Regimento Interno
do Tribunal de Contas
do Estado de Pernambuco

TÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNAL

CAPITuLO I
DA SEDE. JURISDIÇÃO
E COMPETÊNCIA DO TRmUNAL
Art. 1'! - O Tribunal de Contas, órgão
constitucional de Controle Externo, com j urisdição em todo território do Estado de Pernambuco, tem sua sede na cidade do Recife.
§ 1«:? - A jurisdição estende-se aos órgãos
que, funcionando fora dos limites geográficos
do Estado, façam parte de seu aparelhamento
administrativo.
§ 22 - A jurisdição referida neste artigo é
exercida sobre as pessoas e matérias sujeitas à
sua competência.
Art. 2!? - O Tribunal de Contas do Estado
compõe-se de 7 (sete) Conselheiros, escolhidos
na confonnidade do q ue dispõem as Constituições Federal e Estadual.
Art. 3Q - Integram a organização do Tribunal:
I - Tribunal Pleno
ri - Primeira e Segunda Câmaras
Presidência e Vice-Presidência
1V - Corregedoria Geral
V - Auditoria Geral
VI - Procuradoria Geral
Diretoria Geral
Parágrafo Único- O Tribunal definirá, em
Resolução, a estrutura, as atribuições e o funcionamento dos órgãos de seus serviços auxiliares.
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CAPÍTULO O
DA COMPETÊNCIA DO TRIDUNAL
Art. 4'! - Nos tennos da Constituição do
Estado e de sua Lei Orgânica, compete ao Tribunal de Contas:
I - elaborar seu Regimento Interno e or172

ganizar os Serviços Auxiliares;
n - expedir atos e instruções normativas
sobre matéria de sua atribuição e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos, com a obrigação de seu cumprimento,
sob pena de responsabiJidade;
ID - propor à Assembléia Legislativa a
criação, transformação e extinção de cargos dos
Serviços Auxiliares e a fixação de sua respectiva remuneração, observados os limites orçamentários estabelecidos em lei;
IV - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado, emitindo parecer prévio, a ser elaborado em 60 (sessenta)
dias, a contar do seu recebimento, nos termos
do artigo 30, I, da Constituição Estadual;
V - emitir parecer prévio, no prazo de 60
(sessenta) dias, sobre as contas prestadas
anualmente pelos Poderes Legislativo e Judiciário;
VI - conceder licença, férias e outros
afastamentos aos Conselheiros, Auditores e
Procuradores do Tribunal e, dependendo de
inspeção, por Junta Médica, a licença para tratamento de saúde, por prazo superior a 180
(cento e oitenta) dias;
VU - responder às consultas formuladas
sobre matéria de competência do Tribunal, por
órgão da administração estadual ou municipal,
inclusive fundações (até o nível de chefe de
unidade orçamentária), bem como por qualquer
membro dos Poderes Legislativo ou Judiciário;
Vlll - propor à Assembléia Legislativa a
fixação dos vencimentos dos Auditores e membros da Procuradoria Geral;
IX - decidir sobre denúncia contra responsáveis por dinheiro, bens ou valores pdbficos nas administrações estadual ou municipal,
encaminhada por qualquer cidadão, partido
político. associação ou sindicato, na forma ~

vista na sua Lei Orgânica e oeste Regimento;
X - representar aos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário sobre irregularidades e
abusos que se verifiquem na administração financeira e orçamentária dos órgãos sujeitos à
sua jurisdição;
XI - julgar as contas dos administradores
e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores pdblicos das unidades dos Poderes do Estado, dos Municípios e das entidades da administração indireta, inclufdas as fundações, fundos e sociedades instituídas ou mantidas pelo
poder público estadual e municipal, e as contas
daqueles que deram causa a perda, extravio ou
outra irregularidade de que resulte dano ao erário estadual ou municipal;
XII - exercer a ftscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das unidades dos Poderes Estadual e Municipal, como também das demais entidades referidas no inciso anterior;
XIII - decidir sobre a legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência, economicidade, moralidade, publicidade, aplicação de subvenções e
reodncia de receita, no julgamento das contas e
na fiscalização que lhe compete;
XIV - eleger seu Presidente, Vice-Presidente e Corregedor Geral;
XV -aplicar aos responsáveis as sanções
previstas no art. 52 e seguintes da Lei Orgâníca:
XVl - realizar, por iniciativa própria, da
Assembléia Legislativa ou de Câmaras Municipais, de Comissão Técnica ou de Inquérito, inspeção e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e nas entidades da
administração indireta, inclufdas as fundações e
sociedades institufdas ou mantidas pelo Poder
Público Estadual ou Municipal;
xvn - prestar as informações solicitadas
pela Assembléia Legislativa e peJas Câmaras
Municipais, por qualquer de suas respectivas
Comissões, sobre fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e
sobre os resultados de inspeções e auditorias
realizadas;
xvm - encaminhar, trimestral e anualmente, à Assembléia Legislativa relatório de
suas atribuições.

CAPÍTULOID
DA COMPETÊNCIA
DO TRIBUNAL PLENO
Art. 5!?- Compete ao TribunaJ Pleno:
1 - aprovar os Regulamentos da Corregedoria Geral, Auditoria Geral, Procuradoria Geral e Serviços Auxiliares;
n - aprovar a proposta orçamentária do
Tribunal de Contas, bem como as referentes a
créditos adicionais:
m- decidir sobre os recursos interpostos,
na forma da lei e deste Regimento:
a) contra as suas decisões e atos no caso
de competência originária;
b} contra decisões e despachos do Presidente do Tribunal;
c) contra as decisões das Ornaras e pedidos de revisão de suas decisões, bem
como os embargos infringentes opostos
contra seus julgados.
JV - fixar normas para os concursos destinados ao provimento dos cargos de seu quadro
de pessoal;
V - decidir sobre os incidentes que não
forem da competência do Presidente ou dos Relatores;

VI -adotar, quando verificar a ilegalidade
de qualquer despesa, as seguintes medidas:
a) assinar prazo razoável para que o
órgão da admmistração pública tome
as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei:
b) sustar, se não atendido, a execução do
ato impugnado, exceto em relação a
contrato;
c) solicitar à Assembléia Legislativa, em
caso de contrato, que detennine a medida prevista na alfnea anterior ou outras necessárias ao resguardo dos objetivos legais.
VII- criar delegações;
vm - fixar, de ofício, o débito dos respon~veis que, em tempo oportuno, não houverem apresentado suas contas, nem devolvido os
livros e documentos de sua gestão;
IX - mandar exped.ir quitação em favor
dos responsáveis, uma vez aprovadas suas contas;
X - decidir sobre os casos de impedimen173

to, incompatibilidade ou suspeição opostos aos
Conselheiros;
XJ - decidir pela sustação de contrato, na
hipótese do § 22 do artieo 30 da Constituição
Estadual:
x:n - uniformizar a jurisprudência do Tribunal e expedir súmulas sobre a matéria de sua
competência;
Xll1- apreciar, na sessão imediata que se
seguir ao recesso, as decisões adotadas pelo
Presidente;
XlV-apreciar, para fins de re~1;,tro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a
qualquer t(tulo, praticados diretamente por Chefes de Poderes Estaduais, excetuados os em
comissão;
XV - impor multas, quando as prestações
de contas, feitas por servidores do Tribunal,
apresentarem irregularidades nos adiantamentos
ou suprimentos.

CAPÍTULO I\
DAS CÂMARAS
Art. 62 - O Tribunal dividir-se-á em (02)
duas Câmaras.
Art. 711- As Primeira c Segunda Câmara~
compor-se-ão de (03) três Conselheiros. cada
.orna, escolhidos por sorteio pelo Presidente do
Tribunal, na última sessão ordinária do ano.
Parágrafo Único - Os Conselheiros. escolhidos para compor as Câmaras, a integrarão pelo prazo de (01) um ano.
Art. 89 - O Presidente do Tribunal não
participará da composição das Câmaras.
Art. 9Q - Será permitida a permuta ou remoção voluntária dos Conselheiros de uma para
outra Câmara, com anuência do Tribunal Pleno.
Art. JO - A Primeira Câmara será presidida pelo Vice-Presidente e a Segunda pelo Conselheiro mais antigo.
Parágrafo Único - O Presidente da Câmara exercerá o direito a voto em qualquer processo a ele submetido.
Art. li - Cada Câmara somente poderá se
reunir com a presença de (2) dois Conselheiros,
sendo um deles efetivo.
Art. 12 - Na ausência ou impedimento do
Presidente da Câmara, será ele substirofdo pelo
Conselheiro mais antigo, dentre os demais integrantes da Câmara.
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Art. 13 - As Pnmeira e Segunda Câmaras
reunir-se-ão em sessão ordinária de Segunda a
Sexta-feira, na forma a ser definida na última
sessão ordinária do ano, observado o disposto
no artigo 72 deste Regimento.
Art. 14 - As Câmaras poderão realizar
sessões extraordinánas, por convocação de seu
presidente ou dois dos seus membros, mediante
comumcação aos demais e ao Procurador Geral
no mfnimo com vinte e quatro horas de antecedência.
An. 15 - Dos trabalhos das Câmaras o
Secretário das Sessões lavrará minuciosa ata,
em que se registrarão os assuntos tratados, as
deliberações tomadas, os julgamentos realizados
e demais ocorrências.
Art. 16 - Entendendo qualquer das Câmaras, por maioria, que a matéria em julgamento é
de alta relevância ou indagação, remetê-la-á ao
conhecimento e JUlgamento do Tribunal Pleno,
funcionando como Relator o Conselheiro a
quem coube o feito por dic;tribuição na respectiva Câmara.
Art. I 7 - Aplicam-se às Câmaras. no que
couber. as dispos1ções con\tantcs da Se~.rão TI,
Capftulo 11, do T(tulo 11. relativas à Ordem dos
Trabalhos nas Sessõc~.
Art. 18 -Compete as Câmaras:
I - apreciar, pare~ fins de registro a legalidade das concessões miciais das aposentadorias, transferências para reserva, reformas e
pensões, não dependendo de '>Ua dectsão as melhorias postenores:
n - julgar as contas dos órgãos e entidades públicas com personalidade JUndica de direito privado cujo capital pertença, exclusiva ou
majoritariamente, ao &cado ou a qualquer entidade de sua administração mdireta:
IIl -julgar as contas dos órgãos e entida·
des da administração direta, 1ndireta, das fundações, serviços sociais autônomos e órgãos
congêneres;
TV - emitir parecer prévio sobre as contas
dos Prefeitos e das Mesas Diretoras das Câmaras Municipais
V -apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admi,.são de pessoal, a qualquer tftulo, na admimstração direta e mdireta,
inclufdas as fundações instttu(das ou mantidas
pelo Poder Público, excetuadas as nomeações
para cargo de provimento em comissão, e aque-

las referidas no item XIV, do Art. 5~ deste Regimento;
VI - apreciar, no âmbito das administrações Estadual e Municipal, a legalidade dos
processos de licitação e contratos administrativos;
vrr - julgar as contas relativas à aplicaç.ão
de recursos estaduais transferidos aos Munidpios;
vm - julgar as contas, de instituições,
órgãos e entidades, relativas a subvenções ou
auxfiios concedidos pelo Estado.

CAPÍTULO V
DOS CONSELHEIROS

S_f3;ÇÃO I
DISPOSIÇAO PRELIMINAR
Art. 19 - Aos Conselheiros compete o
tratamento de Excelência e, ao deixarem o
exerc(cio do cargo, conservarão o tftulo e as
honrarias a ele inerentes.
SEÇÃO IT

DA POSSE E DO COMPROMISSO
Art. 20 - O Conselheiro nomeado tomará
posse perante o Presidente, em sessão especial
do Tribunal, prestando compromisso de bem
cumprir os deveres do cargo, considerando-se,
desde esse momento, no exercício de sua
função.
Parágrafo Único - Da posse e do compromisso lavrar-se-á, em livro especial, um termo que será assinado pelo Presidente do Tribunal e pelo Conselheiro empossado.
Art. 21 - O prazo para a posse do Conselheiro nomeado é de (30) trinta dias consecutivos, contados da data da publicação do ato de
nomeação no Diário Oficial, podendo ser prorrogado, por justa causa, mediante requerimento
do interessado, por até (90) noventa dias, nos
tennos do art. 89 da Lei n~ I 0.651, de 25 de
novembro de 199,1 (Lei Orgânica).
Parágrafo Unico - Não se verificando a
posse no prazo deste artigo, o Presidente do
Tribunal comunicará o fato ao Governador do
Estado e ao Presidente da Assembléia Legislativa, para fins de direito.

SEÇÃOID
DAS ANTIGUIDADES
Art. 22 - A antiguidade dos Conselheiros
regular-se-á:
I - pela data da posse;
TI - pela data da nomeação, se a data da
posse for a mesma;
pelo temJX> de serviço pliblico, se
coincidirem as datas referidas nos itens anteriores;
IV - pela idade, se não forem suficientes
os critérios acima estabelecidos.
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SEÇÃO IV
DAS SVBSTITVJÇÕES
Art. 23 - O Presidente do Tribunal será
substituído nas férias, licenças, afastamentos
legais, faltas e impedimentos, pelo Vice-Presidente, e na ausência deste, pelo Conselheiro
efetivo mais antigo em exercício.
§ I ~ - Os Conselheiros, nos casos previstos neste artigo, serão substituídos pelos Auditores, mediante convocação do Presidente do
Tribunal, obedecida a ordem de antiguidade. de
acordo com os critérios mencionados no artigo
anterior.
§ 2~ - A convocação de Auditores poderá
ser feita também para efeito de completar~se o
quorum das sessões.
§ 32 - No caso de vacância do cargo de
Conselheiro, será convocado um Auditor para
exercer a função, até novo provimento e respectiva posse, obedecido o disposto no artigo 41

deste Regimento.
§ 4~ - Vagando a Presidência, cabe ao
Vice-Presidente exercê-la; vaga a Vice-Presidência, a sucessão caberá a um dos Conselheiros, por odem de antiguidade. Em ambos os casos, a substituição perdurará até a eleição, observado o disposto no item rrr, do artigo 27 deste Regimento.
§ 5~ - Os afastamentos de curta duração,
inclusive por motivo de férias, não constituirão
impedimento para a continuidade da distribuição de feitos ao Conselheiro substituído,
cabendo ao Auditor que o substituir processar e
relatar normalmente tais processos.
· § 6Q - O substituto ou o substitufdo não
votará nos feitos sobre os quais um já tenha vo175

ta<to em sessão anterior ao afastamento ou a
rr1ssunção do último.
SEÇÃO V
DAS FÉRIAS E DAS UCENÇAS
Art. 24 - Em cada ano civil, os Conselheiros terão direito a (60) sessenta dias de férias
individuais, concedidas sem prejuf1o de vencimentos c de quaisquer vantagens inerentes ao
exercfcio do cargo.
§ I!! - Não poderão go7N férias ao mesmo
tempo:
I - O Presidente e o Vice-Presidente do
Tribunal:
TI - mais de (03) três Conselheiros.
2~ - As férias poderão ser interrompidas, bem como fracionados os respectivos
perfodos.
Art. 25 - As licenças ou férias dos Conselheiros, Procurador Geral e Auditor Geral serão
concedidas pelo Plenário, mediante comunicação do interessado.
Parágrafo ( nico Os Conselheiros, para
Iins de direito, comumcarão ao Presidente e esrc ao Tribunall qualquer Interrupção das férias.
A!-. licen"as para tratamento de
An. 26
sat~dc dos Conselheiros ~rão concedidas pelo
Pleno, a n.:4ucrimento do interessado, mediante
atestado médico, quando não ultrapassar o prato de cento c oitenta ( 180> dias, e, se forem por
maior penodo, mediante laudo da Junta Médica
do Estado.

*

SF.< " O VI

DA EU:IÇAO LJO PRESIDENTE,
DO VICE-PRESJDENTE
F. DO CORREGEDOR GERAL
An. 27 - O Prcs1deme, o Vice-Presidente
e o Corregedor Geral do rribunal serão eleitos
por seus pares, para mandato de um ano, permitida uma única reeleição, observadas as seguintes normas:
I - terão direito a voto apenas os Conselheiros efetivos, procedendo-se, para esse fim, à
convocação dos que estiverem em gozo de férias ou licença, com a necessária antecedência;
n -· a eleição far-se-á por escrutfnio secreto em sessão especial, após a última sessão ordinária do mês de dezemt>ro ou, no caso de
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vacância de cargo, na primeira sessão ordinária
após essa ocorrência, exigindo-se a presença
de, pelo menos, quatro Conselheiros efetivos,
incluído o que presidir o ato;
Ill - o eleito para a vaga eventual completará o tempo de mandato do antecessor;
IV - não se procederá a nova eleição se
faltarem menos de 60 (sessenta) dias para o
término do mandato, hipótese em que o VicePresidente ou, na ausência deste, o Conselheiro
mais antigo assumirá a Presidência e exercerá o
tempo restante do exercfcio;
V - será eleito e proclafll3do em primeiro
lugar o Presidente, em segundo o Vice-Presidente e, logo após, o Corregedor Geral;
VI - considerar-se-á eleito o Conselheiro
que obtiver a maioria de votos dentre os presentes; em caso de empate, será considerado eleito
o Conselheiro mais antigo, de acordo com os
critérios estabelecidos no art. 22, deste Regimento.
Parágrafo Único - Não se interromperão
as licenças ou féria s dos Conselheiros efetivos,
convocados para votarem nas eleições de que
trata este artigo.
Art. 28 - Ocorrerá a vacância da Presidência, da Vice-Presidência e da Corregedoria
Geral do Tribunal:
I - pela renúncia:
11 - pela aposentadoria:
Til- pela perda do cargo de Conselheiro:
IV - pelo falecimento.
Parágrafo Único - Ocorrida a vacância.
proceder-se-á de acordo com o disposto no artigo ant.erior.
Art. 29- O Presidente, o Vice-Presidente
e o Corregedor Geral eleitos tomarão posse em
sessão especial do Tribunal, que se realizará no
primeiro dia útil do mês de janeiro do ano seguinte ao da eleição, salvo na hipótese do item
II, in fine, do art. 27, quando a posse se verificará logo após a eleição.

CAPITuLO VI
DAS ATRmUIÇÕES DOS ÓRGÃOS E
DOS MEMBROS DO TRmUNAL
SEÇÃO I
DA COMPETÊNCIA DOS CONSELHEIROS

Art. 30 - Compete aos Conselheiros:

I - relatar, em sessao. os processos que
lhes forem distribuídos;
ll - solicitar, na fonna deste Regimento,
vista do processo em julgamento, de que não
for Relator;
m - proferir voto, oral ou escrito, nas
sessões em relação aos processos submetidos à
apreciação do Tribunal, nos termos deste Regimento;
IV - solicitar informações sobre assuntos
relativos ao Tribunal e aos processos submetidos à sua apreciação.
DA COMPETÊNCIA DO
CONSELHEIRO RELATOR
Art. 31 - Ao Conselheiro Relator compe-te:

I - presidir a instrução de feito detenninando todas as providências e diligências e proferindo os despachos interlocutórios necessários
àquele fim, respeitadas as instruções do Tribunal;
II - decidir sobre os incidentes relativos
ao pedido principal;
m - determinar, a seu prudente arb(trio, o
andamento urgente do processo ou expediente
que lhe tenha sido distribu(do;
rv - deferir, em qualquer fase, ressalvadas as exceções previstas neste Regimento e
com as devidas cautelas, pedido de vista de autos ao respectivo interessado e o fornecimento
de certidões de feito em andamento:
V - determinar ao órgão competente as intimações e notificações, na fonna prevista em
lei e neste Regimento;
VI - assinar os of(cios expediC:us em processos dirigidos a qualquer autoridade ou pessoa correlacionada com o processo a ele distribu(do, podendo delegar essas atribuições ao Diretor Geral;
vn - relatar os feitos.;
Parágrafo Único -O Relator é competente
para decidir sobre atos ou termos posteriores~
exceto os recursos.
SEÇÃOID
DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE

E DO VICE-PRESIDENTE
Art. 32 - Compete ao Presidente do Tri-

bunal:
I - dirigir o Tnõunal e representá-lo nos
atos públicos e solenidades ou, quando tal não
for poss(vel, diligenciar sua substituição po1
Conselheiro ou funcionário, se for o caso;
n -cumprir as deliberações do Pleno~
IIJ -dar posse e exerc(cío, bem como expedir os atos relativos às relações jurídico-funcionais dos Conselheiros, Auditores, Procuradores e servidores dos Serviços Auxiliares do
Tribunal;
IV - praticar todos os atos da administração de pessoal e os da administração financeira do Tribuna\, elaborando, inclusive, a programação financeira de suas dotações;
V - autorizar despesas nos casos e limites
estabelecidos em lei;
VI - assinar a correspondência, os livros,
os documentos e quaisquer outros papéis oficiais;
VU - corresponder-se diretamente com os
Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judictário, e com outras autoridades·
VITI - dar ciência ao Tribunal de qualquer
offcio, pedido de informação, resolução e
quaisquer outros expedientes recebidos, de interesse geral;
IX - propor ao Pleno emendas ao Regimento;
X -expedir instruções nonnativas;
XI - determinar a realização de inspeções
especiais:
xn - submeter à decisão do Pleno as
matérias administrativas de competência deste,
bem como aquelas que, a seu ju(zo, entender de
interesse do Tribunal e não constem da norma
legal ou regimental expressa;
XIII - prestar as informações que lhe torem solicitadas pelos Conselheiros ou pelos Poderes públicos;
XIV - designar Conselheiros, Auditores,
Procuradores e Servidores a fim de, isoladamente ou em comissão, promoverem estudos de
interesse do Tribunal:
XV -resolver, a seu prudente arbítrio, as
questões de ordem suscitadas nas reuniões
plenárias;
XVI - despachar petições de juntada, bem
como as de desistência ou retirada de pedido e
outras concernentes ao encaminhamento dos
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processos, quando não seja de competência do
Relator;
XVll - convocar as sessões do Tribunal
Pleno e presidi-las, orientando os trabalhos;
xvm - aplicar penas disciplinares, na
forma da lei;
XIX - designar servidor para secretariar
as sessões do Tribunal, nas faltas e impedimentos do Secretário das Sessões:
XX - determinar intimações em processos
de destaque;
XXI - declarar facultativo o ponto, bem
-:orno detenninar a suspensão de expediente,
quando for o caso;
XXTI - prover os cargos do Quadro de
Pessoal dos Serviços Auxiliares, na fonna da lei
e deste Regimento~
XXlli -colocar servidores do Tribunal à
disposição de outros órgãos da Administração
Pública, bem como requisitar servidores, com
prévia anuência do Pleno;
XXIV - atendendo a pleito do Conselheiro, solicitar que servidores da administração
pt.fulica sejam colocados à disposição do Tribunal para exercer cargo em comissão em seu respectivo gabinete;
XXV - decidir sobre cxoneraçao, demissão, aposentadorias, disponibilidade, férias,
licenças ou outras vantagens legais dos servidores do Tribunal;
XXVI - votar em casos expressos e nos
de empate, na forma da lei e deste Regimento:
XXVll - apresentar ao Pleno até 31 de
dezembro, relatório das atividades do Tribunal
no exercfeto a se encerrar.
Parágrafo Unico - O Presidente poderá
delegar ao Chefe do seu Gabinete a função de
representá-lo e ao Diretor Geral as previstas nos
itens XVI e XVill, deste artigo.
Art. 33 - Compete ao Vice-Presidente do
Tribunal:
I - substituir o Presidente em suas tattas,
férias, licenças e impedimentos, bem como no
caso de vacância do cargo, observado o disposto neste Regimento;
TI - auxiliar o Presidente no exercício de
suas funções, quando for para tanto solicitado;
-representar o Tribunal, por delegação
do Presidente, em solenidade ou quajsquer outros atos plfulicos;
IV -exercer outras atribuições, por dele178
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gação do Presidente.

CAPÍTULO VD
SEÇÃO I
DA CORREGEDORIA GERAL
COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 34 - A Corregedoria Geral do Tribunal de Contas, órgão de controle disciplinar,
fiscalização e orientação técnica, exercerá correição sobre todos os órgãos do Tribunal de
Contas, com o objetivo de garantir sua regularidade, eficiência e eficácia, bem como a efetividade do cumprimento de suas decisões.
Art. 35 - A Corregedoria Geral tem sua
composição, estrutura organizacional e atribuições previstas em lei e neste Regimento e
seu funcionamento será estabelecido em regulamento próprio, aprovado pelo Tribunal Pleno.
Art. 36 - Os atos do Conselheiro Corregedor Geral serão expressos:
a) por meio de despacho, of(cios ou portarias, pelas quais ordene qualquer ato
ou diligência, proponha pena disciplinar ou mande extrair certidões para
fundamentação de ação penal ;
b) por meio de cotas marginais, em que
faça simples advertência ou censura;
c) por meio de provimento para instruir,
no âmbito do Tribunal, em todos os nfveis, autoridades c funcionários, evitar
ilegalidade, emendas, erros e coibir
abusos, com ou sem cominação.
Parágrafo Único - Os provimentos que
contiverem instruções gerais serão publicados
na íntegra.
SEÇÃO li
DAS ATRIBUIÇÕES DO
CONSELHEIRO CORREGEDOR GERAL
Art. 37 - Compete privativamente ao
Conselheiro Corregedor Geral:
I - exercer a correição em todos os órgãos
do Tribunal, obrigatoriamente, pelo menos uma
vez por ano;
Il - realizar, ex-ofício. sempre que entender nCC'ess~rio, ou mediante provocação,
in_speções ou correições parciais nos órgãos do
Tribunal;

m-

conhecer e decidir sobre as reclaapresentadas contra atos
correicionais,
mações
processuaJ ou funcioordem
boa
à
atentatórios
houver remédio legal
não
que
em
casos
nal, nos
especffico;
IV - propor ao Presidente do Tribunal a
aplicação de penas disciplinares a funcionários
do Tribunal que descumprirem provimento, ato,
decisão, recomendação ou despacho correicional;
V - relatar todos os recursos na esfera
administrativa interpostos contra atos da Presidência do Tribunal, bem como os processos
administrativos disciplinares, quando implicarem punições e forem da competência do Presidente do Tribunal~
VI - verificar nos processos pendentes a
existência de irregularidades ou nulidades sanáveis, anotando-as em despacho fundamentado;
VII - adotar providências sobre o andamento dos processos, qualquer que seja a fase
em que estiverem;
VID - comunicar ao Presidente do Tribunal o abandono de cargo por parte de funcionários do Tribunal de Contas;
IX - exercer a inspeção e correição geral
permanente nos vários serviços do Tribunal de
Contas, verificando, inclusive, o cumprimento
dos prazos regimentais e fixando nos provimento... da Corregedoria Geral os períodos para a
reali7ação de tais inspeções:
X - fiscalizar, em caso de imputação de
débito ou de aplicação de multa, o cumprimento
da respectiva decisão, inclusive quanto ao prazo
para o seu recolhimento;
XI- verificar se as diligências detenninadas pelo Tribunal Pleno, pelas Câmaras, ou por
despacho do Relator estão sendo devidamente
cumpridas;
Xll- deterntinar a devolução ao Relator.
mediante despacho, de processo referente a recolhimento de débito de multa, ou a realização
de diligência, desde que os respectivos prazos
tenham sido injustificadamente ultrapassados;
XIII- ordenar, em caso de extravio, arestauração de autos ou pedir à repartição interessada que o faça.
Parágrafo Único - Para efeito do disposto
nos incisos X, XI, XII e Xlll, deste artigo, a
autoridade ou órgão interessado fará ao Corregedor Geral as devidas comunicações.

Art. 38 - Compete ainda ao Corregedor
Geral:
a) propor ao Presidente do Tribunal pena
aos funcionários do Tribunal de Contas, independentemente de correição;
b) determinar a publicação no Diário Oficial do Estado, ao fim de cada semeslre, de relatório dos processos distribufdos e julgados por cada Conselhei-

ro.
CAPÍTULOVID
DA AUDITORIA GERAL
Art. 39 - A Auditoria tem sua composição, organização e atribuições previstas em lei
e neste Regimento e seu funcionamento será estabelecido em regulamento próprio, aprovado
pelo Tribunal.
Art. 40 - Quando não estiverem substituindo os Conselheiros e por despacho do Relator, compete aos Auditores a execução de Relatórios prévios na fase de instrução dos processos, requerendo ao Relator do feito a realização
das diligências que entender necessárias à realização dos trabalhos.
Art. 41 - Os Auditores substituirão os
Conselheiros em suas faltas, impedimentos, férias e licenças, bem como na hipótese de vacância dos respectivos cargos, mediante convocação do Presidente, observada a ordem de antiguidade, de acordo com os critérios estabelecidos pelo art. 22, deste Regimento.
Art. 42 - Desde que solicitado pelo Presidente ou pelo Relator, a Auditoria Geral emitirá
relatório prévio, no prazo de 20 (vinte) dias,
prorrogável por igual período, a funde melhor
instruir os processos referentes a:
I - aposentadorias, refonnas, transferências para a reserva e pensões,
II - consultas quanto à aplicação de normas de fiscalização financeira e orçamentária;
m - prestação de contas de órgão da administração direta ou indireta do Estado e dos
Municípios;
IV - demlncias de irregularidades na aplicação de dinheiro público;
V - tomadas de contas de responsáveis
por dinheiro, bens ou valores públicos;
VI- outros processos, a critério do Presidente do Tribunal ou do Conselheiro-Relator.
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Parágrafo Único - No excrclcio das atribuições previstas neste artigo, a Auditoria Geral
poderá:
I - solicitar aos órgãos competentes do
Tribunal as informações complementares ou
elucidativas que julgar indispensáveis;
11 - promover diligências de qualquer natureza nos processos que lhe forem presentes,
nos tennos da Resolução T.C. n2 03, de 20 de
outubro de 1988.
lii - denunciar ao Tribunal ilegalidade, irregularidade e abusos na administração financeira e orçamentária de órgãos ou funcionários
da administração direta e indireta do Estado e
dos Munic(pios.
Art. 43 - Os Auditores não poderão exercer funções ou comissões nos Serviços Auxiliares do Tribunal.
Art. 44 - O cargo em comissão de Auditor
Geral será preenchido por indicação do PreSlte.
Parágrafo Único- Caberá ao Auditor Geral:
I - coordenar os trabalhos dos Auditores,
distribuir entre eles os processos para a emissão
dos relatórios prévios c avocá-los;
11 - propor ao Presidente a nomeação ou
exoneração de pessoas para exercerem os cargos em comissão de Secretário da Auditoria Geral c do Auditor Geral.
Art. 45 -O Auditor. quando no exercfcio
do cargo de Conselheiro, terá as mesmas garantias. vencimentos e impedimentos do titular, não
podendo, entretanto, votar c ser votado na
eleição para Presidente, Vice-Presidente e Corregedor Geral.
Art. 46 - Não poderá haver, simultaneamente, mais de 03 (três) Auditores em férias.
\....APITULO IX
DA PROCURADORIA GERAL

Art. 47 - A Procuradoria Geral tem sua
organização, competência e atribuições estabelecidas em lei e neste Regimento e o seu funcionamento será disciplinado em Regulamento
próprio, aprovado pelo Tribunal.
:\.rt. 48 - O parecer da Procuradoria Geral
~ obrigatório nos processos referentes a recursos e outros que forem determinados em lei,
Regimento ou Resoluções do Tribunal.
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§ I~ - A Procuradoria Geral emitirá parecer em qualquer processo, no prazo de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por iguaJ período, desde
que solicitado peJo Presidente, pelo Relator ou
pelo Pleno.
§ 2\? - Se depois do pnrecer da Procuradoria Geral, tiver havido alguma juntada de documento ou de alegação da parte interessada,
terá ela vista dos autos para dizer sobre os novos elementos.
§ 3!:! - Em caso de urgência, a vista será
dada em sessão após o relatório.
§ 4~ - Proceder-se-á da mesma forma se a
juntada for feita em sessão.
Art. 49 - Antes de emitir seu parecer, a
Procuradoria Geral poderá:
I - solicitar aos órgãos competentes do
Tribunal as informações complementares ou
elucidativas que entender convenientes;
n - requerer ao Presidente ou ao Conselheiro Relator qualquer providência ordenatória
dos autos que lhe pareça indispensável à melhor
instrução da matéria.
Art. 50 - Nos pareceres finais, a Procuradoria Geral pronunciar-se-á sobre o mérito do
processo, após qualquer preliminar que venha a
articular.
Parágrafo Único - Se o requerimento a
que alude o item D do artigo anterior for indefendo pelo Presidente ou Conselheiro Relator, a
Procuradoria Geral argüirá a matéria preliminar
que entender cab(vel, manifestando-se também
sobre o mérito.
Art. 5 I - Ao Procurador GeraJ Adjunto
compete auxiliar o Procurador Geral, emitindo
pareceres e substituindo-o nas licenças, faltas,
impedimentos e afastamentos legais, bem como
na vacância do cargo até o respectivo provimento.
§ I~ - A substituição do Procurador Geral
constará de comunicação do substituto ao Presidente e a cessação da substituição será comunicada ao Presidente pelo Procurador Geral.
§ 2\? - A substituição do Procurador Geral
Adjunto será feita por um Procurador, observada a 111ti2Uidade no cargo..~ 3~ - Aos Procuradores compete auxiliar
o Procurador Geral, emitindo pareceres e realizando outras tarefas inerentes ao cargo

CAPÍTULO X

DOS SERVIÇOS AUXILIARES

..

Art. 52 - Os Serviços Auxiliares do Tribunal, que compreendem todos os órgãos técnicos e administrativos, terão organização, quadro, atribuições e composição fixados em lei,
em resoluções e regulamentos específicos baixados pelo Pleno.
Parágrafo Único - Integram os serviços
Auxilares:
l- Gabmete da Presidência (GP)
n - Gabinete dos Conselheiros (GC)
Jll - Gabinete do Corregedor GeraJ
CGCG}
IV - Gabinete do Auditor Geral (GAG)
V -Gabinete do Procurador Geral (GPG)
V I - Diretoria Geral (00)
Art. 53 - As funções de execução do controle externo da administração direta e indireta
do Estado e dos Munidpíos, inclusive as respectivas Fundações, instirufdas por lei, serão
exercidas pelo Tribunal, de fonna descentralizada, por intermédio da Diretoria Geral que, para esse fim, terá organização adequada, distribufda entre órgãos de auditoria financeira e orçamentária e de apoio administrativo.

TÍTULO IIJ
DO FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL
CAPÍTULO I
DA INSTRUÇÃO E
DISTRffiUIÇÃO DOS PROCESSOS

-I

i

Art. 54 - Todo processo submetido à
apreciação do Tribunal será de imediato distribufdo a um Conselheiro, pela Divisão de Comunicações.
§ I ~ - Se dois ou mais processos forem
cone~os serão distribu(dos, de preferência, a um
só Relator e julgados, sempre que poss(vel, na
mesma sessão.
§ 2!? - Os processos referentes às contas
anuais do Governador do Estado obedecerão,
na distribuição, ao sistema de rodízio, a começar do Conselheiro mais antigo.
§ 3!? - Ao Conselheiro eleito Presidente
não se distribuirão feitos, desde a sua posse, e
os que lhe tiverem sido distribu(dos anteriormente e não relatados passarão, automaticamen-

te, ao que houver deixado aquela função.
§ 4!? - Se o Conselheiro a quem for distribu(do o processo se der por impedido ou suspeito será feita nova distribuição.
Art. 55 - Durante a instrução do processo,
o Relator poderá solicitar parecer da Procuradoria Geral, relatório prévio da Auditoria ou
mesmo relatório aditivo ou complementar do
órgão especffico, sendo de seu arbítrio prazo de
conclusão de tais exigências.
1\rt. 56 - A. conclusão dos autos será precedida pela instrução do processo por parte dos
órgãos auxiliares competentes do Tribunal.

CAPITULOU
DO TRmUNAL PLENO
SESSÃO J
DAS SESSÕES
Art. 57 - As sessões do Pleno, convocadas privativamente pelo Presidente, serão ordinárias, extraordinárias, especiais e administrativas.
§ 1'? - O Pleno se reunirá em sessão ordinária às 4!!s feiras, às 8:00 (oito) horas.
§ 2~ - Não haverá sessão ordinária no
perfodo de 20 (vinte) a 30 (trinta) de junho e de
20 (vinte) de dezembro a 6 (seis) de janeiro, de
cada ano.
§ 3!? - As sessões extraordinárias serão
convocadas, pelo Presidente, ou pela maioria
absoluta dos Conselheiros, para apreciação e
deliberação de qualquer matéria urgente, devendo tal convocação ser feita com antecedência.
§ 4!? - Ocorrendo convocação de sessão
extraordinária ou especial, não será realizada
sessão ordinária se houver coincidência de data
e horário.
§ 5!? - As sessões especiais serão convocadas pelo Presidente e terão por objeto:
a) a solenidade de posse do Presidente,
do Vice-Presidente e do Corregedor
Geral;
b) a solenidade de posse de Conselheiro
ou Procurador Geral;
c) a realização das eleições para Presidente, Vice-Presidente do Tribunal e Corregedor Geral~
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d) a prática de atos de caráter c(vico ou
social;
e) o exame de questões internas e de outras que não importem julgamento;
f) apreciação das contas do Governador
do Estado:
g) a realização de outros atos solenes, a
critério do Tribunal Pleno.
Art. 58- As sessões administrativas serão
realizadas para exame de matéria de interesse
do Tribunal.
Art. 59 - As sessões serão públicas, salvo
quando se tratar de questões que, por sua naturc;a, exijam ou aconselhem reserva.
§ I~ - Aos altos representantes dos três
Poderes fica assegurada a faculdade de comparecer às sessões do Tribunal, a ftm de, em
plenário, aduzirem aos Conselheiros os motivos
que levaram a Administração à prática de determinado ato, podendo se fazer acompanhar de
técnicos na matéria a se explanar, os quais,
quando for o caso, tomarão, igualmente, assento
no Pleno, para responder às questões que eventualmente venham a ser formuladas por quaJquer Conselheiro ou pelo Procurador Geral.
2~ - A pedido da autoridade, sua exposição poderá ser feita em caráter reservado, com
a presença apenas dos Conselheiros c do Procurador Geral.
Art. 60 - As sessões poderão ser reservadas por determinação do Presidente ou por proposta de qualquer Conselheiro ou do representante da Procuradoria Geral, aprovada pelo Pleno, lavrando-se atas próprias e publicando-se
sinteticamente a matéria apreciada.
Art. 61 - As sessões de caráter reservado
serão realizadas exclusivamente com a presença
dos Conselheiros, Procurador Gemi e do Secretário das Sessões, e as atas serão lavradas em
separado e arquivadas no Departamento Geral
do Plenário.
§ I<.! - A critério do Pleno, poderão pctmanecer no recinto apenas os Conselheiros e o
Procurador Geral, hipótese em que um deles desempenhará as funções de Secretário das
Sessões, por designação do Presidente.
§ 2~ - Além dos casos previstos anteriormente, por proposta do Presidente, de qualquer Conselheiro e Procurador Geral, aprovada
pelo Pleno, qualquer sessão terá ou passará a
ter caráter reservado, quando, em face aa natu182
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reza da matéria ou do curso dos debates, for
considerado conveniente.
§ 3!? - Para a adoção da providência a que
se refere o parágrafo anterior, será levada em
conta a inconveniência da poss(vel divulgação
de qualquer medida proposta ou tomada antes
do julgamento.
Art. 62 - As notas taquigráficas de maior
importância, ou que tiverem de produzir efeito
elltemo, apanhadas nas sessões, serão revistas e
rubricadas pelos oradores e, caso estes não o
desejarem fazer ou não as devolverem no prazo
de 05 (cinco) dias, serão redigidas, com a observação de não terem sido revist"s.
SEÇÁOll
DO QUORUM
Art. 63 - Nas se~Jões ordinárias e ex·
traordinárias, o Tribuna] Pleno só poderá deli·
berar com a presença de, no m(nimo, 4 (quatro)
Conselheiros, inclusive o Presidente.
Parágrafo Único - Nas sessões em que se
verificar a existência do quorum para o funcionamento, mas houver Conselheiro impedido, o
Presidente convocará Auditores em m1mero necessário para as deliberações do Pleno.
Art. 64- Ocorrendo empate na decisão do
Tribunal Pleno, caberá ao Presidente decidir.
SEÇÃOID
DA ORDEM DOS
TRABALHOS NAS SESSÕES

Art. 65 - À hora regulamentar, o Presidente verificará a presença dos Conselheiros e
do Procurador Geral e, eventualmente, das partes interessadas, podendo convocar Auditore~
para substituir os que não estiverem presentes,
visando à constituição do "quorum" lega1.
§ 1!? - Se não houver número legal, após
15 minutos, o Presidente convocará o suplente
ou ordenará a lavratura de um termo de presen-

l.

ça.
§ 2!?- Havendo número legal, o Presidente declarará aberta a sessão e detenninará ao
Secretário a leitura da ata da sessão anterior, a
qual, depois de discutida e aprovada, com as retificações que houver, será assinada pelos Conselheiros ou seus substitutos e pelo Procurador
Geral presentes à sessão.
Art. 66- Aprovada e assinada a ata, pas-

I
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sar-se-á ao expediente, para as comunicações,
explicações, requerimentos, moções e indicações que porventura houver.
Art. 67 - Esgotados os assuntos do expediente, passar-se-á para as deliberações dos
processos de natureza administrativa, em que o
Relator é o Corregedor Geral.
Art. 68 - Encerrada a apreciação dos processos de natureza administrativa, terá in{cio a
ordem do dia.
§ 1~ - Dada a palavra a cada Conselheiro,
pela ordem de antiguidade, deverá ele relatar os
processos sob sua responsabilidade.
§ 2!? - O Relator fará exposição da matéria, objeto do processo e de seus fundamentos,
com a leitura das peças consideradas necessárias, após o que os Conselheiros e o Procurador
Geral poderão solicitar quaisquer esclarecimentos.
§ 3!? - Concluídos o relatório e os esclarecimentos solicitados, poderá fazer uso da palavra, em sua defesa, pessoalmente, se for advogado, ou por intennédio de advogado legalmente habilitado, qualquer interessado pelo prazo
improrrogável de 15 (quinze) minutos, após o
que será iniciada a discussão e votação do processo.
§ 4!? - Na discussão, se formuJados requerimentos pertinentes ao processo ou levantadas
preliminares, a parte interessada, solicitando,
poderá, de imediato, falar sobre a matéria, no
prazo ·improrrogável de 15 (quinze) minutos.
§ 5~ - Os requerimentos formulados ou as
preliminares argüidas serão submetidos à decisão do Pleno.
§ 6!? - Levantada uma preliminar pelo Relator, por qualqu~r Conselheiro ou mesmo pela
parte interessada, será dada a palavra ao Procurador Geral, caso requeira, a fim de sobre ela se
pronunciar.
§ 72 - Mesmo eventualmente ausente o
Procurador Geral, proceder-se-á ao julgamento,
desde que dos autos conste o seu parecer, nos
casos em que for obrigatório.
§ 8~- Durante a discussão, permitir-se-ão
apartes paralelos à dialogação.
§ 9~ - Os Conselheiros e o Procurador
Geral poderão usar da palavra, na discussão, na
ordem em que pedirem, por duas vezes, no prazo de 15 (quinze) minutos em cada wna.
g 1(fl - O Presidente poderá participar da

discussão, orientando os debates.
Art. 69 - Qualquer questão preliminar ou
prejudicial será decidida antes do mérito, não se
conhecendo deste, se incompatível coro a decisão daquela.
Art. 70 -Se a discussão de preliminar não
for incompatível com a apreciação do mérito,

seguir-se-ão a discussão e a delibernção ou julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão pronunciar-se também os Conselheiros
vencidos na preliminar.
Art. 71 - Se um só processo incluir objetos diferentes, posto que conexos, poderá o Presidente separá-los para discussão e votação.
A.rt 72 - Encerrada a discussão, serão
pronunciados os votos, iniciando-se pelo Relator e prosseguindo-se com os demais Conselheiros, pela ordem de antiguidade, não se permitindo apartes.
Parágrafo Único - Ao ser anunciada pelo
Presidente a fase de votação, qualquer Conselheiro poderá pedir a palavra para encaminhála, pelo prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Art. 73 - Somente será permitido o pedido
de vista dos autos, pelo Procurador C'Jeral ou
por qualquer Conselheiro, no decorrer da discussão ou antes de proferir o respectivo voto.
§ J ~ - Os autos serão devolvidos pelo
Procurador Geral ou pelo Conselheiro que tiver
pedido vista, dentro das três sessões ordinárias
subseqüentes, tendo a respectiva deliberação
preferência sobre a referente aos demais processos.
§ 2!? - Reaberto o julgamento ou a apreciação da matéria e computados os votos já proferidos, tomar-se-ão os que faltarem.
Art. 74 - O Conselheiro que só comparecer na fase de votação também será chamado a
votar, salvo se o Presidente já houver iniciado o
voto de desempate.
Parágrafo Único - Se o Conselheiro sentir
necessidade de algum esclarecimento para proferir o seu voto, poderá solicitar ao Relator as
informações que entender necessárias.
Art. 75 - Caberá ao Presidente proferir
voto de desempa~e.
Parágrafo Unico - O Conselheiro que estiver na Presidência e não proferir, de imediato,
o seu voto de desempate, deverá fazê-lo até a
terceira sessão ordinária que se seguir, mesmo
na hipótese de findo o mandato.
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Art. 76 - Tenmnada a votação, o Presidente proclamará o resultado à vista das anotações feitas pelo Secretário das Sessões.
§ 1 Antes de proclamado o resultado do
julgamento, ou se o Presidente não tiver ainda
começado a dar o seu voto de desempate, qualquer Conselheiro poderá pedir a palavra, para
modificar o seu voto.
§ 2º - Proclamado o resultado do julgamento, não poderá ser reaberta a discussão,
quando se tratar de decisão definitiva sobre
o mérito, possibilitada a reabertura apenas na
hipótese de decisão interlocutória.
Art. 77 - Qualquer Conselheiro poderá
fazer declaração de voto, para que conste da
ata, caso em que deverá apresentá-la ao Secretário, por escrito e de forma sucinta, até 24
(vinte e quatro) horas após a sessão.
Art. 78 - Quando o Relator for vencido,
quer nas questões preliminares ou prejudiciais,
quer no mérito da matéria priocipal, o Presidente designará o Conselheiro que emitiu o primeiro voto da corrente vencedora para redigir o
acórdão.
Art. 79 - Não poderão tomar parte na dis~ussão e votação dos processos:
a) o Conselheiro ou substituto que se der
por impedido ou jurar suspeição;
b) o Conselheiro ou substituto que tiver
funcionado no feito anteriormente à
investidora, apreciando o mérito.
Art. 80 - Esgotadas as deliberações e julgamento poderá pedir a palavra qualquer Conselheiro ou Procurador Geral, para as considerações que desejar fazer.
Art. 81 -Terminadas as elCposições a que
se refere o artigo anterior ou se ninguém mais
quiser da palavra usar, o Presidente dará por
encerrada a sessão.
Parágrafo Único - Se o adiantado da hora
não permitir que se esgote a pauta, o Presidente
poderá determinar, por iniciativa própria ou por
proposta de Conselheiro, o adiamento para a
sessão imediata do julgamento dos demais processos que, nesta hipótese, serão incluídos em
primeiro lugar na pauta.
Art. 82- As ocorrências das sessões serão
resumidas em ata, que conterá uma exposição
sucinta dos trabalhos. como se segue:
I - o dia, mês e ano, bem como a hora de
abertura e encerramentn dl\ sessão;
184

º-

rr - o nome do Conselheiro que presidir a
sessão;

m - os nomes, por ordem de anti~dade ,
dos Conselheiros presentes e do Procurador Geral;
IV - o resumo de cada processo apreciado, com a indicação:
a) do nome das partes interessadas;
b) de nome do Relator;
c) do assunto e das demais especificações
que servirem para identificá-lo;
d) da decisão, interlocutória ou definitiva,
com as especificações dos votos vencedores e dos vencidos, em matéria
preliminar, se houver, e no mérito;
e) da designação do Relator do acórdão,
se vencido o Relator;
f) de tudo o mais que ocorrer durante a
sessão.
SEÇÃO IV
DO ADIAMENTO DA VOTAÇÃO

Art. 83 - O julgamento poderá ser adiado
se ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:
I - quando qualquer Conselheiro ou o
Procurador Geral pedir vista dos autos;
n - quando, no caso de empate, o Presidente não proferir, de imediato, o seu voto;
quando, por proposta do Presidente
ou de qualquer Conselheiro, tendo em vista ser
a matéria controvertida ou de alta indagação, o
Pleno determinar o adiamento por prazo não
superior a 10 (dez) dias úteis.
IV - quando ocorrer o previsto no artigo
156, parágrafo ónico, deste Regimento.
Pru:ágrafo Único- O Relator, ou qualquer
outro Conselheiro, poderá solicitar ao Pleno,
antes de iniciada a votaç.ão, que um processo
seja retirado de pauta, para instrução complementar, por lhe parecer deficiente a constante
dos autos, ou em virtude de documento superveniente, devendo tal processo voltar à deliberação do Tribunal Pleno, no prazo máJCimo de
10 (dez) dias óteis, prorrogável por igual período a requerimento do Relator.
Art. 84 - Iniciado o julgamento de um
processo, cessará a competência do Relator para
determinar qualquer diligência à revelia do Pleno, exceto no cumprimento de providência por
este determinada.
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SEÇÃO V
DAS DELIDERAÇÕES
Art. 85 ..._ As delibenlções do Tribunal
serão fonnalizadas em:
I - Acórdãos, quando se tratar de:
a) apreciação da legalidade das concessões iniciais ou novação de aposentadorias, transferências para reserva,
reformas e pensões;
b) denúncias:
c) recursos, revisões ou rescisões.
11 - Decisões, quando se tratar de:
a) julgamento de contas dos órgãos das
administrações direta e indireta do Estado e dos Municípios, e respectivas
fundações, bem como sobre tomadas de
contas dos responsáveis por bens e valores públicos;
b) consultas;
c) outras deliberações que, por sua natureza, devam ser apresentadas por essa
fonna.
lli - Pareceres, quando se tratar:
a) das contas anuais do Governador do
Estado;
b) das contas anuais dcs Prefeitos e das
Mesas de Câmaras de Vereadores.
IV - Resoluções, quando se tratar de:
a) aprovação do Regimento Interno de
Tribunal, Regulamentos da Correged<r
ria Geral, Procuradoria Geral, Audit<r
ria Geral, e dos Serviços Auxiliares e
suas alterações;
b) aprovação de Instruções.
§ I g - Nos casos omissos, o Tribunal Pie~
no resolverá sobre a forma de que se revestirá
cada deliberação, confonne a respectiva natureza.
§ 2g - O acórdão, a decisão e o parecer
conterão a exposição da matéria apreciada e o
fundamento da decisão, com os votos vencidos
e de desempate, se houver, podendo ser precedidos de ementa.
§ 3g - Os acórdãos serão assinados pelo
Presidente, Relator, demais Conselheiros que
tiverem tomado parte nas deliberações, bem
corno pelo Procurador.
§ 4<1 - Os atos, acórdãos, pareceres, decisões e resoluções deverão ser publicados no
Diário Oficial do Estado, podendo ser dispensadas desta fonnalidade as resoluções que tra·

tam da ordem mtema do Tribunal, a critério da
Presidência ou quando determinado pelo Pleno.
Art. 86 - Cs acórdãos, deliberações e pareceres consignarão:
a) a conclusão da decisão em matéria preliminar, se houver, e no mérito:
b) os votos vencidos e o voto de desempate, se houver.
Art. 87 - As deliberações do Tribunal
Pleno serão comunicadas, quando for o caso, à
autoridade competente, salvo as relativas a consultas e demfncias, que após publicação no Diário Oficial dl) Estado, serão comunicadas aos
interessados.

CAPÍTULO lO
DASCONTASDOGOVERNADOR
Art. 88 - O Tribunal Pleno emitirá parecer
prévio sobre as contas que o Governador do Estado deve prestar anualmente à Assembléia Legislativa, precedido de minucioso relatório s<r
tre o exerc(cio financeiro.
. . Parágrafo Únic? - O parecer será sempre
JUstificado e conclusivo, de tal modo que possibilite à Assembléia Legislativa a formação de
jufzo a respeito da administração financeira, orçamentária e patrimonial e seus reflexos sobre o
desenvolvimento econômico e social do Estado.
Art. 89 - As contas do exercício financeiro que o Governador deva prestar à Assembléia
Legislativa do Estado se constituirão dos balanços gerais e do relatório da Contadoria do Estado sobre a e,:ecução do orçamento e a situação
da administração financeira do E~tado.
Art. 90- Não sendo as contas do Governador apresentadas no prazo previsto na Constituição do Estado, caberá ao Relator, em face da
comunicação que o Tribunal receber, tomar as
providências necessárias para a apresentação de
circunstanciado relatório do exercício financeiro encerrado.
Art. 91 - O prazo para a instrução do pr<r
cesso e a apresentação do parecer e do relatório
ao Pleno, pelo Relator, é de 50 (cinqüenta)
dias, contados da data do recebimento das contas pelo Tribunal.
Parágrafo Único - O prazo ooderá ser
prorrogado por deliberação do Pleno, mediante
solicitação justificada do Relator.
Art. 92 - O Relator ou qualquer Conselheiro, até 48 (quarenta e oito) horas antes de
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realizada a sessão, poderá solicitar ao Presidente o comparecimento de autoridades, .técnicos
da Administração Estadual e técnico do Tribunal, a fim de prestarem esclarecimentos, inclusive ao Pleno, principalmente no que diz respeito a pagamentos irregulares, feitos sem créditos
ou ultrapassando os créditos votados.
§ l ~ - As autoridades e técnicos convocados receberão sempre que poss(vel e antecipadamente, a indicação das questões sobre as
quais devam prestar esclarecimentos.
§ 2!?- Os esclarecimentos serão prestados
pelas autoridades e técnicos antes de iniciada a
discussão do parecer e do relatório.
An. 93 - Além dos elementos recolhidos
pelo Tribunal no exerc(cio da auditoria financeira e orçamentária e no julgamento das contas
dos ordenadores de despesas, administradores e
demais responsáveis por bens e valores públicos, deverão ser encaminhados ao Relator os
seguintes informes:
I - o montante dos recursos aplicados na
execução de cada um dos programas incfu(dos
no orçamento anual;
n - a posição da conta "Restos a Pagar" e
suas variações em relação ao exerc(cio anterior;
a execução da programação financeira de desembolso e o seu comportamento em relação à previsão, bem como, se for o caso, as
razões determinantes de déficit financeiro;
IV - as providências tomadas para eliminar as sonegações e racionalizar a arrecadação,
com a indicação dos resultados obtidos:
V - as medidas adotadas, no campo das
finanças públicas, com o objetivo de assegurar
a boa gestão dos dinheiros públicos;
VI - a posição dos financiamentos externos contratados pelo órgão da administração estadual e as variações ocorridas no exerc(cio;
YD - o montante dos avais do Tesouro
Estadual, concedidos no exerc(cio e as responsabilidades existentes;
as medidas de implantação ou
aprimoramento da contabilidade de custos (avaliação da produtividade dos serviços pliblicos).
An. 94- Na primeira sessão ordinária de
cada ano, obedecido o critério de antiguidade,
será indicado, em rod(zio, o Conselheiro que
elaborará o parecer e o. relatório.
§ I l? - Se o Relator escolhido se der por
impedido ou suspeito, ou se ocorrer a impossi186
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bilidade do exerc(cio dessas funções, ser-lhe-á
dado substituto, obedecido o mesmo critério.
§ 2~- O Conselheiro, impedido ou suspeito, será o relator no ano seguinte, caso não subsistam os motivos de impedimento ou suspeição.
Art. 95 - O Relator escolhido entrará,
desde logo, n~ exercício de suas funções, mantendo permanente contato com os órgãos da Diretoria Geral encarregados de assessorá-lo no
exame das contas e proporá à Presidência ou ao
Pleno as medidas necessárias ao desempenho de
sua missão.
Art. 96 - Durante a tramitação, no Tribunal, da prestação das contas anuais do Governador, oão serão distribu(dos processos ao Conselheiro indicado na forma do que dispõe o artigo 98 deste Regimento, ficando ainda dispensado do comparecimento às sessões, salvo naquelas em que tiver de pronunciar-se como Relator.
Art. 97 - As conras anuais do Governador, logo que recebidas da Assembléia Legislativa, serão imediatamente encaminhadas ao
Conselheiro Relator, que as remeterá à Coordenadoria de Controle Externo, cujo trabalho
acompanhará dia a dia, ordenando o que convier, dentro ou fora do Tribunal.

An. 98 - A sessão especial para a apreciação das contas do Governador do Estado
será iniciada com antecedência necessária para
que termine, no máximo, 48 (quarenta e oito)
horas antes de expirado o prazo para a remessa
do parecer e do relatório à Assembléia Legislativa e ao Chefe do Executivo Estadual.
Parágrafo Úniço - À vista solicitada por
um dos Conselheiros será concedida em comum
acordo com os demais, pelo prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, ficando o processo, para este
fLm, em mesa.
Art. 99 - Para a sessão especial destinada
ao exame do parecer e do relatório poderão ser
convidadas autoridades, principalmente as ligadas às fmanças plfulicas e à administração financeira do Estado.

Art. 100- O parecer e o relatório, depois
de remetidos à Assembléia Legislativa e ao Governador do Estado, serão publicados no Diário
Oficial do Estado e amplamente divulgados.

CAPfruLO IV
DAS CONTAS DOS PREFEITOS E DAS
MESAS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
Art. 101 - O Tribunal de Contas emitirá
parecer prévio sobre as prestações de contas
que os Prefeitos e Mesas de Câmaras devem,
anualmente, prestar ao Poder Legislativo Municipal, até o final do primeiro trimestre de cada
ano.
Art. I 02 - O relatório e parecer prévio do
Tribunal e, se existente, a declaração de voto e
a justificação do voto vencido serão encaminhados à Câmara Municipal e ao Prefeito.
Art. I 03 - Caso não receba a prestação de
contas do Prefeito no prazo estabelecido pela
legislação especffica, a Câmara Municipal procederá à tomada de contas do Prefeito, submetendo-a ao Tribunal de Contas do Estado.
Art. 104 - Além dos elementos referidos
na legislação federal competente, na Constituição Estadual, nas leis estaduais especfficas e
nas resoluções deste Tribunal, as contas anuais
dos Prefeitos serão acompanhadas dos seguintes
documentos:
I - cópia da Lei Orçamentária Municipal,
com os respectivos anexos, correspondentes ao
exercício financeiro em análise;
rr - cópia autêntica de todas as leis e decretos relacionados com a abertUra de créditos
adicionais:
cópia de convênios em execução, assinados entre o Munic(pio e quaisquer outras
entidades de Direito Público;
IV- cópia dos convênios e contratos assinados entre o Município e sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações e
quaisquer outras entidades de Vireito Privado;
V - relação completa de todos os bens
móveis e imóveis, incorporados ao patrimônio
do Município, durante o exerdcio financeiro em
análise;
VI- relação discriminativa, por ano e por
credor, da conta " Restos a Pagar":
VTI - análise da situação econômica, financeira e social do Município;
discriminação das providências tomadas para a racionalização da arrecadação,
com a indicação dos resultados obtidos;
TX - as razões pelas quais a arrecadação
do imposto predial e territorial urbano se apre-
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senta em (ndices reduzidos, se for o caso;
X - as razões pelas quais o Munidpio arrecada e não recolhe as contribuições devidas à
previdência social, se for o caso;
XI - relação dos bens patrimoniais do
Muoicfpio, à data do encerramento do exercfcio
financeiro em análise.
Art. 105 - As prestações de contas das
Mesas das Câmaras Municipais serão acompanhadas dos seguintes documentos:
I - balanço anual, em que estão consignados como receita, os saldos oriundos do exercício anterior, os duodécimos recebidos durante o
exercfcio e os ingressos de natureza extra-orçamentária: e, como despesa, os dispêndios orçamentários realizados e os saldos transferidos
para o exercfcio seguinte;
n- demonstrativo comparado dos créditos
orçamentários e adicionais anteriores, com as
respectivas despesas devidamente classificadas;
demonstrativo dos pagamentos efetuados nominalmente aos Vereadores, discriminados mês a mês.
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CAPÍTULO V
DAS DENÚNCIAS
Art. l 06 - O Tribunal poderá acolher
dem1ncia escrita, desde que contenha a precisa
identificação do denunciante e especifique irregularidades ocorridas na administração financeira e orçamentária de qualquer órgão ou entidade da administração direta ou indireta do Estado e dos Municfpios, inclusive as respectivas
fundações.
Art. 107 - As denúncias apresentadas ao
TribunaJ deverão revestir-se das seguintes formalidades:
I - assinatura com ftrma reconhecida do
denunciante, se não bastarem os documentos da
respectiva identificaç-ão;
n - exposição clara e articulada dos elementos da denúncia:
m - anexação à petição de denúncia, de
documentação comprobatória das irregularidades apontadas, ou a indicação precisa das fontes
onde pode ser requisitada ou vistoriada.
Art. 108 - Cabe ao Relator do processo
verificar se a denúncia se reveste das fonnalidades previstas no artigo anterior, podendo tomar as providências preliminares que entender
necessárias ao saneamento do feito.
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§ 1ç - Se o Relator do processo entender,
a despeito das medidas saneadoras previstas
neste artigo, que a denúncia não atende aos
pressupostos contidos no artigo anterior, levará
a matéria à deliberação do Pleno, que poderá
mandar arquivá-la, ou detennínar a tramitação
normal a cargo do Relator.
§ 2~ - A tramitação normal da dendncia
inclui a realização de auditagens "in loco" pelos órgãos encarregados da auditoria financeira
e orçamentária do Tribunal, com a elaboração
de relatório conclusivo, após o que os autos
serão encaminhados ao Relator.
§ 3~ -Apresentada a defesa prévia, o Relator poderá determinar as diligências que entender necessárias, após o que poderá solicitar
relatório prévio da Auditoria Geral, bem como
da Procuradoria Geral, nos termos da Resolução
T.C. n2 03 de 20 de outubro de 1988.
§ 4ç- A Auditoria Geral e a Procuradoria
Geral poderão propor ao Relator as medidas e
diligências que entenderem necessárias à melhor instrução do processo, antes do relatório
prévio e do parecer, respectivamente.
§ 5~ - Se o Relator concordar com as di·
Iigências propostas pela Auditoria e Procuradoria Geral, poderá determinar que esses órgãos
as realizem.
Art. 109 - Se o Tribunal Pleno entender
procedente a denúncia, encaminhará as principais peças do processo aos Poderes competentes
para a definição de responsabilidades e punição
de quem for encontrado em culpa.
Parágrafo Único - Se a denúncia for improcedente, o Tribunal Pleno determinará o arquivamento, bem como, em caso de dolo ou máfé comprovada do denunciante, providenciará
sua responsabilidade criminal.

§ 1ç - As consultas acompanhadas, sempre que possível, de parecer emitido pelo órgão
técnico ou jurídico competente da autoridade
consulente, deverão conter explicações precisas
da ddvida, com a formação de quesitos.
§ 22 - O Tribunal Pleno poderá deíxar de
responder à consulta, se entender que se trata
de caso concreto ou fonnulada de modo inintelig(vel ou malicioso.
Art. 111 - A decisão do Tribunal Pleno,
em caso de consulta, terá força obrigatória, importando em pré-julgamento.
§ 1ç - Contra essa decisão caberá, apenas,
pedido de reexame, apresentado pelo próprio
consulente, nos casos em que:
a) o Tribunal Pleno não tenha apreendido
a tese da consulta;
b) forem necessárias explicações complementares ou elucidativas;
c) a orientação fixada for importuna ou
inconveniente ao interesse público.
§ 2':? - A qualquer tempo poderá o interessado repetir a consulta, se sobrevierem fatos ou
argumentos que possam importar na modificação da decisã.o.
Art. 1 12 - É facultado ao Tribunal Pleno,
por proposta de qualquer Conselheiro ou Procurador Geral, reexaminar, de offcio, o ponto de
vista firmado em decisão e, ocorrendo alterações do prejulgado, a orientação que vier a
ser adotada terá força obrigatória, a partir de
sua publicação.

CAPÍTULO VI
DAS CONSULTAS

Art. 113 - O Tribunal de Contas aplicará,
quando for o caso, aos administradores ou responsáveis, as sanções previstas neste Capítulo.

Art. 110 -O Tribunal deliberará sobre as
consultas que lhe forem formuladas por autoridades da administração direta ou indireta do Estado e dos Munidpios, inclusive as respectivas
fundações, a respeito de ddvidas suscitadas na
aplicação das disposições legais concernentes à
fiscalização financeira e orçamentária, conforme o disposto no art. 4':?, item VIl, deste Regi·
mento.
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SEÇÃO II
MULTAS
Art. ll4- O Tribunal poderá aplicar muf·
ta até o valor de Cr$ 2.266.170,00 (dois milhões duzentos e sessenta e seis mil, cento e setenta cruzeiros), atualizados monetariamente pela variação da taxa referencial - TR, ou outro
(ndice que venha a substituf-la, a partir da

CAPÍTULO Vll
DAS SANÇÕES
SEÇÃO I
DISPOSIÇOES GERAIS

vigência da Lei Orgânica, como também adotar
outras providências legais cabfveis em virtude
de dispositivo legal superveniente, aos responsáveis, por:
I - ato de gestão ilegftimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano à Fazenda:
Jl - ato praticado com grave infração à
norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial:
sonegação de processo, documento
ou informação em inspeções ou auditorias realiLadas pelo Tribunal;
IV - abstenção do livre exerc(cio das inspeções e auditorias determinadas:
V - descumprimento de determinação do
Tribunal.
Parágrafo Único- O d~bito decorrente de
multa aplicada pelo Tribunal de Contas, nos
termos da Lei Orgânica, pago após o vencimento, será atualizado monetariamente na data do
efetivo pagamento.
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SEÇÃO lll
OUTRAS SANÇÕES
Art. 115 -O Tribunal, nos termos da Lei
Orgânica, aplicará as sanções previstas no artigo 52, incisos e parágrafo dnico, combinado
com o artigo 30, §§ 1~. 2~ e 3~, da Constituição
Estadual.
Art. 116- O Tribunal de Contas, no julgamento dos atos e contratos administrativos,
de que resultarem dano ao erário, expedirá declaração de inidoneidade dos responsáveis perante a administração direta e indireta do Estado
I' dos Municípios.
Parágrafo Único - A declaração de inidoneidade inabilitará os responsáveis para o
exercício de cargo em comissão ou função de
confiança, bem como para contratar com a administração pública, pelo pra7o de até 5 (cinco)
anos.
CAPÍTULO vm
DOS RECURSOS
SEÇÃO 1
DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 117 - As petições de recursos serão

dirigidas ao Presidente do Tribunal, fundamentadas e instru(das com a documentação comprobatória dos fatos argüidos, se for o caso.
§ 1~ - A produção liminar de prova documental poderá ser dispensada se o recorrente
indicar, especificamente, que consta de publicação feita no Diário Oficial do Estado, de documento existente nos arquivos ou em processo
do Tribunal, ou é encontrada em repartições e
estabelecimentos públicos, havendo impedimento ou excessiva demora em extrair certidão ou
cópia autenticada.
§ 2~ - A petição indicará claramente o
dispositivo t-m que se funda o recurso, e, se for
o caso, a norma que foi violada pela decisão recorrida.
Art. 118 - A petição poderá ser indeferida
" in limine":
I - se estiver precluso o prazo para a interposição de recurso;
li -se não estiver redigida em termos:
I1l - se não se achar devidamente formalizada;
IV - se for manifestamente impertinente,
inepta ou protelatória;
V - se for assinada por parte ilegftima.
§ 1~ - O despacho de indeferimento "in
limine" será publicado no Diário Oficial do Estado, sendo os papéis devolvidos ao interessado, se este os solicitar, mediante recibo.
§ 2~ - Distribuído o processo, e se o recurso não tiver sido interposto pela Procuradoria Geral, o Relator solicitará a esta, a emissão
do respectivo parecer, podendo, ainda, pedir a
audiência dos órgãos técnicos do Tribunal, antes de submeter a matéria ao julgamento do Pleno.
Art. 119 - Perante o Tribunal são admiss(veis os seguintes recursos:
I - reconsideração;
n -embargos declaratórios;
embargos infringentes:
TV - revisão;
V - pedido do reexame.
Art. 120 - São competentes para a interposição dos recursos os interessados e também
a Administração Pública e a Procuradoria Geral
do Tribunal.
Parágrafo Único - Nenhum recurso p(}derá ser interposto mais de uma vez com o
mesmo fundamento.
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SEÇÃOD
DO RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

Art. I 21 - Caberá recurso de reconsideração ao Tribunal Pleno, no prazo de 15 (quinze) dias a partir de sua publicação no Diário
Oficial, contra atos e decisões do Presidente,
mesmo em matéria administrativa, que:
1 - atentarem contra expressa disposição
de lei ou deste Regimento;
n - protelar excessivamente o cumprimento de ato a que esteja obrigado.
§ I!? - Não se admitirá o recurso de que
trata este artigo:
a) se a decisão já tiver sido proferida em
grau de recursos, ou for atribuída, por
disposição de lei ou deste Regimento,
à competência privativa do Presidente.
b) se a decisão decorrer de disposição que
livremente a autori1e.

Art. 123 - Cabem embargos declaratórios
para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida.
§ 1'.? - Os embargos declaratórios devem
ser opostos, por escrito, pelo responsável, pelo
interessado ou pela Procuradoria Geral, dentro
do prazo de 60 (sessenta) dias, contados na
forma prevista no art. 154, deste Regimento.
§ 2'.? - Os embargos declaratórios suspendem os prazos para outros recursos, salvo se
manifestamente protelatórios e assim declarados
na decisão que os rejeitar.
Art. 124 - Cabem embargos infringentes
para reforma parcial ou total da decisão recorrida, nos seguintes casos:
I - quando a decisão for contrária a texto
expresso ou fundada em errônea aplicação da
lei;
Il - quando a decisão estiver em contra-

dição com a jurisprudência do Tribunal;
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§ 2'.? - Excetuam-se das regras contidas neste artigo os atos do Presidente relativos
aos direitos e deveres dos funcionários, os quais
se regerão pelas normas do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco e
leis acessórias.
§ 3'.? - Recebido o recurso de reconsideração devidamente fundamentado e, se for o caso, documentado, o Presidente despachá-lo-á
dentro de 10 (dez) dias dteis:
a) indeferindo-o "in limine"nos casos das
letras "a" e "b" do§ J!? deste artigo;
b) deferindo-o para, desde logo, refonnar
seu ato ou decisão, ou praticar o ato a
que estiver obrigado;
c) submetendo-o ao Pleno, depois de devidamente instrufdo, em sua primeira
sessão, caso em que cumprirá, a seguir,
o que for deliberado.

quando a decisão contiver erro de
cálculo na fixação dos proventos da inatividade;
rv - quando houver superveniência de
documentos novos com eficácia sobre a prova
em que se tenha baseado a decisão recorrida.
§ 12 - Os embargos infringentes devem
ser opostos, por escrito, pelo responsável, pelo
interessado ou pela Procuradoria Geral, dentro
do prazo de 08 (oito) dias, contados da publicação da decisão no Diário Oficial do Estado.
§ 2!? - Os embargos infringentes suspendem os prazos para cumprimento da dectsão
embargada e para interposição dos recursos
previstos no art. 119 e incisos, deste Regimento.
Art. 125 - Recebidos os embargos e afinal
julgados procedentes ou improcedentes, a decisão, em conseqüência, será refonnada, total
ou parcialmente, ou mantida em todos os seus
termos.

SEÇÃOm
OOSEMBARGOS

SEÇÃO IV
DA REVISÃO

Art. 122 - Das deliberações a que se refe-

re o art. 85, 1, letra "a", e O, letra "a", deste
Regimento, os interessados ou a Procuradoria
Geral poderão opor embargos ao próprio Tribunal de Contas, no prazo de 60 (sessenta) dias
contados de sua publicação no Diário Oficial do
Estado.
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Art. 126- Dentro do prazo de 05 (cinco)
anos da decisão definitiva sobre a apreciação
das contas, a Procuradoria Geral ou responsável
e seus herdeiros ou fiadores poderão requerer a
revisão do julgado, desde que fundamentada
em:
I -erro de cálculo nas contas:

n - falsidade de documento em que se teoba baseado a decisão, devidamente comprovada em juízo;
m - superveniência de novos documentos
que ilidam a prova anteriormente produzida.
§ 1!? - O pedido será apresentado em pe-tiçio fundamentada e instrulda com as peças
oecessmas à comprovação dos fatoS argüidos.
§ 2!? - A falsidade documental será c».
moostrada mediante decisão definitiva, proferida pelos juízos civil ou criminal, conforme o
caso.
§ 3!? - Poderão ser apensados ao processo
os autos originais, por determinação do Relator.
Art. 127 - Quando a revisão for requerida
pela Procuradoria Geral, serão notificados os
in~ mediante despacho do Relator, a
fim de ~goar o pedido, querendo, no prazo
de 15 (quinze) dias, contados da data da publi-

cação.

.

Parágrafo Unico - Se a revisão for pedida
pelo interessado~ o Relattr ouvirá ' Procuradoria Geral, no JDZO indicado oeste artigo.
Art. 128 - O Tribunal Pleno poderá manter 8 decisão recorrida ou reformá-la, total ou
parcialmente, adotando as providêocias cabíveis.
Parágrafo único - Na revisão, o Tribunal
Pleoo podeR emendar qualquer erro da decisão
recorrida, ainda que contra o interesse da parte
recorrente.
SEÇÃO V

DO PEDIOO DE REEXAME
Art. 129 -Caberá pedido de reexame, que
tm efeito suspensivo:
I - da decisão proferida em processos
coocementes aos atos e contratos sujeitos a re-gistro;
n - em parecer previo de prestação de
contas.
Parágrafo Único - O R:CUtSO a que se re-fere este artigo será apreciado oa forma estabelecida DO Regimento Interno e deverá sei' for-

mulado uma s6 vez, por escrito, pelo responsável, interessado ou pela Procura<bia GenJ,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados
oa forma estabelecida no art. 154 e §§ deste
Regimento.

CAPÍTULO IX
DOS PRBJULGAOOS

Art. 130 - Mediante requerimento de
quaJquer dos Conselheiros, poderá o Pleno p~
ouociar-se sobre interpretação de qualquer norma jurídica, se recoo.becer que sobre a mesma
ocorre ou podel'á ocorrer divergência de interpretação dos Conselheiros, constituindo tal pronunciamento pre,iu)gado do TribuoaJ.
Parágrafo Unico - Sendo a medida de iniciativa do Presidente do Tribunal, será ele o
Relator da matéria.
Art. 131 - Sempre que, em processos da
mesma natureza e versando sobre a mesma
hipótese, o Tribunal emitir 8 mesma decisão por
tO (dez) vezes consecutivas, tal decisão constituirá prejulgado, assim declarado pelo Pleno, à
vista das decisões e por solicitação do Presidente, de qualquer dos Conselheiros ou do representante da Procuradoria GeraJ.
Art. 132 - Considera~se revogado ou refonnado o prejuJgado, sempre que o Tn'buna.l,
pronunciando-se em tese ou em concreto, sobre
a hipótese do prejulgado, fumar nova interpretação. Em tais casos, o Acórdão fará expressa
remissão à refonna ou revogação do prejulgado.
Art. 133 - Somente pela maioria absoluta
da totalidade dos Conselheiros efetivos poderá
o Tribunal estabelecer, reformar ou revogar prejulgados.
•
ParágTafo Uoico - Os prejulgados serão
numerados e publicados no órgão oficia) do Estado, fazenc:b-se as remissões necessárias.

CAPfruLOX
DA SÚMULA DA IURISPRUDÊNCIA
Art. 134 - A sWnula da jurisprudência
constituir-se--á de prindpios ou enunciados, re;umindo teses, soluções e precedentes, adotados
~iteradamente

pelo TribunaJ. ao debõerar

DO

Pleno sobre assuntos ou matérias de sua jmis-

dição e oompetêocia.
Art. · 135 - Na organização gradativa da
sdmula, será adotada uma numeração de referênciA para os enunciados., aos quais seguirse--á a menção dos dispositivos legais e dos julgados em que se fundamentam.
Art. 136 - Seri incluído, revisto. cancela191

do ou restabelecido na súmula, qualquer enunciado, mediante proposta do Presidente, de
Conselheiro ou do Procurador Geral e aprovação do Pleno, por maioria absoluta.
Parágrafo Unico - Ficarão vagos, com nota de cancelamento, os números dos enunciados
que o Tribunal revogar, conservando, os que
foram apenas modificados, o mesmo mimero,
com a ressalva correspondente.
Art. 137 - A súmula e suas alterações
serão publicadas no Diário Oficial do Estado.
Art. 138 - A citação da súmula será feita
pelo mimero correspondente ao seu enunciado e
dispensará, perante o Tribunal Pleno, a indicação de julgados no mesmo sentido.

CAPÍTULO XJ
DA EXECUÇÃO DAS DECISÕES
Art. 139 - A decisão em processo de tomada ou prestação de contas pode ser definitiva
ou tenninativa.
§ 1Q - Definitiva é a decisão pela qual o
Tribunal julga regulares, regulares com ressalvas ou irregulares as contas.
§ 2!! - Terminativa é a decisão pela qual o
Tribunal ordena o trancamento das contas que
forem consideradas iliquidáveis, nos termos dos
artigos 21 e 22 da Lei Orgânica.
Art. 140- O Relator presidirá a instrução
do processo, detenninando mediante despacho
singular, por sua ação própria e direta, ou por
provocação do órgão de instrução ou da Procuradoria Geral, o sobrestamento do julgamento, a
citação ou a audiência dos responsáveis, ou outras providências necessárias ao saneamento dos
autos, fixando prazos, na fonna estabelecida
neste Regimento Interno, para o atendimento
das diligências, após o que submeterá o feito à
Câmara ou ao Pleno para decisão de mérito.
Art. 141 - Verificada irregularidade nas
contas, o Relator ou o Tribunal:
I - definirá a responsabilidade individual
ou solidária pelo ato de gestão inquinado;
II - se houver débito, ordenará a citação
do responsável para, no prazo estabelecido neste Regimento Interno, apresentar defesa ou recolher a importância devida;
m - se não houver débito determinará a
audiência do responsável para, no prazo estabelecido neste Regimento Interno, apresentar
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razões de justificativa:
IV - adotará outras medidas cabfveis.
§ 1!! - A defesa a que alude o inciso 11 se
restringirá à discussão do valor devido e será
proposta no prazo estabelecido em Resolução
do Tribunal.
§ 22 - O responsável cuja defesa for julgada improcedente ou procedente, para reduzir
o valor devido, será cientificado para, em prazo
improrrogável estabelecido em Resolução, efetuar o recolhimento.
§ 3!! - Decorrido o prazo a que se refere o
parágrafo anterior, sem que tenha sido recolhida
aos cofres públicos a importância devida, o Presidente do Tribunal cientificará o Estado ou o
Munidpio para que promova a execução judicial do t(tulo.
Art. 142 - Ao julgar as contas ou emitir
Parecer Prévio, o Tribunal decidirá se estas são
regulares, regulares com ressalvas ou irregulares, definindo, confonne o caso, a responsabilidade civil dos gestores.
Art. 143- As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de
fonna clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, legitimidade,
economicidade, moralidade e publicidade dos
atos de gestão dos responsáveis;
11 - regulares, com ressalvas, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza fonnal, ou ainda a prática de ato
de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico
que não seja de natureza grave e que não represente injustificado dano ao erário;
lTl - irregulares, quando comprovada
qualquer das seguintes ocorrências:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;
c) culposa aplicação antieconômica de recursos públicos;
d) desfalque, desvio de dinheiro, bens ou
valores públicos.
Parágrafo Unico - O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de descumprimento de determinação de que o responsável
tenha tido ciência, feita em processo de tomada
ou prestação de contas.
Art. 144 - Quando julgar as contas regu-

lares, o Tribunal dará quitação plena ao responsável.
Art. 145 -Quando julgar as contas reguLares com ressalva, o lribunal dará quitação ao
responsável e lhe detenninará, ou a quem lhe
haja sucedido, a adoção de medidas necessárias
à correção das impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a ocorrência de outras semelhantes.
Art. 146 - Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o Tribunal condenará o
responsável ao pagamento da dívida, atualizada
monetariamente, acrescida dos juros de mora
devidos, podendo ainda, aplicar as sanções previstas no art. 114 e incisos deste Regimento.
· Art. 147 - As contâs serão consideradas
iliquidáveis, quando l;3S0 fortuito ou de força
maior, comprovadamente alheio à vontade do
responsável, tornar materialmente impossível o
julgamento do mérito a que se refere o art. 143,
deste Regimento.
Art. 148 - O Tribunal ordenará o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis e o conseqüente arquivamento do
processo.
§ 1Q - Dentro do prazo de 05 (cinco)
anos, contados da data de publicação da decisão
definitiva, no Diário Oficial do Estado, o Tribunal poderá, à vista de novos elementos, que
considere suficientes, autorizar o desarquivamento do processo e detenninar a ultimação de
tomada ou prestação de contas.
§ 2Q - Transcorrido o prazo referido no
parágrafc} anterior sem que tenha havido nova
decisão, as contas serão consideradas encerradas, com baixa na responsabilidade do administrador.
Art. 149 - A citação, a audiência, a comunicação de diligência ou a notificação serão
feitas na forma do Regimento Interno.
Art. 150 - A decisão definitiva será formalizada nos termos do Regimento Interno, cuja
publicação no Diário Oficial do Estado incluirá:
I - no caso de contas regulares, certificado de quitação plena do responsável para com o
erário;
n - no caso de contas regulares com ressalva, certificado de quitação com a determinação prevista nos tennos do art. 145, deste
Regimento;
m- no caso de contas irregulares, a obri-

gação do responsável, no prazo estabelecido no
Regimento Interno, de comprovar, perante o
Tribunal, que recolheu aos cofres plfblicos a
quantia correspondente ao débito que lhe tiver
sido imputado ou a multa cominada, na forma
prevista no art. 146, deste Regimento.
Art. 151 -A decisão do Tribunal, de que
resulte imputação de débito ou cominação de
multa, torna a dívida líquida e certa e tem eficácia de título executivo.
Art. 152 - Em qualquer fase do processo,
o Tribunal poderá autorizar o recolhimento parcelado da importância devida, na forma estabelecida no Regimento Interno, incidindo em cada
parcela os acréscimos legais.
Parágrafo Unico - A falta de recolhimento
de qualquer parcela caracterizará vencimento
antecipado do saldo devedor.
Art. 153 - Comprovado o recolhimento
integral, o Tribunal expedirá certificado de quitação do débito e ou da multa.
Art. 154 - Na contagem dos prazos, salvo
disposição em contrário, excJuir-se-á o dia do
começo e incluir-se-á o dia do vencimento; se
este cair em dia feriado, ou de suspensão total
ou parcial do expediente, o prazo considerarse-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte.
§ I!? - Atendida a regra estabelecida neste
artigo, os prazos que se iniciarem ou vencerem
aos sábados serão prorrogados por um dia útil.
§ 2Q- Os prazos referidos neste Regimento contam-se da data:
I - do recebimento pelo responsável ou interessado:
a) da citação ou da comunicação de audiência;
b) da comunicação da restrição dos fundamentos da defesa ou das razões de
justificativa;
c) da comunicação de diligência;
d) da notificação.
n - da publicação DO Diário Oficial do
Estado, quando, nos casos indicados no inciso
anterior, o responsável ou interessado não for
localizado;
m - nos demais casos, salvo disposição
legal expressa em contrário, da publicação da
decisão ou do acórdão no Diário Oficial do Estado.
§ 3Q - As novas publicações, com retificações, ou acréscimos; bem como as novas in193

timações ou notificações ordenadas pelo Presidente ou pelo Relator, importam devolução de
prazo aos intere~dos.

CAPITULO Xll
DA DEFESA DO DIREITO DAS PARTES
Art. 155 - A defesa do direito das partes
nos respectivos processos é assegurada pela
forma seguinte, além de outras maneiras previstas oeste Regimento:
I - vista dos autos, por si ou por Procurador, conforme estabelece a Resolução T.C. n2
03, de 20 de outubro de 1988 e alterações posteriores;
([ - pennissão para apresentar documentos
e alegações escritas, endereçadas ao Relator do
feito;
m - extração de certidões de ato ou termo
processual, mediante pedido escrito, dirigido ao
Relator ou ao Presidente do Tribunal;
IV - sustentação oral perante o Pleno, na
forma estabelecida por este Regimento.
Parágrafo Único - Iniciado o julgamento
do processo, não se concederá vistas às partes,
nem será ele suspenso para o fornecimento de
certidões ou tennos.

CAPÍTULOXITI
DA ARGÜIÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE
Art. 156- Na fase de julgamento, o Rela-

tor, qualquer dos Conselheiros, o Procurador
Geral, a parte interessada ou seu procurador,
poderão argüir a inconstitucionalidade de lei ou
de ato do Poder Nblico.
Parágrafo Único - A argüição de inconstitucionalidade poderá suspender o julgamento
por até 02 (duas) sessões, se assim o requerer
qualquer Conselheiro, e será apreciada preliminarmente, decidind<rse em seguida o caso concreto, Jevand<rse em consideração o que for deliberado quanto à inconstitucionalidade argüida.
Art. 157 -Somente pelo voto da maioria
absoluta da totalidade de seus membros efetivos
deixará o Tribunal .de aplicar a caso concreto,
por inconstitucionalidade, lei ou ato do Poder
Pdblico.
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CAPITULO XIV
DO RELATÓRIO ANUAL
Art. 158 - Compete ao Presidente apresentar o relatório concernente ao ano findo, nos
termos do disposto no item XXVII do art. 32,
deste Regimento.
Parágrafo Único - Para os fins previstos
neste artigo, os órgãos do Tribunal encaminharão ao Presidente o resumo de suas atividades, até o dia 10 (dez) de dezembro.

CAPÍTULO XV
DA REFORMA E
INTERPRETAÇÃO DO REGIMENTO
Art. 159 - Somente Conselheiro efetivo
poderá propor, por escrito, a alteração ou
emenda deste Regimento, bem como participar
da respectiva discussão e votação.
§ 12 - A proposta de reforma será apresentada ao Pleno do Tribunal.
§ 22 - A proposta será distribu(da a um
Relator designado pelo Pleno.
§ 32 - De posse da proposta, o Relator
fará distribuir cópias a todos os Conselheiros
efetivos, mesmo ausentes, e ao Procurador Geral , no prazo de 03 (três) dias úteis.
§ 42- Dentro de 15 (quinze) dias, após o
prazo a que se refere o parágrato anterior. qualquer Conselheiro poderá apresentar ao Relator,
por escrito, emendas devidamente justificadas.
§ 52- Findo o prazo referido no parágrafo
anterior, o Relator emitirá dentro de 10 (dez)
dias úteis, parecer sobre as emendas apresentadas, incorporando ao projeto as que julgar dignas de acolhimento e dando as razões pelas
quais opina pela rejeição das demais.
Art. 160 - Terminados os trabalhos preparatórios a que se refere o artigo anterior, o projeto será levado ao Pleno, com parecer conclusivo.
§ 1Q - Durante a votação, não haverá
adiamento por pedido de vista, podendo, entretanto, o Pleno deliberar que se prossiga em outro dia, na discussão e votação de matéria controvertida.
§ 2Q - A matéria aprovada numa sessão
poderá ser objeto de reexame.
§ 32 - A aprovação de qualquer matéria
correlacionada com a alteração do Regimento

dependerá do voto favorável de, pelo menos, 04
(quatro) Conselheiros, inclusive o Presidente,
que, nesta hipótese, terá direito a voto.
Art. 161 - Aprovado o projeto de reforma,
dar-lhe-á o Relator a redação final, dentro de 05
(cinco) dias úteis; em seguida, será submetido
ao Pleno, em sessão única, e, uma vez aprovado, lavrar-se-á o respectivo ato, que será assinado por todos os Conselheiros, e mandado à
publicação.
Art. 162 - Poderá o Tribunal nomear uma
comissão de Conselheiros efetivos para estudar
alterações do Regimento ou sua revisão total,
quando necessária, hipótese em que a proposta
será discutida e votada pelo Pleno, obedecidas
as normas constantes dos artigos anteriores.
Art. 163 - As dúvidas porventura suscitadas na ínterpretação deste Regimento serão dirimidas pelo Pleno, com o voto favorável de,
pelo menos, 04 (quatro) Conselheiros efetivos,
inclusive o Presidente.
Parágrafo Único - Sempre que ocorrer a
hip6rese deste artigo e o Pleno deliberar a respeito de qualquer dúvida na interpretação de
norma deste Regimento, a de liberação adotada
!>erá tida corno emenda aprovada, nomeando-se,
caso necessário, urn Conselheiro para redigi-la.
Art. \64 - Nos casos omissos, serão sub-

sid iários deste Regimento, no que for aplicável ,
a legislação processual e o Regimento do Tribunal de Justiça do Estado.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 165 - O Presidente expe~irá, conforme modelo aprovado pelo Pleno, caderneta de
ide ntidade funcional para os Conselheiros, Aud itores e Procuradores.

Art. 166 - Os Conselheiros aposentados,
quando comparecerem às sessões do Tribunal,
terão assento ao lado do Presidente, ou em
qualquer lugar especial no Plenário.
Art. 167 - O Tribunal manterá, em lugar
de honra, uma galeria de todos os Conselheiros
ex-Presidentes.
Art. 168 - O Regulamento dos Serviços
Auxiliares do Tribunal constituirá diploma
autônomo e será observado no que não colidir
com este Regimento e com a lei.
Art. 169 - A primeira e última sessões ordinárias de cada ano serão realizadas, respectivamente, em 07 (sete) de janeiro e 19 (dezenove) de dezembro, respeitado o disposto no § l ~
do art. 57, combinado com o art. 13, deste Regimento.
Art. 170 - O Tribunal expedirá normas
regimentais e regulamentares que se fizerem necessárias ao seu funcionamento.
Art. 171 - A escolha dos membros das
Câmaras do Tribunal e seus respectivos suplentes, em número de dois, para o exercfcio de
1992, será realizada, por sorteio, na oportunidade em que for aprovado este Regimento.
Parágrafo Unico - Não participarão do
sorteio, a que se refere este artigo, o Presidente
do Tribunal e os Presidentes de Câmaras.
Art. 172 - Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Recife, 12 de março de 1992.
aa) Conselheiro Adalberto Farias - Presidente;
Conselheiro Severino ~vio Raposo - VicePresidente; Conselheiro Ruy Lins de Albuquerque~ Conselheiro Antônio Corrêa de Oliveira ~
Conselheiro Honório Rocha - Corregedor Geral ; Conselheiro Fernando Correia; Conselheiro
Carlos Porto. Fui presente: Dr. Gilvandro de
Vasconcelos Coelho- Procurador Geral.
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Dr. Luiz Arcoverde Cavalcanti
Auditor Geral do Tribunal de Contas de Pernambuco

Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (1957). Esteve como assessor técnico de Finanças e Orçamento da Assembléia Legislativa de
Pernambuco e foi chefe do Serviço de Tomada de Contas e Finanças do mesmo
Poder. É o auditor geral do Tribunal de Contas do bstado de Pernambuco, órgão
que já representou nos Congressos dos Tribunars de Contas do País, em BrasOia
( 1970) e no de Belém ( 1973 ), integrando comissões que examinaram teses, atuando, inclusive, como relator. Recebeu em março de 1975, a Medalha do Mérito da
Cidade do Recife, conferida pelo prefeito Augusto Lucena: a Medalha do Mérito
Nilo Coelho, em abril de 1986, delegada pelo Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco.
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Maria Felfcia Maneta Meira Duarte - Diretora-Geral

Brasileira, casada, mãe de três filhos, ingressou no Tribunal de Contas de
Pernambuco no dia 14.07.70, através de Concurso Público para o cargo de Auxiliar de Auditor das Contas Públicas. Posteriormente, através de concurso realizado
em 1977, foi nomeada para o cargo de Auditor das Contas Públicas.
Durante estes 22 anos de dedicação a esta Corte, atuou sistematicamente nos
trabalhos de Auditoria Municipal e Estadual, ocupando várias funções e cargos, a
saber: Chefe da Divisão de Prefeituras e Câmaras, Diretora do Departamento de
Contabilidade e Finanças e Diretora do Departamento de Contas Municipais.
Atualmente ocupa o cargo de Diretora Geral.
Fonnação Profissional: Bacharel em Ciências Econômicas e em Ciências
Contábeis.
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Gilvaodro de Vasconcelos Coelho- Procurador-Geral

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, atualmente pertencente à Universidadt; Federal de Pernambuco (tuma de 1945).
Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Pernambuco. Administrador registrado no Conselho de Administração de Pernambuco.
Professor titular da Universidade Federal de Pernambuco com exerc(cio na Faculdade de Direito do Recife.
Matérias que ensina: Introdução ao Estudo do Direito e Deontologia Jurídica
(Ética Profissional).
Cargos exercidos: Diretor da Assessoria Jurldica da Sudene, '.:)e&retário de
Administração do Estado de Pernambuco, Diretor da Assessoria Especial do Governo de Pernambuco, Procurador da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste e atualmente é o Procurador-Geral do Tribunal de Contas de Pemambuco.
Livros publicados: "Legados", "Ética e Direito", "Valores Éticos na Formação Jundica" e "Introdução ao Estudo do Direito" (Quadros sinóticos) vols. I
e II (5? edição). É sócio da Sociedade Brasileira de Ftlósofos Católicos e colaborador do "Diario de Pernambuco''.
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Eliana Maria Lapenda de Moraes Guerra - Procuradora-adjunta

-----------,

É bacharela em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, tunna de

74.
Fez cursos sobre reforma do Código Civil, participou do 2Q seminário universitário de Direito Penal na Universidade Católica de Pernambuco e do ciclo do
profissional do Direito na UFPE em 1974. Participou também de vários congressos, entre eles o dos Tribunais de Contas realizados em São Paulo (1989) e Recife
( 1990).
Na vida profis ional, foi auxiliar de escritório na Febem, e depois assessora
j urfdica. Ingressou no TCE como assessora jurídica em 1977. Foi subprocuradora
de 1985 a 1990 e de 91 para cá é procuradora-adjunta.
Foi ainda presidente da Comissão de Licitação da Febem e assessora da 1~
procuradoria de justiça em matéria criminal.
199

(Gl Gráf~~~,"~~~~ Ltda.
Rua do Sossego, 361 - Boa V1s:a
FONE: (081) 421 .5200

