer por decisão de 2/ 3 dos membros da Assembléia Legislativa em votação secreta" .
.!!'f. ...

"Bem, eu acho que essas normas são de constitucionalidade
tranqüila, a nível estadual .
Uma outra questão de muita importância, foi levantada . Seria possível ou melhor conveniente, a criação de um Poder
Judiciário Municipal?
Bom, hipótese dessa natureza levaria a uma revisão da Constituição Federal , uma vez que a autonomia dada ao Municfpio, sua inclusão dentro do pacto federativo , não chegou ao
ponto de atribuir-lhe poder judiciário autônomo .
<~

• :r,;Jo

Eu não sei se haveria vantagem nisto . Vejamos . A nossa legislação é predominantemente uma legislação federal . A União
exerce privativamente uma série de atribuições legislativas
ou legiferantes, podendo delegá-las ao Estado dentro de limites certos .
O art . 22 diz: " Compete privativamente à União Federal legislar sobre Direito Civil, Comercial, Penal , Processual , Eleitoral ,
Agrário ... ", por aí afora . E segue-se, não é? Um número
imenso de incisos configuradores da competência privativa da
União Federal . O Parágrafo único desse artigo 22 diz : " Lei
Complementar poderá autorizar aos Estados a legislaç ão de
questões específicas da matéria relacionada neste artigo" . É
.quase que uma legislação delegada " da União ao Estado" .
Bem , ao Estado compete além de atribuições legislativas específicas, os chamados poderes residuai s . Compete ainda ao

Estado, concorrentemente com a União, mas sem a participação do Município, legislar sobre matéria dita de competênci a
concorrente . É a hipótese do artigo 24 - Direito Tributário,
Financeiro , etc . - sabendo-se que o advento de uma Lei Federal, ou melhor, enquanto não chega uma Lei Federal o Estado poderá legislar sobre a matéria de competência conc-or.rente e chegando a Lei Federal estará revogada aquela legislação estadual que se antecipou . Mas o Município fica sozinho, o Município fica restrito à legislação que atende aos seus
interesses próprios, aquilo que nós encontramos no art . 30,
isto é, instituir os seus tributos, legislar sobre assuntos de interesse local, criar distritos, observada a legislação estadual,
promover ordenamento territorial , etc . Então me parece que
sendo a legislação federal , sendo a legislação estadual preponderantes o Poder Judiciário Federal e Estadual já seri a
suficiente, porque, senão, iria ficar para o Poder Judiciário
Municipal somente casos e questões que digam respeito à legislação municipal . Não me parece muito bom e talvez um
corpo de juízes municipais se colocasse até , digamos, numa
si tuação de inferioridade em relação aos seus colegas estaduais e federais, abalando ainda mais o princípio de isonomia
pelo qual tanto vêm lutando várias categorias .
De maneira que não acho realmente, ainda
ocorra entre nós . Ademais será que os
condições de manter um Poder Judiciário
condições, inclusive, financeira, para isto?

possível , que isto
Municípios teriam
à altura? Teriam
É uma dúvida .

Bem, um outro assunto de muita relevância seria o problema
ligado às atribuições do Tribunal de Contas na condução do
procedimento intervencionista . O Professor Gilvandro lembrou, com muita propriedade, a necessidade, a conveniênci a
da existência de órgãos especializados que fornecessem elementos suficientes para a adoção ou a rejeição da medida
intervencionista . Quanto a isso não há a menor dúvida, estou
de pleno acordo . Quanto mais especializado naquilo, tanto
mais, melhor e mais seguro, realmente, o julgamento que fosse feito a nível de Corte de Contas .
A seguir, tivemos a lição também ad mirável do Professor José Luiz Delgado .
O Professor José Luiz fez críticas acerbas não ao palestrante,
propriamente, mas ao constituinte federal e ao constituinte
estadual . Achou que as Constituições, infelizmente, se cons-
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titufam de textos levianos, expressão sua, açodados, e exemplificou. Por exemplo, diz ele: "Não se protege o municfpio
com a fixação de um prazo certo para a duração da intervenção" .
Na verdad e não existe essa fixação de prazo certo, nem na
Constituição Federal e nem na Constituição Estadual; exista
evidentemente, um princípio, embora informu lado, ou formulado em outras áreas dentro do contexto da Constituição Federal. Espera-se que o Poder Executivo Estadual avalie a necessidade da intervenção e limite, quando necessária, a extensão dessa intervenção . Observe-se por exemplo, o artigo
36 da Constituição Federal: " A decretação da intervenção dependerá, etc., etc.". Bem, o último § deste art. 36, que trata
da intervenção de maneira genérica, estabelece , tanto para o
Estado como para a União Federal : " Cessados os motivos da
intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes
voltarão, salvo impedimento legal" . Veja, não é cessada a intervenção, não é cessada a vigência temporária do ato, são
cessados pois os motivos, então nós temos aqui , parece-me
Professor Delgado, dentro da Constituição, uma limitação à
valiéfade, ou melhor dito à vigência, à eficácia , à duração do
ato de intervenção . Cessados os seus motivos não há mais
como persistir naquela intervenção . Infelizmente teremos mais
uma vez, aqui, que apelar para o Poder Judiciário ; seria o
único a apreciar essa falta de motivação e, via de conseqüência, determinar a cessação daquela intervenção, sendo ela,
como se sabe, ato vinculado .
Falou-se ainda do direito de defesa, do contraditório, quando
o Professor Delgado não se dirigiu diretamente a mim , mas
ao Professor Gilvandro, achando que não é suficiente apenas
um mecanismo procedimental , com órgãos próprios, especializados, dentro do Tribunal de Contas para que se exerça em
sua plenitude o contraditório e amplo direito de defesa .
Realmente, eu acho que ficaria muito mais correto e coerente
se esse procedimento fosse regulamentado em lei. Lei especffica que complementasse aquilo que a Constituição Federal
e a Constituição Estadual não chegaram a disciplinar, isto é,
o exercício amplo do direito de defesa sempre que se tratar
de intervenção .
Está claro que em hipótese onde a matéria escape da competência constitucional do Tribunal de Contas, não teríamos
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realmente como assegurar este contraditório, mas terfamos a
medida a posteríorí que seria o exame pelo Judiciário daquela intervenção, de suas motivações, da persistência ou não
dos motivos que a determinaram .
O professor Delgado falou na possibilidade de uma invasão
estrangeira, isto é, de uma guerra intermunicipal , não é bem
estrangeira - é preciso ser bairrista demais - . Bom , se essa invasão ocorre, vamos usar outra analogia . Pode ocorrer
entre pessoas de direito privado . Eu posso invadir o terreno
do vizinho e esse vizinho dispõe da ação própria podendo
até, diz o Código Civil , através de um desforço necessário,
jogar-me para fora .
Bem, aqui eu acho que o ato é ilícito, é ilegal, que o municf.pio tem o direito de repelir aquela invasão , se não por suas
próprias forças (imaginemos um município muito poderoso e
outro pequenininho ; ou um município pequenininho mas muito aguerrido e outro pacífico, pacato, não é?) . Parece-me
aqui que isso é um problema de polícia do próprio Estado .
Mas vamos olhar sob o aspecto constitucional , mais compl exo . Um dos motivos incluídos na Constituição Estadual para
ensejar a intervenção (art . 91, inciso IV. alfnea " c " ), é justamente a ofensa a autonomia municipal .
O município que entra no território do outro está ofendendo
a autonomia municipal e então também através de uma intervenção seria possível isso, só que essa intervenção, ao que
tudo indica, não poderia ser pré-j udic ial como intervenção
porque não entra nas três hipóteses aqui previstas, de cessação de pagamento , de falta de prestação de contas e de inaplicação do limite mínimo estabelecido para investimento no
sistema educacional .
I

Bom, o Professor Delgado também falou da hipótese da corrupção, e, na sua maneira delicada, achou que eu apenas tentei , por uma questão de cortesia, salvar a constitucionalid ade
deste dispositivo .
Na verdade fica muito difícil nós conseguirmos conciliar este
dispositivo, isto é, intervenção sem decisão judicial , quando
houver ato de corrupção ou improbidade em determinada
administração municipal . Torna-se difícil incluir isso no elenco das hipóteses de intervenção pré-judicial ou extrajudicial ,
mas eu vou tentar, mais uma vez, salvar .
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O constituinte estadual colocou esta hipótese como inciso separado dos demais; um inciso que, no caso, deveria estar acima porque a intervenção não depende da Justiça, quando se
deixa de pagar dívida fundada, quando não se prestam contas, quando não foi aplicado no ensino o investimento mínimo, deveria está aí, não está, está abaixo. Está mais próximo de quê? Está mais próximo do inciso que fala na representação perante o Tri bunal de Justiça pela ofensa a princípios estabelecidos na Constituição Estad ual , isto é rigoro samente constitucional ; teríamos então somente que ao invés de
ler inciso V, leríamos letra Q do art. 91, inciso IV: O Tribunal
de Justiça der provimento à representação para observância
dos seguintes princípios, último princípio, defesa da moralidade administrativa ameaçada por atos de corrupção e improbidade . Parece-me que realmente, esta é a única solução possível. Porque é um princípio administrativo, um princípio constitucional, embora de conteúdo administrativo aqui previsto .
O Professor Delgado fez algumas outras referências, uma delas ao art . 71, ao qual , aliás, eu já havia me refe rido . E, na
verdade, a sua observação é bem mais ampla que a minha .
A Constituição Federal dá competência expressa ao Tribunal
de Contas para fiscalização dos investimentos ou melhor, da
manipulação de recursos que sejam transferidos e nós sabemos que é muito amplo esse leque de transferências, tanto
as transferências de receitas tributárias, que hão de ser repartidas com o município, como também de investimentos ou
inversões outras . Na Constituição Estadual é dada a competência à Assembléia Legislativa e não ao Tribunal de Contas
e isso contamina, por sinal , grand e parte dos dispositivos previstos nesse art. 86 da Constituição Estadual.
Finalmente, a hipótese que o Professor Delgado colocou, é
justamente a das contas que receberam parecer contrário da
Corte de Contas, mas foram aprovadas pela Câmara Municipal; 2/3 da Câmara Municipal , exige a Constituição para essa hipótese .
Esta aprovação da Câmara Municipal tornaria essas contas
válidas? Tratar-se-ia no caso, de uma decisão final , terminativa, insusceptível de revisão por quem quer que foss e? Não .
Essa decisão da Câmara, flagrantemente contrária ao princípio da prestação regular de contas, não estou falando do
princípio da probidade, por enquanto , porque essa deveria
ser apreciada pelo Tribunal de Justi ça mas contrária ao prin -
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c1p1o da apresentação regula r das contas, essa decisão, repito, enseja uma .intervenção pré-judicial ou extraj udicial, só
q ue aí, acho eu que é obrigação do Executivo estender a sua
intervenção não somente ao Poder Executivo, ao Prefeito,
:mas também à Câmara Municipal . Ela se mancomunou, por
assim dizer, com o prefeito que deixou de apresentar as contas ou o fez de maneira fraudulenta, tanto que ensejou o parecer contrário à sua aprovação . Então, entendo eu, que se
trataria de uma permissividade de intervenção, porque nunca
a Constituição estabelece que o ato de aprovação dessa conta a nível municipal irá encerrar o assunto em definitivo .
~

o que eu tinha a dizer aos meus ilustres Debatedores .

***
CONSELHEIRO FERNANDO C ORREIA
Permita-me, Professor Romualdo Costa, que eu o chame meu
eterno Mestre . Senhores De batedores e senhores presentes
ao plenário, eu gostaria de aproveitar a presença do Professor Romualdo Costa e também formu lar algumas questões
após os debates produzidos. Pediria a paciência dos senhores que participam do plenário para me possibilitar fazer essas perguntas.
O Professor Gilvandro Coelho falou a respeito da fixação de
remuneração de prefeitos e vereadores . É certo que a Constitui cão Federal determina que compete aos legisladores municipais a fixação dessas remun erações no período, na legislatura anterior . Então os casos de fixacão, realmente foram
obedecid os, vamos supor, houve obediência a esse preceito
constitucional .
A Co nstituição Federal determina que aos administradores,
aos agentes políticos, suas ações devem ser norteadas pelo
princípio da legalidade, é verdade, e no momento que foram
fixadas essas remunerações na legislatura anterior, obedecido
foi o princípio da legalidade . Todavia, a Constituição Federal
não fala somente em princípio da legalidade, fala também no
. princípio da moralidade . Então , a primeira indagação: No momento em que uma Câmara Municipal fixa remuneração ainda que para a legislatu ra subseqüente, remuneração de vereadores acima da capacidade financeira do município, não
· estaria ferindo o principio da moralidade? Ainda que atendes-
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se ao principio da legalidade, poderia haver legalidade e não
haver moralidade ? Essa era a primeira pergunta que eu gos~
ta ria dP. colocar .
A segunda pergunta : A Constituição de 1967, posteriormente
a emenda const itucional de 1969, no elenco de intervenção
falava em hábitos de corrupção e subversão , como também
tinha um item que falava da não prestação das contas na forma prevista em lei . Todos nós sabemos a forma como fo i
elaborada a Constituição de 1967 e a correspondente emend a de 1969 . Não seria o constituinte de 1988 que estaria preocupado em não repetir uma fórmula que nós sabemos como
era utilizada o que seria hábito de subversão e hábito de corrupção no período autoritário e, talvez marcado por isso, retirou do texto da Constituiç ão Federal . Ou o constituinte fede ral entendeu que a não prestação de contas na forma prevista em lei já estaria inserida a corrupção, uma vez que se
há desvio quando na apresentação dessa prestação de contas,
então as contas não foram prestadas na forma prevista em
lei e desnecessário seria a colocação desse inciso em atos
de corrupção, até mesmo porque os prefeitos são obrigados
a encaminhar os seus balancetes mensais à Câmara Municip al, que tem obrigação de afixá-los, e obrigação de remetêlos ao Tribunal de Contas . Então era a indagação : Se essa
norma o constituinte estadual a colocou , talvez mais para explicitar, mas que seria até mesmo desnecessária porque ela
já estaria inserida naquele item da Constituição Federal .
Se riam basicamente estas duas qu estões que eu queria colocar para o Professor Romualdo .

** -1r
PROFESSOR ROMUALDO
Prezado Dr . Fernando Correia:
Muito oportunas, realmente, essas observações feitas por Vossa Excelência. No que toca à primeira delas, a fixação abusiva da remuneração dos Vereadores, nós sabemos que o dire ito deve ser usado. não se pode é dele abusar e o abuso
do direito, eu me filio à corrente representada aqui entre nós,
por Everaldo Luna, o abuso do direito é um ato ilícito . Bem ,
o princípio de moralidade está consagrado, como lembrou o
Dr . Fernando Correia, no texto da nossa Constituição; está
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,consagrado em termos de atos ad ministrativos e m termos de
administração, e foi muito oportuna a observação do Dr . Fernando Correia porque trouxe até nós o texto constitucional
aplicável a essas hipóteses de fixação imoral de subsídios .
O art. 37, ao tratar da admin1straçao pública, diz : " A Administração Pública D1reta ou Indireta, fu ndacional , de qualquer
dos Poderes da União, do D1stnto Federal, dos Estados e dos
Municlpios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicíaade e também o seguintfi, etc. ,
etc.'' . Quer d1 zer, encontramos uma norma constitucion al aqui
prev1sta como um pnnc1p1o . Agora eu indago, com base em
quê? Ou melhor, quais seriam os meios ? Quais seriam os remédios para obviar essa situação? Eu lembrei a ação popular que pode ensejar, nós sabemos, ao Juizo, a f1xação de
uma liminar que suspende de logo o ato se entender ele que
há relevância da matéria e possibil idade de ameaça de prejuízo, no caso, ao Erário Público.
Quanto à Intervenção pela via direta, é que não encontro propriamente uma previsão. Através do Poder Judiciário sim ; diretamente, não, pois, infelizmente, o nosso constituinte federal foi muito, diria o Professor Delgado, foi muito apressado,
-muito açodado e não apoiou hipótese dessa natureza .
Quer dizer, garantiu bastante a autonomia municipal , elevou
o município à condi ção, como nós vimos, de ente da fed eração, mas quis elevar também aqueles que administram o
mun icípio , deixando-os de mãos desatadas para desadministrá-lo. Isso é que está. Na medida em que nós elevamos o município devemos restringir o poder daqueles que, eventualmente conduzidos pelo povo, mas no exercício de um mand ato, pelo princípio de representatividade, deve administrar aquele município . Administrar - nunca desadministrar .
Quanto à observação relacionada com a ausência da hipótese de corrupção e subversão na Constituição Federal e a presença, não da subversão, mas da corrupção na Constituição
Estadual , mu ito provavelmente, no plano federal existiu isso ;
o constituinte não qu is se referir a essas duas palavras porque elas foram abusivas, extremam ente abusivas, era a grande bandeira, na época, lutar contra a corrupção e a subversão; subversão estava em primeiro lugar, sempre; a corrupção
vinha depois .

Bom, a tese do Presidente Fernando Correia, é exatamente
a de incluir a hipótose como não prestação de contas na for-
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ma da lei . Eu não sei se realmente seria possível isto, porque
se as contas forem prestadas, até mesmo demonstrando a
existência daqueles atos de corrupção, elas o foram. Outra
coisa será, se esse ato de corrupção for praticado às escondidas e as contas forem prestadas e aprovadas por este Tri bunal , quer dizer, talvez seja um pouco difícil, mas de qualquer forma encontramos aí um desafio ao Tribunal de Contas,
no sentido de realizar o controle e a fiscalização prévias, porque o controle poderá ser prévio, concomitante ou posterior.
O controle prévio pode conduzir, e nesse ponto a nossa Constituição Estadual não foi tão incisiva como a Federal , mas pode conduzir à determinação pelo Tribun al de Contas da cessação daqueles atos . Fica de qualquer maneira, como uma
tese de certa relevância, visto que não podemos, claro, definir numa re união como esta, de logo, a possibilidade de incluir esse caso de corrupção entre os casos de intervenção
extrajudicial .

** *
O PRESIDENTE FERNANDO CORREIA passa às perguntas
feitas pelo público, ou seja, pelo plenário, para serem respondidas pelo Conferencista.
1.1;1 Pergunta

A decretação da intervenção no muniCipiO pressupõe a nomeação de um interventor . O art. 91 , § 3. 0 da Constituição
Estadual, abre a possibilidade da não nomeação de um interventor . Gosta ria que o conferencista dirimisse esta dúvida .
Perguntar-se-ia: não é o caso do Vice-P refeito assumir?
Resposta

- Efetivam ente . Não só a Constituição Estadual, mas a própria Con stitui ção Federal prevêem a possibilidade de não se
to rnar necessário um interventor. Encontramos nós, na Fe§ 1. 0 , alcançando tanto a intervenção da
deral, art. 36 União Federal no Estado e no Distrito Federal e Territórios,
como no Estado, com relação aos Municípios, que o decreto
de intervenção especificará a amplitude, o prazo , as condições de execução e se couber nomeará um interventor . Existe aquela previsão da llipótese do descumprimento de nor--
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mas previstas e princ1p1os estabelecidos na Constituição E:stadual, descumprimento esse que enseja a intervenção mediante representação judicial onde por igual pode se tornar desnecessária a figura do interventor, de vez que o decreto pode
limitar-se a suspender o ato impugnado se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Tudo isto no art . 36,
tanto o parágrafo 1. 0 , como seu parágrafo 3. 0 • A pergunta foi
exatamente na parte final , se .. .
(Aparte do Presidente Fernando Correia) . Não é o caso do Vice-Prefeito assumir?

Perguntar-se-ia:

Prof . Romualdo : Sem dúvida. Se se torna desnecessário,
realmente, que a amplitude dessa intervenção vá ao ponto de
nomear-se um interventor teríamos a possibilidade do VicePrefeito, não a possibilidade, mas a necessidade, se porventura houver uma interven ção que determine o afastamento do
Prefeito. Não é? Se não foi nomeado o interventor, o VicePrefeito ou o Presidente da Câmara, etc. , deveria assumir .
Tudo depende da amplitude que se conceda ao ato de intervenção.
2.~

Pergunta

Quando o Executivo Municipal prejudica o seu munJCIPIO cometendo uma série de atos ilegais motivados pela imprudência, negligência, desconhecimento ou interpretação errônea
da lei , deve o Tribunal de Contas desprezar o pedido de interve nção sob o argumento de que houve ausência de dolo?
Resposta
- Realmente essa pergunta aí decorre de uma observação
que fiz especificamente em relação â aprovação do parecer
relativo às contas, onde eu disse que, por culpa, poderá o
prefeito, a administração municipal, apresentar contas que não
se ajustem exatamente à forma legal. Eu não quis dizer que
o prefeito imprudente, imperito, desastrado, na administração,
não na prestação de contas especificamente, não na feitura
daquelas contas, mas na administ ração, que ele possa continuar fazendo seus absurdos, não é? Isto é , dentro da cidade, ou saindo da cidade e indo andar de submarino, de moto,
por aí afora. Não, n·um caso destes, esse prefeito está sendo
imprudente, não só em relação a ele mesmo, mas aos seus
munícipes . Eu concordo, cabe perfeitamente uma intervenção
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dessa natureza dentro dos princtptos que estão elencados
aqui na Constituição do Estado e que ensejam , justamente, a
representação ao Tribunal de Justiça. Concordo . Eu apenas
ressalvei a ausência de dolo na feitura do ato. Agora, essa
feitura do ato incompleto, evidentemente que o Tribunal de
Contas vai estabelecer um verdadeiro procedimento, não é?
E exigir, claro , aquilo qtte falta para a completude da presta-ção regular de contas . Se isto não é feito, se não há condições de fazer isto , é que teríamos de apreciar a possibilidade
de uma intervenção .
3.~

Pergunta

Pode o Tribunal de Contas fundamentar-se em suas resoluções que estabelecem prazos para a remessa de prestações
de contas, para sugerir intervenção em municípios faltosos a
essas determinações? Em caso positivo , a sugestão deverá
ser precedida de pronunciamento judiciário?
Resposta
É , este problema, realmente, tem uma certa relevância e
é um tanto ou quanto complexo. Porque o Tribunal de Contas emite resoluções; isso é próprio dele. Ele é, sob certos
aspectos, um órgão ao mesmo tempo parajudicial e de funções paralegislativas . É um órgão de fiscalização, é um órgão de orientação, isto é, tem realmente uma dimensão muito ampla, da maior amplitude . El e emite resoluções, se essas resoluções estão autorizadas ou embasadas em lei , se essas resoluções não são ilegais ou que excedam a competência do Tribunal nos seus atos de fiscalização, de orientação,
de acompanhamento, etc., então, acredito eu, que esse descumprimento por parte da administração, dos administradores
municipais, pode até levar a uma intervenção. Isto é, o Tribunal dá o conhecimento às autoridades competentes do descumprimento dessas normas e as autoridades, então, escolherão as várias medidas, dentre elas, a possibilidade de uma intervenção. A parte final da intervenção, intervenção aqui no
sentido dado pelo consulente, que diz: " Em caso positivo, a
sugestão deverá ser precedida de pronunciamento do Poder
Judiciário? " - Poderá. Tudo depende da natureza dessa resolução . Se ela vai dizer respeito à prestação de contas, poderá. Se ela vai dizer respeito, eventualmente, não sei se seria possível na prática, as duas outras hipóteses de intervenção extra_iudicial , isto é, aplicação dos 25% da receita dos

-
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impostos, inclusive- transferidos, oü não · pagamento de - dívida
fundada, aí teríamos, realmente, a possibilidade, mas em regra, encontraremos amparo para isto, salvo na hipótese da regularidade da prestação de contas , que o constituinte diz: "Na
forma da lei'', claro está, na lei, com a regulamentação que
ela exigir.
4.~

Pergunta

O artigo 30, item 3. 0 , da Constituição Federal determina que
compete ao município arrecadar os tributos de sua competência, sem prejuízo da obrigação de prestação de contas e
opublicação de balancetes nos prazos fixados em Lei. A Lei
Ordinária obriga aos Prefeitos a entregarem às Câmaras os
balancetes mensais de receita e despesas. Pergunta-se: A
não entrega desses balancetes que são formas de prestação
de contas, pode ensejar pedido de intervenção? Segundo: A
lei fixa prazo para até o final de cada trimestre o Prefeito entregar à Câmara a prestação de contas anual . Indaga-se: A
entrega das contas anuais fora do prazo legal poderá ensejar
o pedido de intervenção ?
Resposta

- Nós vimos que a matéria da intervenção demanda um julgamento avaliatório, quantitativo e qu alitativo, por assim dizer,
do Tribunal de Contas e evidentemente do Tribunal de Justiça se for o caso, ou do próprio Governador . Então, acredito
que nessas hipóteses aqui é esse critério avaliativo que vai
funcionar . A Constituição Federal no dispositivo invocado,
diz que a instituição e arrecadação de tributos, etc., se fará
sem o prejuízo da obrigatoriedade de duas coisas : Prestar
contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Por
conseguinte uma coisa é prestar contas e a outra é publicar
balancetes . Publicar balancetes parece que é mais simples.
prestar contas é algo de mais complexo . Bem, mas tudo nos
prazos fixados em lei . Uma vez descumpridos esses prazos,
não há dúvida de que houve ilicitude do administrador, por
omissão dolosa, culposa, sabe-se lá porquê . O Tribunal em
recebendo as contas fora do prazo encarará, sem dúvida alguma, a possível gravidade daqueie atraso. Às vezes o atraso esconde algo mais grave. Outras vezes o atraso passa a
ser sistemático. Então, eu acho que em hipótese dessa_natureza o Tribunal poderá até mesmo ir ao extremo de dar um
parecer contrário àquelas contas ou , numa auditagem ou nul
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ma fiscalização ou qualquer coisa, estabelecer a ilicitude e
trazer para os autos a sua comprovação e poderá até, considerando a gravidade - tudo gira em torno da avaliação de
uma gravidade - é indispensável que dentro da lei a gente
coloque também ato de eqüidade, poderá, repito, recomendar
ou adotar as medidas necessárias para que seja apreciada a
hipótese da intervenção; acho eu. Não há nem uma resposta afirmativa para todos os casos e nem negativa para todos
os casos.
5.~

Pergunta

Para o asseguramento do princípio constitucional da ampla
defesa, decorrido o prazo para que contestasse perante o TC
determinada impugnação de contas, não deveria a Corte de
Contas nomear defensor dativo sob pena de, não o fazendo,
suscitassem posteriormente em juízo que teria havido violação do princípio constitucional da ampla defesa? Caso afirmativo a resposta, não deveria ter o Tribunal de Contas em
seus quadros funcionais, profissionais que desempenhassem
tal função?
Resposta

- Sem dúvida, o princ1p10 da ampla defesa ê um princ1p10
constitucional. Como está colocado no inciso IV, do art . 5. 0
da Constituição, é como se fosse uma segurança que é dada
a determinadas pessoas ou instituições. O dispositivo diz: " Aos
litigantes em processo judic ial cu administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes" . Bom, se
se tratasse apenas de uma ação cível , poderia . É faculdade
do acionado, do demandado, do réu, constituir ou não con•tituir advogado, concordar até mesmo com o pedido ou deixar
transcorrer in albis, tornar-se revel ; é um direito dele . Mas
quando se trata de acusados, quando se trata de litigantes,
portanto, neste processo judicial administrativo, eu acho que
da mesma forma como é nomeado um defensor dativo nos
processos penais, nos processos administrativos, chamados
inquéritos administrativos com re lação a funcionários, eu acho
que é indispensável, também aqui , que seja nomeado um defensor. ~ meu entender que se deveria realmente assim proceder através de uma regulamentação mais completa, e de
órgãos especializados e conceder-se realmente uma defesa
ex-officio . É meu entendimento . Pontes de Miranda aliás, diz
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isso, mas limita, ele diz, ainda examinando a Constituição de
1946, esse princípio, ele diz que esse princípio se aplicava,
com fundamento na de 1946 que não era tão explícita e tão
extensa como esta Na Constituição de 1946, dizia Pontes:
"Este princípio da ampla defesa se aplica ao processo penal
e ao processo tributário ou fiscal '' Bom, nós podemos a essa atura já estender também a esse tipo de procedimento,
não é só a ampla defesa com os meios aí necessários, e o
contraditório Aí é que nós encontramos uma segurança do
contraditório e se esse contraditório não se estabelecer, eu
acredito que ficaria carente o exercício da função parajurisdicional do Tribunal de Contas
o

o

o

o

6.~

Pergunta

A Constituição Estadual no art. 91 , no parágrafo 30°, estabelece que o Decreto de Intervenção especificará amplitude,
prazo e condições de execução e se couber nomeará um interventor Se o ato causador da intervenção é de responsabilidade exclusiva do prefeito, poderá a intervenção atingir o
vice-prefeito? Caberia aí a nomeação de um interventor?
o

Resposta

- Nós encontramos aqui um elenco de possibilidades e uma
delas há de ser o motivo da intervenção A hipótese é que
a intervenção se deve tão-somente à atuação ilegal , ilegítima,
ilícita do prefeito Então numa hipótese dessa natureza, parece-me que se impõe uma certa prudência por parte , não somente do Tribunal ao examinar a hipótese, se lhe couber, o
Tribunal de Contas ou o Tribunal de Justiça, mas também do
Governador, que em última análise é quem expedirá o decreto, nomeando ou não o interventor Então ele poderá limitar
a sua intervenção ao afastamento do prefeito É certo que
em matéria de afastamento do prefeito, já existe legislação
própria. o Decreto-Lei 201 , por exemplo, quando trata tanto
dos crimes como, também, do impeachement, das infrações
político-administrativas do prefeito
Aqui, encontramos também, a possibilidade da intervenção e a intervenção poderá
se limitar ao afastamento Eu não vejo como nós pudéssemos
vincular e dizer: ' 'Toda intervenção é contra o prefeito tal , vice-prefeito a, b ou c ". Mas sim, toda intervenção visa a restabelecer a regularidade da administração mun icipal e cabendo, claro está, aos órgãos envolvidos no processo de intervenção, estabelecer como diz a Constituição, os seus limites,
o

o

o

o

o

o
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a sua amplitude. Acho possível que seja afastado o prefeito e
ao invés do interventor, entre o vice-prefeito .
7.~

Pergunta

Quando o administrador público, nesse caso, o prefeito mun icipal, pratica ou incita à prática de atos que redundem em
apropriação de território de outro município ou em violência
exacerbada, ele não está t ransgredindo o inciso V do art. 91
da Constituição Estadual? Em caso positivo, esse inciso seria inconstitucional?
Resposta

- Talvez uma parte dessa pergunta devesse ser tomada e
respondida pelo Professor José Luiz Delgado . Bom, o art. 91,
inciso V, parece-me, prevê uma outra hipótese: Se ocorrer
prática de atos de corrupção e improbidade nos municípios
nos termos da lei . Bom , esse ato de invadir outro município,
um município vizinho, pode até ser uma modalidade da prática de um ato de corrupção ou improbidade, eu não vejo
bem . . . E concordo com ele que seja inconstitucional como
forma de intervenção extrajudicial , mas acho que é possível
como forma de intervenção judicial .
8.~

Pergunta

A prática de atos de corrupção em qualquer hipótese, suscitará intervenção no município? Viola claramente o princípio
constitucional da moralidade - art . 37. Aí haveria intervenção motivada por representação acatada pelo Judiciário . Para o palestrante, a prática de atos de corrupção poderia ensejar intervenção direta, entendendo como configuradora do
inciso 11 do art . 91 da Constituição Estadual? Poderia o constituinte estadual configurar causas de intervenção direta distintas daquelas configuradas no art . 35 da Constituição Federal?
Resposta

- Realmente, a matéria foi bastante debatida e controvertida aqui em nossa sessão . Bom , de fato eu reconheço que
não será possível elastecer as hipóteses de intervenção extrajudicial permitidas pela Constitu ição Federal . A Constituição Estadual nqo poderia elastecer . Acho que seria um prin-
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cípio a mais dentre aqueles que ensejam a representação ao
Tribunal de Justiça e posteriormente a intervenção. Agora,
quanto à outra tese, que foi levantada com muito brilhantismo
pelo Dr . Fernando Correia, é uma possibilidade . Eu não comungo muito com ela, a não ser que estejam determinadas
circunstâncias reunidas para comprovar que aquele ato de
corrupção se converteu ou partiu de uma omissão em prestar as contas na forma da lei ou de uma prestação de contas
contrtlria à lei . Aí não tenha dúvida iria para o inciso 11, mas
se não foi isto, foi simplesmente a prática de um ato de corrupção sem que afetasse a prestação de contas, muitas vezes, ainda a ser feita . Eu acho que num caso dessa natureza
não seria possível a intervenção direta, ela teria que ser feita através do exame do Tribunal de Justiça do Estado . ~ uma
opinião, naturalmente .

**-A
PERGUNTA FORMULADA AO
PROFESSOR JOSÉ LUIZ DELGADO:

Comprovado com proveito próprio, com benefício e1 terceiros,
a aplicação indevida de recursos públicos, aquisição de bens
sem o processo licitatório, o Tribunal de Contas invoca a
Constituição Estadual para sugerir a intervenção no município,
embora que os atos de corrupção não estejam previstos na
Constituição Federal para fins de intervenção . Indaga-se: Estará o Tribunal de Contas cumprindo com sua obrigação para atender, inclusive, aos anseios da comunidade ou simplesmente deverá se limitar aos preceitos da Constituição Federal
permitindo 0 descalabro e a improbid~.de administrativa?
Resposta

- Eu espero que não tenh a dado a ninguém a idéia de que
estou defendendo atos de improbidade e corrupção. Eu espero que não tenha dado a ninguém essa idéia . O problema
se põe, a meu ver da seguinte forma: Não tem a Constituição
do Estado competênc ia para acrescentar hipótese de intervenção àquelas fixadas na Constitu ição Federal. Por uma razão muito simples : O município tem autonomia assegurada
pela Constitui ção Federal . A autonomia é princípio constitu-
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cional. Como o Professor Romualdo disse muito bem , logo
no início, a intervenção é uma antinomia em relação à auto~
nomia dos municípios; ela é contraditória, ela suspende a autonomia provisoriamente. Se o Estado tivesse possibilidade
de acrescentar casos de intervenção, na verdade ele teria a
possibilidade de destruir o princípio constitucional da autonomia. Essa é a questão. Bom, quanto às hip6feses que estão
na Constituição Federal já estão suficientemente amplas, porque ou bem são três casos de intervenção extrajudicial em
que o Estado intervém por sua decisão direta do Executivo,
submetida a uma homologação pelo Legislativo ou bem, são
casos de intervenção judicial em que o Estado intervém, na
verdade, em cumprimento a uma decisão judicial, onde houve
antes um contraditório do Poder Judiciário e então o Execu~
tivo é obrigado a intervir nestes casos. Ora, ou bem a h i pó~
tese do item 5. 0 , do artigo 91 , da ConstituiÇão do Estado é
uma hipótese nova ou ela pode ser reduzida a uma das hipóteses já existentes . Se ela é uma hipótese nova ela é inconstitucional porque o Estado não pode acrescentar hipótese nova . Se ela já pode ser reduzida a uma das hipóteses já existentes, ela é desnecessária, não tem que estar aí, não tem
que incluir isso . E ela pode ser reduzida a uma das hipóteses existentes, porque o artigo 91 da Constituição do Estado
é extremamente amplo . Quando o Estado exerce a sua com petência de preencher aquele conteúdo em branco do item
4. 9 do art . 35 da Constituição Federal , definindo quais são
os princípios que o município tem que respeitar sob pena de
sofrer intervenção pela via judiciária, ele termina com umas
regras extremamente genéricas, " cumprimento das regras
constitucionais e legais relativas a pessoal"; "obediência à
legislação federal ou estadual "; nada pode ser mais amplo do
que essa letra " q" do item 4. 0 , do éHt . 91 . " Obediência à legislação federal e estadual"; toda legislação federal e estadual pertinente aos mun icípios, se for desrespeitada pelo município dá margem à intervenção. Toda ela, mediante os re~
cursos judiciários . De modo que toda ela está prevista aí, por
conseguinte qualquer hipótese de atos de corrupção ou improbidade será perfeitamente possível de ensejar intervenção,
mas a intervenção judiciária; não a intervenção extrajudiciária que seria a novidade do item 5.0 , transformada em hipótese da intervenção judiciária (eu aproveito para dizer, de passagem, ao Professor Romualdo - o Dr . Romualdo é magnífico advogado, ele quer salvar este item 5. 0 de todas as maneiras - eu lembro que o § 1.0 diz explicitamente : " Comprovado o fato ou conduta prevista nos itens 1, 2, 3 e 5.0 deste

artigo, o Governador decretará intervenção e submeterá o decreto com as respectivas especificações à Assembléia Legislativa" . Quer dizer, não há nenhuma hipótese de assimilar
esse item 5. 0 ao item 4. 0 , que é a intervenção pelo Judiciário .
Se é intervenção mesmo o que o Constituinte quis fazer, é intervenção direta pelo Executivo). Bom, então havendo qualquer hipótese de improbidade, isso aí afeta a obediência, à legislação federal ou estadual, pode ensejar a intervenção, deve
ensejar intervenção . Eu espero que nenhuma corrupção seja
estimulada, nem no nível do município, nem no nível do Estado, nem no nível da União, e seja corrigida, no mínimo, pelo
remédio heróico da intervenção pela via própria, que seria a
intervenção judicial e não a intervenção extrajudicial.

***
PERGUNTA FORMULADA AO
PROFESSOR ROMUALDO COSTA
Em caso de expirado o prazo de intervenção, poderá o Executivo estadual renovar o ato de intervenção e em que hipótese, caso afirmativo?
Resposta

- Sim, nós sabemos que, por ex1gencia da Constituição Federal, o decreto de intervenção deve fixar a sua amplitude É o § 1. 0 , do 36 . " O decreto de intervenção que especificará
a amplitude, o prazo e as condições de execução e se couber
nomeará um interventor, etc.". Então o prazo é elemento es·
sencial ao decreto. Tão essencial que, respondendo a uma
outra indagação , eu observei que poderá haver abuso de poder por parte do Poder Executivo ao estabelecer um prazo
evidentemente desnecessário, desmensurado; um abuso de
poder ou desvio de poder, informado digamos, por motivos políticos e também disse que há de respeitar-se o § 4.9 do 36 .
- "Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a eles voltarão desde que a lei o permita . " Bem, nesta hipótese, aí prevista, poderá, sem dúvida, o
decreto de intervenção ser renovado, poderá ser ampliado, como o Governador poderá afastar o interventor, nomear outro
interventor; lembro aqui um fato que espero seja apenas anedótico. do interventor agir pior do que o prefeito que foi afastado . Então numa hipótese dessa natureza, claro, continua a
mesma tutela por parte do Executivo com relação à aut<mo-
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mia, que supõe regularidade, na administração do município .
Porque o mau administrador fere a autonomia do município.
E fere em proveito próprio ; não uma lesão de um outro órgão
de direito público, mas uma lesão interna . Bem , numa hipótese dessa natureza, eu acho que nada veda a reformulação
do decreto de intervenção prorrogando, se for o caso, se porventura, mesmo mantendo o mesmo interventor, os atos de
correção do que já houve não tiveram sido ainda concluídos.
Pergunta

Havendo a formulação de uma denúncia por parte de um munícipe ou de vereador ao Tribunal de Contas e antes de ser
apurada, o denunciante resolve retirar a referida denúncia, como fica a posição do Tribunal de Contas? Cabe apurá-la ou
arquivá-la?
Resposta

Há uma dúvida porque o TribL:nal de Contas age provocado
ou ex-officio; o Tribunal de Justiça é que não pode. Foi aquela diferença que eu fixei . Já houve quem dissesse que o Poder Judiciário era um poder inerte , inerte neste sentido . Agora o Tribunal de Contas não é um Poder inerte, melhor, não é
um Tribunal inerte, é um órgão que ex-officio poderá verificar.
Então, pode até ir um pouco além e trazer para os autos do
procedimento, os motivos e a razão daquela retirada, do pedido de renúncia, que poderá até es.conder atos bastante graves de corrupção ou uma adesão a determinadas práticas .
Não há dúvida de que nesses casos poderá . Eu apenas insistiria porque fiz uma observação, que aliás foi retomada depois, de uma mane ira mais ampla, pelo Professor Delgado, em
relação àquele problema da transferência de recursos estaduais para o município . Nós vimos que na Constituição Federal se fala na fiscalização permanente, porque o art. 71, ao
estabelecer o elenco das atribuições do Tribunal de Contas
da União, estabelece várias vezes, o fiscalizar, realizar por
conta própria inquérito, inspeções, auditoria ou ainda, inciso
VI do 71 - " Fiscalizar a aplicação de qualquer recurso repassado pela União, etc ." . Quando a gente passa para a Constituição Estadual , aí eu vou dar razão ao Professor Delgado no
que toca à sua crítica quanto à pressa com que as constituições foram elaboradas . No caso, a nossa Constituição Estadual, nesse ponto, deveria copi ar, reproduzir a Federal . Diz a
Constituição Estadual, no art. 86, § 1.0 , inci so 11: " O controle
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externo exercido pela Câmara Municipal com o auxílio ·do Tribunal de Contas, também compreenderá o julgamento em caráter originário das contas relativas à aplicação de recursos ... " Uma coisa é julgamento, outra, é fiscalização . Então
exatamente respondendo a essa hipótese : Os poderes do Tribunal de Contas não estão restritos àquilo que se encontra
acodadamente colocado dentro da Constituicão Estadual mas
também àquilo que se encontra presente' na Constituiçã~ Federal , porque há norma da Constituição Federal que estabelece: " As normas estabelecidas nesta secção aplicam-se no que
couber à organização, composi ção e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados, etc ." (art. 75) . Quer d izer, aplicam-se independentemente da previsão que se encontra na
Constituição Estadual, desde que tenha cabimento; o constituinte federal disse apenas: no que couber . Então, sem dúvida alguma, o Tribunal ex-officio, irá prosseguir no procedimento e deve até, acho eu, verificar o motivo, a razão de ser
deste recuo que foi feito; esse recuo talvez beneficie aquela
pessoa que procurou renunciar . Vamos supor que ela tenha
feito uma coisa para prejudicar o prefeito, mas sem fundamento, não é? O que iria jogar a hipótese para a prática de um
crime, uma denunciação caluniosa, então ele recuou em tempo, não é? Teríamos aí, sob certos aspectos, um arrependimento eficaz, mas acho que o Tribunal deverá investigar e
chegar a uma conclusão sobre se houve ou não razão para
aquilo.
Pergunta -

(Formulada ao Professor Romualdo Costa) .

No caso de denúncia, o Tribunal de Contas for por sua total
procedência e recebendo, a Câmara achar por bem arquivála, como deveria o Tribunal de Contas se manifestar? Deveria
se manifestar junto à Justiça comum ou todo o trabalho do
Tribunal na apuração da denúncia seria em vão?
Resposta

O Tribunal não está vinculado como órgão apenas de informação das Câmaras Municipais . A dimensão que a Constituição Federal , e mesmo a Estadual , lhe concede, permite que
ele se dirija, comprovada a existência de qualquer irregularidade, às autoridades que porventura sejam competentes para
apreciá-las, julgá-las, profligá-las, etc. Então eu não vejo como o Tribunal fosse se render, (é uma pergunta parecida com
a anterior) ao entendimento, à .desistência, por assim .dizer, a
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posteriori, de uma Câmara Municipal. Então, eu entendo que
o Tribunal deverá comunicar às autoridades competentes qualquer irregularidade que venha ao seu conhecimento através de
uma representação ou até de um ofício .

Pergunta -

(Enca!Tiinhada ao Professor Luiz Delgado) .

Pode a Câmara Municipal de um determinado município reje itar um parecer prévio do Tribunal de Contas que, por seu turno, havia rejeitado as contas daquela mesma Câmara?
Resposta

Pois é, acho que a gente está aí pegando a questão fundamental? Em relação à pergunta anterior, o Professor Romualdo mostrou como o Tribunal de Contas pode se dirig ir a ou·
tros órgãos. Eu estou inteiramente de acordo com isto. Se
há outras modalidades de intervenção, sobretudo se há modalidade de intervenção pelo Judiciário, ou se há, digamos por
exemplo, se o Tribunal de Contas tivesse detectado a não
aplicação por um município daquela parcela da receita que a
Constituição determina que seja aplicada no ensino básico,
se o Tribunal de Contas detecta isso, também nada obsta que
dê ciência ao Governador e o Governador então examine a
possibilidade, a necessidade de intervenção . A minha questão básica é em relação, exatamente, ao problema da prestação de contas . Quer dizer, não são outras irregularidades ou
irregulari.dades incidentais dentro da administração municipal que o Tribunal detecte e das quais poderia dar conhecimento seja ao Poder Judiciário do Estado, seja ao Poder Executivo do Estado para uma intervenção Judicial ou não Judicial . É a questão específica da aprovação das contas. Aí, a
gente precisava meditar um pouco . Porque a aprovação das
contas é remetida, diretamente pela Constituição, à Câmara
Municipal . Bem ou mal , esse é o dispositivo constitucional .
Ora, se a Câmara aprova uma prestação de contas, seja a
prestação de contas do prefeito a ela, seja a prestação da Mesa da Câmara, essas contas estão aprovadas . Como é que
poderia haver intervenção sob o fundamento da não prestação
de contas devida, se ela foi aprovada. Sob outro fundamento ,
de irregularidades detectadas aí dentro, tudo bem, estou perfeitamente de acordo . Mas realmente me parece estranho, e
acho que esse é um ponto que não é claro na Constituição,
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não está bem definido, e como pode haver intervenção sob o
fundamento de irregularidade na prestação de contas, se a
prestação de contas terminar sendo aprovada pelo órgão pró~
prio, específico para aprovação das contas que é a Câmara
Municipal? Eu não sei responder essa questão . Parece-me
questão aberta .
COM A PALAVRA O PROFESSOR ROMUALDO COSTA:

O nosso legislador, o nosso constituinte federal , facultou a intervenção do Estado nos Municípios contidos no seu território, quando não forem prestadas contas devidas na forma da
lei . Colocou igualmente a apreciação dessas contas antece~
didas do parecer prévio do Tribunal , no elenco das atribuições da Câmara Municipal . Como conciliar essas duas normas? São dois preceitos, um não pode invadir, quer me pare~
cer, não pode eliminar o outro . O que o Professor Delgado
entende, é que o constituinte não foi suficientemente claro,
não estabeleceu as exceções e a exceção teria que ser, creio
eu: " Cabe a intervenção se as contas não forem prestadas na
forma da lei , desde que a Câmara Municipal não as aprove"
- Isto não aparece . Então, quer me parecer, uma hipótese
não elimina a outra . É necessário que as contas sejam apreciadas, também, pelas Câmaras Municipais . Isto é uma obrigação, as contas do prefeito são prestadas às Câmaras Mu~
nicipais. Bem, quando o constituinte estabeleceu como motivo de intervenção a não prestação de contas na forma da lei ,
não disse a não prestação de contas desaprovadas pela Câmara. O que eu entendo é que há um direito da Câmara de
apreciar aquelas contas e, quando houver um parecer contrário do Tribunal de Contas , ela teria que desaprová-las ou
aprová-las por dois terços dos seus membros . Isso não eli~
minaria a instância do Poder Executivo Estadual ou instância
estadual , de utilização, não digo da faculdade, que não é fa~
culdade, mas da obrigatoriedade da intervenção, que, no meu
entender, poderia alcançar até mesmo, se fosse o caso, o Poder Legislativo Municipal. Então discordo apenas do Professor Delgado no que toca a essa observação de que o constituinte não foi claro . Ele foi claro, ele separou as hipóteses .
O que ele não disse é que antecipa-se a intervenção, e isso
libera de logo o prefeito de ter as suas contas apreciadas
pela Câmara . Não, as duas coisas, creio eu , se conciliam
perfeitamente. Mas, realmente, reconheço que a matéria é
susceptível de debate, de discussão.
109

. (APARTE DO PROFESSOR GILVANDRO COELHO)
Há um terceiro aspecto, ainda, que dá razão ao Professor Romualdo . É que as contas são postas à disposição dos munícipes para que eles examinem . Esse aspecto vai exatamente
corroborar que as hipóteses são diferentes, que nada impede
que sejam utilizadas .

* ~: *
CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA
Não havendo mais perguntas, eu franqueio a palavra
sitor e aos debatedores:

~o

expo-

Prof . Romualdo:
Sr . Presidente,
Senhores Debatedores, Meus colegas, Meus amigos:
Só me resta mesmo extrair dessa concessão final do nosso
Presidente, que as minhas modestas observações tiveram algum proveito e com is·so concluir agradecendo o interesse, a
participação, a paciência, ~obretudo esta reflexão não do que
eu disse, mas dos assuntos aqui tratados e debatidos e pediria, apenas, ao Senhor Presidente que considerasse as minhas contas como devidamente prestadas .
PROFESSOR GILVANDRO COELHO:
Gostaria de, nesta ocasião, renovar os meus agradecimentos
ao Ptesidente pelo convite feito e, ao mesmo tempo, de lou·var a iniciativa deste Tribunal de promover foro de aprimoramento de seus técnicos, o que é muito importante, e vimos,
justamente pelas controvérsias e dúvidas ·suscitadas, que nós
temos que encaminhar com toda segurança o processo de
prestação de contas, não só para ensejar, se for o caso, a intervenção, para também para que o Tribunal possa julgar com
serenidade essas mesmas contas .
Muito obrigado.

***
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PROFESSOR JOSÉ LUIZ DELGADO:
Eu queria, simplesmente, agradecer a participação de todos,
mas gostana de de1xar uma palavra, apesar de tudo que a
gente esta passando neste 1-'a1s, uma pequena palavra de otimismo . Eu acho que a gente wcou aqu1 em algumas questbes fundamentais , mas que em última análise, o que são
elas? São o nosso mau exercício de cidadania. Essa é a nossa questão básica, fundamental. Se nós gastamos uma grande discussão sobre isso, se a Câmara pode aprovar ou pode
não aprovar uma prestação de contas flagrantemente irregular, isto tudo é a questão da cidadania que está em jogo, é
questão de democracia. Nós estamos Vivendo uma hora única na história brasileira e esta mensagem final eu não gostaria de deixar de dar . Poucas gerações na história brasileira
estão tendo a oportunidade que esta nossa geração, os brasileiros deste ano, desta década, deste final de década, deste
final de século, estão tendo, que é a oportunidade de construirmos esse País, por bem ou por mal. Nós temos uma absoluta diferença em relação ao passado: As gerações anteriores terão magníficas desculpas, elas podem dizer tranquilamente: " Não fomos culpados, administraram o Brasil por
nós" , é, setores quaisquer da sociedade, determinados segmentos que se consideraram pais da pátria administraram o
Brasil por nós. Nós não teremos essa desculpa para os nossos descendentes; o Brasil está nas nossas mãos, para o bem
ou para o mal. Quer dizer, a vereança é fundamental . Não
há democracia que se faça no Brasil sem municipalismo . Mas
é fundamental que se exerça essa vereança da melhor forma
possível, da forma mais séria possível . É indesculpável que
nos municípios, de modo especial nos municípios do Interior,
pequenos municípios onde toda gente se conhece, não sejam
escolhidas pessoas idôneas, pessoas sérias para cuidar do
bem comum municipal . Isto é culpa nossa, é culpa da nossa
representação, é culpa da nossa cidadania.
É fundamental
que se passe a fazer escolhas adequadas, escolhas com seriedade, para que o poder de representação popular, que é o
Poder Municipal, que é o Poder Leg islativo Municipal, esse
poder se exercite de forma que não seja aquela vergonha a
que nos referimos aqu i de : " Vou votar a favor porque o prefeito é do meu lado'' ou " vou rejeitar porque o prefeito é contra
mim". Quer dizer, o que está em jogo, o que está em causa
é esse problema . Isto leva a dez mil ques!ô3s da maior gravidade, muitas delas abordadas aqui , inclusive essa de que,
como nós precisamos do político. nós precisamos da política,
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mas como eles também precisam se dar a respeito e quando o político chega e começa a ._;g1r desonestamente, a fixar
remunerações abusivas, como foi dito aqui em matéria de remuneração municipal, quando eles começam a se pagarem
jetons mentirosos, pela não pra5ença em reuniões, etc . , eles
não estão, apenas, prejudicando a sua moralidade, a sua conduta cívica, não . E se prejudicassem apenas a gente podia
dizer que era irrelevante; na verdade eles estão ferindo a cada um de nós, porque na med ida em que a política for desprestigiada, a política for desmoralizada. se jJerdeu o senso
da importância da polftica . Na ·,re rdade a democracia é que
está sendo ferida e quando aquela Casa do Congresso Nacional, ou a Assembléia Legislativa daqui de Pernambuco, ou a
Câmara Municipal do Município de cada um nos P.stiver fechada, nenhum de nós terá segu ~ an ç a ou direito algum . É essa consciência que eu acho que a gente precis ~1. ter no Brasil, para exigir seriedade, para olhclr a política como realmente um mecanismo, não há outro, d ~ salvação nacional . Não
tem salvador da pátria, não . A salvação da pátria é o exercício da cidadania pela política .

***
PALAVRAS DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DR. FERNANDO CORREIA .
fm nome do Tribunal de Contas, "l U agradeço a presen ça honrosa do Professor Romualdo Costa, do Professor Gilvandro
Coelho, do Professor José Lui z Delgado e tenho certeza de
que as suas exposições foram bastante ilustrativas, não somente para mim, mas para todos aqueles que participaram
dessas discussões . Os agradecimentos em nome do Tribunal de Contas . Eu lembro aos Senhores que amanhã nós te~
remos a palestra do Conselheiro João Féder, do Tribunal de
Contas do Paraná, sobre a Fiscalizacão do Dinheiro Público
- o Sigilo Bancário, tendo como debatedores os Professores
Sílvio Neves Batista e José Paulo Cavalcanti Filho ; será no
mesmo horário, às 15:00 h e agradeço a presença de todo s
que aqui nos ouviram .
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Presidente Fernando José de Melo Correia, Professor Romualdo Marques da Costa,
Professor José Luiz Delgado e Professor Gilvandro de Vasconcelos Coelho, em
conferência sobre O Tribunal de Contas e a Intervenção nos Munlclplos

TEM A: Fisc ~ !iza çã o do Dinhc:tro Público e o Sigilo Bancário
DATA : 16 de maio de 1990
CONFERENCISTA: Conselheiro João Féder
DEBATEDOR ES: Dr . José Paulo Cavalcanti Fi lho
Professor Sílvio Neves Batista
PR ESIDEhJTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO
CONS ELHEIRO FERNANDO CORREIA :

Hoje teremos a palestra do Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, Dr. João Féder, que tem uma
larg a folha de serviços prestados no âmbito dos Tribunais de
Contas do País. Participante ativo de todos os congressos do
Tribunal de Contas e pessoa muito ligada a nós que integramos o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.
Temos o Professor Sílvio Neves Batista, meu amigo
pessoal, colega de bancos da Faculdade de Direito, onde é
titular da cadeira de Direito Civil da Faculdade de Direito da
Universidade do Recife e Consultor Jurídico do Estado , e o
Dr. José Paulo Cavalcanti Filho, conhecido advogado de
nosso Estado e, inclusive, especialista dentro desse tema, ele
acabou de me informar que estava concluindo um livro sobre
Sigilo Bancário . De sorte que espero que seja bastante proveitosa para todos nós essa exposição do Conselheiro Féder,
que tem como debatedores advogados do q uilate do Professor Sílvio Neves Batista e do Dr . José Paulo Cavalcanti Filho .
Com a palavra o Conselheiro João Féder, nosso exp ositor desta tarde.
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CONSELHEIRO JOÃO FÉDER:

" O governo da Nação pela Nação, tem por suprema
esta norma: para a Nação não há segredos, na sua administração não se toleram escaninhos, no procedimento dos seus
servidores não cabe mistérios". (Rui Barbosa)
Nobre Conselheiro Presidente Fernando Correia. Insigne Professor Sílvio Neves Batista, insigne Professor José
Pau lo Cavalcanti Filho, meus colegas Conselheiros . Meus colegas do Tribunal de Contas. Senhoras e Senhores :
Um ·banqueiro, um eletricista e um homem público fi zeram um teste de inteligência. A pergunta era : que termo
utili zaria para classificar o problema resultante quando as
despesas ultrapassam as receitas? O banqueiro escreveu :
excesso de saques. O eletricista : excesso de carga. E o homem público escreveu : que problema?
Acima da ironia, divisamos aí uma das mais sérias
questões do Estado Moderno que, seguindo o mau exemplo
do Estado Antigo, se habituou a gastar mais do que pode e
deve, como se isso não trouxesse nenhuma conseqüência
para o Estado e para os seus membros, como se o dinheiro
aplicado não tivesse origem no trabalho legítimo e chegasse
ao erário sem qualquer sacrifício do contribuinte.
É inacreditável constatar-se como , especialmente a
partir do momento em que passaram a proliferar as empresas estatais, os responsáveis pela aplicação do dinheiro do
povo perderam a noção do significado de interesse público,
tornando cada vez mais difícil a fiscalização dos gastos
oficiais.
Na verdade, o controle do dinheiro público tem sido
difícil em todas as áreas e em todas as épocas.
Esse controle, que nasceu em 1256, com a instalação
da Chambre de Comptes de France só chegou ao Brasil , depois de ingentes esforços de grandes brasileiros, à frente deles a inteligência de Rui Barbosa, no ano de 1890, pelo Decreto 966-A, de 07 de novembro, que instituiu o Tribunal de
Contas da União .
No Brasil a própria história está a demonstrar que o
control e do dinheiro público sempre se defrontou com barreiras das mais variadas espécíes.
Sabemos todos que o Correio Brasiliense, de Hipólit o
da Costa, impresso na Inglaterra para circular no Brasil, foi ,
de 1808 a 1821 , o nosso único jornal legítimo (a Gazeta do
Rio de Janeiro era oficial). Pois esse jornal já reclamava :
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" No Brasil, seguindo o sistema de Portugal, envolve-se tud o
que diz respeito ao erário com um véu do mais profundo segredo, e a ninguém absolutamente, é permitido examinar as
contas públicas". (" O livro , O jornal e A tipografia no Brasil", ·
Carlos Rizzini , pág . 349).
·
A instalação do Tribunal de Contas do Brasil foi con seqüência de uma árdua e constante luta. E na primeira oportunidade em que o Tribunal contrariou o governo, impugnando uma pequena despesa, o Marechal Floriano Peixoto não
conteve a sua reação esbravejando que Serzedello Correia
havia criado um Tribunal com poderes acima dos do Presidente, que isso era inconcebível e, por isso, havia necessidade de uma reformulação.
É sempre assim . Todos os governantes vêem no Tribunal de Contas uma necessidade . . . desde que os deixem
fazer tudo o que quiserem.
Fréderic Le Play, Senador da França, sociólogo e humanista. do século passado , dizia que "o único governo bom
é aquele que tudo faz para ser desnecessário" .
Pois nos dias de hoje todo governante procede exatamente ao contrário, tudo fazendo para se dizer necessário.
para se tornar poderoso e parecer insubstituível.
Ao início da sua aplicação no Brasil, existiam três sistemas de controle : O francês, que previa o exame da despesa depois de realizada ; o italiano, prevendo o registro prévio
do ato de despesa, com o veto absoluto, ou seja, não registrado o ato pelo Tribunal de Contas a despesa não poderia
ser realizada; e o belga, que previa o registro prévio, sem o
veto absoluto, pois ao governo restava o direito de promover
o" registro sob reserva, ficando a palavra final com o
parlamento.
Nosso País optou pelo modelo belga, chamado misto,
adotando o instituto do registro prévio da despesa, sem o
veto absoluto. Assim foi que , de 1890 até 1967, nenhuma despesa podia ser realizada sem ter sido primeiro aprovada pelo
Tribunal de Contas.
A Constituição de 1967 alterou esse quadro. Usando a
mesma justificativa do qual se utilizara para criar os órgãos
da chamada administração descentralizada, ou seja, sob éi
alegação de que o sistema do registro prévio emperrava a
administração, passou-se ao sistema da auditoria financeira
e orçamentária, baseada em levantamentos contábeis e inspeções, ficando o Tribunal de Contas com a atribuição · de
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representar ao Legislativo ou ao Executivo sobre as irregularidades ou abusos verificados.
O Estado, portanto, conseguiu o que queria. Livre do
registro prévio, a ação administrativa ficou mais solta, ganho u
flexibilidade . Mas, isso teve um alto preço, representado pela
proliferação de atos de corrupção.
Aliás, o poder público só se escuda na necessidade
de ser ágil em seu próprio interesse.
Quando os obstáculos se interpõem à atividade controladora eles são defendidos e invocados pela administração. Eis aí precisamente, o nosso tema : o sigilo bancário,
uma das muitas dificuldades contra as quais se defronta o
Tribunal de Contas no desempenho de suas funções. Como
se o sigilo bancário pudesse levantar um obstáculo intran sponível ao exercício da verificação da apl icação dos recursos
oficiais.
Comecemos pela origem : a Constituição não nos diz
no seu primeiro artigo, que estamos na República Federativa
do Brasil? Ora, se República vem do latim com o significado
de coisa pública teremos desde logo enorme contradição em
qualquer ato ou fato que público não seja.
1:: mais lícito, pois, sustentar que o Estado, de um modo
geral, não pode ter segredos, do que defender o sigilo bancário quando se trate do interesse do controle do dinheiro
público.
Se partirmos do pressuposto universal de que o interesse público se sobrepõe ao interesse particular, nem mes··
mo à Coca Cola será reconhecido o direito de guardar segredo sobre a fórmula usada na fabricação do seu refrigerante. Aliás, em 1985, essa questão foi levantada nos Estados
Unidos, e, depois de acirrada batalha judicial , a Coca Cola
concordou em fornecer à justiça dados confidenciais para
provar que o sabor do seu produto estaria isento de
cafeína.
Mas, voltemos ao Estado, numa época em que, segundo Norberto Bobbio, o povo está reivindicando, simultaneamente, o Estado de base legal, o Estado de liberdade e o Estado democrático, numa atitude absolutamente revolucionári a.
Alguém pode concordar na legitimidade de o Estado
guardar segredo sobre um desastre nuclear como ocorreu
durante algum precioso tempo em Chernobyl?
Se bl:lscarmos as raízes da organização do Estado -e
nos depararmos que ele é constituído pelo consentimento e
pela vontade dos seus membros, parece díffcil entender que
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aqueles designados para a sua administração, possam se julgar no direito de terem atos ou fatos a esconder dos membros
que os designaram.
Veja-se que no presente momento a Fundação Carnegie para a Paz Internacional , vem ae aenunciar, em Washington, que Brasil , Argentina, Paquistão, índia e lraque se utilizaram de contrabando para ampliar suas capacidades de
construir armas nucleares.
Trata-se, por ora, apenas de uma denúncia e até desmentida no Brasil , mas por si só preocupante, quando pouco,
por duas razões. A primeira é que o Brasil já domina a tecnologia do enriquecimento do urânio, mas suas autoridades
se recusam a informar se isso significa que tenha condições
para construir uma bomba atômica, ao mesmo tempo em
que rejeitam a inspeção de órgãos internacionais e se recusam a assinar o tratado de não-proliferação de armas
nucleares.
A segunda razão é que, quando o Brasil ajustou com
a Alemanha Ocidental o convênio para a assinatura de um
acordo nuclear, todas as negociações foram conduzidas ern
sig ilo e a Nação só tomou conhecimento do fato no instante
em que a televisão mostrou o Presidente Ernesto Geisel assinando o documento na Alemanha.
A nossa questão é saber se é legítimo ao Estado aplicar tributos recolhidos do cidadão em negócios que esses
mesmos· cidadãos não têm o direito de conhecer .
Especificamente sob este aspecto: teria o Estado poderes para gastar uma enorme soma financeira para construir
uma arma nuclear sem o consentimento e até sem o conhecimento dos seus membros? Como se fez nos Estados Unidos
na Segunda Grande Guerra?
Indo mais longe e em palavras objetivas : onde encontraria legitimidade o Estado para realizar despesas sigilosamente ?
Não tem sentido, portanto, invocar, como o fez o então
Ministro da Justiça Fernando Lyra, em 1985, a tese de que o
Estado deve ter assuntos sigilosos, ao criticar o Correio Brasiliense que havia publicado um plano de emergência elaborado pelo Serviço Nacional de Informações para ser deflagrado pelo governo em caso de greve no setor de telecomunicações.
Esse p·roblema foi discutido à exaustão nos Estados
Unidos, por ocasião da divulgação pela imprensa dos chamados documentos secretos do Pentágono sobre a guerra
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do Vietnã. E, muito embora o governo tentasse impedir as publicações, alegando que a divulgação poderia criar para o
país embaraços internacionais, a verdade é que o que ocorreu, ao contrário, foi a antecipação do fim da guerra.
O que mais alarmou as autoridades norte-americanas
foi a resposta obtida pelo senador John Chafee, ao indagar:
"O que aconteceria se o Presidente soviético Leonid
Brejhnev escrevesse aos serviços de inteligência requerendo
material informativo e invocando a lei de liberdade de informação dos Estados Unidos?" A resposta foi dada pelo diretor da Agência de Segurança Nacional, Lincoln Faurer, dizendo : "Qualquer pessoa no mundo , inclusive o chefe soviético, pode fazer isso". Com o que o senador Barry Goldwater
dirigiu uma pergunta ao vice-presidente da CIA: "Um país
reconhecidamente inimigo pode, então, fazer um pedido desses?" A resposta foi: "A KGB pode requerer informações e,
se não atendermos, ela pode nos levar aos tribunais, de acordo com a lei". Goldwater não se conformou e prosseguiu :
" Mesmo que estivéssemos em guerra?"
Resposta do vice-diretor da CIA : "Sim, senhor!"
Isso tudo não nos causaria espanto se tivéssemos presente uma antiga lição de Spinoza. Muito antes de se falar
em regime democrático, tal como os que se instalaram no
mundo moderno, Spinoza declarou:
" Tem sido a mesma cantiga de todos os que têm
sede do poder absoluto, afirmar que os interesses
do Estado exigem que seus assuntos sejam tratados em segredo. Mas, quanto mais esses argumentos se disfarçam sob a marca do bem público, mais
opressiva é a escravidão a que conduzirão. t: melhor que deliberações corretas sejam conhecidas
do inimigo do que, escondidos dos cidadãos os segredos maléficos dos tiranos. Aqueles que podem
tratar secretamente dos assuntos de uma nação,
têm-na inteiramente sob sua autoridade: e, assim
como conspiram contra o 1n1m1go em tempo de
guerra, o fazem contra os cidadãos em tempo de

paz".
Ali ás, George Sabine nos lembra que " a autocracia fizera do governo um mistério conduzido em antecâmaras, jamais divulgando, mesmo que as conhecesse, as informações ,
financeiras ou não, sobre as quais se poderia formar um jul118

gamento inteligente de polftica. A crítica e o debate, em assemblé ias públicas ou na imprensa, estavam fora de cogita·ção" . (George Sabine, " História das Teorias Políticas", pág .
541) .
Esse quadro, porém , pertence ao passado, onde jaz
sepultado pelo avanço das instituições políticas, ainda que
no Estado Moderno, vez por outra, nos deparemos com a imperecível herança desses vícios, como o é a questão do sigi lo bancário como impedimento à verificação da regularidade das contas públicas.
Até alguns anos atrás, o orçamento do Governo do Estado do Paraná continha, habitualmente, uma dotação de
verba denominada secreta e destinada à Secretaria de Segurança Pública.
A comprovação das despesas era encaminhada ao
Tribunal de Contas que, em processo com trâmite reservado,
a ap reciava em sessão também secreta.
Essa prática foi abolida, por desnecessária, e nos deixou a lição de que a maioria das despesas cobertas por
aquela dotação poderia normalmente ser atendida pelas dotações próprias, como " pronto pagamento", "encargos gerais"
ou até " consumo de combustível".
Segundo ainda posso lembrar, a única despesa com
razões de sigilo , era o pagamento feito pela polícia na compra de informações. E, bem observado, o único sigilo procedente seria quanto à identidade do informante, o que, depois
do documento de recibo certificado por duas autoridades
8uperiores, não t inha para o Tribunal menor importância.
As demais, quase sempre, eram despesas desvirtuadas
da dotação e às quais o sigilo servia apenas para encobrir
r.ão um segredo procedente, mas ostensiva irregularidade.
Em 1984, ao examinar as contas da Empresa Paranaense de Turismo, Paranatur, encontrei investimento de recursos em títulos de uma distribuidora de Títulos e Valores
Mobili ários, que merecia melhor averigüação. Ao solicitar informações, fui cientificado que a Corretora estava sob intervenção do Banco Central , que as recusou em nome do sigilo
bancário. Como os esclarecimentos deviam ser prestados pelo
responsável e como o mesmo não o fez, teve suas contas
desaprovadas. Mas, não é esse o melhor caminho.
Em 1983, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul,
durante uma inspeção no Banco do Estado do Rio Grande do
Sul tropeçou no sigilo bancário. Mas, amparado pela brava
tradição gaúcha, o Tribunal tropeçou mas não caiu. Depois
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de se aprofundar na matéria, colhendo subsfdios pela inteligência dos seus auditores, acabou por aprovar em sessão
plenária a Resolução 284, que deu origem a introdução do
artigo 102, em seu Regimento Interno, prescrevendo a ação
fiscalizatória sobre as entidades bancárias.
Nessa oportunidade, em parecer apresentado ao Tribunal, o auditor Ruy Remi Rech , trouxe à colação uma sentença de Adroaldo Mesquita da Costa - " O sigilo não é estabelecido para ocultar fatos , mas para revesti r a revelação
deles de caráter de excepcionalidade" - em parecer publicado na RDP, vol . 3 pág. 154; e ou1:ra do Ministro Ribeiro de
Costa, publicada na ROA 45 pág . 291 , nos seguintes termos :
" Perante a Nação não há segredos que possam ser encobertos por qualquer determinação que seja. Não há interesse de
quem quer que seja que possa sobrepor-se ao permanente
interesse da Nação".
Está visto, desde logo, que " a inviolabilidade do sigilo
não é um preceito absoluto. E por duas razões: a) . a própria
lei prevê " a possível ocorrência de motivos, fundados na ordem do direito, que excluam a ilicitude do fato" (Anfbal Bruno, Direito Penal , V . I, T . 4, pág . 425) , caso em que se interpõe a chamada justa causa ; b) . sendo a inviolabilidade um
valor pessoalmente disponível , pode o sujeito renunciar ao di~e ito que a tutela autorizando sua revelação" . (Enciclopédia
Saraiva do Direito, Sigilo Bancário, pág . 25).
Aliás, mesmo o sigilo da correspondência e das comunicações, um princípio constitucional , não é um direito absoluto, eis que a regra do art. 59 , alínea XII , admite a ressalva
para as ordens judiciais.
E o interesse permanente da Nação é o de que as suas
contas, que são públicas, sejam demonstradas claramente.
sem deixar margem a dúvidas ou suspeitas, seja em nome do
sigilo ou qualquer outro elemento subalterno. Na verdade,
tanto subalterno quanto maléfico.
Vejamos o que a imprensa denunciou em dezembro de
1986: " A Comissão Nacional de Energia Nuclear, autarquia·
subordinada à Presidência da República, tem uma conta secreta, u Delta Três, com endereço de pessoa física, isenta de
CGC ou CPF, na agência do Banco do Brasil , no bairro de
Botafogo, zona sul do Rio, onde chegou a movimentar cerca
de 30 milhões de cruzeiros com aplicações no overnight". A
mesma denúncia dava conta da existência da Delta Dois, em
São Paulo, e da Delta Um, em Brasília.
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Que estranhas razões podem levar o dinheiro público
a ser movimentado às escuras?
Sem o obstáculo do sigilo , já é extremamente diffcil
fiscalizar-se as operações bancárias.
Em janeiro de 1989, por exemplo, o diretor regional do
Bradesco , no Rio de Janeiro, Elias Nascimento, compareceu
à Delegacia de Defraudações e denunciou que, Geraldo Magela, ex-assessor do ex-presidente da Petrobrás Distribuidora, lhe propôs o incremento das contas da empresa em seu
banco desde que recebesse vantagens financeiras pessoais.
Essas vantagens seriam 50% da aplicação do floating (lucro
com a aplicação do dinheiro que fica parado na empresa) e
um valor depositado em conta corrente num banco de Nova
York. O diretor do Banco não revelou o montante das vantagens, mas especulou-se na época que chegariam a 2 milhões
de dólares mensais.
Pode parecer ironia, mas a impressão que o contribuinte colheria é a de que o sigilo ali se instalaria precisamente porque através dos bancos é que correm os maiores
escândalos.
E o risco não termina por af: ainda agora está sendo
revivido na Câmara Federal um projeto de lei apresentado há
mais de dois anos pelo deputado Melo Reis, do PDS de Minas
Gerais, autorizando o depósito em moedas estrangeiras em
bancos nacionais, garantindo-se em absoluto sigilo os nomes
dos depositantes. Precisamente, numa hora em que a opinião
pública mundial começa a questionar a ética do comportamento suíço, cujos bancos, pela arte do sigilo, tem servido
para " lavar o dinheiro sujo do tráfico de drogas".
E, por igual, numa hora em que o parlamento da França aprova, como aconteceu no último dia 9 deste mês de
maio, o Projeto de Lei enviado pelo Executivo, que extinguiu
o sigilo bancário em casos de operações consideradas
suspeitas.
Nos debates que antecederam essa decisão, os parlamentares franceses preconizaram que todos os membros da
Comunidade Européia deveriam adotar medidas idênticas e
verberaram o sig ilo, censurando a Suíça que, embora já evoluindo, ainda faz demasiadas exigências para permitir o acesso
das autoridades às informacões bancárias.
Nós sabemos que todo esse novo e tardio comportamento é impulsionado pelas astronômicas somas que tem
atingido o chamado " dinheiro sujo" em todo o mundo.
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Mas, convenhamos, alguém de sã consciência, se atreveria a garantir que o dinheiro em banco sobre o qual se dirige a inspeção do Tribunal de Contas é um dinheiro limpo?
A ser imposto como parece ser o desejo da tecnocra~
cia, o sigilo bancário acabaria por fazer surgir um novo direito fundamental, indevido, anti-social e, além disso, sobrepondo-se a direitos incontestáveis. Trata-se, na realidade, de
um rebento legítimo da ciência econômica, mas cuja utilização começou a ser desvirtuada com finalidades que o afastaram de sua origem, para criar o que poderíamos chamar de
ditadura do interesse econômico , para dar proteção a ações
clandestinas de ilícito enriquecimento.
Em livro sobre o assunto, o professor Nelson Abrão,
da disciplina de Direito Bancário da Faculdade de Direito da
USP, classifica em três grupos a legislação internacional:
a) .

o anglo-saxão, em que o sigilo bancário não
encontra amparo legal;
b) . o dos países da Europa-Continental , em que o
sigilo bancário é contemplado nos vários diplomas legais que protegem o segrP-do profissional;
c) . o da Suíça e do Ubano, no qual se pode falar
do sigilo bancário reforçado.
Acrescenta o prof. Abrão que "no sistema legal caracteri zado como sendo dos países da Europa-Continental , com
os quais se identifica o brasileiro , o instituto do segredo comporta derrogações, especialmente na esfera penal e, em alguns casos, no campo civil, mas a regra consiste em cominar
sanções de natureza criminal para a violação do sigilo (Código Penal Francês, art . 378 ; Código Penal Italiano, art . 622 ;
Código Penal Brasileiro, art . 154) . (Nelson Abrão , "O Sigilo
Bancário" , Editora Revista dos Tribunais, pág . 11 e 13) .
Ora, nós sabemos que o legítimo direito do cidadão
não está no sigilo, mas, sim , na privacidade, esta entendida
como aquilo que não tem caráter público e cuja inviolabilidade é defendida inclusive no artigo 59, inciso X, da Lei
Maior.
Neste particular, contudo, é perfeitamente viável o
exercício do controle, no interesse público, sem a violação da
vida privada, ainda porque a ação do Tribunal de Contas não
alcança aquele cidadão de vida exclusivamente privada, mas,
sim aquele cidadão que exerce função pública ou realiza ope122

rações com o poder público, o que está distante de tudo
quanto o princípio constitucional visou proteger.
Como afirma Rogério Soares : " Todo dever que se
conexiona com o exercício dos poderes administrativos, está, como estes, determinado pelo fim qu e
alcançar o interesse público" . (Rogério Guilherme
Ehrhordt Soares, " Interesse público, legalidade e
mérito", Coimbra, 1955, pág. 187).
Grande parte dos atos de improbidade, condenados
pelo art. 37, § 49 da Constituição Federal, que prevê como
punição a suspensão dos direitos políticos, a perda da função
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao
erário, só se pode provar com acesso às contas bancárias
dos ímprobos, como costuma ocorrer no caso dos grandes
subornos, em que as duas partes estão coligadas e tudo
fazem para não deixar vestígios.
Evidentemente, a matéria não pode ser tratada do ponto de vista das instituições financeiras. E nem esse é o espírito do sigilo, que visa, especialmente, proteger um direito
individual.
Mas neste particular, não apenas, o interesse público
se sobrepõe ao individual, como também a fiscalização vai
em busca não do dinheiro particular, mas do dinheiro do homem público e do dinheiro público propriamente dito. E como
em tese todos somos donos do dinheiro público, a fiscalização age, nesse caso, como se fosse titular dos recursos que
procura examinar.
As justificativas de que o sigilo obstaria essa ação é
descabida, do mesmo modo como era, no passado, a justificativa de que o Tribunal de Contas não poderia fiscalizar as
Sociedades de Economia Mista porque ali havia capital privado, sob a égide das leis comerciais e do Código Civil.
A melhor evidência de que o sigilo bancário não se
pode constituir em uma barreira à fiscalização dos atos de
governo, está em que, se consultarmos os mais conceituados
tratadistas, Mário Masagão, Cretella Jún ior, Manoel de Oli·
veira Franco Sobrinho, Hely Lopes Meirelles, Seabra Fagundes, Caio Tácito, Bandeira de Mello, o pai e o filho , Cirne
Lima, Temístocles Brandão Cavalcanti ou Tito Prates da Fonseca, entre os nossos, ou mesmo Fritz Fleiner, Marcelo Cae- ·
tano, Maurice Hauriou, Rafael Bielsa ou Renato Alessi , entre
os estrangeiros, e só para citar os mais familiarizados, have123

remos de verificar que a palavra sigilo só será encontrada
quando da referência ao sigilo funcional , ou seja o " segredo
de ofício" , de caráter estatutário e destinado a resguardar,
da propagação indevida, fatos que são confiados a funcionários do Estado, pelo público ou eventualmente pelo próprio
Estado como nos casos excepcionais de descoberta científica, segurança nacional ou até revelação de propc:>sta fechada
no caso de licitação, em razão do cargo, o que configura in·
clusive crime capitulado nos artigos 325 e 326 do Código
Penal.
Fosse o sigilo bancário, empecilho intransponível à
fiscalização das contas oficiais e esse seria um elemento de
tamanha relevância que induvidosamente, nenhum tratadista
se omitiria de abordá-lo.
O Tribunal pode e deve fiscalizar por inteiro a atividade dos bancos oficiais, e bem assim os recursos públicos ainda. que depositados em instituição financeira particular. E só
está comprometido com eventuais reservas quando não apurar irregularidades.
Não se cuida, é importante distinguir, de violar o s·igjlo bancário em prejuízo dos direitos individuais. Trata-se, isto
sim , de reconhecer que o sigilo bancário se destina a objetivos outros que não se podem confundir com a imperativa ne'cessidade de controle do uso do dinheiro do povo , ditado pelo
interesse público, aquele mesmo que é a justificação final da
autoridade de cada governante.
Em verdade, poderíamos dizer que estamos divagando
sobre o óbvio e, tão somente pela existência daqueels recalcitrantes que são o tipo comum mais encontradiço por quem
exerce a função fiscalizadora.
óbvio porque, assim como a Constituição, a legislação
espec ífica não autoriza a sonegação de informações à
fiscalização.
A Lei 4595, de 31.12 . 64, que regula o sigilo bancário,
abre exceções para os casos de cumprimento das funções
jurisdicionais, do controle leg islativo e de investigação e
controle da exação fiscal.
Do mesmo modo, a Lei determina no Art . 37 que " as·
instituições financeiras, bem como os corretores de fundos
públicos, ficam obrigados a fornece r ao Banco Central do
Brasil , na forma por ele determinada, os dados ou informes
julgados necessários para o fiel desempenho de suas
atribuições" .
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Ora, integrante da mesma ordem institucional, o Tribunal de Contas só recorrerá a esses dados e a esses informes, precisamente para atender, assim como o Banco Central, o fiel desempenho de suas atribuições, inclusive para os
efeitos dessa mesma lei.
Assim, quando a Lei , em seu artigo 36, diz que "as
instituições financeiras não poderão manter aplicações em
imóveis de uso próprio, que somadas em seu ativo em instalações excedam o valor de seu capital realizado e reservas
livres", a fiscalização do Banco Central se faz muito distante
da fiscalização do Tribunal de Contas, diante da qual poderá
haver outras implicações e outras responsabilidades.
Mas , voltemos à Lei 4595: quando ela diz que as Comissões Parlamentares de Inquérito obterão as informações
que necessitem , inclusive através do Banco Central (§ 39 do
Art. 38) está abrindo exceção precisamente para a função
fiscalizadora, ora exercida pelo Legislativo, ora pelo Tribunal
rle Contas.
Até porque o novo mandamento constitucional (art. 71 ,
alínea IV) diz que as inspeções e auditorias tanto se podem
fazer por iniciativa da Câmara, do Senado, de Comissão Técnica ou de CPI, ou por iniciativa própria do Tribunal de
Contas.
Não se pode evidentemente pretender que, quando a
inspeção for de iniciativa de uma CPI não haja sigilo, mas
quando ela for própria do Tribunal tenha que enfrentar essa
objeção.
Até porque pelo Art. 71 da Constituição Federal, o Tribunal de Contas deve prestar informações ao Congresso sobre essas inspeções e seria ridículo o Tribunal dar conta de
que nada viu impedido pelo sigilo bancário.
A lógica nos anuncia uma nova lei , em lugar dessa
4 . 595, quando pouco para adaptá-la à diretriz da Constituiç ão
vigente.
Com efeito, não se pode perder de vista a meridiana
clareza da regra constitucional de hoje, explicitada no seu
Artigo 70. Está lá que a fiscalização contábil , financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, se exercitará sobre as
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.
Ora, se os bancos oficiais integram a administração
indireta, não podem fugir a essa fiscalização. E só se pode
fiscalizar a legalidade e a legitimidade dos negócios bancários, sem o embargo do sigilo.
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Ademais, não se poderia esperar que a Lei 4 . 595 incluísse o Tribunal de Contas, ao lado do Banco Central, pela
simples razão de que, à época da edição da Lei , em 1964, o
Tribunal ainda não exercia fiscalização sobre os bancos ofic iais, o que só passou a ser feito a partir de 14 de julho de
1975, pela Lei 6 . 223 e foi consagrado pela atual Constituição.
Para o aquecimento da polêmica, é curioso invocar
ainda o Código Tributário Nacional , que, como se sabe, é
também posterior à lei do sigilo bancário, já que está consubstanciado na Lei 5 . 172, de 25 de outubro de 1966.
Em seu artigo 197, alínea 11 , diz o Código Tributário :
"Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros;
11 - os bancos, casas bancárias, Caixa Econômicas e demais instituições financeiras" .
O parágrafo único prevê que a obrigação não abrange
os fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão do cargo, ofício , funç ão,
ministério, atividade ou profissão. atendendo, certamente, o
segredo profissional protegido no direito brasileiro em diversos estatutos, como o Código Civil (art. 144) ; Código Comercial (art. 17) e Código Penal (Artigo 154).
Tanto isso se nos apresenta como verdadeiro, que a
Lei 7 . 492, de 16 de junho de 1986, que define os crimes contra o sistema financeiro nacional , volta a classificar a violação de sigilo como ato criminoso, ao dispor no Art. 18 " Violar sigilo de operação ou serviço prestado por instituição
financeira ou integrante do sistema de distribuição de títulos
mobiliários de que tenha conhecimento em razão de ofício ;
pena: reclusão de um a quatro anos e multa".
A mesma lei, no entanto, abre fundamental exceção no
seu Art. 29, que estatui: " O órgão do Ministério Público Fede ral , sempre que julgar necessário, poderá requisitar, a
qualquer autoridade, informação, documento ou diligência relativa à prova dos crimes previstos nesta lei ". E, enfatiza em
seu parágrafo único: "O sigilo dos serviços e operações financeiras não pode ser invocado como óbice ao atendimento
da requisição prevista no caput deste artigo" .
Poder-se-ia, pois, se depreender que o Código Tributário derrogou o sigilo bancário da Lei 4595, mas não será

126

preciso chegar a tanto ; nem será preciso recorrer ao Ministério Público ; basta que se considere o Tribunal de Contas
como autoridade administrativa e, pelo texto da lei 5 . 172, as
instituições bancárias estarão obrigadas a prestar-lhe
informações.
Fica claro portanto, que havendo inegável interesse
social em que os dinheiros públicos sejam efetivamente fis·
calizados, mesmo quando recolhidos à instituição bancária e hoje não há dinheiro praticamente de nenhuma espécie fora
<leia - o magistrado deve penetrar pelos caminhos da legislação, superando eventuais tropeços, para alcançar o objetivo
maiol' que atenda aos desejos da coletividade.
Digamos, verbi gratia, que o Tribunal esteja examinando um grande empréstimo a uma empresa cuja auditoria técnica indique uma situação pré-falimentar e esse laudo esteja
protegido pelo sigilo. Como se poderá apreciar a economicidade dessa operação sem o acesso a essa informação?
Outrossim, há casos como o que encontramos em Santa Catarina. A nova Constituição catarinense, em seu artigo
22, diz que " todo agente público, qualquer que seja a sua
(;ategoria ou a natureza do cargo, emprego ou função, é obrigado, na posse, exoneração ou aposentadoria, a declarar os
seus bens" .
Está explícito que a finalidade desse preceito é mensurar os ganhos do cidadão enquanto em contato com o dinheiro público. Se se obstar o acesso das inspeções de controle às suas contas bancárias, é bem provável que não se
encontrará outro meio para documentar eventuais vantagens
ilfcitas, notadamente aquelas obtidas através da corrupção
passiva.
Não há falar, outrossim , que as instituições bancárias
já são suficientemente fiscalizadas pelo Banco Central. Esse
detalhe, aliás, está bem esc larecido pela Súmula 61 do TCU
que prescreve:
" O controle externo exercido pelo Congresso Nacional , com o auxílio do TCU, bem como o control e
interno exercido pelos órgãos competentes do Sistema de Administração Financeira, Contabilidade e
Auditoria, têm objetivo distinto da fiscalização a
cargo do Banco Central, sobre as institui ções financeiras públicas que se situem na órb ita da Administração Federal."
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~ certo que, na regra vigente, logo alguém exigirá que
o ato fiscalizatório seja precedido de uma CPI , aprovado pela
maioria absoluta do plenário da Câmara (§ 49 da lei). São os
eternos recalcitrantes. Não fossem eles, com efeito , e o governo nem teria a necessidade de editar a Medida Provisória
165, preceituando que a Receita pode exigir informações e
extratos bancários a serem fornecidos em 1O dias, sob pena
de multa.
Os fundamentos éticos, a propósito, em que se apóia
a Medida 165 são menos subsistentes do que aqueles em que
se alicerça a função fiscalizadora do Tribunal de Contas.
A propósito, o Governo do Presidente Fernando Collor
acertou , em abril último, um acordo, prestes a ser assinado
com os Estados Unidos, para que as contas dos brasileiros
em bancos americanos possam ser vistoriadas, a exemplo do
que já aconteceu com os mexicanos e os peruanos. Esse
acordo restringe o direito de exame aos casos de suspeita de
evasão de impostos.
Estamos lembrados daquela historinha do eletricista,
do banqueiro e do homem público? Pois é sempre assim : os
governantes têm sua própria visão sobre todas as questões e
o poder público gosta de ter uma regra para si e outra para
os governados. Ora, se em determinados casos, o sigilo bancário pode dar acesso ao governo para evitar a evasão de
impostos, ou até para através do dinheiro chegar a um fato
criminoso , não pode haver razões que impeçam o acesso a
um órgão fiscalizador que pretende verificar se aquele imposto, cuja evasão se conseguiu impedir, não se perdeu ou
se comprometeu durante a sua aplicação.
Se o governo se julga com poderes para furar o bloqueio do sigilo para não permitir que lhe fujam os tributos,
nada mais justo que o Tribunal de Contas exerça esse mesmo
poder para averigüar o que o governo está fazendo com esses
tributos.
Aliás, para o governo não há sigilo bancário, porquanto a lei 4 . 728 , de 14 de julho de 1965, que disciplina o mercado de capitais, em seu artigo 49, abre-lhe o caminho, ao
determinar que " No exercício de suas atribuições, o Banco
Central poderá examinar os livros e os documentos das instituições financeiras, sociedades, empresas e pessoas referirlR s no artigo anterior, as quais serão obrigadas a prestar as
in fo rmações e os esclarecimentos solicitados".
Não há sigilo para o governo aqui ; o problema do Presidente Fernando Collor é o sigilo lá fora. Segundo revelou
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o jornal "O Estado de São Paulo", no último dia 6 de maio,
o que o nosso governo procura são 30 ou 40 bilhões de dólares depositados no exterior. Os titulares dessas contas já
estão fugindo dos EUA para a Suíça, Luxemburgo, Liechtenstein e outros paraísos fiscais onde predomina o nada inocente sigilo bancário absoluto, o maior aliado da grande contravenção internacional.
Ademais de tudo e, finalmente, é possível ser bastante
objetivo afirmando que, ainda que instituído por lei, e bem por
isso, o sigilo bancário não é invocável para obstar o cumprimento de uma atribuição com origem num imperativo constitucional, como sói ser o controle da aplicação dos recursos
públicos.
E, por que, então, essa recalcitrância?
Ora, porque ninguém gosta de ser fiscalizado.
Essa resistência é compreensível, pois o ser humano
tem na sua própria natureza um sentido de domínio absoluto
de suas ações e, como conseqüência, julgando-se em condições de agir com total autonomia, tende a repelir quaiq uer
gesto de controle sobre seus atos. Já a criança não concorda
em ser policiada, e como ela o estudante, o empregado, o
industrial, o comerciante, ninguém gosta de ser fiscalizado.
Pois bem, se msemo os mais simples dos mortais têm
propensão a recusar a fiscalização, é fácil deduzir o que
acontece com o homem investido em função pública.
Mal empossado, o homem público já se sente fortalecido e se considera mais importante, quer ali tenha chegado
pela escolha dos seus semelhantes, o que lhe confere maior
status, quer tenha sido escolhido por outro meio, pois o ato
da escolha denota uma preferência entre os supostos melhores - em que pese isso no Brasil não constituir regra, mas
quase exceção - que ao escolhido enche de orgulho e
presunção.
E todos acreditam que ali chegaram simplesmente
porque são insubstituíveis e, mais simplesmente ainda, para
exercer o ofício de mandar.
Certo, não deveria ser assim. Mas, Carlos Drummond de
Andrade diz muito bem "não há nada mais fascinante do que
o Poder que acaba de ser instalado e não sabe ainda (e não
quer saber) de suas limitações".
E que dizer daqueles que se perpetuam no Poder?
Estes tanto se habituam nos cargos que, com o tempo,
passam a crer que já não tratam da coisa pública, mas de
algo de que se tivessem tornado proprietários.
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Hegel dizia que "o déspota executa todos os seus caprichos, inclusive o bem, porém não como lei, mas como seu
livre arbítrio" . ("Introdução à História da Filosofia", pág. 173) .
No fundo, no fundo, quase todo homem público se
deixa dominar por esse falso sentimento e quando pratica um
ato que beneficie o povo pensa estar assim agindo por ser
um bom, e não por simples dever legal.
Em livro denominado "A arrogância do poder", o senador William Fulbright chama-os de "autodesignados emissários de Deus" e acusa-os de responsáveis por tanta violência no mundo.
Imagine-se se esses homens, permanentemente adulados, cercados de enorme aparato, de salas atapetadas e carros sempre à porta, cujos desejos facilmente se convertem
em realidade e cujas ordens quase ninguém se atreve a discutir, imagine-se se esses homens, que a função pública
transforma em super-homens, podem sentir prazer em serem
fiscalizados por quem quer que seja?
Está visto, sem nenhum esforço de raciocfnio, que
essa fiscalização não pode depender de suas vontades e, na
verdade, ela só existe porque efetivamente delas não
depende.
Hoje, qualquer chefe de Estado, seja ele coroado por
qualquer número de poderes, conferidos ou usurpados, sabe
que suas ações têm que ser definidas e delim itadas pelo corpo social e sabe, por igual, que ninguém mais dispõe de livre arbítrio para a prática de atos que demandem despesa na
admin istração pública.
Apesar disso, para tristeza nossa, os governados continuam julgando, e não sem razão, que não há bem mais desprotegido na sociedade moderna do que o dinheiro do povo.
Quanto a isso não há menor sigilo . . .
CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA

Inicialmente, vamos ouvir como debatedor o Professor
Sflvio Neves Baptista.
PROFESSOR SILVIO NEVES BAPTISTA

Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado,
Conselheiro Fernando Correia;
Exmo. Sr. Conselheiro João Féder, ilustre palestrante
desta tarde;
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limo. Sr. José Paulo Cavalcanti Filho, debatedor;
Exmo. Sr. Ministro Seabra Fagundes,
A questão central é se o Tribunal de Contas pode ter
acesso às 1mormações bancárias. A problemática se situa
entre os direitos de personalidade. Sabe-se que os direitos
de personalidade são os direitos essenciais da pessoa humana, que a ciência jurídica preconiza e disciplina a fim de
resguardar a sua dignidade. São os direitos que têm por objeto os próprios atributos humanos, como integridade física,
integridade moral e integridade intelectual. São aqueles direitos originários a que alude o artigo 359 do Cód igo Civil
Português, porque "resultam da própria natureza do homem
e que a lei reconhece como fonte de todos os demais
direitos".
De acordo com o seu objeto, costuma-se classificar o
direito de personalidade em três grupos: o grupo da integridade física (o direito à vida, o direito ao próprio corpo, à parte do corpo vivo, à parte do corpo morto, a alimentos); o segundo grupo é o da integridade moral (a honra, a liberdade
civil, política e religiosa, à intimidade, à própria imagem, à
voz, à identidade pessoal, fam iliar, social, ao segredo pessoal, doméstico, profissional - do sacerdote, do médico, do
advogado, do psicólogo, do banqueiro, do bancário).
Há também a categoria dos direitos à integridade intelectual (os direitos autorais, direito à liberdade de pensamento, de expressão, à invenção). Portanto, o sigilo bancário
situa-se no segundo grupo. ~ um direito de personalidade
que se insere entre os segredos profissionais. O segredo é
um dever j urídico do profissional (sacerdote, bancário, advogado, médico) em relação ao direito da personalidade do outro, ou seja, há uma bipolaridade : o sujeito do direito, a pessoa
que confia o segredo e o sujeito do dever, no caso o banco,
e os servidores a quem o segredo foi confiado. E como o direito de personalidade se exerce erga omnes, o pólo passivo do direito de personalidade, é o dever genérico de absten ção e o dever de sujeição, pois todas as pessoas que dele
tomam conhecimento, têm o dever de respeitá-lo. Por exemplo: se uma atendente de um consultório médico tem acesso
a alguma informação e a atendente a divulga, ela é responsável pela quebra do sigilo. Definindo o sigilo bancário,
Sichtermann diz que "por direito ao segredo bancário se entende o direito correspondente ao dever do banco em não
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dar informação alguma, seja sobre contas de seus clientes,
seja sobre fatos ulteriores, que tenham chegado a conhecer
em razão da relação com seus clientes". De um lado o cliente, de outro lado o banco, incluindo-se os dados pessoais,
as operações ativas, as passivas e de serviço. Não há o dever de sigilo em relação a dados do próprio banco, como por
exemplo : sobre o volume de depósitos, de aceites, de clientela. O sigilo se restringe unicamente às relações pessoais
da clientela.
Esse direito ao sigilo bancário não foi uma coisa que
surgiu assim de repente, de um momento a outro para servir ao capitalismo moderno. Alguns historiadores sustentam
que o sigilo bancário é de inspiração mística e religiosa. O
Templo Vermelho de Urak, na Babilônia, muitos anos antes
de Cristo, teria sido o primeiro banco da antiguidade. O oráculo dos Delfos teria sido o grande banco do período clássico grego, porque se entendia que os segredos e as fortunas
dos homens eram mais bem protegidas pelos deuses. Ninguém melhor do que os deuses e os sacerdotes para proteger as fortunas e os segredos das pessoas. Depois de muitos
anos de construção científica passando pela Idade Média, o
Renascimento e até a Idade Moderna, os juristas ligaram o
segredo profissional, inclusive o bancário, ao direito à vida
privada, à intimidade, ao direito de ser ou estar só, a salvag:.:arda da própria paz de espírito, a piece of mind, a que
se referem os ingleses.
Em 1976, o Lorde Chatham proclamou no Parlamento
Inglês que todo homem, por mais humilde que seja, tem direito à intimidade, ao segredo, à vida pessoal privada. Diz ele,
numa frase muito citada, que "esta casa pode ser débil, seu
telhado poderá cair, o vento poderá soprar no seu interior, a
tormenta e a chuva podem entrar, mas o rei da Inglaterra não
pode, os seus exércitos não se atreverão a cruzar os umbrais
da arruinada moradia".
Então, esse direito ao segredo bancário, direito de personalidade que o indivíduo tem, é da mesma natureza do direito à intimidade, do direito à própria imagem, à voz, à inviolabilidade do domicílio, à inviolabilidade da correspondência. ~ da mesma natureza do direito que rejeita as espionagens governamentais, industriais, comerciais e até conjugais.
~ da mesma natureza do direito que impede o grampeamento
de telefones, a interceptação de mensagens, colocação de microfones, aparelhos de escuta, etc. Aquele mesmo direito que
deve impedir o computador de se constituir numa central de
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um sistema de espionagem para armazenamento de dados,
capaz de transformar o mundo numa "sociedade de cristal".
Tudo isso é direito de personalidade e por isso mesmo é
protegido.
Esse assunto, tão bem abordado pelo Conferencista,
com brilhantismo e muita segurança, é extremamente delicado porque encerra o confronto de duas ordens de interesse:
a dos cidadãos de manter o seu negócio em sigilo e da administração pública, inclusive o fisco, em desvendar os ilícitos civis, penais e fiscais. De um lado, o direito ao recato, à
intimidade, à privacidade e o correspectivo dever do sigilo.
De outro lado, o direito de fiscalizar, de prevenir ilicitudes,
de punir e o correspectivo dever de fiscalizar (poder-dever).
Está inserido no princípio da moralidade a que o Ministro Seabra Fagundes irá referir-se amanhã, e que tem algumas impl icações em relação ao próprio sigilo. Num pólo:
usos, costumes e leis que protegem o sigilo bancário, a deontologia bancária. No outro pólo: as leis de proteção do dinheiro público, ao fisco, o combate à criminalidade, à corrução. Entretanto, meu caro Conselheiro, a meu ver, trata-se de
um falso confronto ou de antinomia apenas aparente, a despeito das constatações da realidade empírica, porque seria
até um contra-senso admitir-se o exercício de um direito para
violar outros direitos. Seria inadmissível que um direito elaborado ao longo de séculos de experiência humana, como o
direito de personalidade se prestasse à fraude, à sonegação,
à violentação do direito dos outros.
Penso que o princípio que dá sustentação teórica aos
direitos de personalidade é o mesmo que defende o seu exercício dentro da licitude e da boa fé. Assim, a lógica da ordem
jurídica que impõe o respeito ao sigilo bancário é idêntica à
que obriÇia a exercê-lo, segundo a legitimidade, a legalidade
e a boa fé.
Quanto à sua conclusão central , meu caro Conferencista, permita-me a observação de que é possível de lege
ferenda admitir-se o acesso do Tribunal de Contas às informações bancárias. Não se permite aos agentes do fisco? Por
que não se admitir ao Tribunal de Contas?
Acho, entretanto, que por força do artigo 38 da Lei
4595, o Tribunal de Contas não pode ter acesso às informações bancárias.
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CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA

Vamos ouvir o outro debatedor, Dr. José Paulo Cavalcanti Filho, para, em seguida, o expositor responder às questões suscitadas por ambos os debatedores. Com a palavra o
Dr. José Paulo Cavalcanti Filho.
JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO

Sr. Presidente do Tribunal de Contas, querido amigo
Fernando Correia;
Sr. Conselheiro João Féder, que nos homenageou com
essa aula de altíssimo nível;
Querido amigo Sílvio Neves Baptista, sócio no infortúnio de envelhecer, juntos, com diferença de apenas um dia;
Caríssimo Ministro Seabra Fagundes, a quem Deus me
concedeu não apenas a honra da amizade, mas a de ter sobrevivido a uma noite de pilotagem, a dezesseis sinais vermelhos cruzados sem hesitação;
Srs. Conselheiros, meus amigos,
O espaço do debatedor leva a subestimar concordâncias e ressaltar divergências. Não fugirei dessa regra. Estou
de acordo com as duas grandes linhas de exposição do conferencista: a primeira entendendo a moralidade administrativa como um compromisso básico de cada um, inclusive nos
órgãos públicos; a segunda que ressalta a importância dos
Tribunais de Contas e a necessidade de que tenham acesso
a instrumentos complementares de fiscalização. Mas retenho
dúvidas relativamente à conclusão do trabalho, não considero estejam os Tribunais de Contas autorizados a acessar
contas livres do sigilo bancário imposto como regra pela
legislação brasileira.
Inicialmente observo que, diferentemente do que foi
sugerido, estrangeiros não podem obter informações de autoridades norte-americanas. A legislação é expressa a respeito, e assinalo aqui apenas as que já consultei. O "Freedon
of lnformation ACT de 64" com suas alterações de 74, 76 e
sobretu do de 78; o "Archives Act", de 74; o "Privacy Act",
de 1964; e finalmente o "Presidencial Record Act", de 1978 . O
acesso a esses documentos é garantido apenas a nacionais
ou a residentes permanentes.

A importância desse direito de acesso a informação
não se vê diminuída com restrições como essa. Conscientes
disso, em nossa passagem por Brasília incluímos na reforma
das leis que denominamos do ciclo da informação - uma
nova lei de censura e uma nova lei de imprensa - também
a elaboração do projeto de uma lei de acesso à informação
e proteção à privacidade; tudo, infelizmente, dormindo ainda
hoje em alguma gaveta do Ministério da Justiça. Pena. A
idéia básica desse projeto repousa no conjunto de direitos e
deveres intercorrentes nas relações entre Estado e cidadão;
cada sociedade definindo seus valores, aqueles que aceita
adequados a seu grau civilizatório, estabelecendo a partir
daí os direitos da cidadania. E o que se vê é que as sociedades aceitam cada vez menos a participação do Estado nas
vidas privadas dos cidadãos. Nesse sentido, a frase de Rui
Barbosa segundo a qual " para a nação não há segredo" é,
hoje, pelo menos, antiquada. Envelheceu. Na Alemanha, por
exemplo, sequer censo as pessoas são obrigadas a responder. No último realizado em 1960, elas se recusaram a informar até mesmo quantas pessoas ·moravam na casa, sua cor
e credo religioso, tudo dentro de um cenário de invasão à
privacidade.
O fato é que o Estado cresceu demais. E agora todos
estamos sentindo que chegou a hora de caminhar pelo caminho oposto, protegendo o indivíduo do seu poder. Este entrechoque é uma coisa complicada porque tem duas vias, revela questões às vezes impressentidas. Silvio, por exemplo,
falou em um tabu nosso, a escuta telefônica. Todos fomos
contra, esse tempo todo. Ocorre que as democracias ocidentais praticam correntemente essa escuta. Tenho inclusive
uma experiência pessoal, onde pude sentir a especial relação entre interesse público e interesse individual. Quando
chegamos ao Ministério da Justiça tive uma conversa com o
Ministro do SNI sobre escuta telefônica, ressaltando nossa
posição contrária ao que entendíamos uma invasão à privacidade das pessoas. Nem mesmo se admitindo uma exceção,
que expõe o próprio princípio. Pouco depois recebi no Ministério um pai com olhos - eu fico sempre com vontade de
usar Machado de Assis, "olhos de ressaca, oblíquos e dissimulados", como os de Capitu - olhos de pai. Seqüestradores pediam cem mil dólares por sua filha de dezesseis anos,
e ele só tinha dez. Negociação complicada. Colocamos a Polícia Federal no caso. À noitinha ligo para a Polícia Federal
O· Super-intendente informou -~que a ..menina só seria Jocali-
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zada com escuta telefônica. Perguntei: - por que não fez?
Respondeu: - porque é proibido, mas se o sr. autorizar eu
faço. Olho para aqueles olhos de pai, penso em minha filha,
na época com seis anos, disse uma frase que preferia não
ter dito, "o sr. cumpre o seu papel e eu cumpro o meu; seu
papel é prender o seqüestrador e o meu é não permitir que a
lei seja violada". Fui para casa, não dormi essa noite e, de
madrugada, estava convencido que a menina ia morrer e que
era responsável por isso. Voltei cedinho ao Ministério para
autorizar a escuta. Contra a regra expressa da Constitu ição
que vedava a escuta. Por uma conspiração do destino, a menina já havia aparecido, não precisei autorizar coisa nenhuma.
Só então compreendi que o problema não é a oposição entre
escuta, ou não escuta, o problema é o controle democrático
da escuta.
Estudando a legislação dos pafses desenvolvidos
aprendi depois que todos autorizam a escuta telefônica. Há
divergência nesse uso, a Itália tem onze casos em que é possível usar; o Canadá tem dez; os Estadus Unidos, como sempre, muito prático, diz que vale para todos os casos em que a
ware tips - , o
pena seja igual ou superior a um ano policial solicita a um representante do Ministério da Justiça
e daf ao Poder Judiciário. Em alguns países - como no Canadá - o juiz, depois da escuta, comunica que fez a escuta,
em outros pafses não. Tudo porque não se pode usar uma
garantia individual para viabilizar a rotina do del ito. O direito
não pode ser reduzido a essa expressão.
Por outro lado, cada país tem o dever de escolher seus
valores. No tocante à informação, os países definem os limites entre o acesso a essa informação e a proteção à privacidade. Uma linha frágil. Para que se tenha idéia dessas limitações, refiro conversa com o pessoal do "NIDA - National
lnstitute For Drug Abuse" que faz pesquisa em casas sobra o
uso de entorpecentes nos Estados Unidos. Um membro fardado do NIDA chega na casa e diz: "olha, eu sou do governo, estou fazendo uma pesquisa, você consome entorpecentes? OK. Qual é o entorpecente? ~ cocaína, herofna, etc.
Quantas vezes usa por semana? Quanto está custando? De
quem compra? Onde compra?" O índice de fidelidade nessas respostas é superior a 90% e elas são o próprio fundamento dos programas de prevenção e repressão do tráfico de
entorpecentes, mas pergunto agora aos senhores o que aconteceria se um soldado fardado subisse num morro de Casa
Amarela e ..dissesse: "sou do gqv~rno. Você.fuma -maconha?"
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Qual seria o fndice de veracidade de uma pesquisa como
essa? Nem estou pensando na integridade ffsica do pesquisador. Essa diferença opõe um país que sabe, Ministro, preservar sua privacidade e um país desinstitucionalizado como
o nosso. Aqui tudo é mais grave, em países de baixo teor de
institucional ização sob manto do exercício de alguns direitos se esconde o Estado Leviatã de Hobbes. Agora mesmo,
vivemos um momento democrático, mas é fundamental, sempre, definir em cada caso o interesse coletivo. As legislações
importantes que consultamos para fazer nosso projeto de lei
de acesso à informação divergem porque suas realidades
são diversas. Estava há pouco na Suíça, em uma cidade chamada Rutt i. Ao meio dia estou saindo do hotel e a mulher
está saindo também . - A senhora vai para onde? - Eu vou
almoçar em casa . - E a chave do quarto onde deixo? O senhor deixa no quadro. - E quem vai ficar aqui? - Não
fica ninguém. - E a senhora? - Eu vou em casa almoçar.
- Minha chave fica pendurada aqui sozinha? - Sua chave.
esse relógio, ficam as malas, fica tudo. - A senhora me desculpe. Botei a chave no bolso e fui embora, sem discutir. Afinal ela não sabia que eu era brasileiro. Nessa cidade o jornal
é vendido em uma cesta, sem ninguém junto para conferir,
você tira o seu troco na própria cesta. Compra o jornal, deixa
o dinheiro na cesta e tira o troco. Um país como esse não é
o Brasil, Pelo menos ainda não.
Eu e~tou tentando, senhor Conselheiro, mostrar o que
todo mundo sabe, que a realidade mundial é essencialmente
diversa. Que aconteceria se em Caruaru a mulher do hotel
fosse almoçar e deixasse as chaves dependuradas na portaria, sem ninguém junto? E se no centro do Recife o Diário de
Pernambuco fosse vendido na rua, em uma cestinha, quantos
cruzeiros haveria nessa cestinha ao final do dia?
Em meio a todas essas diferenças, um valor é constante : o da prevalência do interesse coletivo sobre o individual. Os pafses se dividem relativamente à qualidade das informações que devem ser prestadas ao público. Não obstante há três matérias que nenhum país do mundo acessa indiscriminadamente : relacões internacionais, dados referentes às
forças armadas e dÔcumentos internos de trabalho do governo. Imaginemos um caso : hoje é quarta, suponhamos que
o Conselho Monetário Nacional vai se reunir na próxima terça e entre os temas do dia se dissesse que estaria em questão a intervenção no .Bradesco. Suponhamos que eu, do governo, dissesse isso aquL Os correntistas do.. .6radesço qu~
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receberam essa informação, o que fariam quando sarssem
daqui? O Bradesco quebraria hoje mesmo. A democracia supõe que todas as informações devem ser divulgadas quando
o interesse coletivo apontar nesse sentido, mas a regra não
é incondicional; exige a contraposição do interesse individual
com esse interesse coletivo.
Tomo agora o exemplo do Plano Camaleão, que o Conselheiro equivocadamente referiu aqui. Ele certamente está
mal informado quando critica o Ministro Fernando Lyra . Sintome obrigado a fazer uma retificação histórica. Os fatos são
os seguintes: Recebemos um estudo que mostrava que todas as comunicações brasileiras passam pela Embratel. Se
você desligar em uma mesma hora todos os geradores de
todas as Embratéis, não se sabe o que está acontecendo em
nenhum lugar do Brasil. Não haveria televisão, nem telefone,
nada.
O plano previa que se isso acontecesse deveriam ficar
funcionando, em cada Estado, ao menos duas linhas de rád!o: uma no palácio do governo e outra em instituição militar
próxima, permitindo fornecer informações aos meios de comt.rnicação local, tranqüilizando a população, garantindo paz
social.
O Código com os registros das respectivas freqüências de rádio e a especificação de onde estão os receptores
chamava-se Plano Camaleão. Pergunto aos senhores onde
está a utilidade ou o interesse social na revelação desse documento? Isso, Conselheiro, é que eu queria submeter a sua
reflexão. Será que, a pretexto de que em uma democracia
tem que se informar tudo a todo mundo, temos que tornar
públicas as ondas de rádio para permitir que quem tivesse
interesse em promover o caos no pafs pudesse invadir essas
freqüências? Será que o interesse coletivo sinaliza no sentido de divulgar esse plano? Será que é censura bloquear o
acesso da imprensa a matéria como essa? Como ator desse
episódio tenho absoluta tranqüilidade que o interesse público indica que isso não é matéria que se deva publicar no
jornal. Até porque depois que o plano foi publicado o que
nós fizemos foi manter o mesmo plano trocando apenas as
freqüências dessas ondas. Fizemos o que o interesse coletivo indicava que deverfamos fazer. O ministro Fernando Lyra,
senhor Conselheiro, agiu bem. Com a responsabilidade que
seu cargo exigia.
Chegamos, então, ao tema da conferência . Vimos, até
aqui,...que- cada· pafs .define.~o que deve ser . público .e o_ que
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deve ser privado. A regra geral é que todo país tem sigilo
bancário. Edward Chambost mostra isso em livro recente, o
" Guide Mondial des Secrets Bancaries". Em alguns casos
esse sigilo vale até sem lei, inclusive na Itália, como atesta
Giacomo Mole em seu já clássico "La Banca".
Merecem atenção as recentes alterações nessa legislação em curso na Europa, por conta do tráfico de entorpecentes. O governo francês enviou a 19 de abril projeto convertido em lei pelo parlamento, em 9 de maio. Criando um
órgão chamado Tracfin, quase um trocadilho . Os bancos
são obrigados a informar ao Tracfin transações consideradas suspeitas ; permitindo o bloqueio por doze horas sobre
esses recursos, estend fveis por mais 48 horas.
Na base dessa inovação está a regra do direito americano determinando a comunicação ao " Internai Revenue
Service" de todo depósito além de dez mil dólares; letra
CJL•ase morta, em parte porque a laundry conta com a simpatia do sistema financeiro, em parte porque os traficantes
estão usando nesses casos milhares de pequenos depositantes, que a lnterpol chama algo carinhosamente de strumfs,
para fazer depósitos abaixo de nove mil dólares. No fundo o
problema é sempre legal. E no Brasil? Aqui temos um vasto
conjunto de disposições, como o Código Comercial, artigo
17; o Código Civil , artigo 144; o Código Penal, artigo 154; o
Código de Processo Pen al, artigo 207 ; o Código de Processo
Civil, artigo 363, item 4. Mas a lei básica, no caso, é a lei de
Mercado de Capitais, n9 4195, com adendo de recente medida provisória, número 160, alterada pela medida 171, finalmente alterada pela Lei n9 8033, agora de 90, que no seu
artigo 1O, abre uma exceção especifica ao principio do
sigilo.
Temos então uma lei que permite o acesso às contas
pelo Senado, pelo Poder Judiciário ou por agentes fiscais
tributários.
Minha visão é muito simples, vale a lei. O Tribunal de
Contas não tem acesso a essas contas porque a lei não o
autoriza. Estou de acordo em que se faça uma inovação, que
se altere a regra para permitir que Tribunais de Contas, em
situações especiais, possam ter esse acesso. Antes disso minha convicção é que não pode. Todos os requerimentos que
o Tribunal fizer devem merecer resposta contrária do Banco
-. r
.
' ·
Central. ·

CONSELHEIRO JOAO

F~DER

Eu me sinto gratificado em ter vindo ao Recife, especialmente em ter como debatedores dois mestres na matéria,
que me surpreenderam por seus conhecimentos, por ter na
platéia um mestre de todos nós, o Ministro Seabra Fagundes,
e por ter essa platéia de alto nível, que ouviu com tanta
atenção a minha exposição.
Gostaria de dizer ao Professor Sílvio Neves Baptista
que também li que o sigilo bancário teve origem na Babilônia, no poder divino, e o autor dizia, no Código de Hamurabi.
Na segunda-feira, li por duas vezes, por inteiro, o Código de
Hamurabi e não achei , mas pode ser que tenha resquício.
Também concordo com o Professor Sílvio que o que
se proteje não é o sigilo é a privacidade. Seu direito de privacidade é um direito legítimo, mas eu entendo que não há
incompatibilidade entre o exercício do Tribunal de Contas e
o respe:to à privacidade do cidadão, até porque o Tribunal
de Contas não vai em busca de dinheiros particulares.
Professor José Paulo, peço excusas pela referência
que fiz ao Professor Fernando Lyra, mas eu li a declaração
que ele fez, na época, sobre esse problema e não concordo
que o Estado tenha segredos, pois se puder ter um, pode ter
muitos. Evidentemente não se pode ir "nem tanto ao mar,
nem tanto à terra" . Eu me lembrei aqui de um fato, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam ganhando
a batalha no Pacífico contra o Japão porque descobriram o
código secreto da marinha japonesa. Um jornal de Chicago
divulgou isso: Os Estados Unidos descobriram o código. Os
japoneses alteraram o código, alteraram o curso da batalha e
isso custou grande número de vidas.
DR.

JOS~

PAULO CAVALCANTI FILHO

Mas não é sempre assim. Em que jornal foi anunciado
o dia em que as forças aliadas invadiram a Alemanha? Era
uma decisão governamental invadir, ou não era? Foi tornada
pública, ou não? Sustento o seguinte: se o interesse coletivo
indicar que a informação seja pública, ela deve ser pública;
e só nesse caso. Imagine se alguém anunciaria que segundafeira às nove horas, vai invadir a Alemanha . . .
1"40

CONSELHEIRO JOAO

F~DER

No caso da fiscalização do Tribunal de Contas e sigilo
bancário, nós não estamos nem em guerra, nem tratando de
cidadão particular. O Tribunal de Contas não quer furar o sigilo bancário para saber da conta do senhor José da Silva,
ele quer saber da conta do Sr. Fernando Collor ou da do Sr.
José Sarney, que são homens públicos cuja privacidade é
diferente da do cidadão comum. Af é que entra o Tribunal de
Contas e o interesse público, que é o interesse coletivo a
que o Sr. José Paulo se refere. O interesse coletivo quer que
o dinheiro público seja examinado para se saber o que se fez
com ele, isso não atinge o cidadão particular. Quer dizer, o
sigilo bancário é defensável para o cidadão que não exerça
função pública, que não tenha negócios públicos.
DR.

JOS~

PAULO CAVALCANTI FILHO

No Rio Grande do Sul o Banco Central permite, em
Pernambuco, não permite. Um dos dois está errado.
CONSELHEIRO JOAO

F~DER

O Banco Central geralmente não dá. O Banco do Estado do Paraná geralmente fornece para o Tribunal de Contas todas as informações. Todos os funcionários que trabalham com adiantamento, no Paraná, recebem dinheiro do Estado, depositam em seu nome e prestam contas. O Tribunal
de Contas manda buscar os extratos bancários e o banco
fornece, se não fornecesse como é que ia ser? Verificamos
várias vezes que houve rendimentos nessas contas que tiveram de ser recolhidos. Se não forem fornecidos esses extratos, como é que o Tribunal de Contas vai fiscalizar? Então,
lá. o Banco do Estado fornece, o Banco Central é que é o
todo poderoso. Aliás, hoje mais poderoso do que nunca. Eu
até estou aqui meio temeroso de ter afrontado o Banco Central , porque nunca vi um banco com tantos poderes como o
Banco Central, hoje, tem mais poderes que Napoleão tinha
na França.
Pequeno esclarecimento: Eu não sei se o Collor vai
conseguir acesso às contas bancárias dos brasileiros que
têm dólar lá fora. Eu disse que ele está tentando junto ao governo americano. Eu dei o exemplo, quando o governo quer,
ele fura o sigilo bancário, mas quando é para fiscalização

14t

não quer deixar. O exemplo foi para isso. O exemplo da
escuta trazido pelo Professor José Paulo é exatamente idêntico. O Tribunal de Contas pode usar democraticamente o
sigilo bancário, evidentemente não vai usar o sigilo bancário
para saber das contas de todo mundo e sair divulgando por
aí, nem esse é o objetivo. Não sei se deixei alguma questão
sem resposta, gostaria de responder a todas, mas foram tantas e tão profundas e com tanto conhecimento que até me
sinto incapaz de atender a todos.
Gostaria de agradecer a atenção de todos.
CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA

Apresentados os esclarecimentos pelo Conferencista,
Conselheiro João Féder, a exemplo das exposições realizadas esta semana, o Plenário poderá encaminhar qualquer
questionamento à mesa.
CONSELHEIRO JOÃO FÉDER (complementando).

De fato a lei não diz que o Tribunal pode, a lei diz que
uma CPI do Congresso pode e o Tribunal não exerce a fiscalização em laudo do Congresso. Na hora de fiscalizar, o
Tribunal manda o Congresso instalar uma CPI para obter a
informação. Seria esse o caminho? Não é mais fácil dar
poderes ao Tribunal que já tem poder de fiscalizar?
DR. JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO

Haveria ainda alguns temas mteressantes a considerar, entre os quais as relações entre princípio da moralidade
administrativa, agora sagrado constitucionalmente, e sigi lo
bancário. No caso, estamos de acordo que o Tribunal de Contas, para dar efetividade ao princípio da moralidade administrativa, deve estar apto a usar alguns instrumentos entre os
quais o acesso a contas de entidades públicas e de seus gestores. Não há divergência entre nós.
Ocorre que a regra que rege a matéria é, inequivocamente, a lei de mercado de capitais, artigo 38. Há divergências, quando alguns pensam que já é possível o acesso; hoje,
e outros entendem que, com esta lei, não pode. Estou no se gundo grupo, penso que os Tribunais devem se organizar, a
começar pelo Tribunal de Contas da União, para que se façam alterações nessa lei, para que incluam o Tribunal de
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Contas entre o conjunto de órgãos que podem ter acesso a
contas, e se especifiquem quais são os limites e responsabilidades nesse caso. A minha convicção é que, com a lei atual,
os tribunais não podem ter acesso a essas contas, se o senhor Conselheiro entende que pode, então estamos em
desacordo.
CONSELHEIRO JOAO FaDER

Se todos guardarem o segredo, eu vou contar uma
coisa que me ocorreu agora, aqui . No Tribunal de Contas da
União não tem problema, porque o Banco Central colabora
com o Tribunal de Contas da União, exatamente porque o
Tribunal de Contas da União fiscaliza o Banco Central. Os
Tribunais de Contas dos Estados não fiscalizam o Banco
Central, então, para nós, ele diz que não, para o Tribunal de
Contas da União, ele não diz que não.
DR. JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO

Mas o Banco Central não tem os registros das contas
individuais, quem as tem são os demais bancos. O Tribunal
de Contas da União não tem como acessar contas pessoais.
CONSELHEIRO JOAO FÉDER

Mas o banco que fecha as portas sempre é o Banco
Central.
DR. JOSé PAULO CAVALCANTI FILHO

Para nos esclarecer, o senhor acha que com esta lei
os Tribunais de Contas podem pedir as contas?
CONSELHEIRO JOAO FÉDER

Tem que pedir.
DR. JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO

A lei deixa ou não?
CONSELHEIRO JOAO FÉDER

O Código Tributário não fala em autoridade administrativa?
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DR. JOS~ PAULO CAVALCANTI FILHO
Autoridade Fiscal. A Lei 4595 fala em "agentes fiscais
tributários".
CONSELHEIRO JOAO

F~DER

Não, administrativa. "Mediante intimação escrita são
obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que dispõe, com relação à autoridade administrativa".
CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA
Com a palavra o debatedor Sflvio Neves Baptista.
PROFESSOR SILVIO NEVES BAPTISTA
Também acho que não pode, que não tem realmente
acesso por força do artigo 34 da Lei 4595. Tenho uma dúvida
com relação a isso, em função desse princípio a que você
mesmo se referiu da moralidade. Se por força constitucional
não poderia o Tribunal de Contas, com fundamento nesse
princfpio .. .
DR.

JOS~

PAULO CAVALCANTI FILHO

Uma tese nova.
CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA
Ministro Seabra Fagundes, gostaria de se manifestar
sobre o tema?
MINISTRO SEABRA FAGUNDES
No meu esquema do que vou dizer amanhã, eu encaro
o assunto sobre esse aspecto. Eu acho que hoje a moralidade administrativa não é mais um princípio ético, é um princípio legal. Então, a administração no Brasil está sujeita à
moralidade, sempre esteve virtualmente, mas hoje está enunciado na Constituição que a moralidade é um princípio a ser
obedecido e esse princípio supera todos os princípios menores hierarquicamente, porque ele é um princfpio
constitucional.
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Se para penetrar no sigilo bancário, o órgão, o Tribunal de Contas ou outro que seja, tem razões que são as razões de defesa da moralidade administrativa, essas leis estão superadas pela Constituição e esse princípio que é vital
é wma grande inovação da Constituição Brasileira que talvez
tenha figurado nela inadvertidamente, porque ele é tão moralizador que não está muito para os nossos tempos. Então,
este princípio se for bem manipulado pelo Tribunal de Contas
na sua órbita específica, pelo Poder Judiciário na sua órbita
enorme; mas, em relação ao Poder Judiciário, digamos aqui,
ele precisa primeiro ter autoridade para impor a moralidade,
porque a ele se confia aferir a moralidade dos outros órgãos,
mas para que ele faça essa aferição, ele tem que principiar
invulnerável sobre o prisma da moralidade. Aí, portanto, é
uma questão difícil do ponto de vista operacional, o tempo
nos conduzirá naturalmente a um resultado positivo, mas, por
hora não é tão fácil. Então, eu acho, em resumo, mas isso é
uma afi rmação que eu faço su perficialmente, depois de ouvir
tão abal izadas opiniões daqueles que vieram aqui tratar do
sigilo bancário . Eu pretendia, apenas, amanhã e talvez incidentemente volte ao assunto, me reportar ao sigilo bancário,
já q11e estou ouvi ndo tudo isso aqui , estou no dever de dizer
alguma coisa, mas partiria dessa superioridade na hierarquia
das normas do princípio de moralidade e esse princípio, se
ele não for entendido com elasticidade, não funcionará, não
terá nenhuma expressão. Ele tem que ser um princípio que
afira moralidade. Há mil coisas a dizer sobre ele, mas que ele
afira moralidade, pelo sentimento público sobre a moralidade. Então, por exemplo, quando uma Câmara de Vereadores,
não só a Câmara de Vereadores, qualquer órgão colegiado
do Poder Legislativo, se atribui vencimentos desmedidos na
comparação dos valores de remuneração, está infringindo à
moralidade administrativa e o Poder Judiciário precisa ter a
envergadura de anular as majorações de salários que exorbitam do conceito geral sobre a moralidade na remuneração.
Mas isso é uma coisa muito vaga. A jurisprudência tem que
instituir parâmetros, tem que aferir essas coisas pelo sentimento geral da sociedade. Isso tudo é uma inovação muito
grande. Nenhum país do mundo atribui ao Judiciário, e, no
caso ao Tribunal de Contas, no que se refere a sua esfera de
fiscalização contábil, o exame do mérito do ato administrativo . No Brasil, agora admite-se, ou antes, impõe-se ao Judiciário exame do mérito do ato administrativo na província da
moralidade. O Judiciário, por exemplo, não vai examinar a
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justiça de um ato, não vai examinar a eqüidade, não vai examinar a conveniência. Mas ele é obrigado, hoje, a examinar
a moralidade, inclusive a ação popular pode ter por fundamento a alegação de que o ato não obedeceu ao principio
de moralidade. Abre-se um leque enorme para qualquer cidadão no nosso País ir a juízo, pedir que um ato seja invalidado porque fere a moralidade administrativa. E o ato fere
a moralidade administrativa quando a sociedade acha que o
ato é atentatório a seus princípios. Os princípios de comportamento moral são mais ou menos conhecidos, mas hâ muita
sutileza aí. t fácil a gente dizer, como estou dizendo aqui,
mas há muitas sutilezas. Mas essas sutilezas não devem servir para intimidar os poderes da República, incumbidos de
implantar os princfpios da moralidade e obedecer a essa
competência que lhe~ é atribufda. Essa é a impressão que
tenho.
CONSELHEIRO JOAO F~DER

Eu disse que a lei pode permitir, porque entendo que
a lei não pode impedir que se cumpra um mandamento constitucional. Então a lei não tem poderes para impedir que o
Tribunal de Contas cumpra um mandamento constitucional
de fiscal izar até a aplicação do dinheiro de todos.
MINISTRO SEABRA FAGUNDES (Dirigindo-se a Dr. José Paulo)

Perdoe-me porque tenho a maior reverência pelo seu
talento, apesar da injúria que me fez no começo, quando
disse que eu furava sinais, não trinta, mas três. Furava sinais
para nos livrar dos assaltantes que costumam fazer tocaia
altas horas da noite nas paradas dos sinais. Então, eu ainda
procurava defendê-lo e a sua digna famrlia. Mas eu lhe tenho
o maior respeito mesmo, inclusive pelo seu talento tão brilhante, há pouco demonstrado. Mas acho que se houver texto, que proíba, que resguarde a tal ponto o sigilo bancário,
que ele não possa ser atingido, hoje, há um dispositivo que,
pelo princípio da moralidade administrativa, permite passar
por cima dessa lei, se estiver em jogo a moralidade da administração, e então tenho uma posição que é sua também :
o interesse coletivo é que disciplina tudo isso . O interesse coletivo é o interesse da moralidade da aplicação do
dinheiro público ou conexos com eles. Mas, isso estamos
aqui tentando, eu pelo menos tenho muito a aprender com
os outros, estou aqui por isso, disposto a ser contestado.
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CONSELHEIRO JOAO F~DER

Eu falei em CPI e me ocorreu o seguinte exemplo:
Admitamos que o Tribunal de Contas recebe uma denúncia
de que o governador para obter voto de um deputado deu a
esse deputado um empréstimo com juros subsidiados, favorecendo o deputado. Como é que o Tribunal de Contas vai
conseguir uma CPI para fiscalizar, rompendo o sigilo, essa
operação?
CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA

Há um questionamento
José Paulo Cavalcanti Filho.

dirigido pelo

Plenário ao Dr.

" Na sua ótica, o trabalho dos Tribunais de Contas,
obstaculado pelo sigilo bancário, é um mero ensaio teatral,
acobertando assim uma impunidade de vinte anos?"
DR.

JOS~

PAULO CAVALCANTI FILHO

Agradeço essa pergunta porque permite escapar do
papel de vilão que pareço desempenhar, para algumas pessoas aqui. O problema é complexo. Estamos de acordo que
não se deve usar o direito à privacidade para impedir a consecução de um d ireito maior que é o direito coletivo da moralidade ad ministrativa, há consenso disso ent re nós. Só que
há out ras questões em curso. Ent re essas, a de que os usuários ou gestores de contas públicas não estão automaticamente protegidos pelo sigilo bancário em razão de não ter o
Tribun al de Contas acesso aos seus registros contábeis porque qualquer um do povo, qualquer organização social, pode
obter isso via procedimentos próprios, dentro dos quais eu
ressalto a ação popular e a ação civil pública.
Assim, o que nós estamos discutindo aqui é se, além
dos particulares e das organizações sociais, também o Tribunal de Contas tem esse direito ou não. Se nós achamos
que já tem esse direito, ótimo, não se precisa fazer nada. Se
nós acharmos que ainda não tem, nós devemos sensibilizar
o Congresso Nacional para que aprove lei nesse sentido.
Nesse caso recomendo atenção, porque uma lei como essa
tem que estabelecer limites com muita clareza. A dificuldade
que sinto, Ministro Seabra, é a introdução de normas jurídicas abertas em um País desestruturado como o nosso, o que
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ocorreri a se considerássemos em vigor o princípio da moralidade sem qualquer outra regra. Essas normas não funcionaram na Itália. Há todo um processo de retorno às normas
fechadas, menos flexíveis. A importância desse princípio se
relativisa, ainda, quando ele deva ser executado por um Poder Jud iciário como o que nós temos no País, hoje. ~ complicado. No básico a conversa é a seguinte : é importante
para a moralidade pública que o Tribunal de Contas tenha
este acesso? Depois definir se a lei que temos já dá, ou não
dá, direito a esse acesso? Eu penso que não dá.
Quanto a esses últimos vinte anos, quem me conhece
sabe que vinte anos atrás eu era Presidente de Diretório, tinha dezenove anos e estava cassado, proibido de estudar.
Essa coisa de acobertar a impunidade de vinte anos deve
ser perguntado a quem estava do outro lado.

CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA
Tivemos apenas um questionamento que foi feito ao
Dr. José Paulo Cavalcanti Filho. Tem algum questionamento
a ser feito à mesa? Não tendo, concedo a palavra ao conferencista, Conselheiro João Féder.

CONSELHEIRO JOAO

F~DER

Apenas uma frase para dizer que eu, que já gostava do
Recife, p assei a p artir de hoje a amar o Recife e a amar também o seu povo. Muito obrigado.

CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA
Concedo a palavra ao
Baptista.

debatedor

Dr.

Sflvio

Neves

PROFESSOR SILVIO NEVES BAPTISTA
Aproveito a oportunidade para agradecer ao Tribunal
de Contas po r esse convite que me foi formulado e, ao mesmo tempo, parabenizar o conferencista pela brilhante
palestra.

CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA
Com a palavra
Filho.
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o debatedor

José

Paulo

Cavalcanti

DR. JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO
Eu quero encerrar falando para os que estão no serviço público: alguns de vocês talvez sofram de um mal que
defino como " a sensação de estar sozinho" . Não sei se algum dos senhores já sentiu isso, olhando para os lados e se
sentindo isolado no esforço de fazer as coisas certas. Em
Brasflia tinha um antídoto: levava meus meninos para escola
e ficava olhando aquela criançada toda entrando para as
salas. Não há pessimismo que resista a cinco minutos de crianças rindo, Ministro, porque não é possível que dessa meninada toda, quando crescer, não vá sair coisa boa. Como
ocorria em Brasflia, saio daqui agradavelmente confortado.
não é sequer necessário ir à escola para ver gente interessada, em quem certamente se pode ter esperanças, saio daqui com confiança redobrada no futuro. Agradeço a vocês,
por isso; e, diferente de Sflvio, quero parabenizar não ao professor pela aula, mas a todos nós, por termos ouvido uma
palestra desse nfvel.

CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA
Em nome do Tribunal de Contas agradeço ao Conselheiro João Féder, que nos brindou com essa aula magistral.
Agradeço aos debatedores, Dr. José Paulo Cavalcanti Filho
e ao Professor Sflvio Neves Baptista . Agradeço, também, ao
Ministro Seabra Fagundes, que nos deu muita honra, já que
a honra já seria muito grande da sua presença amanhã e a
honra foi dupla com a sua presença nesta tarde, e a todos
os senhores que participaram do debate de hoje. Lembro
que amanhã teremos como expositor o Ministro Seabra Fagundes, com o tema MORALIDADE ADMINISTRATIVA, tendo
como debatedores o Dr. Joaquim Correia de Carvalho e o
Dr. Jovany de Sá Barreto Sampaio. A todos, agradeço a
presença nesta tarde.
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Presidente Fernando José de Melo Corre la, Conselheiro João Féder, Dr . José Paulo
Cavalcanti Filho e Professor Sílvio Neves Baptista, em conferência sobre Fiscalização
do Dinheiro Público e o Sigilo Bancário

TEMA: O Tribunal de Contas e a Moralidade Administrativa
DATA : 17 de Maio de 1990
CONFERENCISTA: Ministro Seabra Fagundes
DEBATEDORES : Joaquim Correia de Carvalho Júnior
Jovany de Sá Barreto Sampaio

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS, DR . FERNANDO CORREIA, faz a apresentação do Conferencista e dos
Debatedores.
Temos a palestra do Ministro Seabra Fagundes, jurista
dos mais conhecidos deste país. Foi Desembargador pelo Estado do Rio Grande do Norte, Ministro da Justiça no Governo
de Café Filho, Presidente dos Institutos dos Advogados, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Advogado militante no nosso Pafs, Parecerista, Autor de
diversos tratados no campo do Direito, notadamente no campo do Direito Administrativo e que, hoje, fará uma exposição
sobre a MORALIDADE ADMINISTRATIVA, tendo como Debatedores o Professor Jovany de Sá Barreto Sampaio, ex-Consultor Geral do Estado, ex-Secretário de Administração do
Estado, Professor da Universidade Catól ica do Estado de Pernambuco, e, o Professor Joaquim Correia de Carvalho Júnior,
ex-Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil , Secção de
Pernambuco, ex-Representante junto ao Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil , e, atualmente, Procurador
Geral da Fazenda do Estado .
Concedo, então a palavra, ao Ministro Seabra Fagundes,
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MINISTRO SEABRA FAGUNDES
Ser.hor Presidente e demais integrantes da Mesa,
Meus Colegas, Minhas Colegas,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Agradeço a oportunidade deste momento, pelo que ela significa de distinção e para não me estender, vou de pronto entrar no assunto que me traz a esta exposição, que é a Moralidade Administrativa e os Tribunais de Contas .
A Constituição de 5 de outubro de 1988, surpreendentemente, se volta à realidade do país com muita objetividade.
Dizemos surpreendentemente, porque repartida a Assembléia
Constituinte em vários grupos com tendências políticas e sociais divergentes, alguns setores trabalhados notoriamente
por interesses menores, não era de esperar resultasse o contexto da Carta Política numa visão excelente, como aconteceu
sob muitos aspectos, dos desafios oferecidos à disciplina institucional. A meu ver merece aplaudida a Lei Maior em face
do que apresenta como equacionamento normativo de matérias suscitadas pelo quadro emergente da vida brasileira atual
e a exigirem tratamento específico no texto magno. Assim é
que o constituinte soube preocupar-se, na "Declaração dos
Direitos e Garantias Fundamentais", com o panorama autoritário das últimas décadas, aqui e alhures, inserindo, inovadoramente, proteção sustancial e formal para relevantes situações ignoradas pelo direito positivo anterior. Como soube cogitar, nesse capítulo e ainda noutros, de novos pleitos suscitados ao correr da evolução social e econômica, no domínio da
relação Estado-indivíduo .
Com efeito. No concernente à população indígena resgata-se omissão de cinco séculos, pois nunca a legislação
constitucional brasileira se preocupara, devidamente, com o
aborígene. O índio foi sempre um discriminado pelo branco e,
embora constitua minoria, a exigir o maior respeito, sempre
recebeu tratamento como que de favor, e mesmo iníquo numa
prática viciosa; tratamento dispensado a uma comunidade
que não se podendo extinguir, tratava-se mal, sob o disfarce
de assistência.
•
O meio ambiente, matéria hoje de interesse no contexto de vida de todos os países, é cogitado em termos de recuperação de valores, neste nosso mundo egoísta, comandado pela ambição mercantil da exploração, a qualquer custo,
ga~. rJ.ql!ez;;1s e condi.ções natl,l'rai~L

O Ministério Público foi valorizado como devido . E de
instituição obsoleta, pois que se comportava ainda segundo
limites enraizados nas Ordenações do Reino, tornou-se, dentro da nova Carta Maior, um vigoroso instrumento de atuação
fiscalizadora da vida institucional, no que diz respeito ãos
princípios a que o próprio Estado está obrigado e no que atinente à correção de comportamento dos administradores no
quadro do dia-a-dia da vida da população administrada .
O Poder Judiciário ganhou relevo ímpar como peça da
dinâmica institucional, projetado muito além do papel a ele
atribuído no geral dos países do nosso convívio, pois chamado ao controle da moral idade administrativa .
Entre as matérias que assim exemplificativamente referimos, como expressões do teor inovativo e plausível da Constituição, insere-se o capítulo consagrado à Administração Pública, de particular sentido no concernente ao assunto básico
desta despretenciosa exposição . O constituinte, tanto no
enunciado genérico dos preceitos com que abre o trato do
assunto, como nos em que minudencia regras, externa visão
segura, objetiva e atual da máquina administrativa, em sua
estrutura e na sua dinâmica .
Colhe aqui ressaltar, na esteira de observação do Professor Roberto Alegretti, que as Constitu ições, em geral, descuram a Administração Pública como alvo de preceitos que a
disciplinar e prestigiem . Donde merecer particular encômio
o constituinte brasileiro, ao voltar-se para ela com a minúcia
adequada (art . 37). A Constituição de Portugal , das mais modernas anteriores à nossa, dá ao tema tratamento específico .
Porém o seu texto (arts . 267 a 272), carece do vigor sistemático e da objetividade com que vem marcada, no particular,
a Carta Política Brasileira .
Na Itália (arts . 97 e 98) , como na Espanha (art . 103) ,
onde as Cartas Constitucionais, por exceção, aludem à Administração Pública, não se chega a pormenores, nem da organização como um todo, nem do desempenho dos agentes
adm inistrativos .
O que vimos dizendo, é óbvio, não significa desconhecer que a Carta de 88 não apresenta defeitos importantes a
assinalar . Haja vista o deferimento, ao Presidente da Repúb lica, do poder de legislar mediante decretos-leis, tais são as
denom inadas medidas provisórias (art . 62) . Menos preciso o
texto, inclinado historicamente o Poder Executivo, entre nós,
a uma falsa supremacia no quadro das instituições políticas,
esse exercício uni pessoal da_faculdade de legi§lar já _levou_ a
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demasias de estarrecer . Os vagos pressupostos assinados
para o uso extraordinário do poder legiferante (relevância e
urgência) ensejaram, no espaço de dois anos e meio, à edição de duzentos decretos normativos .
A Constituição dá tratamento à moralidade administra{iva, que reflete o propósito de consertar um dos males mais
graves da sociedade brasileira - a perda da seriedade ética
no comportamento do Poder público . O capítulo reservado à
Administração Pública é aberto enunciando, como princípios
basilares do seu desempenho, os da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade . Certo que tais parâmetros
se poderiam dizer virtualmente entendidos na dinâmica de
qualquer Administração Pública, mas é de entender-se que,
com assim enunciá-los, o legislador teve o intllito de lhes ressaltar a significação como critérios de comportamento .
Referidos esses princípios, omitiu-se, no entanto, pela
rejeição de emenda, um quinto de importante significado o da razoabilidade. Esta bem poderia constituir valor expHcito para obediência no desempenho diuturno da Administração . Até porque o administrador brasileiro nem sempre se
pauta de modo razoável . Um exemplo me parece flagrante .
É o do denominado mensalão, pelo qual se impõe a contri·
buintes lançados segundo os valores de rendas de mais de
uma fonte, a formulação de treze declarações em cada exercício fiscal . Doze mensais e uma décima terceira abrangente
do ano em seu conjunto . (E já antes do mensalão se institulra, com o trileão, mais modesto na repetitividade, pois trimestral, a exigência das declarações parciais, mas também indefensável no ônus formal implicado) . Ao Fisco é lícito impor e
arrecadar, porém não vexando o devedor com a obrigação de
declarações de renda sucessivas.
Essa demasia constitui
abuso de poder . O artigo, que institui a sucessão de declaracões, é nitidamente desarrazoado .
~
Algumas Constituições Estaduais - e nos reportaremos. exemplificativamente, apenas as de Pernambuco e de
Minas Gerais - contemplaram, com textos próprios, a moralidade do comportamento do Poder público . Por um lado desdobraram preceitos da Carta Política Nacional, e, por outro,
inovaram instituindo regras assecuratórias de riÇJorosa transparência do dia a dia da gestão financeira .
Assim é que a Carta Pernambucana condicionou " a vigência e eficácia" dos atos administrativos à publicidade, e
acresceu, pleonasticamente, que somente com ela prodl!Zirão
eles seus " efeitos jurfdiocs regulares" . E soube distinguir,
154

com sentido prático, a situação dos Municípios não dotados
de jornal . Para o caso deles foi estabelecido que os atos administrativos ter-se-ão de afixar em local "bem visível da Prefeitura e da Câmara Municipal" (art. 97, inc. I, a e b) . Mas,
cautelosamente, ressalva, para dificultar conluios, que em se
tratando de processo licitatório a publicidade dos editais é
de ser feita, sempre, "no órgão oficial do Estado" e "pelo menos por três vezes" (art. 97, inc. I, c) . Reportando-se ao concurso para cargo público, a Constituição tolhe o desvirtuamento da seriedade que o inspira, dispondo não se poder atribuir, às notas em títulos, peso maior do que vinte e cinco por
cento do total (art. 97, § 49) . Ainda várias outras providências, destinadas à prevenção de desvios éticos, figuram no direito positivo constitucional do Estado, sob esse aspecto modnlar .
A Constituição Mineira, voltando-se à problemática da
moralidade no comportamento da Administração P4blica,
abre a Subseção VI ("Da Fiscalização e dos Controles") do
Capítulo 11 ("Da Organização dos Poderes"), com preceito no
qual se exprime, exemplarmente, a sua filosofia:
"art . 73 . A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz".
Aí está um mínimo que é tudo, com vigor que dispensaria pormenorização em textos seubseqüentes. Todavia, como próprio, tendo em conta a pobreza da criação pretoriana
no campo do nosso direito público, a Carta Estadual, frisando certos aspectos da atuação administrativa, traça diretrizes
para o respectivo desdobramento . Assim é que fortalece os
desdobramentos. Assim é que fortalece os direitos de petição e representação, atribuindo-os não apenas aos cidadãos,
mas também a " associações representativas da comunidade"
(art. 73, § 19, 111) e comete à sociedade o direito de "manterse correta e oportunamente informada de ato, fato ou omissão, imputáveis a órgão, agente político, servidor público ou
empregado público e de que tenham resultado ou possam resultar" as seguintes conseqüências: I) "ofensa à moral idade
administrativa, ao patrimônio público e aos demais interesses
legítimos, coletivos ou difusos"; 11) "prestação de serviço público insuficiente, tardia ou inexistente"; 111) "propaganda enganosa do Poder Público"; IV) "inexecução ou execução insuficiente ou tardia de plano, programa ou projeto de governo"; V) " ofensa a direito individual ou coletivo" consagrado
na Constituição (art . 73, § 29).
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Nesse contexto da problemática institucional , os Tribunais de Contas aparecem como instrumentos de fiscalização
e controle da moralidade na gestão do patrimônio público.
Gestão no mais amplo sentido . De dinheiros e bens, de contratos e atos administrativos em geral .
A princípio, e por muito tempo, o controle da despesa
pública foi exercido, burocraticamente, numa homologação
de papéis, ditos documentação da destinação de dotações orçamentárias e de gastos comprometidos ou realizados. Dessa
rotina o sistema de fiscalização financeira e contábil da União
pode sair, muito lentamente no tempo, até afinal, encontrar
base, sob a Constituição de 1988, para um efetivo poder controlador. Lembra-me que por volta de 1956, em trabalho sob
o título de - "Reformas Essenciais para o Aperfeiçoamento
das Instituições Polfticas Brasileira" - indicamos se assegurasse às Cortes de Contas o poder de inspeção para conferência da aplicação efetiva das dotações destinadas a obras pública~.

Ao contrário da ampliação e modernização da mecânica fiscalizadora, o que aparece no histórico do Tribunal áa
União é insistente prevenção contra o registro prévio de atos
e contratos.
Nesse particular é ilustrativo episódio ocorrido quando nem bem principiavam os governos republicanos, e, ainda
ontem, mencionado neste Seminário de passagem, pelo Conselheiro Féder, presença ilustre, entre nós, do Tribunal de
Contas do Paraná . O episódio é tão significativo que nos permitimos tornar a ele com minúncia . Era Presidente da República o Marechal Floriano Peixoto, ocupando a pasta da Fazenda o General Serzedelo Correia . O Presidente nomeara
um parente do Marechal Deodoro para cargo inexistente. Tal
circunstância levou o Tribunal de Contas a recusar registro
ao ato presidencial . O atrabiliário titular da Presidência baixou então decreto normativo (no uso de delegação para legislar, aliás durante contestada na época extinguindo o registro
prévio . Com isso respondia, despótico, ao Tribunal. O Ministro Serzedelo, em carta que é um documento de altivez, demite-se da pasta, ponderando que se o Tribunal de Contas estava destitufdo da capacidade de impugnar juridicamente os
atos ilegais, gravosos ao patrimônio público, não se sentia
em condições de gerir o Ministério .
Aliás, o Presidente Geisel também respondeu ao Tribunal de Contas, quando este, em certa decisão, se arrogou a
palavra terminativa, creio que em registro .de.. majoração çte
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proventos de aposentadoria, exclu indo, pela via da Emenda
Constitl!cional n<? 7 {13 de abril de 1977, art . 72, §§ 7Q e 89) , a
manifestações do corte nas melhorias de aposentadorias, refo~mas e pensões .
~ bem de ver que no particular das reações autoritárias, os quase cem anos de República não amorteceram a
vocação de mando dos chefes do Poder Executivo . Peculiaridade, aliás, do Presidencialismo adaptado à mentalidade latino-americana .
A primeira Carta Repl!blicana instituiu nas "Disposições
Gerais", " um Tribunal de Contas", sobre cujas atribuições
disse apenas serem os de "liquidar as contas da receita e da
despesa e verificar a sua legalidade antes de serem prestadas
ao Congresso". A esse texto sucinto, o que na prática sucedeu foi uma visão e um comportamento, apenas burocráticos,
no controle da aplicação dos dinheiros públicos .
Em 1934, a Constituição de 16 de julho reserva ao Tribunal de Contas a Seção 11, do Capítulo VI (Dos órgãos de
Cooperação nas Atividades Governamentais" ), do Titulo I
("Da Organização Federal") , e lhe defere acompanhar "a execução orçamentária" e julgar "as contas dos responsáveis
por dinheiros Ol! bens públicos" (art . 99) . Não amplia, em
termos abrangedores, o âmbito da atividade fiscalizador-a. Inova sim, e com ênfase, a significação do registro prévio de
contratos que interessem à receita ou à despesa pública e de
quaisquer atos da Administração Pública dos quais resultem
obrigação de pagamento " pelo Tesouro Nacional ou por
conta deste" (art . 101, §§ 1<? e 2<?) .
O regime de 1937 criou um " Departamento Administrativo" (seria o DASP) , ao qual era deferida toda a política
orçamentária, da elaboração da proposta anual até a fiscalização, por delegação do Presidente da República, da execução do orçamento mesmo (Constituição, art . 67) . Embora
mantendo o Tribunal de Contas com a atribllição de acompa'1har a execução orçamentária, evidentemente o secundarizava pela dl!plicidade assim implantada (art. 114).
Na Constituição de 1946 a competência do Tribunal de
Contas é praticamente a mesma da Carta de 1934 (art . 77) .
Sob o regime da Emenda Constitucional n<? 1, de 17 de outubro de 1969, as atribuições dele são também essas, mas aparece referência a inspeções, que a corte a seu juízo determinará (art . 70) .
O tratamento que a Carta Política, hoje vigente, dispensa ao Tribunal de Contas, (e extensivo, pelo princípio da si157

metria organrca e funcional , sempre aceito entre nós, aliás
por vezes além do seu limite natural - a essência dos institutos e das instituições - , amplia e fortalece o seu papel . O
que está em coerência com a dimensão atribuída, pelo constituinte, à ética no comportamento da Administração Pública .
Com efeito. No elenco de atribuições do Tribunal de
Contas se inserem as já admitidas sob o direito anterior, como se amplia a respectiva abrangência, e se inova fortalecendo o papel da corte de órgão auxil iar do Congresso (lim itação antes verbal que efetiva, da qual bem valeria desprenderse o texto para conferência mais adequada ao sentido do ente) e lhe ensejando inic iativa e deliberação, a bem dizer próprios, ainda que podendo arrematar pela denúncia e solicitação de providênc ias maiores do Poder Legislativo. O seu control e se estende à administ ração indireta e fundacional. Desde a admissão de pessoal , até a gestão financeira . E aqui ,
merece lembrado, nem sempre foi pacífica, no direito anterior,
a dimensão do exame do órgão maior de controle sobre a Administração ind ireta . Também " as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta", caem sob a sua ap reciação .
Aspecto da maior relevância moral , na prática da atividade
administrativa se exprime no " fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos, repassados pela União, mediante convênio,
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado,
ao Distrito Federal ou a Município" . Porque nesse campo há
conhec ida tendência à malversação de recursos .
O poder fi scalizador aparece prestigiado, e com possibi lidade de eficiência na autorização de, " por iniciativa própria", realizar a corte " inspeções e auditorias de natureza
contábil , financeira, orçamentári a, operacional e patrimonial ,
nas unid ades administrativas", de qualquer dos três poderes.
Acresce ressaltar, por último, que a fiscalização das
administrações direta e indireta, que ao Congresso Nacional
cumpre exercer, sendo abrangente, hoje, no minucioso enunc iado constitucional, da legalidade, da legitimidade e da economicidade, arma a Corte de Contas com oportunidade para
juízo crítico sobre o comportamento polftico na condução das
finanças e da economia da gestão da receita e da despesa no
amplo contexto das atividades estatais .
Porém, não obstante assim objetivamente caracterizada a presença controladora do Tribunal de Contas na mec ânica das atividades financeiras, ainda se pretende, aqui e
ali, sob pretextos improvisados, diminuir-lhe o alcance . A vo158

cação do poder ilimitado , uma constante na vivência institucional brasileira, faz que, em todos os planos, do mais graduado ao mais modesto, os agentes públicos recebam como atitude de menor consideração qualquer atividade corregedora .
Nessa linha é que, ainda recentemente, se vem de invocar o sigilo bancário como escudo protetor para as pessoas
físicas ou jurídicas, que possam ter sacado vultosos fundos
bancários à véspera da determinação, pelo Governo, da indisponibilidade de ativos financeiros em geral (contas correntes, aplicações em cadernetas de poupança, no overnight,
etc .) . Ora, o direito à privacidade não pode acarretar privilégio de imunidade contra investigações, quando se arma
fundada suspeita de uso indevido de depósitos monetários,
em buda a normas e atos da política financeira da União. Se
existe denúncia séria de fato contrário à lei, nesse campo como em outros, há de ser possível, ao Poder público, no estrito desempenho da atividade fiscalizadora das finanças públicas (inclusive em correlações com pessoas privadas) exercer a sua competência sem esbarrar em objeções de ordem
pessoal .
Ainda ontem, o Conselheiro Féder, que tanto ilustra a
participação, neste ciclo de estudos, do colendo Tribunal de
Contas do Paraná, demonstrou, com vistas ao papel fiscan"zador das cortes chamadas a dizer sobre a regularidade no emprego de receitas públicas, que elas, quando atuam, fazemno em campo situado acima da disciplina legal peculiar a negócios envolventes apenas de pessoas privadas . E pôs de
manifesto que, mesmo quando alguma lei traça parâmetros
protetores do sigilo bancário, deve ser entendida como endereçada a relações às quais sejam alheias as finanças
públíca9.
A nós nos parece - e ontem mesmo o dissemos, uma
vez cham ado, gentilmente, a manifestar opinião - que já
agora é possível colocar a matéria em termos constitucionais.
Sim, porque erigida a moralidade em princípio básico da Administração Pública, como o é hoje pela Constituição Federal
(art . 37, caput), nem o casuísmo, porventura inserto em lei
ordinária, poderá obstar ao exame de contas bancárias, caso
argüida, com razoável fundamento, violação da moral pública por qualquer correntista . A não ser ass:m, o preceito maior
poderia resultar frustrado por iniciativa do legislador, que ensejasse acobertar comportamentos em fundo atentatórios à
ética . Ainda quando, com assim ser, se viesse a afetar mteresse público inequívoco .
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Como quer que seja os Tribunais de Contas cresceram,
no quadro institucional, com receberem mais atribuições e
mais poder no concernente ao controle do teor ético das atividades da Administração Pública. E, num arremate de quanto se deixou dito, podem ser assinalados como decisivos pa,.a engrandecimento da presença func ional deles, os seguintes aspectos:
a) A caracterização, em termos de direito constitucional positivo, da moralidade como princípio basilar de toda e
qualquer atividade administrativa (art. 37).
b) A legitimação, enfatizada med iante texto específico,
dos partidos políticos, associações ou sindicatos, para a denúncia, perante as cortes fiscalizadores, de quaisquer irregularidades ou ilegalidades na gestão de dinheiros e bens públicos (art . 74, § 29) .

c) A apreciação, sob o prisma da economicidade, da
gestão das finanças públicas (art. 70, caput e art. 71 , caput
e incisos).
d) A apreciação de todos e quaisquer repasses de recu~os

feitos pela União a pessoas jurídicas de Direito Público (art . 71 , inc . VI) .
Do desempenho enérgico dos Tribunais de Contas, sob
a inspiração maior do princípio da moralidade, poderá resultar em parte relevante, a recuperação do teor ético das atividades administrativas, ultimamente tão deteriorado .

CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA
Dando início aos debates, concedo a palavra ao Dr .
Joaquim Correia de Carvalho Júnior .

DR . JOAQUIM CORREIA DE CARVALHO JúNIOR:
A todos nós, é semp re um privilégio ouvir o Dr . Seab ra
Fagundes . O q ue surpreende nele é a simplicidade ao lado da
extrema profundidade . Dr. Seabra quando fala prende a atenção de todos; até do ouvinte mais desatento .
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~ essa simplicidade do Dr . Seabra, que não se
transmite,
ape11as, na palavra, mas no seu relacionamento com aqueles que têm o privilégio de gozar de sua amizade, aliado a
um profundo conhecimento jurídico e a uma profunda pe rcepção da vida, que a cada dia faz com que nós, seus eternos alunos, fiquemos cada vez mais a ele devedores.

Evidentemente, eu não vou debater o que o Dr . Seabra disse . Falta-me engenho e falta-me a arte . Farei apenas, algumas observações, menos sobre o que o Dr . Seabra disse do
que sobre alguns pensamentos que eu tenha acerca de um
tema que a todos nós tanto aflige. que é a moralidade públ ica.
Gostaria de inic iar estas ligeiras observações, lembrando, em
consonância ao que o Dr . Seabra falou ao elogiar o texto da
Constituição Estadual, quando, alud indo ao concurso de títu los e provas, estabelece que os títulos não poderão te r peso superior a vinte e cinco por cento, um episódio que ocorreu comigo quando me iniciava na atividade de advogado e
tentava alçar um cargo público .
Recém formado , tomei conhecimento de que ia haver um concurso público de Procurador da Prefeitura Municipal do Rec ife e que esse concurso seria apenas de títulos.
Evidentemente, como recém formado, eu não teria a menor
veleidade em concorrer e ser contemplado com uma das primeiras colocações, que seriam aquelas que dariam ao candidato a possibilidade de ser n0meado . Mas como todo jovem é ousado, eu então, disse para mim mesmo : Eu não perco nada, faço o concurso ; pode ser que amanhã se ampliem
as vagas e eu , no final das contas, consiga ser nomeado. E
este concurso foi , conforme eu disse, concurso apenas de trrulos, ao quaJ concorreram eminentes mestres da Fac uldade
de Direito, e eu, recordo-me muito bem de um deles, o Prof.
fv1ário Batista . Porém o Dr . Mário não se apercebeu, como
nenhum outro candidato melhor qual ificado também se apercebeu , que o edital do concurso considerava como título suficiente para aprovação, e que superava todos os outros titules que porventura o candidato tivesse, o estar no exercíc io do cargo que ia ser preenchido, mediante concurso .
Então, na realidade, era um concurso com " cartas marcadas",
porque só seriam nomeados os que já exerciam, inte rinam ente, aquele cargo .
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Uma outra observação a mim ocorre fazer, ainda neste tema
das aparentes moralidades. Eu sou daqueles que defendem
o concurso público como a forma, que até hoje ninguém encontrou melhor, de preencher cargos públicos . Acho q tJe o
concurso tem dois grandes méritos: O primeiro deles possibilita a aferição do mais capaz e, o segundo deles, iguala todo mundo . Não há o filho de deputado, não há o filho do ministro, não há o filho do juiz, de modo que o concurso público iguala. Desde que, o concurso público seja realizado com
seriedade, porque a ausência da seriedade no concurso é pior
do que a nomeação sem concurso, porque reveste um ato
imoral com a capa da moralidade .
A mesma coisa se diga com referência a concorrências públicas e a licitações e o livro do jornalista Samuel Weine r é
um rico exemplo de como as licitações são fraudadas neste
Pais .
Eu sempre fui anti-Getúlio e após ler o livro d e Samuel Weiner, cheguei à conclusão de que Getúlio não era corruptor .
As bensses que Getúlio fazia, eram, na realidade , "água
flor de laranja" d iante das corrupções que depois dele, a partir de Juscelino, começaram a ser norma de conduta na vida
administrativa do Pais.
O Samuel Weiner diz que a partir do Governo de Juscelino,
as concorrências públicas eram , previamente, acertadas nos
gabinetes dos ministros e que o ministro dizia: " Você vai ser
contemplado com a concorrência de tal represa ; você vai fazer tal trecho de rodovia; você vai fazer tal trecho de ferrovia". Acertava-se o preço , cada empreiteira apresentava o
seu preço de acordo com aquilo previamente ajustado, de modo que haveria já um candidato contemplado para uma determinada obra ; o outro era contemplado com a outra obra e, no
final das contas havia a famosa participação que, segundo
Samuel Weiner, era paga em papel sonante . Não se admitia
cheque . O negócio era na base do papel sonante .
Então , a concorrência é, de fato , a melhor forma , tal vez a única de se procurar manter a moralidade dos contratos públicos.
Mas é necessário que estas concorrências sejam de
fato realizadas com seriedade e para isto deveria contribui r
muito o Poder Judiciário . Infelizmente, o Poder Judiciário, por
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vezes, falha , menos por má fé do que pela ausência de percepção.
.
Sabemos que o Poder Público, que também não é o vilão que tantas vezes identificamos, tem tentado reduzi r os riscos da corrupção e, no tema de concorrência, há uma lei que
estabelece que, quando o vitorioso na concorrência apresentou preço superior ou notoriamente superior àquele que seria
o preço marcado , a concorrência ou a licitação pode ser anulada e ser substituída por uma tomada de preço que necessariamente há de ser inferior àquela indicada pela concorrência.
E nós temos o caso, aqui , no meu Estado, em que houve a concorrência, houve um vitorioso, o preço apresentado
por este vitorioso era o dobro do preço de mercado previamente aferido pelos órgãos do governo.
Foi anulada, então, a concorrência, substituída pela coleta de preços, tomada de preços . Realizada a tomada de preços, a vitoriosa na concorrência apresenta uma proposta pela
metade do preço da concorrência . Mas um terceiro candidato apresenta sua proposta, ainda um pouquinho abaixo daquela que fora vitoriosa, na concorrência . E o Estado, o Poder
Executivo então resolve adjudicar as obras àquele que apresentara a menor proposta . E a empresa que vencera concorrência dobrando o preço e que ficara em segundo lugar na tomada de preços, impetra um mandado de segurança, alegando
que tinha direito, e consegue do Sr . Dr . Juiz, a concessão de
!Jma liminar, sem prestação de caução, para que fique realizando aquele serviço, ainda que comprovadamente tenha sido o preço acima daquele que o Estado poderia pagar .
Parece-me que o Dr . Juiz, e eu quero exaltar aqui o alto conceito em que tenho esta autoridade judicial , se deixou
levar muito mais pela aparência formal do direito daquele lic itante do que pelo interesse público que estava a impor a adjudicação a quem efetivamente oferecera a proposta mais
ba1xa .
Então eu sou, volto a dizer, amplamente favorável ao
concurso público de provas e títulos, amplamente favorável à
concorrência pública, desde que estes atos sejam feitos com
seriedade . Nada pior do que a capa da moralidade para encoberta r o que é desonesto .
Uma outra coisa que me preocupa em tema de moralidade pública é a ocorrência de dois fenômenos que a mim parece - não sei se ao professor Seabra Fagundes também estão cada vez mais contaminando a vida pública brasileira : A
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primeira é a figura do nepotismo, a segunda é a figura do corporativismo.
O nepotismo está dominando de uma maneira impressionante a vida pública do País, e, o que é mais de se lamentar, está dominando aqueles órgãos e aqueles poderes que,
mais do que qualquer outro, deveria dar uma demonstração de
absoluta probidade .
O corporativismo é salutar na medida em que permite a
união dos integrantes de uma mesma categoria na defesa dos
set:Js legítimos interesses, porque isoladamente, cada um dos
membros dessa categoria, nada poderia fazer em favor desses
interesses legítimos . Mas, o corporativismo é sumamente nocivo quando opõe o interesse da classe ao interesse maior do
bem comum . Nós temos visto com extrema freqüência como
se prejudica o bem comum em proveito de uma determinada
categoria .
O corporativismo ainda é altamente nocivo quando erige uma solidariedade de classe para defender aqueles que
agem desonestamente dentro da própria classe.
Eu não entendo, absolutamente, quando um advogado
age desonestamente, que a Ordem defende este advogado.
Deixe de puni-lo .
Eu me recordo que um colega, nos tempos em que exerci a Presidência da Ordem , conversando comigo, disse: " Se
ou for Presidente, serei incapaz de punir um colega . Se ele
for incorreto, eu sou capaz de punir . Se ele, em um processo
judicial , adotar um comportamento que não seja muito ético,
com vistas a procrastinar a conclusão de um processo, eu sou
incapaz de fazer qualquer reclamaçãc contra o meu colega" .
Eu acho que esta é uma deturpação do sentimento de
solidariedade de classe . Eu sou solidário com os meus colegas naquilo em que eles ajam corretamente. Porque eu acho
que o mau colega está prejudicando a classe . Ele não esta
beneficiando a classe .
A mesma coisa se diga com relação à Magistratura ,
quando o Tribunal deixa de punir os maus juízes a pretexto de
que é necessário resguardar a dign idade da magistratura . A
dignidade de qualquer instituição se resguarda pelo exemplo
da boa conduta dos seus integrantes, jamais pela ocultação
das incorreções praticadas por qualquer de seus membros .
Quando se procurou denunciar as repressões criminosas que houve nesse País, houve focos de reação por parte de
milHares que diziam que se estava ofendendo a dignidade do
Exército, a dignidade das Forças Armadas . Quando a dignida-

de das Forças Armadas estava, exatamente, em que elas reprimissem aqueles que cometeram o crime, e não acobertar
aqueles que cometeram crimes hediondos contrários à humanidade .
A mim preocupa hoje em dia, não sei se é o fato de estar quase sexagenário, a situação do que me parece ser um
afrouxamento, cada vez maior, dos costumes nesse País .
Eu olho com profunda angústia o que está ocorrendo no Brasil. e espero que as gerações novas, que sempre são imbuídas
de um idealismo que todos nós tivemos naquela idade, e que
eu continuo a ter, saibam a tempo pôr um freio neste descalabro da moralidade pública que está ameaçando de uma forma violenta a vida do País .
CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA -

Seqüenciando, ouviremos o outro debatedor, professor Jovany de Sá Barreto Sampaio para, em seguida, o conferencista,
o Ministro Seabra Fagundes, se manifestar a respeito dos
questionamentos formulados pelos debatedores .
Com a palavra o Professor Jovany de Sá Barreto Sampaio .
PROFESSOR JOVANY DE SÃ BARRETO SAMPAIO -

Pouca coisa se teria a dizer depois da brilhante e profunda palestra do Ministro Seabra Fagundes e depois das judiciosas observações do debatedor, o Doutor Joaquim Correia.
Acostumei-me, desde que recém saído da faculdade, a
admirar essa figura nacionalmente conhecida, especialmente
no chamado mundo jurídico, do Ministro Seabra Fagundes, até
pela leitura dos seus livros para instrução nossa e pelo conhecimento público e notório de sua cultura .
Mas, de qualquer maneira, eu queria explorar um " veiozinho" da parte final quando o Ministro Seabra Fagundes falou
na inserção, como Direito Positivo inscrito na nova Constituição da República, desse princípio da moralidade.
Todos nós sabemos que o princípio da moral idade na
administração pública, preexistia antes da Constituição de 88,
tanto no Brasil como em qualquer lugar do mundo. Ele pode
ser bem seguido, bem aplicado ou não, mas ele existe e é inerente a administração pública . Até quando possamos considerar que na administração públ ica, ainda mais do que na administração privada, existe a atividade daquele que não é dono
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sobre o que atua, qüe é o que principalmente se nota na administração pública, mais do qlle na administração privada, na
administração societária , por exemplo . Então, se ele está agindo sobre aquilo que não é dono seja lá que escalonamento hierárquico tenha esta autoridade administrativa, é necessário
portanto que haja mecanismos para aferir seus atos, não só do ·
ponto de vista de uma legalidade formal , de uma legalidade literal, de textos positivos .
Ora, a Constituição agora, no artigo 37 da Federal , no
artigo 97 da Estadual Pernambucana, consagrou a observância, entre outros, do princípio da moralidade administrativa
como letra do Direito Positivo Constitucional . Isto melhora muito . Mas podia se perguntar: Será que agora vai fllncionar? Por
que este princípio já era preexistente, mesmo não escrito? Será. que agora vai se observar bem, porque está na Constituição? Eu acho que, em parte , sim , mas eu acho que ele tenha
uma vantagem além dessa, pelo fato de estar agora inscrito
na Gonstitllição .
Parece-me que isto reforça muito estando agora na
Constituição, em letra do Direito Positivo, reforça muito o poder daqueles órgãos que fiscal izam ou que jlllgam, seja o Trímunal de Contas, seja a jurisdição judicial . Porque, armaoo
agora, não por um princípio inerente à administração pública,
mas por uma norma escrita de Constituição , eles terão força
maior para se adentrar no mérito, no aspecto moral dos hábitos que eles estão fiscalizando e deixar de ver preferencialmente, ou muitas vezes, só e exclusivamente o aspecto formal
de legalidade .
É claro que isto poderia gerar, também, quem sabe, uma
ditadura do judiciário, Lima ditadura do órgão fiscalizador ,
porque ele pode considerar não moral aquilo que pudesse se1
moral . Mas, erros judiciais, erros de fiscalizador ou erro do
agente ativo como é o Executivo, têm que existir a vida inteira.
Principalmente nos chamados atos discricionários da administração, onde a lei não determina de uma maneira mais fechada o modo de agir do administrador, onde a lei lhe dá aquele
poder de, ajuizada a conveniência e a oportunidade, praticar
o ato ou de não praticá-lo, ou de que forma praticá-lo . Mas ai
tem que se ver o conteúdo de moralidade desse ato , porque a
liberdade que o administrador tem , dada por lei jamais poderia ser limitada, seria pma arbitrariedade não seria discricionalidade. Ele tem esta liberdade limitada dada pela lei para
emprestar a sua inteligência, a sua vontade em favor do objetivo comum da administração pública, em favor do bem comum .
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Se ele dela se afasta seria, no mm1mo há o chamado desvio
de poder . E este desvio de poder, apreciado pelo aspecto da
moralidade, poderá eivar qualquer desses atos de ilegal ou de
inconstitucional, agora com mais razão porque está na Constituição o respeito ao princípio da moralidade , e, portanto, ser
invalidado, ainda que em normas específicas não se encontra
a ilegalidade dele, mas genericamente se encontrando, então
teria que ser declarada a invalidade deste ato, baseado somente na desonestidade ou na imoralidade do ato administrativo.
É verdade que não poderíamos dizer que esse princípio
escrito agora na Constituição reforçe a moralidade da administração ao ponto dos atos imorais desaparecerem , ou que
mesmo um aumento de poder, como el! acho que chegou, um
reforço de poder aos órgãos fiscalizadores e aos órgãos julgadores por conta da apreciação da moralidade, também só
isto sane .
É claro que o nível moral da administração pública em
qualquer pafs do Mundo há de vir da própria sociedade ; não
podemos nos confiar somente nos gurus, nos carismas de lideres, nos santos, nos milagrosos - é bom que eles existam,
mas não são eles que vão resolver o problema da sociedade .
Nesse aspecto da moralidade, como muito bem frisou o
Ministro Seabra Fagundes, é necessário que haja uma ativação
da fiscalização do próprio povo, dos próprios indivíduos que
compõem a sociedade.
As armas estão aí, mais enriquecidas agora, a começar
da ação popular, e outras mais, para que possamos tomar a
iniciativa até formalmente aceitáveis que antes não eram . Mas
é preciso que, além das armas, elas sejam usadas .
É verdade que podem ser usadas por interesses outros que
não o encaminhamento dos atos para a moralidade . Mas, de
qualquer maneira vale, contanto que não nos omitamos ou só
ajamos na única hipótese de feri r algum interesse meu , ar eu
vou ver se é imoral e vou pedir a imoralidade do ato .

Independente de ser interesse meu , pessoal, ou grupal
Ol! corporativo, a sociedade que se omite fica sem grande argumento para criticar as autor idades responsáveis, sejam os
agentes ativos, sejam os agentes controladores, sejam os agentes julgadores . Porque só chegariam a eles, a não ser os atos
de ofício, só chegariam a ele as reclamações de quem tem direitos individuais preteridos . E ar, continuamos mais ou menos
na mesma coisa que sempre foi , na maioria dos países subdesenvoividos, ou em via de desenvolvimento, como o nosso .
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E:1tão, eu acho que seria tempo de, não só ·os Tribunais
de Cont =:~s como as autoridades judiciais , se adentrar mais no
aspecto da moralidade ow da honestidade dos atos administrativos, e se adentrar de uma maneira tal que pudesse declarar
a invalidade de muitos desses atos, ainda quando não ilegais
especificamente em face do artigo tal , do parágrafo tal de qualquer lei , mas pelo conteúdo imoral dos efeitos do ato ou do
próprio ato. Porque sendo ele imoral , já passou a ser antijurldico, mesmo antes da Constituição , com mais razão depois
da Constitu ição consagrar esse princípio .
Então, seria esse somente um pensamento a suscitar no
tocante à moralidade pública , porque outra coisa já não ter~a
mais a acrescentar além das brilhantes observações do Minist ro Seabra Fagundes e do debatedor, Dr . Joaquim Correia .
Muito obrigado a vocês .

CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA

Com a palavra o Ministro Seabra Fagundes para se manifestar sobre os questionamentos feitos, e aqueles que desej am formula r qualquer pergunta poderão fazê- la por escrito
dirigindo à Mesa .
MINISTRO SEABRA FAGUNDES

Bem, eu quero, antes de tudo, ag radecer a Joaquim Correia a
bondade com que ele se dirigiu a mim . Somos velhos amigos
e todas as demasias, a amizada justifica .
Eu estou de acordo , até fiquei mu ito feliz pelo que ouvi, porque confesso que estava receoso deste enquadramento , embora eu aceite muito as divergências nas minhas posi ções,
acho que nós somos formados, educados para isto .
O advogado que não souber, e o magistrado também, aceitar
as diverg ências é um primário .
Eu só exijo uma coisa para quem diverje de mim, educação que não me diga desaforos - faça demoli ção do que eu disser
com argumentos . Mas não deixa de ser confortado r, quando
os argumentos coincidem , deixam de ser argumentos e coincidem com a gente .
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Eu ·fiquei muito contente quando sublinhou o nepotismo e o
corporativismo como os dois maiores males no processo de
corrosão das instituições políticas no Brasil .
Realmente são males incríveis.
São forças poderosas, porque o corporativismo é uma força
poderosfssima, e um pouco sem-cerimônia, porque os !obbies
que se armaram na Assembléia Constituinte para a postulação de interesses foram de várias fontes , inclusive do Poder
Judiciário que não podia jamais se contaminar a este ponto
de estabelecer lobbies para arrancar soluções .
Eu penso, como Joaquim Correia, que os que nas corporações
afetam os deveres a respeitar, deviam ser até banidos de qualquer assistência, porque eles deslustram a corporação em
que se engastam .
Eu acho que o mau juiz não podia ter a proteção da simpatia
de seus pares, pois eles deslustram a Magistratura, e, então,
não se apercebem, os que se comportam numa solidariedade
menos feliz, que eles estão comunicando à coletividade a desr.rença na intangibilidade da instituição .
'
De modo que eu estou de inteiro acordo . Lembro a propósito
da repressão, por exemplo, quando se fazia a repressão no
Brasil , da maneira cruel que se fez no governo Médici, pretendia-se que, esta é uma manhosa posição, falar que havia tortura no Brasil no Exterior era comprometer o nome do País .
Então, eu fui chamado a relatar uma tese na Quinta Conferência dos Desembargadores - Segurança Nacional e os Direitos Humanos - e uma das conclusões que eu fiz questão de
inserir é que era um dever do advogado denunciar em todos
os fóruns, inclusive além do País, as torturas que praticavam
no Brasil, porque quem diminuía o nome brasi leiro não era
quem as denunciava, era quem as praticava, porque os que
denunciavam mostravam aos olhos de todo o Mundo que o
Brasil não era um País de torturadores, que havia uma revolta contra as práticas que se estavam lavrando. Essa então é
uma maneira de querer o silêncio, pulsilânime , dos que estão
contra as coisas erradas.
Agora, em relação as suas considerações sobre a moralidade,
realmente, eu aliás disse, é um princípio que está virtualmente
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inserido no contexto da administração pública. A administração pública tem que ser decente, moralizada, correta. Mas a
inserção no texto constitucional dá esta força que sublinhou ai,
é possível pegar o texto e dizer: Não, o ato é nulo, porque o
ato fere a moralidade administrativa . Agora, não tenhamos
ilusões de que, este princípio para ser aplicado, nós temos
que caminhar ainda bastante até que o Judiciário se aperceba como ele cresceu em grandeza, no contexto da vida brasileira .
Ele recebeu uma missão importantíssima, a missão de conter
a deterioração moral da administração do Brasil. E a administração não é só o Poder Executivo, não . A administração é o
Poder Legislativo, também , quando exerce a administração .
E administração é também o Poder Judiciário no interno das
suas estruturas burocráticas.
Então, quando eu falo nesse dispositivo eu sempre me lembro
que estamos muito longe de que os juízes brasileiros, eu falo de uma maneira genérica, se apercebam de que é muito
maior a coragem de aplicar o princípio e fulminar o ato da administração, do que a vantagem de usufruir simpatias e conseguir nomear parentes e conseguir ter benesses de várias categorias . Mas, naturalmente, que a lei não vai ser milagrosa,
o texto não vai ser milagroso . É preciso que no Brasil nós cobremos, a sociedade civil tem que cobrar dos que estão no
poder, e, principalmente, do Judiciário, a resposta condigna
da grande confiança que se abriu ao Poder Judiciário, incumbindo-o de zelar pela recuperação do teor ético da vida brasileira . Porque quanto ao teor ético houve uma deterioração
muito grande de uns anos para cá. Nunca o Brasil foi um
país de santos, nem há país nenhum que o seja .
Ainda há uma semana atrás, o Jornal do Brasil publicava uma
página inteira sobre as mordomias do Poder Judiciário em
Brasflia, todos os Tribunais . É uma coisa de estarrecer . Então o que é preciso é isto : É denunciar, é batalhar, para que
as coisas se consertem .
Eu sempre pensei assim , falei pela primeira vez, estudante,
com as audácias da idade. Eu era estudante de comícios, nesse tempo os comícios eram dissolvidos a pancadas . A polícia
de Estácio Coimbra era muito violenta, de modo que era raro
o comício que não terminava numa baderna provocada pela
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policia . Pois bem , eu falei pela primei ra vez aqui em OI inda,·
no comício, quando se abria a campanha da Aliança Liberal
no plano estudantil , e, fico feliz de dizer que hoje eu tenho os
mesmos ideais que eu tinha naquela época, de que tudo corra
corretamente, de que o Brasil seja um país decente, de que
nós possamos nos envaidever de um país bem gerido e próspero, como o será, se bem gerido .
De modo que, numa oportunidade desta, eu como que me reencontro com o mesmo calor íntimo que eu tinha naquele
tempo .
Fico muito feliz em ter estado presente aqui e ver pessoas , como disse Correia, tão atentas ao que ele disse e ao que Sampaio disse e ao que eu disse, porque não havia outro jeito.

CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA
Algumas questões encaminhadas à Mesa, a primeira delas dirigida ao Ministro Seabra Fagundes, nos seg uintes
termos:
" Estaria o nosso Judiciário preparado para proceder
urr: julgamento com tamanha carga de subjetivismo? Pode-se

conceber critérios objetivos na aferição, se determinada ação
se enquadra no princípio da moralidade? Não revolta o contribuinte continuar a remunerar um juiz posto em disponibilidade por atos desonestos? Não deveria o Judiciário, em tais hipóteses, atento ao princípio da moralidade, demitir da magistratura tal juiz e reconhec er, perante a opinião pública, que é
um poder constituído de seres humanos e portanto suscetíveis
de tais ocorrências ? No entendimento do Ministro que motivos teria levado o Judiciário a reagir tão vigorosamente à criação do Conselho Nacional de Justiça?
MINISTRO SEABRA FAGUNDES
Eu não creio muito, isso já deixei ver em palavras anteriores,
na utilização pelo Judi ciário, em toda dimensão, desse poder
que lhe foi outorgado . Tenho escrito já sobre esse poder e já
tenho dito que ou o Jud iciário assume o ônus de julgar da moralidade administrativa, ou então ele risca a Constituição .
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Ele tem que riscar o texto constitucional porque isto lhe foi
defe rido . Agora, nós sabemos que " Roma não se fez num dia",
isso vai ser um batalhar .
l-lá sinais bons, muitas vezes . Eu me lembro que há dois anos
atrás, falando em um Congresso de Direito Constitucional em
Porto Alegre, fiz muitas críticas ao Poder Jud iciário , eu as fazia muito em torno de dois pontos : As sessões secretas do
Supremo Tribunal e as decisões sem Acórdão. também do Supremo Tribunal , porque eu achava que uma causa que era
julgada em Primeira Instância a portas abertas, em Segunda
Instância a portas abertas, nos embargos a portas abertas, não
tinha porque ao chegar a mais alta Corte do País, ser julgada
em sigilo. Então, isto nunca aceitei e nunca pude calar . E,
c om relaç ão à fundamentação , eu dizia que é da essência do
ato Jurisdicional , a fundamentaç ão, porque o ato Jurisdicional
é um ato que decide entre d uas pretensões que se chocam.
Então, se decide por uma, tem que dizer porque não decidiu
pela outra .

Eu usava muito esta a rg ument ação, não me val eu simpatias,
mas eu não faço muita questão de simpatias, faço muita quest ão de ser como eu sou .
Nunca acreditei muito que o Judiciário pud esse, não estou me
referindo ao Judiciário de Pernambuco, em não conheço nada
daqui , vim com o maior respeito, trato com o maior respeito e
assim pretendo tratar sempre a Justiça a todos os lugares que
vou . Agora, eu não posso é c alar de dizer coisas que todo
mundo sente e que ninguém diz . Eu não sou o único que diz, é
c la ro, mas eu sou um dos que dizem .
Em relação a essas perg untas, eu també m ac ho que o Pod·er
d rsciplin ar da Magistratura tinha que ser exercido com muito
mais firmeza .
Eu me lemb ro que, quando eu era Desembargador no Rio
Grande do Norte, fui Desembargador pelo quinto, veio a mim
um habeas corpus, para o re latar em grau de recurso, ou uma
recl amação, não tenho certeza, e se verificou que o juiz tinha passado um ano para decidir o habeas corpus.
O habeas corpus não t inha mais sentido, o juiz aliás era um
homem de bem, muito retardado na marcha cívica, mas um ho-
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mem de bem, tão de bem que não se zangou comigo porque
eu apliquei a ele a pena de perda de vencimentos por tantos
dias quanto ao retardamento . O Tribunal a aprovou mas ele
entrou com um pedido de reconsideração, o Tribunal reconsi derou. Eu fiquei na minha posição, mas confesso que fiquei
intimamente multo ferido porque eu gostava muito dele, e ele
era tão extraordinário que não se indispôs comigo . Já morreu,
iloje venero a sua memória porque era para ter ficado com
•aiva de mim e não ficou.
Mas eu acho que, naquela altura , não era possível ignorar a
pena que a lei instituía . Não quero ser melhor do que ninguém ,
mas estava escrito na lei .
O Conselho de Magistratura para o controle chamado externo,
porque é um Conselho misto, era uma medida ao encont ro da
qual o Judiciário devia ter ido com grande altaneria, porque o
Judiciário mostrou com isto que quer se acastelar nos seus
privilégios e continuar a Magistratura na impunidade total em
que vive . Por camaradagem , por corporativismo, não se pune ju iz por coisa nenhuma, as faltas mais graves não são punidas . Eu acho que houve essa coisa, e houve lobbie parra evitar que fosse aprovada essa instituição, alegando-se sempre a
·
independência do Poder Judiciário .
P..lum contexto dos três poderes, nenhum Poder tem o direito
de querer se subtrair a um controle que não seja estritamente
seu, o controle se faz reciprocamente . Este seria um órgão da
soci edade para a realização desses controles .
Esta é a minha impressão .
~ONSELHEIRO

FERNANDO CORREIA

Uma segunda questão dirigida, também , ao Ministro
Seabra Fagundes. " É auto-aplicável o princípio da moralidade
administrativa no que toca ao sigilo bancário protegido pela
lei de mercado de capitais?"
MINISTRO SEABRA

Eu já tive ocasião de dizer isso no correr de minha exposição .
Acho que o principio da moralidade é um princípio novo, novo
em termos do Direito Positivo, instituído pela Constituição e,
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toda legislação que conflite com ele, isto é, impeça de aplicálo , é uma legislação que não pode subsistir. Di r-se-á: Não, mas
é preciso detalhar, minudenciar . Não, a Constitui cão só não
terá que ser aplicada por si mesma, se for absolutamente impossível utilizar o seu próprio texto . Quando falta a lei complementar, a lei posterior, não digo complementar porque, às
vezes, há leis que acabam o texto, completam realmente o tex1o, mas há outras que não, que apenas tiraram do texto minúc ias que nele não estão, mas o principal nele está.
Tudo que independer de uma norma específica pela sua natureza, isto é , de uma norma sem a qual não tenha lógica a aplicação do dispositivo, ele terá que passar à execução independente dessa norma . Esta norma virá um dia. Esta também, é
uma mentalidade a que nós precisamos nos habituar, não querer JOgar tudo para o futuro através de uma legislação que ninguém sabe quando vai vir. O esforço do intérprete me parece
deve ser no sentido de levar o máximo a possibilidade de aplicação do texto constitucional . Mas, no caso de uma lei que
pofbe uma medida e vem uma outra, um texto maior, que autoriza a medida, a minúcia do texto não tem nenhuma importância .

CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA
Outra questão dirigida ao Mini stro Seabra Fagundes,
um pouco longa, passarei a ler:
" As obras consomem cerca de 1/3 dos gastos públicos, mas
representam o meio mais usado na legitimação das verbas mal
aplicadas ou desviadas. Compete, assim, ao Tribunal de Contas, aparelhar-se para coibir o fenômeno em nome da moralidade como princípio básico da administração pública, que por
sua vez tem muito haver com eficiência, que é princípio constitucional embutido e quase sinônimo daquele de economicidade . Apenas ao engenheiro é dado pronunciar-se legalmente
sobre a execução de obras, avaliação de imóveis e equipamentos ou contratação de serviços técnicos de engenharia, amparados pela Lei Federal n9 5 . 194, que retira de qualquer trabalho técnico, na área, aí incluídos pareceres, laudos, vistoria,
avaliação e perícias, o valor jurídico quando não haja sido
executado por profissional devidamente habilitado . Nessas
c ondições, até como imperativo funcional, o Tribunal de Contas precisa dispor, dentro do controle externo, de um departa-
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mento de engenharia e há até proposição de constituir-se em
auditoria de engenharia capaz de proceder às necessárias verificações no que tange às qLJestões pertinentes à matéria . Isto posto levanta-se a hipótese de execução de uma obra em
que no processo licitatório foram satisfeitas todas as exigências legais e o que o engenheiro encontra: a) que a obra não
seguiu as especificações licitadas ou contratadas, ou que as
dimensões da obra acabada não correspondem àquelas especificadas na planília, ou que os aditivos contratados não se
"justificam tecnicamente, ou que os preços licitados estão bem
acima daqueles de mercado . Pergunta-se: Até onde há de subsistir este critério de eficiência ou moralidade frente aos aspectos formais que foram satisfeitos no processo licitatório?
Por outras palavras, até onde o parecer técnico do engenheiro
se sobrepõe ao critério do atendimento das exigências formais num processo licitatório ou de execução de ob ras?"
MIN ISTRO SEABRA

Esta pergunta, eu tenho impressão que envolve um caso concreto . Não sei se envolve . Eu não tenho gosto em responder
a um caso concreto, acho que não fica bem. Mas ao tema em
si minha resposta é a seguinte : Eu acho que os Tribunais de
Contas têm que ser aparelhados devidamente para o exercicio da sua missão de controle, que hoje vai até à economicidade, o que qller dizer, ao exercício da boa administração por
péirte do administrador .
Naturalmente que ele não tem uma aparelhagem funcional suficiente e seria cedo para que a tivesse, mas não me parece
que seja indispensável que a tenha, porque assim como no
.Judiciário se designam terceiros para o exercfc io de perfcias,
o Tribunal de Contas designará, credenciará auditorias para o
exercício da função auditoria! e louvando-se no parecer técnico, assim como um juiz numa causa se lowa numa perfcia
técnica, ele decidirá sobre a legitimidade da obra, se conforme ao que previsto no edital de concorrência, enfim no que foi
licitado.
Agora, isso em cada caso é matéria de uma indagação, de
uma apuração, de uma verificação, a ser feita com seriedade
para que não desmereça a atribuição do Tribunal de Contas .
Eu acho que, do ponto de vista prático, não vejo maiores dificuldades.
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Mas, eu me lembro e quero me referir aqui , já me escapow em
várias outras ocasiões, o que é o manuseio de verbas acima
de fiscalização .
Quando eu exerci o Ministério da Justiça, no primeiro mês, o
pagador veio a mim, porque pagava no gabinete, tinha uma
quantia extra, e o pagador era um homem muito correto e me
explicou: " Doutor, isto aqui não são seus vencimentos" . Vencimentos, aliás muito baixos, naquele tempo, tão baixos que
quando eu deixei o Ministério eu não tinha dinheiro para pagar a conta da luz, saquei um cheque para pagar uma conta
de luz e o banco me telefonou aflito, dizendo que eu não tinha . Eu então arranjei com um colega de escritório para deposi tar depressa a quantia para pagar a conta da luz.
Pois bem, mas, então, a pessoa que me trazia o valor dizia:
" Mas aqui mensalmente vem da verba secreta da Polfcia este
envelope para o Ministro". Eu disse: Olha eu não vou receber
esta quantia, nós vamos devolver isto com um ofício, porque
se não devolver com um ofício, onde eu vou dizer que não me
mande mais esta quantia, amanhã vão dizer que eu recebi . Eu
não vou receber, e, aí devolvi a quantia e realmente nos outros meses não veio mais .
Mas, então, é a facilidade da manipulação quando não há nenhum controle, assim sem-cerimônia.
Mas , a esta resposta eu já disse o que podia dizer, quero até
acrescentar o seguinte: Que eu vi nesta reportagem sobre o
Poder Judiciário em Brasília um agravo feito ao Tribunal de
Contas, porque citava o número de funcionários à disposição
de cada Ministro do Supremo, de cada Ministro do Tribunal
Superior do Trabalho, e daí por diante, e quando chegava· ao
Tribunal de Contas era o maior número de servidores à disposição , que , para o global , era de dois mil funcionários. Mas,
eu, a reação que tive quando li é que o Tribunal de Contas,
possivelmente, seria o Tribunal que mais precisava de servidores, porque o Tribunal inspecionava o Brasil inteiro, e ra bern
possível que ele precisasse de um corpo de servidores para
estas inspeções .
CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA

Pergunta fo rmulada ao debatedor Doutor Joaquim Correia :
" Como deverá ser aplicado o princípio da moralidade quando
uma construtora apresenta um orçamento e, após o infcio ae
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obra, resolve apresentar novo orçamento porque a verba não
vai dar para concluir, trocando simplesmente de orçamento. E
as outras construtoras ficarão prejudicadas por não ter ganho a concorrência?"

DOUTOR JOAQUIM CORREIA
O problema aí, parece-me que não é bem de moralidade . O
problema é saber sobre a validade do contrato celebrado entre o poder público e a empreiteira. Se o contrato previa reajustes de preço e estabelecia os seus critéri os, é legítimo este
reajuste. Se o contrato vedava isso ou não havia alterações
que justificassem a invocação da teoria de imprevisão, evidente_
mente que esta empreiteira não fazia jus a essa majoração no
preço da empreitada .
Eu acho que o prob lema, aí, não é bem o da moralidade . Agora, se o contrato vedava esta complementação e, apesar dissà,
o Poder Público concede, aí, sim. está 9m jogo, inclusive, o
princípio da moral idade.
•

CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA
Outra pergunta ainda ao debatedor Joaquim Correia:
" Como aplicar o princípio da moralidade quando o adminis~ rad or desvia a verba que deveria ser aplicada em uma reforma de prédio para compra de material permanente. Seria
aberto inquérito administrativo?"

DOUTOR JOAQUIM CORREIA
Olhe, eu quero confessar ao Plenário de que não sou versado
no Cód igo de Contabilidade. Imagi no que o administrador é
obrigado a dar a destinação devida e prevista para aquela verba . Se ele desvia essa verba, ainda que destinando a bem do
serviço público, ele cometeu uma irregularidade, e esta irregu!aridade deverá ser apurada. Se daí haverá conseqüências
mais sérias ou menos sérias, vai depender da análise da boa
fé e do resultado prático em favor da administração.

CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA
A última questão talvez vá envo lver diversas matérias e,
ao mesmo tempo, informa ao Ministro Seabra Fagundes, que
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ele pode ficar à vontade para responder ou não uma vez que
se trata, de alguma forma, de coisas concretas .
''Qual a sua opinião a respeito da constitucionalidade dos atos
administrativos do Presidente da República?''
MINISTRO SEABRA
Esta indagação visa a uma situação concreta ql1e é a situação
que todos nós estamos sofrendo .
Eu não teria condições porque são muitos atos, haverá ntos
que a meu modo de ver, serão inconstitucionais .
O próprio confisco de que todos nós fomos atingidos, não parece uma medida compatível com a Constituição, porque ela é
um confisco indireto, um confisco temporário das disponibilidades de valores . Mas, há muitas outras medidas, esta eu dou
como exemplo porque foi a ql1e mais se debateu, e assim mesmo não me fixo numa opinião• tranqüila, eu me abstenho de
me posicionar, porque eu sou interessado nisso, como todo
mundo, porque não havia auem não tivesse uma caderneta de
poupança.
A poupança não era uma exploração, era uma cautela quanto
ao esvaímento do dinheiro ; o over, sim, seria um jogo, mas a
poupança não .
Quanto às outras seria uma coisa mLtito casuística pegar uma
por uma para ter um juízo a respeito . De modo que, eu não
rne sinto em condições materiais pelo desconhecimento de cada uma das med idas, neste mundo de tantas medidas provisórias, para opinar sobre elas. Em princípio, eu acho que as
medidas provisórias foram usadas em demasia, porque elas
são inst rumentos para os casos de motivo relevante e urgência e que nem todos podem se apontar como tais, ainda nao
sei quando me diziam, mas a venda de automóveis não é uma
providência l1rgente . Eu também acho que não é uma providência urgente, embora como cidadão, pedindo a permissão
para me despir da minha condição de expositor aqui , eu acno,
que foi muito bem feito . E fazendo como se fez, botar para o
povo ver . É como pregar nas portas das mansões: casas impopulares vendidas para fazer casas populares . Porque é um
desaforo sustentar centenas e centenas de automóveis para
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pessoas, que deveriam ir para o trabalho c·omo nós vamos, às
nossas custas, e também tem mansões de alto luxo e que não
fosse de alto luxo, o governo não tem que dar morad ia a ninguém, cada um paga a sua moradia . E os que pagam a sua
moradia, porque há muitos que pagam, pagam um preço simbólico, se pagassem o preço próprio ainda era uma coisa aceitável .
Eu fico muito a vontade nisso porque todas às vezes que tive
carro oficial a minha disposição, nunca usei senão para o trabalho ; nunca, nunca, sempre utilizei com grande parcimônia .
CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA

Não havendo mais questões, dou a palavra ao debate~
dor Joaquim Correia de Carvalho Júnior para se despedir dos
ouvintes.
DOUTOR JOAQUIM CORREIA DE CARVALHO JúNIOR

Eu quero manifestar a todos vocês os meus agradecimentos
pela atenção que me dedicaram durante o período em que,
excedendo inclusive o prazo regimental, eu abusei da paciência de vocês .
Peço também desculpas por um certo emocionalismo de que
eu me revesti, mas que, na realidade, exprime um sentimento
muito próprio de desencanto, o que não quer dizer, repito, que
eu não tenha mais entusiasmo de ver este Brasil melhor . Muito obrigado .
CONSELHE:IRO FERNANDO CORREIA

Agora o debatedor
Sampaio:

Professor

Jovany de Sá Barreto

PROFESSOR JOVANY DE SA BARRETO SAMPAIO

Também a mim compete agradecer a paciência que vocês tiveram, com minha curta intervenção nos trabalhos e, principalmente, após a palestra brilhante do Ministro Seabra Fagundet, e ao mesmo tempo, louvar essa iniciativa do Presidente
Fernando Correia, do Tribunal de Contas do Estado de ?ernambuco, por esses debates feitos até a data de hoje, que são
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salutares, não só para o pessoal da Casa, mas salutares para
os administradores públicos, salutares para os cidadãos, não
só pela finalidade em si dos debates, mas pela seletividade da
escolha dos conferencistas, a começar o meu elogio pelo de
hoje, o Ministro Seabra Fagundes, a quem, antecipando-me
aos agradecimentos que o Presidente irá fazer, também agradeço o privilégio de ter presenciado a sua palestra .
Muito obrigado a todos.
CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA
Com a palavra o Ministro Seabra Fagundes:
Naquela pergunta, a penúltima qufJ me foi feita, hav1a uma
indagação sobre a possibilidade de fixar parâmetros para a
moralidade .
Estes parâmetros a jurisprudência vai fixá-los um dia . Agora,
eles serão fixados , também, na emergência de cada caso.
O caso é levado à Justiça; uma ação popular contra alguma
obra que está se fazendo ao arrepio de toda a conveniência
da adm inistração, às vezes para ajudar uma empreiteira, ou
coisa que o valha . A ação é proposta com este objetivo, e o
Judiciário vai verificar se realmente assim é . Então, naquela
espécie se verifica que a moralidade administrativa foi atingida .
No ma:s, eu quero dizer que estou muito feliz em ter vindo
aqui, quero me congratular com V . Exa., Senhor Presidente, e
com o Tribunal de Contas, por promoverem não comigo mas
com uma série de oradores, inclusive o Conselheiro Féder que
ainda ontem falou aqui, esses estudos, porque é preciso que
e:studemos a Constituição e que a submetamos a uma análise
sobre as possibilidades de ela se tornar efetiva na prática.
E, quanto aos que estiveram presentes aqui, eu fico muito
agradecido a honra que me deram de me ouvir, a bondade com
que me ouviram, e fico feliz por ter percebido que estamos todos de acordo e que é preciso consertar as coisas para que o
Brasil seja o que deve ser . Muito obrigado .
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CONSELHEIRO FERNANDO CORREIA

Em nome do Tribunal de Contas, agradeço ao Ministro Seabra Fagundes pela exposição feita, pela sua disposição em
atender ao nosso convite e por nos ter brindado com esta belís~ima aula nesta tarde
o

Agradeço também aos debatedores, advogado Joaquim Correi a de Carvalho Júnior e ao Professor Jovany Sá Barreto Sampaio, que muito contribufram para o êxito desta tarde encerrando o nosso Seminário
o

Aos presentes, também agradeço por terem, com suas formulações, com suas questões durante todo o curso do Seminário , abrilhantando mais este Seminário realizado pelo Tribunal de Contas
o

E a todos mu ito obrigado

o

..,
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Presidente Fernando José de Melo Correia, Ministro Seabra Fagundes, fl~ Joaquim
Correia de Carvalho Júnior e Dr. Jovany de Sá Barreto Sampaio, em con •..,, t~ncl a sobre
O Tribt.:nal de Contas e a Moralidade Administrativa

