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APRESENTAÇÃO

Todas as instituições possuem uma história particular que se
acha direta ou indiretamente, e às vezes momentaneamente, rela-
cionada com as contingências da própria história social e pol ítica.
Previsto pela Constituição de 08 de julho de 1947, instituido pela
Lei n0379, de 23 de janeiro de 1951, o Tribunal de Contas do
Estado do Pará teve, a princípio, bruxuleante existência, cerce
apagada pela Lei n0381, de 02 de abril de 1951, que o considerou
extinto. Fruto de um período de transição na política estadual,
esse entrechoque legislativo, com prolongada e rumorosa reper-
cussão judiciária, apenas retardou, por mais que isso tenha sido
lamentável, a implantação da Corte de Contas, já definitiva a partir
de 20 de maio de 1953, data de sua primeira Lei Orgânica.

Dir-se-ia que começou desde então, após uma etapa polêmica,
a fase afirmativa do Tribunal de Contas, durante a qual, e até os
dias de hoje, essa Instituição, guindada a uma posição de prestígio
e honrabilidade, que soube conquistar, realiza a sua história parti-
cular de maneira exemplarista, fiel à dignidade normativa de um
Qr~o judicial e técnico, acima das contingências pol íticas. Essa
posição sobranceira, que lhe permite fazer do cumprimento das
leis uma necessidade interna, reguladora, longe de separá-Io da
realidade, liga-o cada vez mais, pela coerência de seus atos, à vida
do Estado e dos Municípios, de que se tornou o indispensável
mecanismo fiscalizador e controlador.

O presente livro, da autoria do Juiz José Maria de Azevedo
Barbosa, relata, com abundância de detalhes, essas duas fases da
história do Tribunal, a padecente e a triunfante. E uma vez que a
vida - e a memória - de uma instituição é composta sobretudo
das normas que a disciplinam e lhe facultam a capacidade de agir,
foram reunidos os atos, as leis, as resoluções, os regimentos e
acórdãos de importância, que configuram o perfil jurídico-adminis-
trativo da Corte de Contas Paraense.

Crônica e memória, compêndio e repositório, esta obra, que
entregamos à leitura e à guarda das Instituições congêneres, por
ocasião do VII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, sobre
ser homenagem aos participantes do Conclave, destinando-se a co-
memorar acontecimento de tal relevância, assinala, também, um



reencontro singular do Tribunal de Contas do Estado do Pará con-
sigo próprio. Reencontro que significa uma autoprestação de con-
tas rigorosas, porém consoladora.

Após vinte anos de pertinaz dedicação às suas funções, pode
esta Corte apresentar equilibrado balanço biográfico, pelo qual se
constata que sem nada dever às leis, dispõe, em razão do saldo
moral positivo que conseguiu amealhar, de altíssimo crédito de
confiança, tanto da parte das demais Cortes do País - que a esco-
lheram para patrocinar o VII Congresso - quanto do povo em
geral e dos Poderes Públicos Nacionais e Estaduais. Nada melhor e
maior poderia aspirar o Tribunal de Contas do Pará, enquadrando-
se rigorosamente na definição que apresentei, em 1967, ao assinar
a exposição de motivos do projeto da Lei Orgânica do mencionado
Instituto: "AQUI SE FORJOU INSTRUMENTO EFICAZ DO RE-
GIME DEMOCRÃTICO, QUE SE NÃO PODE REALIZAR SEM A
GUARDA DA PUREZA DAS INSTITUiÇÕES ATRAVÉS DA VI-
GILÃNCIA REGULAR DE SEUS AGENTES".

Belém, 09 de outubro de 1973

ELlAS NAIF DAIBES HAMOUCHE
Presidente do Tribunal de Contas

do Estado do Pará
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A CRIAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS

o Tribunal de Contas do Estado do Pará foi criado pela Carta
,Política Estadual de 08 de julho de 1947; há 26 anos, portanto.

Em seu artigo 34 aquele documento preceituava:
"Fica criado o Tribunal de Contas, com sede na Capital e
jurisdição em todo o território do Estado.
§ 1° - Os membros do Tribunal de Contas, em número de

cinco, serão nomeados pelo Governador, depois de
aprovada a escolha pela Assembléia Legislativa, e te-
rão os mesmos direitos e garantias e vencimentos dos
desembargadores.

§ 2 - O Tribunal de Contas exercerá no que lhe' diz res-
peito, as atribuições constantes do art. 97, da Consti-
tuição Federal e terá quadro próprio para '0 seu
pessoal".

Para a seguir, no art. 35 e parágrafos, definir a sua compe-
tência, explicitando, no item II do caput desse artiqo:

"Julgar as contas dos responsáveis por dinheiros e outros bens
públicos, inclusive Prefeitos do interior".
Pela Emenda Constitucional n. 6, de 14.07.1952, o parágrafo

primeiro, do art. 34, passou a ter a seguinte redação.
"Os membros do Tribunal de Contas, em número de cinco,
deverão ser nomeados pelo Governador dentre cidadãos de
reputação ilibede e notável saber, depois de aprovada a indi-
cação pela Assembléia Legislativa em reunião e escrutínios
secretos e terão as mesmas garantias, vencimentos, vantagens,
proibições e impedimentos dos desembargadores do Tribunal
de Justiça do Estado".
Introduziu aí, o leqislador, novos requisitos para a escolha do

candidato - reputação ilibada e notável saber - disciplinou o
processo de aprovação, pela Câmara de Deputados, dos nomes
indicados pelo Poder Executivo e estendeu, aos Ju ízes de Contas,
as proibições e impedimentos dos desembargadores.

A' emenda foi zelosa, porque acauteladora, mas extrema-
mente restritiva na sua parte final.

Posteriormente, nova modificação foi feita à Constituição pa-
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raense, através da Emenda Constitucional n. 4, de 11.08.1959,
desta vez para alterar, para seis, o número de membros do Tribunal
e fazer voltar a redação primitiva do parágrafo primeiro, do art.
34, agora assim redigido:

"Os membros do Tribunal de Contas do Estado, em número
de seis, serão nomeados pelo Governador do Estado, depois
de aprovada a escolha pela Assembléia Legislativa, e terão os
mesmos direitos, garantias e vencimentos dos Desembarga-
dores".
A Carta Estadual de 15 de maio de 1967, novamente, alterou

a redação daquele parágrafo primeiro, relacionado, nesta, com o
art. 84, que define o local e a jurisdição do Tribunal.

Desta vez os membros do Tribunal passaram a ser chamados
Ministros e a sua nomeação ficou cingida a requisitos de idade
mínima, atributos morais e notórios conhecimentos e voltou a ser
determinativa a condição dos impedimentos dos desembargadores,
desta forma expressa:

"Os Ministros do Tribunal de Contas serão nomeados pelo
Governador, depois de aprovada a indicação pela Assembléia,
dentre brasileiros maiores de trinta anos de idade, de idonei-
dade moral e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos,
financeiros ou de administração pública e terão as mesmas
garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos de-
sembargadores do Tribunal de Justiça".

o parágrafo segundo determinava que:

"A lei disporá sobre a organização do Tribunal de Contas e o
número de seus Ministros, podendo, ainda, dividi-to em câma-
ras e criar delegações ou órgãos destinados a auxiliá-Io, no
exercício de suas funções e na descentralização de seus traba-
lhos".

LEI N. 4.289

A lei ordinária n. 4.289, de 20.12.1968, criou mais três (3)
cargos de Ministro no Tribunal de Contas, aumentando, para nove
(9), o número dos seus membros; contudo, a Emenda n. 1, de
29.10.1969, à Constituição Estadual, em obediência à Carta fe-
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deral, reduziu esse número para sete (7) e firmou a designação de
JUIZ para os membros do Tribunal.

De fato, entre as disposições contidas na Constituição Brasi-
leira de 1969, está a que manda aplicar, "no que couber, do dis-
posto nos itens I a III do art. 114, aos membros dos Tribunais de
Contas, não podendo o seu número ser superior a sete (7)" (Capí-
tulo 111 - DOS ESTADOS E MUNICfplOS - art. 13, item IX).

A adaptação dos Tribunais de Contas às novas disposições
constitucionais ocorreu, ainda, em 1969, com a lei federal n.
5.570, de 28 de novembro desse ano, cujo texto determinava:

"Art. 1° - A adaptação dos Tribunais de Contas ao disposto
no artigo 13, IX e artigo 200, ambos da Constituição da
República Federativa do Brasil, der-se-e na forma desta lei.

Art. ~ - O Tribunal de Contas do Estado não poderá ter
mais de 7 (sete) membros, sendo-lhe defeso funcionar en-
quanto seu número não for reduzido a esse limite.

Art. 3° - Quando o Tribunal de Contas do Estado tiver mais
de 7 (sete) membros, serão postos em disponibilidade, com
vencimentos, vantagens e garantias, integrais, os membros
mais recentemente empossados até reduzir o total ao limite
estabelecido no artigo anterior.
Parágrafo único - Ocorrendo vagano Tribunal, os membros
em disponibilidade reverterão à atividade em ordem de anti-
guidade na nomeação.

Art. 4° - Nos Estados que já promoveram a redução
dos membros do Tribunal de Contas, os respectivos atos teçis-
lativos e executivos deverão adaptar-se, dentro de 30 (trinta)
dias, ao estabelecido na presente lei, quando lhe forem con-
trários.

Art. 5" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. () - Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 28 de novembro de 1969; 148° da Indepen-
dência e 81° da República.

(a) Emílio G. Médici
Alfredo Buzaid"
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No âmbito estadual, a Emenda Constitucional n. 1, de
29.10.1969, obediente à Lei maior, estabeleceu, em seu art. jff, §

2° que: 1\'3
"Os Juízes do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em
número de sete, serão nomeados pelo Governador, depois de
aprovada a indicação pela Assembléia Legislativa, dentre bra-
sileiros, maiores de trinta anos de idade, de idoneidade moral
e notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros
ou de administração pública, e terão as mesmas garantias,
prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Desembar-
gadores do Tribunal de Justiça do Estado".

E como que a completar o elenco das leis já citadas, há, por
fim, o Dec. Lei estadual n. 113, de 19.11.1969, dispondo que os
Juízes do Tribunal de Contas do Estado do Pará tenham o título
de CONSELHEIROS.

Vejarno-lo na íntegra:

DEC. LEI N. 113, de 19.11.1969

Dispõe que os JUizes do Tribunal de Contas tenham o
título de Conselheiros.

O Governador do Estado do Pará, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Artigo 2°, parágrafo 1°, do Ato
Institucional n. 5, de 13 de dezembro de 1968, combinado
com o artigo 1°do Ato Complementar n. 49, de 27 de feve-
reiro de 1969, e

CONSIDERANDO proposta originária do Egrégio Tri-
bunal de Contas do Estado do Pará

DECRETA

Art. 1°- Os JUizes do Tribunal de Contas do Estado do
Pará terão o título de Conselheiros.

Art. 2° - Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Palácio do Governo do Estado do Pará, em 19 de no-
vembro de 1969.

Ten.Cel. ALACIO OA SIL VA NUNES
Governador do Estado

Georgenor de Souza Franco
Secretário de Estado de Govêrno

Salvador Rangel de Borborema
Resp. pelo Exp. da Secretaria de

Estado do Interior e Justiça

Gen. R. 1Rubens Luzia Vaz
Secretário de Estado da Fazenda

Eng. José Maria de Azevedo Barbosa
Secretário de Estado da Viação e

Obras Públicas

Dr. Carlos Guimarães Pereira da
Silva

Secretário de Estado de Saúde Pública

Or. Acy de Jesus Neves de
Barros Pereira

Secretário de Estado de Educação

Erig.Agr. Sebastião Andrade
Secretário de Estado de Agricultura

Major R. 1Antônio Calvis Moreira
Secretário de Estado de

Segurança Pública.

Pretendeu o ato legislativo ordinário alterar a designação dos
membros do Tribunal, atribuida, antes, pela Constituição do Esta-
do. Esta, em seu art. ~ § 2° os titulou JUfZES, face a omissão da
Constituição Federal quando tratou da exclusão do título de Mi-
nistro para os magistrados das Cortes de Contas estaduais, de-
signando CONSELHEIROS, unicamente, os membros do Tribunal
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de Contas do Distrito Federal.
Apresenta-se, pois, o assunto conflitante à primeira vista. Na

realidade não o é porque, evidentemente, prevalece a titulagem
outorgada pela lei maior.

A EMENDA REPELlDA

Pelo ofício n. 219-SEC, de 05.05.1961, o Presidente da
Assembléia Legislativa e Vice-Governador do Estado, dr. Newton
Burlamaqui de Miranda, cumprindo deliberação do Plenário, enca-
minhou ao Tribunal de Contas o processo n. 670/60, de autoria do
deputado Benedito Carvalho, contendo projeto de Emenda Consti-
tucional no sentido de ser alterado o número de Juízes do Tri-
bunal de Contas, de seis para oito, a fim de que o Tribunal se
manifestasse sobre a necessidade ou não do aumento proposto.

Justificava, o parlamentar, a sua proposição, subscrita por 25
deputados, como "medida que se impõe e se revela imprescindível
tendo em vista o complexo vultuoso e o sempre crescente número
de processos originários dos diferentes órgãos da administração
pública, que devem necessariamente ser apreciados por aquela Cor-
te de Contas, em cumprimento às disposições constantes do art.
35, seus incisos e parágrafos, da Constituição Política do Estado".
Em prosseguimento dessa argumentação sustentava o autor que "0

frequente desdobramento dos serviços públicos, como decorrência
lógica do inegável desenvolvimento do nosso Estado implica, con-
seqüentemente, no aumento progressivo do volume de matérias
afetas ao exame e estudo do Tribunal de Contas do Estado, consti-
tuindo, assim, a providência, consubstanciada no projeto de Emen-
da Constitucional em questão, medida justa e oportuna".

Ouvido o Plenário do Tribunal, responderam negativamente
os senhores Ministros por "desnecessária e extemporânea e de cho-
cante inconveniência, pelo menos na atualidade, a proposição rela-
tiva à criação de mais dois cargos de Ministro".

Mercê dessa atitude de homens independentes, a maioria dos
quais elevada ao Tribunal com o assentimento do partido gover-
nista, endossante da propositura recusada, a Corte de Contas teve
preservada, quem sabe? , a sua austeridade e integridade.

Recebiam, por esse modo, os pol íticos, uma grave adver-
tência. O Tribunal se impunha ao respeito do povo e dos seus
governantes.
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Gerado no cadinho fervente da política, em 1951, e imediata-
mente silenciado pela contra-ação pol ítica, ressurgiu, destemeroso,
em 1953, seguro e imperturbável, no seu caminhar sobre os anos.
Nem a sua dissolução inicial nem a rebeldia das Prefeituras Muni-
cipais nem a tentativa de deteriorá-Io, influiram no seu proce-
dimento, sempre retilíneo, devido, talvez, em grande parte, a esses
'acontecimentos, frutos do menoscabo pela instituição.

Afirmou-se, no Estado, como aquela torre ascética do cantor,
cuja "existência é um pensamento fundo".

Respeitado e respeitador, é tido como elemento imprescin-
dível pelos Poderes constituídos, ante o apoio que oferece aos
~overnantes.

Orgão auxiliar do Poder Legislativo o é, também, do Poder
Executivo, pela função orientadora que tem e oferece a par da
fiscalização financeira que exerce com rigor humano.

Hoje, adulto, o Tribunal de Contas do Pará, completa vinte
anos de sua reinstalação, bem' vividos nos caminhos da adminis-
tração pública, oferecendo um sadio ambiente de trabalho para os
que nele labutam e um feliz exemplo de justiça para os que dele
esperam julgamento.
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COMPETENCIA E JURISDiÇÃO
DO TR IBUNAL DE CONTAS

Criada e instalada sob a égide da Constituição de 1946, a
Corte de Contas paraense, como as congêneres dos demais Estados
da federação, tinha os limites de sua competência e jurisdição
definidos na Carta Pol ítica do pa ís, não podendo u Itrapassá-Ios sob
pena de incorrerem em nulidade os seus atos.

O art. 18, desse diploma legal assim estabelecia:
"Cada Estado se regerá pela Constituição e pelas leis que
adotar observados os princípios estabelecidos nesta Consti-
tuição".
E quais os princípios a observar?
- Todos aqueles nela expressos inclusive os da competência

do Tribunal de Contas, constantes do art. 77 e seus itens, quais
sejam:

I - acompanhar e fiscalizar diretamente, ou por dele-
gações criadas em lei, a execução do orçamento;

II - julgar previamente as contas dos responsáveis por di-
nheiros e outros bens públicos, e as dos administra-
dores das entidades autárquicas;

111- julgar da legalidade dos contratos e das aposentadorias,
reformas e pensões:
§ 1° - Os contratos que por qualquer modo, interes-

sarem à receita ou à despesa, só se reputarão
perfeitos depois de registrados pelo Tribunal de
Contas. A recusa do registro suspenderá a exe-
cução do contrato, até que se pronuncie o Con-
gresso Nacional.

§ 2° - Será sujeito ao registro no Tribunal de Contas,
prévio ou posterior conforme a lei o estabele-
cer, qualquer ato de administração pública de
que resulte obrigação de pagamento pelo Te-
souro Nacional ou por conta deste.

§ 3° - Em qualquer caso a recusa do registro por falta
de saldo no crédito ou por imputação a crédito
impróprio terá caráter proibitivo. Quando a re-
cusa tiver outro fundamento, a despesa poderá
efetuar-se após despacho do Presidente da Re-
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pública, registro, sob reserva do Tribunal de
Contas e recurso "ex-otticio" para o Congresso
Nacional.

§ 4°,_ O Tribunal de Contas dará parecer prévio, no
prazo de sessenta dias, sobre as contas que o
Presidente de República deverá apresentar
enuetmente ao Congresso Nacional. Se 'elasnão
lhe forem enviadas no prazo da lei, comunicará
o (ato ao Congresso Nacional para os fins de
direito, apresentando-lhe, num ou noutro caso,
minucioso relatório do exercício financeiro ter-
minado",

E como que, a guiza de bem explicitar, os itens 11 do art. 77 e
VIII do art. 66, fixaram, claramente, o primeiro, ser da compe-
tência exclusiva do Congresso Nacional julgar as contas do Pre-
sidente da República, e, o segundo, da Câmara de Deputados,
proceder a Tomada de Contas quando não forem apresentadas ao
Congresso Nacional (art. 59, item 11). Ao Tribunal de Contas, foi
dada atribuição para examinar a prestação de contas --, para isso,
podendo requ isitar todos os elementos contábeis necessários - e
oferecer o parecer prévio conclusivo que seria apreciado pelo Po-
der Legislativo.

Evidentemente, esse raciocínio deveria se transportar para as
Constituições estaduais, com vistas às contas dos Governadores e
Prefeitos Municipais, cabendo o julgamento e a Tomada de Contas
dos Chefes dos Poderes Executivos dos Estados e Muni~ípios às
Assembléias Legislativas e às Câmaras de Vereadores, respectiva-
mente.

Tal não sucedeu, porém, no Estado do Pará; onde a Consti-
tuição de 1947, inseriu no texto constitucional, de 8 de julho, a
subordinação dos Prefeitos ao julgamento, pelo Tribunal, de suas
contas, omitindo o da Capital, consoante' a redação do art. 35,
inciso 11:

Art. 35 - Compete ao Tribunal de Contas:
I

/I Julgar as contas dos responsáveis por dinheiro e outros
bens públicos, inclusive prefeitos do interior.

Não competia aos legisladores estaduais arrolarem, entre "os
responsáveis por dinheiros e outros bens públicos", os prefeitos do
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interior, já que a Constituição federal não o fez e, genericamente,
vedava fazê-Io.

Disso resultou a rumurosa pendência judicial entre o Tribunal
de Contas e as Prefeituras Municipais, iniciada com a Tomada de
Contas na Comuna belemense. O resultado foi negativo para os
licurgos que viram decretada, pelo Tribunal de Justiça do Estado, a

inconstitucionalidade do inciso 11, in fine, do art. 35 da Carta de
1947.

Instituido o sistema parlamentarista no país, pela Emenda
Constitucional n. 4, de 02.09.1961, permaneceram, ainda, inalte-
radas as atribuições cometidas ao Tribunal de Contas até novem-
bro de 1965, quando a Emenda Constitucional n. 18 delegou, ao
T.C.U., "0 cálculo e a autorização" do pagamento das quotas dos
Fundos de Participação dos Estados e Municípios.

A Constituição Federal de 24.01.1967, a par de manter esse
dispositivo, ampliou a esfera de ação dos Tribunais de Contas,
estendendo-a às unidades administrativas dos três Poderes da
União, ficando expresso que:

"Art. 71 -
§ 1° - O controle externo do Congresso Nacional será

exercido com o auxílio do Tribunal de Contas e
compreenderá a apreciação das contas do Pre-
sidente da República, o desempenho das fun-
ções de auditoria financeira e orçamentária e o
julgamento das contas dos administradores e
demais responsáveis por bens e valorespúblicos.

§2°- .
§ :r - A auditoria financeira e orçamentária será exer-

cida sobre as contas das unidades administra-
tivas dos três Poderes da União, que, para esse
fim, deverão remeter demonstrações contábeis
ao Tribunal de Contas, a quem caberá realizar
as inspeções que considerar necessárias.

§ 4° - O julgamento da regularidade das contas, dos
administradores e demais responsáveis, será ba-
seado em levantamentos contábeis, certificados
de auditoria e pronunciamentos das autoridades
administrativas, sem prejuízo das inspeções re-
feridas no parágrafo anterior.

§ g> - As normas de fiscalização financeira e orça-
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mentária estabelecidas nesta seção, aplicam-se
às Autárquias.

Art.73 - .
§ 4° - No exerctcio de suas atribuições de controle da

administração financeira e orçamentária, o Tri-
bunal representará ao Poder Executivo e ao
Congresso Nacional sobr~ as irregularidades e
abusos por ele verificados.

§ f) - O Tribunal de Contas, de ofício ou mediante
provocação do Ministério Público ou das Audi-
torias Financeiras e Orçamentárias e demais
órgãos auxiliares, se verificar a ilegalidade de
qualquer despesa, inclusive as decorrentes de
contratos, aposentadorias, reformas e pensões,
deverá:
a) assinar prazo razoável para que o órgão da

administração pública adote as providências
necessárias ao exato cumprimento da lei;

b) no caso do não atendimento, sustar a exe-
cução do ato, exceto em relação aos con-
tratos;

c) na hipótese de contrato, solicitar ao Con-
gresso Nacional que determine a medida
prevista na alínea anterior, ou outras que
julgar necessárias ao resguardo dos objetivos
legais.

§~ - O Congresso Nacional deliberará sobre a solici-
tação de que cogita a alínea c do parágrafo
anterior, no prazo de trinta dias, findo o qual,
sem pronunciamento do Poder Legislativo, será
considerada insubsistente a impugnação.

§ r - O Presidente da República poderá ordenar a
execução do ato a que se refere a alínea b do §
õ", ad referendum do Congresso Nacional.

§ l!' - O Tribunal de Contas julgará dá legalidade das
concessões iniciais de aposentadorias, reformas
e pensões, independendo de sue .decisão as
melhorias posteriores".

A Carta PoI ítica do Estado, promulgada pela Assembléia Le-
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gislativa em 15.05.1967, transpôs esses dispositivos adaptando-os
ao âmbito estadual e municipal e conferindo, expressamente, ao
Tribunal de Contas, a faculdade para exercer a fiscalização finan-
ceira e orçamentária dos Municípios.

Os artigos 81, 82 e 84 desse diploma, e seus parágrafos, dis-
põem sobre a matéria regulando, até, o comportamento das Câ-
maras Municipais nos julgamentos das prestações de contas das
Prefeituras, definindo a instância superior para os casos de recursos
e fixando o "quorum" para essas decisões.

"Art. 81 - A fiscalização financeira e orçamentária do
Estado será exercida pela Assembléia Legislativa, através de
controle externo e dos sistemas de controle interno do Poder
Executivo, instituido em lei.

§ 1° - O controle externo da Assembléia será exercido
com o auxílio do Tribunal de Contas e compreenderá a apre-
ciação das contas do Governador, o desempenho das funções
de auditoria financeira e orçamentária e o julgamento das
contas dos administradores e demais responsáveis por bens e
valores públicos.

§ L- O Tribunal de Contas dará parecer prévio, em
sessenta dias, sobre as contas que o Governador prestará
anualmente. Não lhe sendo estas enviadas dentro do prazo, o
fato será, para os fins de direito, comunicado à Assembléia
Legislativa pelo Tribunal, que, em qualquer caso, apresentará
minucioso relatório do exercício financeiro encerrado.

§ 3° - A auditoria financeira e orçamentária será exer-
cida sobre as contas das unidades administrativas dos três
Poderes do Estado, que, para esse fim, deverão remeter de-
monstrações contábeis ao Tribunal de Contas, a que, caberá
realizar as inspeções que considerar necessárias.

§ 4° - O julgamento da regularidade das contas dos
administradores e demais responsáveis se~ábaseada em levan-
tamento contábeis, certificados de auditoria e pronunciamen-
to das autoridades administrativas, sem prejuízo das inspe-
ções referidas no parágrafo anterior.

§ f) - As normas de fiscalização financeira e orçamen-
tária estabelecidas nesta Secção aplicam-se às autarquias es-
taduais e municipais.

Art. 82 - A fiscalização financeira e orçamentária dos
Municípios será exercida pelo Tribunal de Contas.

§ 1° - Qualquer decisão tomada pelas Câmaras
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Municipais, contrária aos pareceres prévios elaborados pelo
Tribunal de Contas nas prestações de Contas das Prefeituras,
será apreciada, em grau de recurso, ex-officio, pela Assem-
bléia Legislativa.

§ 2" - As decisões de que trata o parágrafo anterior, só
poderão ser tomadas, por dois terços de Vereadores pre-
sentes. .

Art. 84 - O Tribunal de Contas tem sede na Capital,
jurisdição em todo o território do Estado, exercera, no que
lhe diz respeito, as atribuições dos incisos I, /I e ltldo artigo
112 e terá quadro próprio para seu pessoal.

§ 1° - Os Ministros do Tribunal de Contas serão no-
meados pelo Governador, depois de aprovada a indicação pela
Assembléia, dentre brasileiros maiores de trinta" lanos ·.de
idade, .de idoneidade moral e notórios conhecimentos jur(-
dicos, econômicos, financeiros ou de administração pública e
terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impe-
dimentos dos Desembargadores do Tribunal de Jústiçe.

§2° - A lei disporá sobre a organização do Tribunsl de
Contas e o número de seus Ministros, podendo sindé, dividi-
10 em câmaras e criar delegações ou órgãos destinados a euxi-
lia-Ios, no exercício de suas funções e na descentralização de
seus trabalhos. ' '

§ :r - No exercício de suas atribuições de controle da
administração financeira e orçamentária, o Tribunal file'Con-
tas representará ao Poder Executivo e à Assembléis. Legis-
lativa sobre irregularidades e abusos por ele verificados;

§ 4° - O Tribunal de Contas, de ofício ou mediante
provocação do Ministério Público ou das auditorias. finan-
ceiras e orçamentárias e demais órgãos auxiliares, se IirJrificar
a ilegalidade de qualquer despesa, inclusive decorrente de
contratos, aposentadorias, reformas e pensões, deverá:

I - assinar prazo razoável para que o órgão da 'admi-
nistração pública adote as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei;

/I - no caso de não atendimento, sustar a exetução
do ato, exceto em relação a contrato;

111- na hipótese de contrato, solicitar à Assembléia
que determine a medids prevista no inciso anterior ou çutres
que julgar necessárias ao resguardo dos objetivos legais.

§ 5" - A Assembléia deliberará sobre a solicitação de
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que cogita o inciso 1/1 do parágrafo anterior, no prazo de
trinta dias, findo o qual, não havendo pronunciamento, será
consideradainsubsistentea impugnação.

§ õ- O Governador do Estado poderá ordenar a exe-
cução do ato a que se refere o inciso 1/ do parágrafo quarto,
ad referendum da Assembléia Legislativa.

§ r - O Tribunal de Contas, no âmbito estadual,
julgará da legalidade das concessõesiniciais de aposentado-
rias, reformas e pensões, independendo de sua decisão as
melhorias posteriores".

Paralelamente, a Constituição revigorou as normas regu-
ladoras da mecânica do Orçamento, estabelecendo procedimentos
relacionados com a receita e a despesa, inclusive dos órgãos da
administração indireta, disciplinando a vigência dos créditos adi-
cionais e introduzindo os programas plurianuais, cujos orçamentos,
chamados Plurianuais de Investimento, foram objeto da Lei Com-
plementar n. 3, de 07.12.1967.

Nada mais se fazia, nesse sentido, que revitalizar os conceitos
determinativos contidos na Lei n. 4.320, de 17.03.1964.

Com isso, investiram-se os Institutos de Contas de um poder
mais amplo de que há muito careciam.

No Pará, antes mesmo das alterações na Constituição Federal,
os legisladores aprovaram a lei n. 3.781, de 16.12.1966, de sua
iniciativa, sujeitando as Prefeituras Municipais à fiscalização finan-
ceira do Tribunal de Contas, "na forma do estabelecido no item 11,
do art. 35, da Constituição Política do Estado".

Esqueceram-se os deputados, em 1966, que o inciso 11, "in
fine", do art. 35, da Constituição paraense de 1946, ainda vigente,
fora declarado inconstitucional pelo Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado, em 1956. (Acórdão n. 121, de 10.04.1956). O Tribunal
de Contas, porém, consultado, pelo Exmo. Sr. Secretário Muni-
cipal de Finanças da Prefeitura de Belém, sobre essa obrigato-
riedade, preferiu, cautelosamente, aguardar o novo texto consti-
tucional que uma comissão de representantes do Governo estadual
e juristas elaborava no momento. Tratava-se da adaptação da Carta
estadual à federal.

Somente, após a sua aprovação pela Assembléia Legislativa
i passou o Tribunal a exigir o cumprimento desse preceito, regendo

a apresentação das prestações de contas das Comunas, referentes
ao exercício 'de 1967, pelos ATOS ns. 13, 14 e 15, interpretativos
dos dispositivos da Constituição do Estado, atinentes ao assunto.
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A Emenda Constitucional n. 1, de 17.10.1969, à Constituição
Federal, nada mais inovou nem suprimiu no capítulo do Orça-
mento e da Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Houve, como pudemos apreciar, maior atribuição de encargos
às Cortes de Contas, no país, a partir de 1967, estabelecendo, esse
ano, um divisor que demarca duas épocas distintas. A primeira, da
criação e instalação dos Tribunais a essa data e a segunda, posterior
a ela, aos dias de hoje.

Antes, esvasiados, quase mesmo sem o estímulo dos Poderes
constitu ídos, os Tribunais de Contas limitavam-se a acompanhar e
fiscalizar a execução orçamentária e "julgar previamente as contas
dos responsáveis por dinheiros e outros bens públicos, e a dos
administradores das entidades autárquicas", bem como "julgar da
Iega Iidade dos contratos e das aposentadorias, reformas e
pensões".

Sua existência foi quase desconhecida do povo, que o tem
como seu austero fiscal. Sua ação, quase extinta. Com o advento
da Carta Magna de 1967 ficou restabelecido o seu prestígio e a eles
devolvido o vigor de sua autoridade.

Mas, não for isso apenas necessário para o restabelecimento
rápido, de sua ação sobre as áreas de sua competência. Outro fator
importante que não pode nem deve ser omitido foi o apoio, cons-
ciente, que receberam do Poder Executivo, traduzido no respeito
com que este passou a acatar as decisões emanadas dos Institutos
de Contas e a compreensão para o sempre crescente relaciona-
mento de ambos.

Cabendo aos Chefes de Estado nomear os membros das Cor-
tes de Contas e prover a subsistência dessas entidades, eles o vem
fazendo, ultimamente, mais abstraídos do favor político, obe-
dientes, na escolha, ao critério estabelecido na Constituição. E o
que assistimos nos Congressos de Tribunais de Contas confirma
esta afirmativa.

São Tribunais moços, impregnados da convicção do seu
mister, que discutem teses atuais - e as põe em prática - com o
entusiasmo ponderado dos magistrados.

A dinâmica de trabalho, impulsionada pelos recurs e
dispõem estes órgãos, surpreende, às vezes, embora etsft~n.. ~
sempre de um maior apoio financeiro para acompa. ~ o cresci- 00-

mento e a rápida expansão dos organismos a fiscaliza. Q) ~\Ç),\x.\'~" o .
Possuem uma legislação que necessita de perma eWi:ea~aliza- ;r

ção, em decorrência dessa velocidade transformista por~ .Q: I
"tIl ,...,.r"
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as entidades públicas que, por tal contingência, escapam para ou-
tras faixas imunes à sua ação controladora, como, por exemplo, as
Sociedades de Economia Mista. Por isso, reivindicam, com acerto,
a revisão dos dispositivos que já não Ihes permitam mais conhecer,
fiscalizar e julgar a aplicação dos dinheiros públicos.



ATOS Nos. 13, 14 e 15 DO

TRIBUNAL DE CONTAS.
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A T O

INTERPRETA DISPOSITIVOS DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E DA
LEI ORGANICA DOS MUNICfPIOS,
REGULA A APRESENTAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS
PREFEITURAS, REFERENTES AO
EXERCfCIO FINANCEIRO DE 1967
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em
sessão de 5 de março de 1968,

Considerando que é competência do Tribunal de Contas do
Estado promover a fiscalização financeira e orçamentária dos Mu-
nicípios, contorme determina o art. 82 da Constituição Estadual;

Considerando que, de acordo com o § 1°do referido art. 82,
o Tribunal de Contas deve emitir parecer prévio nas prestações de
contas das Prefeituras;

Considerando que o art. 59 - alínea 9 - da Lei Orgânica
dos Municípios impõe aos Prefeitos o dever de enviar à Câmara
Municipal, dentro dos dez primeiros dias da sessão legislativa, a
prestação de contas do exercido anterior;

Considerando que de acordo com o art. 56 da Lei Orgânica
dos Municípios, alterado pela Lei n° 3.077, de 8 de outubro de
1964, a sessão legislativa tem início a 15 de março e que portanto,
o prazo para a apresentação da prestação de contas tem o seu
têrmo a 25 do mesmo mês; '.

Considerando que o art. 82 da Constituição Estadual revo-
gou, em parte, a alínea 9 do art. 59 da Lei Orgânica dos Muni-
cípios, no que diz respeito ao órgão competente para receber a
prestação de contas, mantida porém; a data limite de 25 de março,
em face da omissão do texto constitucional, quanto ao prazo para
a apresentação;

Considerando que, nos termos do art. 82 da Constituição do
Estado, o parecer prévio, a ser submetido à consideração das Câ-
maras Municipais, deve ter caráter conclusivo;

Considerando que o Projeto de Lei Orgânica do Tribunal de
Contas, que regula detalhadamente a matéria, explicitando os dis-
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positivos constitucionais, ainda, tramita na Assembléia Legislativa;
Considerando a necessidade de regular a matéria, à luz dos

dispositivos constitucionais e legais e ao mesmo tempo orientar os
Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios:

RESQ LVE promulgar o seguinte

A T O W 13

Art. 1° - Para recebimento de parecer prévio conclusivo, os
Prefeitos de todos os Municípios deverão enviar ao Tribunal de
Contas, até o dia 25 de março de 1968, a prestação de contas
referente ao exercício financeiro de 1967, fazendo ciente, no mes-
mo prazo, a CâmaraMunicipal.

Art. 2" - Caso o Prefeito já tenha encaminhado a prestação
de contas à Câmara Municipal ou venha a esta encaminhar, na
impossibilidade, por dificuldades de comunicações, de remeter a
mesma ao Tribunal de Contas, até o dia 25 de março de 1968, fica
obrigado a comunicar, imediatamente, o fato ao Tribunal de
Contas.

Art. 3° - Concretizadas as hipóteses previstas no art. 2°, o
Presidente da Câmara Municipal, enviará, com a máxima urgência,
ao Tribunal de Contas, a prestação de contas, para efeito do dis-
posto no art. 1° ficando responsável por qualquer retardamento
injustificável.

Art. 4° - O Tribunal de Contas emitirá o parecer previa
conclusivo dentro de cento e vinte dias, contados da data de entre-
ga da respectiva prestação, no protocolo do mesmo.

Art. ~ - As prestações de contas que, por qualquer motivo,
não tiverem a respectiva instrução encerrada até o dia 31 de julho
de 1968, serão apreciadas, na situação em que se encontrarem,
ouvido o Ministério Público, no prazo de quinze dias, após o que
serão distribuídas, em Plenário, para que o Ministro Relator,
dentro de idêntico prazo, ofereça o parecer prévio conclusivo.

Art. ~ - Os processos de prestação de contas das Prefeitu-
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ras serão distribuidos aos Ministros do Tribunal de Contas,
merüente sorteio, sempre ao término das sessõesordinárias.

Art. r - o sorteio de que trata o artigo anterior, será distin-
to dos demais, referentes a outros processos, aplicando-se, no que
couber, as normas da Resolução n. 2.090, de 29 de setembro de
1967.

Art. 8° - Exarado o parecer prévio conclusivo o Tribunal de
Contas remeterá a prestação de contas à Câmara Municipal, para
efeito do disposto no art. 82 da Constituição do Estado.

Art. 9° - Na inobservância das normas deste Ato, pelos Po-
dêres Executivo e Legislativo Municipais, o Tribunal de Contas,
após parecer fundamentado do Auditor competente, com base nos
balancetes trimestrais, poderá, conforme o caso, determinar a reali-
zação de inspeção in-Ioco ou adotar outras providências, previstas
na Constituição do Estado e na legislação federal e estadual.

Art. 10 - Este Ato entra em vigor na data de sua publica-
ção, cabendo à Secretaria do Tribunal de Contas providenciar a sua
ampla divulgação, inclusive a remessa de seu texto aos Poderes
Executivo e Legislativo de todos os Municípios.

Sala das Sessõesdo Tribunal de Contas do Estado do Pará,
em 5de março de 1968.

a) EVA ANDERSEN PINHEIRO
Ministra Presidente

a) MÃRIO NEPOMUCENO
DE SOUSA

a) SEBASTIÃO SANTOS DE
SANTANA

a) EMILlO UCHOA LOPES
MA R TlNS

a) EL/AS NAIF DAIBES
HAMO UCHE
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A T O W 14

o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em
sessão de 23 de abril de 1968,

CONSIDERANDO a necessidade de harmonizar e ajustar os
prazos estipulados no Ato n° 13, de 5 de Março de 1968, de
sorte a propiciar condições próprias à instrução, exame e pa-
recer prévio conclusivo das prestações de contas,

R E S O L V E promulgar o seguinte:

Art. 1° - Os arts. 4° e õ" do Ato n° 13, de 5 de Março de
1968, passam a ter a seguinte redação:
Art. 4° - O Tribunal de Contas emitirá o parecer prévio
conclusivo dentro de cento e oitenta dias, contados da data
de entrega da respectiva prestação, ao protocolo do mesmo.
Art. ~ - As prestações de contas que, por qualquer motivo,
não tiverem a respectiva instrução encerrada até 20 de julho
de 1968, serão apreciadas na situação em que se encontrarem,
ouvido o Ministério Público, no prazo de 30 dias, após o que
serão distribuidos em Plenário para que o Ministro Relatar,
dentro de idêntico prazo, ofereça o parecer prévio conclusivo.
Art. 2° - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessõesdo Tribunal de Contas do Estado do Pará,
em 23 de Abril de 1968.

EM/UO UCHÔA LOPES
MARTlNS

Vice-Presidente no exercicio
da Presidência

MÁRIO NEPOMUCENO
DE SOUSA

SEBASTIÃO SANTOS DE
SANTANA

ELlAS NAIF DAIBES
HAMOUCHE
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A T O W 15

o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em
sessão de 29 de novembro de 1968,

CONSIDERANDO que as prestações de contas das Prefei-
turas Municipais estão a exigir mesmo após o relatório da
Auditoria, a realização de diligências;

CONSIDERANDO que mencionadas prestações de contas são
referentes ao exercício financeiro de 1967 - ano da implan-
tação da fiscalização financeira e orçamentária dos Muni-
cípios, pelo Tribunal de Contas - justificando, portanto, a
realização de diligências, como oportunidade final aos admi-
nistradores municipais, para que esclareçam aspectos da exe-
cução orçamentária ou supram as falhas reparáveis;

R E S O L V E promulgar o seguinte:

A T O N° 15

Art. 1°- Os arts. 4° e 5° do Ato n° 13, de 5 de março de
1968, passam a ter a seguinte redação:
Art. 4° - O Tribunal de Contas emitirá o parecer prévio con-
clusivo até o dia 31 de março de 1969.
Art. SO - Ouvido o Ministério Público, no prazo de trinta
(30) dias e após o relatório final da Auditoria, o processo será
distribuído, em Plenário, ao Ministro Relator, para que este,
em idêntico prazo, ofereça o parecer prévio conclusivo.
§ 1°- À Auditoria fica concedido o prazo de trinta (30) dias
para emitir o relatório final.
§7- Os prazos previstos neste artigo ficam interrompidos
quando da realização de diligências, autorizadas pelo
Plenário.
Art. 7- Fica revogado o Ato n° 14 de 23 de abril de 1968.
Art. T - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Sessõesdo Tribunal de Contas do Estado do Pará,
em 29 de novembro de 1968.

EMILlO UCH6A LOPES MARTlNS
Vice-Presidente no exercício

da Presidência

SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA

ELlAS NAIF DAIBES HAMOUCHE



- 31 -

A INSTALAÇÃO

Atos Constitutivos

Decorridos 3 anos e sete meses de sua criação, a Assembléia
Legislativa do Estado estatuiu a lei n. 379, de 23.01.1951, na qual
definia a organização do Tribunal de Contas e a sua competência,
sancionando-a o Governador Alberto Engelhard.

Publicada a lei no Diário Oficial do Estado, de 0202.1951,
cuidou o Governador das nomeações para o preenchimento dos
cargos criados face o que determinava o parágrafo único do art. 4°
da citada lei: .

liA primeira investidura para os cargos a que se refere a alínea
b deste artigo será feita por nomeação do Poder Executivo".
Indicados, pelo Governador do Estado, o deputado Waldyr

Bouhid, * à Assembléia Legislativa, os nomes daqueles que deve-
riam compor o Tribunal, esta os aprovou em sessão extraordinária,
realizada no dia 25.01.1951, baixando a Mesa, nesse sentido, a
Resolução Legislativa n° 5, de mesma data.

Foram, .pois, nomeados, para Juízes: Alberto Engelhard,
Synval da Silva Coutinho, Adolfo Burgos Xavier, Lindolfo Mar-
ques de Mesquita e Mário Nepomuceno de Sousa; para Procurador,
o dr. Lourenço do Vale Paiva; para Sub-Procurador, dr. José Perfi-
rio de Miranda Neto; para Consultor Jurídico, dr. João Rodrigues
Fernandes: para Secretário, dr. Célio Meio.

O Tribunal, por essa forma constituído, reuniu-se, para sua
instalação, na manhã de 31.01.1951, no Palácio Lauro Sodré, na
dependência térrea que faceja a rua Tomásia Perdigão.

Presentes, o dr. Cecil Meira, representando o Exmo. Sr. Go-
vernador do Estado, desembargador Arnaldo Valente Lobo, ** o
dr. Newton Burlamaqui Miranda, representando o Prefeito Munici-
pal de Belém, os senhores Ju ízes, Procurador e Sub-Procurador,
recém-nomeados, e outras pessoas, foi instalado, oficialmente, o

* Waldir Bouhid assumira o Governo TUl qualidade de Presidente da Assembléia Legis-
lativa, face a renúncia de Alberto Engelhard, a 24.01.1951.

-"7 O des. Arnaldo Valente Lobo assumiu o Governo a 27.01.1951, TUl qualidade de Pre-
sidente do Tribunal de Justiça, em decorrência da deposição do sr. Waldir Bouhid
pela Policia Militar do Estado



- 32 -

Tribunal de Contas do Estado, lavrando-se da solenidade a presen-
te ata:

CÓPIA AUTÊNTICA

ATA DA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Aos trinta e um dias do mês de Janeiro do ano de mil novecentos
e cincoenta e um, nesta cidade de Belém, Estado do Pará, às 17 horas,
em o Palácio do Governo, sala onde funcionou o extinto Departamento
de Assistência aos Municípios, em sessão solene foi instalado pelo
Exmo. Sr. Dr. Cécil Meira, representante do Exmo. Sr. Desembargador
Dr. Amaldo Valente Lobo, Governador do Estado, o Tribunel de Con-
tas do Pará, criado pelo art. 34 da Constituição do Estado, combinado
com o art. 30 das Disposições Transitórias e organizado pela Lei n° 379,
de 23 de janeiro de 1951, estando presentes ao referido ato, os senhores
Alberto Engelhard, Synval da Silva Coutinho, Lindolfo Marques de Mes-
quita, Adolfo Burgos Xavier, Mário Nepomuceno de Souss, JUIzes do
Tribunal de Contas; doutores Lourenço do Vale Paiva e Porfírio de
Miranda Neto, procurador e sub-procursdor, respectivamente, do
mesmo Tribunal. Newton Mlranda, representante do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, e Martinho Figueiredo, Antonio Pinheiro dos Santos, Cartos
Rebêlo Pereira, Hermes de Jesus Brito, Djalma Marques de Carvalho,
Jerônimo de Oliveira Neto e José Pessôa de Oliveira. E para constar, foi
lavrada a presente ata, que vai assinada pelos acima citados e demais
pessoas presentes. Eu, Célio MeIo, servindo de Secretário, escrevi.

aa) Cécil Meira
Alberto Engelhard
Adolfo Burgos Xavier
Lindolfo Marques de Mesquita
Synval da Silva Coutinho
Mário N. de Sousa
Lourenço do Vale Paiva - Procurador
José Porfírio de Miranda Neto
Reis Ferreira
Newton B. de Miranda
José Pessôa de Oliveira
Antonio Pinheiro dos Santos
Martinho Figueiredo
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Djalma Marques de Carvalho
Carlos Alberto Rabêlo Pereira
Hermes de Jesus Brito
M. J. de Oliveira Neto
Maria de Lourdes Miranda
Carmem Silvia P. de Carvalho
Miguel Antônio Raiol
João da Silva Leite
Alarico Rodrigues de Carvalho.

Confere com o original
Em 03.04.51

ilegível
Of. Administrativo "M"

Visto:

ADALBERTO CARVALHO
pelo Chefe de Expediente

Marcaram, então, os membros do Tribunal, a primeira reu-
não ordinária do colegiado quando elegeram, para Presidente, o
Juiz Alberto Engelhard que, em seguida, assumiu a função e expe-
diu, a todas as autoridades locais, federais, estaduais e municipais,
comunicação da sua escolha. Seguiram-se as sessões plenárias, em
número de duas por semana, como se verifica da publicação, nos
D.O. E. de 22 e 25 de feverei ro e 1o de março, dos assu ntos
tratados nessas reuniões. Por eles, soubemos que o juiz Mário Ne-
pomuceno de Sousa foi o Relator do ante-projeto do Regimento
Interno do Tribunal, cuja aprovação ocorreu, parceladamente, nas
sessões realizadas nos dias 19 (os cinco primeiros artigos), 21 (os
23 artigos seguintes) e 23 (os restantes), de fevereiro desse ano.

A 23 de fevereiro, o Tribunal, por proposta do juiz Adolfo
Burgos Xavier, deliberou designar uma Comissão composta dos
ju ízes Synval Coutinho e do proponente, para cumprimentar o
Gal. Alexandre Zacarias de Assumpção, pela sua investidura no
cargo de Governador do Estado; havendo o juiz Burgos Xavier,
momentos após, dado ciência, ao plenário, que se mantivera em
sessão permanente, de que a missão fora cumprida, recolhendo,
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esses ju ízes, a melhor impressão daquela autoridade que "se colo-
cara, com satisfação, ao inteiro dispor deste Tribunal".

A 26 do mesmo mês, o governador oficiou ao Sr. Alberto
Engelhard, Presidente do Tribunal de Contas, participando-lhe ter
assumido o Governo do Estado, "onde terei todo o prazer em
colaborar com esse Colendo Tribunal". (of. n. 53/51 - Gabinete
do Governador).

Nesses primeiros dias de funcionamento recebeu, o Tribunal,
um regular número de comunicações agradecendo a participação
feita pelo seu Presidente. Entre outras, conhecemos as oriundas
dos Presidentes: da Assembléia Legislativa do Estado, do Tribunal
de Justiça e Tribunal Eleitoral; do Chefe de Polícia, dos Coman-
dantes da sã. Região Militar e IV Distrito Naval; dos Presidentes
dos Tribunais de Contas do Estado do Rio e do Ceará, e dos
Prefeitos de Anajás, Baião e Santarém, dando ciência de suas
posses nos referidos cargos; estas constantes das atas.

Existia, portanto, a instituição; havia um Regimento Interno;
funcionavam o Plenário e a Secretaria, esta dirigida pelo dr. Célio
Meio; quando os surpreendeu, à S de março, o propósito do Gover-
no, autor da Mensagem, ao Legislativo, portadora do projeto de lei
que, anerranternente, pretendia a anulação da lei n. 379. O Diário
Oficial do Estado silenciou as notícias sobre as atividades do Tri-
bunal, a partir da edição de 1° de março, que publicou a ata da sua
reunião ordinária realizada no dia 23 de fevereiro, aprovadora do
restante dos artigos do Regimento Interno e marcando í3 data de
26 do mesmo mês para a próxima reunião. A expectativa tomara
conta dos Ju ízes que, dias após, viram, estarrecidos, a derrubada,
pura e simples, do Orgão por uma lei nati-morta, porquanto, sem
consistência jurídica. Uma lei que não corrigia nem revogava outra
lei, mas, simplesmente, anulava-a, criando uma figura nova de
técnica legislativa, diferente daquela que o preceito constitucional
define na Secção das Atribuições da Assembléia Legislativa.

Fica, assim, provada a data inicial da Corte de Contas para-
ense: 31 de janeiro de 1951; seu primeiro presidente ALBERTO
ENGELHARD.

A própria imprensa local noticiando a sua reinstalação, a
17.7.1953, o fez com estes dizeres:

"Reiniciou suas atividades, desde hoje, o Tribunal de Con-
tas do Estado do Pará, que estava impossibilitado de reunir-se,
por não haver "quorum" Com a escolha dosSrs. Elmiro Noguei-
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ra, Benedito Frade e Augusto Belchior de Araújo, para as
vagas existentes nesse Tribunal, a Assembléia Legislativa ofi-
ciou ao Governador do Estado a aprovação do plenário dessa
Casa àqueles nomes e S. Excia., em ato recente, nomeou-os.
Assim, a partir desta data, passa a reunir normalmente o ór-
gão oficial fiscalizador das contas, quer do Governo do Es-
tado, quer dos gestores municipais."

(Folha Vespertina - edição de 17.7.1953).

"O Tribunal de Contas que deixou de se reunir por falta
de "quorum", reiniciou, ontem, pela manhã, suas atividades,
com a presença dos srs. Benedito Frade, Elmiro Nogueira,
Belchior de Araújo, Adolfo Burgos Xavier e Lindolfo Mesqui-
ta, com sua primeire sessão realizada em uma das salas da
"Imprensa Oticiel".

(Folha do Norte - edição de 18.07.1953).



ATOS CONSTITUTIVOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS
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LEI N. 379 - DE 23 DE JANEIRO DE 1951

Organiza o Tribunal de Contas do Estado

A Assembléia Legislativa do Estado, estatui e eu sanciono a se-
guinte lei:

Art. 1°- O.Tribunal de Contas, com jurisdição em todo o terri-
tório do Estado, criado pela Constituição Política desta Unidade Fede-
rativa, no seu art. 34, terá a organização definida nesta lei.

Art. 2°-Os membros do Tribunal de Contas, em número de
cinco (5), serão nomeados pelo Governador do Estado, depois de apro-
vada a escolha pela Assembléia Legislativa e terão os mesmos direitos,
garantias e vencimentos dos desembargadores.

Art. 3°- Compete ao Tribunal de Contas:

I - acompanhar e fiscalizar diretamente, ou por delegações
criadas em lei, a execução do orçamento:

II - julgar as contas dos responsáveis por dinheiros e outros
bens públicos, inclusive prefeitos do interior;

111 - julgar da legalidade dos contratos e das aposentadorias,
reformas e pensões.

§ 1°- Os contratos que, por qualquer modo, interessarem à re-
ceita ou à despesa só se reputarão perfeitos depois de registrados pelo
Tribunal de Contas. A recusa do registro suspenderá a execução do
contrato até que se pronuncie a Assembléia Legislativa.

§ 2° - Será sujeito a registro no Tribunal de Contas, prévio ou
posterior, qualquer ato da administração pública de que resulte obri-
gação de pagamento pelo Tesouro Estadual ou por conta deste.

§ 3°- Em qualquer caso, a recusa do registro por falta de saldo
no crédito ou por imputação a crédito impróprio terá caráter proibitivo.
Quando a recusa tiver outro fundamento, a despesa poderá efetuar-se
após o despacho do Governador, registro sob reserva no Tribunal de
Contas e recurso "ex-oiticio" para a Assembléia Legislativa.

§ 4° - O Tribunal de Contas dará parecer prévio, no prazo de 30
(trinta) dias, sobre as contas que o Governador deverá prestar anual-
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mente à Assembléia Legislativa. Se elas não lhe forem enviadas no prazo
da lei, comunicará o fato à Assembléia Legislativa para os fins de di-
reito, apresentando-lhe, num e noutro caso, minucioso relatório do
exercício linenceiro encerrado.

Art. 4°-Compete, ainda, ao Tribunal de Contas:
a) eleger, anualmente, seu Presidente e demais órgãos de direção;
b) elaborar seu Regimento Interno e organizar seus serviços auxi-

liares, provendo-lhos os cargos na forma da lei e bem assim propor à
Assembléia Legislativa a criação e extinção de cargos e a fixação dos
respectivos vencimentos;

c) conceder licença e férias nos termos da lei aos seus membros e
demais serventuários que lhe forem subordinados. _

Parágrafo único. A primeira investidura para os cargos a que se
refere a alínea b) deste artigo será feita por nomeação do Poder Exe-
cutivo.

Art. !t' - O Tribunal de Contas terá quadro próprio para o seu
pessoal e se comporá de 5 ju ízes e um procurador, este Bacharel em
Direito, com as mesmas prerrogativas e garantias dosjulzes.

Parágrafo único - O Procurador será o representante do Gover-
no perante o Tribunal e terá ainda a função de fiscal da aplicação da
lei, devendo opinar em todos os processos, sem direito a voto.

Art. 6° - Fica, também, criado o cargo de sub-procuredor que
também será exercido, obrigatoriamente, por Bacharel em Direito, com
garantias e vencimentos correspondentes aos de Juiz de Direito da Ca-
pital, ao qual competirá substituir em seus impedimentos, o procurador
e, mediante delegação deste, exercer suas atribuições em todo, ou em
parte, nos processos pendentes, desde que a conveniência do serviço
assim justifique.

Art. 7° - Ficam criados, para organização do Tribunal de Contas
e sua Secretaria os seguintes cargos, e estabelecidas dotações constantes
da tabela anexa:
Padrão Cargo

5 Juízes .
1 Procurador ' .
1 Subprocurador .

X 1 Secretário. . .
V 1 Consultor Jurldico .
U 1 Diretor de Secretaria .
S 1 Chefe de Expediente. . .

Mensal
6.750,00
6.750,00
4.500,00
4.000,00
3.500,00
2.900,00
2.200,00
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U
R
O
M
M

O
G
D

1 Taquígrafo .
2 Contadores. . .
2 Contabilistas. . .
1 Contabilista .
2 Oficiais Administrativos. . .
1 Arquivista .
1 Porteiro .
1 Servente .

2.900,00
2.000,00
1.400,00
1.100,00
1.100,00
1.400,00
700,00
600,00

Parágrafo único - Todos os cargos acima s'erão de provimento
efetivo, com exceção dos de Secretário e Diretor de Secretaria, que se-
rão em comissão, e o de Taquígrafo contratado.

Art. 8°- Os membros nomeados para o Tribunal de Contas te-
rão o prazo até 90 dias para assumirem as suas funções.

Art. 9° - Para fazer face à despesa constante desta lei é aberto
no vigente exercício o crédito especial de novecentos e oito mil nove-
centos e setenta cruzeiros (Cr$ 908.970,00), que correrá por conta dos
recursos financeiros do Estado.

Art. 10 - A presente lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

O Secretário Geral do Estado assim o faça executar.
Palácio do Governo do Estado do Pará, 23 de janeiro de 1951.

ALBERTO ENGELHARD
Governador do Estado

Célio Meio
Secretário Geral
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RESOLUÇÃO N. 5 - DE 25 DE JANEIRO DE 1951

A Mesa da Assembléia Legislativa, usando das atribuições estsbe-
lecidas em lei, decreta e promulga a seguinte Resolução:

Art. 1°-Ficam aprovados, de acordo com o art. 34 § 1° da
Constituição Política do Estado, os nomes indicados pelo Poder Execu-
tivo para constituir o Tribunal de Contas do Estado:

1. Alberto Engelhard
2. Lindolfo Marques de Mesquita
3. Synval da Silva Coutinho
4. Mário Nepomuceno de Sousa
5. Adolfo Burgos Xavier

Art. 2° - O Poder Executivo verificará, para efeito de posse, se os
indicados satisfazem os requisitos legais.

Art. aO - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado do Pará, em 25 de janeiro de

1951.

José Porfírio de Miranda Neto
Presidente

Reis Ferreira
1°Secretário

Célio Dacier Lobato
2° Secretário
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DECRETOS DE NOMEAÇÃO

SECRETARIA GERAL DO ESTADO

DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 1951

o Governador do Estado:
resolve nomear, nos termos do art. 34, § 1°da Constituição Polí-

tica do Estado, Alberto Engelhard para exercer o cargo de Juiz do
Tribunal de Contas do Estado.

O Secretário Geral do Estado assim o faça executar.
Palácio do Governo do Estado do Pará, 25 de janeiro de 1951.

WALDIR BOUHID
Governador do Estado

Célio MeIo
Secretário Geral

* * *

DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 1951.

O Governador do Estado:

resolve nomear, nos termos do art. 34, § 1°da Constituição Polí-
tica do Estado, Lindolfo Marques de Mesquita para exercer o cargo de
Juiz do Tribunal de Contas do Estado.

O Secretário Geral do Estado assim o faça executar.
Palácio do Governo do Estado do Pará, 25 de janeiro de 1951.

WALDIR BOUHID
Governador do Estado

Célio MeIo
Secretário Geral
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DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 1951

o Governador do Estado:

resolve nomear, nos termos do art. 34, § 10da Constituição Pott-
tica do Estado, Adolfo Burqos Xavier para exercer o cargo de Juiz do
Tribunal de Contas do Estsdo.

O Secretário Geral do Estado assim o faça executar.
Palácio do Governo do Estado do Pará, 25 de janeiro de 1951.

WAWIR BOUHID
Governador do Estado

Célio Meio
Secretário Geral

* * *

DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 1951

o Governador do Estado:

resolve nomear, nos termos do art. 34, § 10 da Constituição PoJ(-
tica do Estado, Synval da Silva Coutinho para exercer o cargo de Juiz
do Tribunal de Contas do Estado.

O Secretário Geral do Estado assim o faça executar.
Palácio do Governo do Estado do Pará, 25 de janeiro de 1951.

WALDIR BOUHID
Governador do Estado

Célio MeIo
Secretário Geral

* * *
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DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 1951

o Governador do Estado:

resolve nomear, nos termos do art. 34, § 1°da Constituição Poli ..
tica do Estado, Mário Nepomuceno de Sousa para exercer o cargo de
Juiz do Tribunal de Contas do Estado.

O Secretário Geral do Estado, assim o faça executar.
Palácio do Governo do Estado do Pará, 25 de janeiro de 1951.

WALDIR BOUHID
Governador do Estado

Célio MeIo
Secretário Geral

* * *

DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 1951

O Governador do Estado:

resolve nomear, nos termos do art. 5° da Lei n. 379, de 23 de
janeiro de 1951, o Dr. Lourenço do Vale Paivapara exercer o cargo de
Procurador do Tribunal de Contas do Estado.

O Secretário Geral do Estado, assim o faça executar.
Palácio do Governo do Estado do Pará, 25 de janeiro de 1951.

WALDIR BOUHID
Governador do Estado

Ce1io Meio
Secretário Geral

* * *
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DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 1951

o Governador do Estado:

resolve nomear, nos termos do art. 6° da Lei n. 379, de 23 de
janeiro de 1951, o Bacharel José Porfirio de Miranda Neto para exercer
o cargo de Sub-Procursdor do Tribunal de Contas do Estado.

O Secretário Geral do Estado assim o faça executar.
Palácio do Governo do Estado do Pará, 25 de janeiro de 1951.

WALDIR BOUHID
Governador do Estado

Célio Meio
Secretário Geral

* * *

DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 1951

O Governador do Estado:

resolve nomear, nos termos do art. 4° parágrafo único da lei n.
379, de 23 de janeiro de 1951, o Bacharel Célio Melo, para exercer o
cargo em comissão, de Secretário, padrão X, rio Tribunal de Contas do
Estado.

O Secretário Geral do Estado assim o faça executar.
Palácio do Governo do Estado do Pará, 25 de janeiro de 1951.

WALDIR BOUHID
Governador do Estado

Olinto de Sales Meio
Diretor da Secretaria Geral

* * *
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DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 1951

o Governador do Estado:

resolve nomear, de acordo com o art. 4° parágrafo único da Lei n.
379, de 23 de janeiro de 1951, o Bacharel João Rodriques Femandes
para exercer o cargo de Consultor Jurídico, padrão V, do Tribunal de
Contas do Estado.

O Secretário Geral do Estado, assim o faça executar.
Palácio do Governo do Estado do Pará, 25 de janeiro de 1951.

WALDIR BOUHID
Governador do Estado

Célio MeIo
Secretário Geral

* * *

DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 1951

O Governador do Estado:

resolve nomear, José Pessoa de Oliveira para exercer o cargo, de
provimento efetivo, de Chefe do Expediente, padrão S, do Tribunal de
Contas do Estado, de acordo com o art. 4~ parágrafo único da Lei n.
379, de23 de janeiro de 1951.

O Secretário Geral do Estado, assim o faça executar.
Palácio do Governo do Estado do Pará, 25 de janeiro de 1951.

WALDIR BOUHID
Governador do Estado

Célio MeIo
Secretário Geral

* * *
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DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 1951

o Governador do Estado:

resolve nomear, de acordo com o art. 4~parágrafo único da Lei n.
379, de 23 de janeiro de 1951, Adalberto Carvalho para exercer o cargo
de Diretor de Secretaria, padrão U do Tribunal de Contas do Estado.

O Secretário Geral do Estado, assim o faça executar.
Palácio do Governo do Estado do Pará, 25 de janeiro de 1951.

WALDIR BOUHID
Governador do Estado

Célio MeIo
Secretário Geral

* * *

DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 1951

O Governador do Estado:

resolve nomear, Djalma Marques de Carvalho, para exercer o car-
go de provimento efetivo, de Contador, padrão R, do Tribunal de Con-
tas do Estado, de acordo com o art. 4~parágrafo único da Lei n. 379, de
23 de janeiro de 1951.

O Secretário Geral do Estado assim o faça executar.
Palácio do Governo do Estado do Pará, 25 de janeiro de 1951.

WALDIR BOUHID
Governador do Estado

Célio MeIo
Secretário Geral

* * *
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DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 1951

o Governador do Estado:

resolve nomear, de acordo com o art. 4~parágrafo único da Lei n.
379, de 23 de janeiro de 1951, Carlos Alberto Rabelo, para exercer o
cargo de provimento efetivo, de Contador, padrão R, do Tribunal de
Contas do Estado.

O Secretário Geral do Estado assim o faça executar.
Palácio do Governo do Estado do Pará, 25 de janeiro de 1951.

WALDIR BOUHID
Governador do Estado

Ce1ioMelo
Secretário Geral

***

DECRETO DE 2S DE JANEIRO DE 1951

O Governador do Estado:

resolve nomear, de acordo com o art. 4~parágrafo único da Lei n.
379, de 23 de janeiro de 1951, Risoleta Rocha Vasconcelos para exer-
cer o cargo de Contabilista, padrão O, do Tribunal de Contas do Estado.

O Secretário Geral do Estado, assim o faça executar.
Palácio do Governo do Estado do Pará, 25 de janeiro de 1951.

WALDIR BOUHID
Governador do Estado

Célio Meio
Secretário Geral

* * *
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DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 1951

o Governador do Estado:

resolve nomear, de acordo com o art. 4~parágrafo único da Lei n.
379, de 23 de janeiro de 1951, João Júlio da Fonsêca, para exercer o
cargo de Contabilista, padrão O, do Tribunal de Contas do Estado.

O Secretário Geral do Estado assim o faça executar.
Palácio do Governo do Estado do Pará, 25 de janeiro de 1951.

WALDIR BOUHID
Governador do Estado

Célio MeIo
Secretário Geral

* * *

DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 1951

O Governador do Estado:

resolve nomear, de acordo com o art. 4~parágrafo único da Lei n.
379, de 23 de janeiro de 1951, Alexandre Pinheiro dos Santos para
exercer o cargo de Contabilista, padrão M, do Tribunal de Contas do
Estado.

O Secretário Geral do Estado assim o faça executar.
Palácio do Governo do Estado do Pará, 25 de janeiro de 1951.

WALDIR BOUHID
Governador do Estado

Célio Meio
Secretário Geral

* * *
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DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 1951

o Governador do Estado:

resolve nomear, de acordo com o art. 4~parágrafo único da Lei n.
379, de 23 de janeiro de 1951, Antônio Pinheiro dos Santos para exer-
cer o cargo de Oficial Administrativo, padrão M, do Tribunal de Contas
do Estado.

O Secretário Geral do Estado, assim o faça executar.
Palácio do Governo do Estado do Pará, 25 de janeiro de 1951.

WALDIR BOUHID
Governador do Estado

Ce1io Meio
Secretário Geral

* * *

DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 1951

O Governador do Estado:

resolve nomear, de acordo com o art. 4~parágrafo único da Lei n.
379, de 23 de janeiro de 1951, Maria de Lourdes Miranda para exercer
o cargo de Oficial Administrativo, padrão M, do Tribunal de Contas do
Estado.

O Secretário Geral do Estado assim o faça executar.
Palácio do Governo do Estado do Pará, 25 de janeiro de 1951.

WALDIR BOUHID
Governador do Estado

Célio Meio
Secretário Geral

* * *
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DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 1951

o Governador do Estado:

resolve nomear, de acordo com o art. 4:parágrafo único da Lei n.
379, de 23 de janeiro de 1951, Hermes Brito para exercer o cargo de
Arquivista, padrão O, do Tribunal de Contas do Estado.

O Secretário Geral do Estado, assim o faça executar.
Palácio do Governo do Estado do Pará, 25 de janeiro de 1951.

WALDIR BOUHID
Governador do Estado

Célio MeIo
Secretário Geral

* * *

DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 1951

O Governador do Estado:

resolve nomear, de acordo com o art. 4:parágrafo único da Lei n.
379, de 23 de janeiro de 1951, Alarico Rodrigues de Carvalho, para
exercer o cargo de Servente, padrão D, do Tribunal de Contas do Es-
tado.

O Secretário Geral do Estado assim o faça executar.
Palácio do Governo do Estado do Pará, 25 de janeiro de 1951.

WALDIR BOUHID
Governador do Estado

Célio MeIo
Secretário Gerai

* * *
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DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 1951

o Governador do Estado:

resolve nomear, de acordo com o art. 4°parágrafo único da Lei n.
379, de 23 de janeiro de 1951, Manoel Vieira dos Santos, para exercer o
cargo de Porteiro, padrão G, do Tribunal de Contas do Estado.

O Secretário Geral do Estado, assim o faça executar.
Palácio do Governo do Estado do Pará, 25 de janeiro de 1951.

WALDIR BOUHID
Governador do Estado

Célio MeIo
Secretário Geral

* * *
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ATAS DAS REUNIÕES

DIÁRIO DE JUSfIÇA

(D.O. n. 3.245, de 22.02.1951)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

Sessão ordinária de 14 de fevereiro de 1951

Presidente - Juiz Alberto Engelhard
Secretário - Célio MeIo.
Lida a ata da sessão anterior, foi a mesma aprovada sem restri-

ções.
EXPEDIENTE

Ofícios:

N. 39, de 03.02.51, da P. M. de Oriximiná, acusando e agrade-
cendo o recebimento do telegrama n. 2, de 01.02.51, com referência à
instalação deste Tribunal - Arquive-se.

- N. 0240, de 12.02.51, do Sr. Capitão de Mar e Guerra Coman-
dante do IV Distrito Naval, agradecendo a comunicação da instalação
deste Tribunal - Arquive-se.

- SIN, de 31.01.51, do Sr. Durval Pires Damasceno, comuni-
cando haver assumido o cargo de Prefeito Constitucional do Município
de Baião, para o qual foi eleito no pleito de 3 de outubro do ano
findo - Agradeça e arquive-se.

Telegrama:
N. 297, do Sr. Dr. Fernando Pessoa de Queiroz, apresentando ao

Presidente deste Tribunal dflspedidas por ter de afastar-se da Presidência
do Instituto do Assucar e do Álcool - Arquive-se.

* * *
DIÁRIO DE JUSTIÇA

(0.0. n. 3.248, de 25.02.1951)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
Sessão ordinária de 16 de fevereiro de 1951.
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Presidente: - Juiz Alberto Engelhard
Secretário: - Célio MeIo
Lida a ata da sessão, foi aprovada, sem contestação.

EXPEDIENTE
Não houve correspondência a ser lida.

ORDEM DO DIA
Com a palavra o Juiz Mário Nepomuceno de Sousa comunicou à

Presidência, como Relator do Ante-Projeto do Regimento Interno que o
mesmo seria apresentado à discussão na próxima reunião.

Solicitou, após, a palavra o Juiz Adolfo Burgos Xavier que propôs
à Presidência fosse designada uma Comissão para cumprimentar o Dr.
Abel Nunes de Figueiredo pela investidura no cargo de Governador do
Estado, o que foi aprovado por unânimidade, sendo a referida comissão
composta dos Srs. Juízes Synval Coutinho, Mário Nepomuceno de
Sousa e Adolfo Burgos Xavier. Nada mais havendo a tratar, foi encer-
rada a sessão, às dez horas e quarenta e cinco minutos.

* * *
Sessão ordinária de 19 de fevereiro de 1951.
Lida a ata, foi aprovada sem restrições.

EXPEDIENTE
Ofício da Câmara Municipal de Belém, acusando o recebimento

da circular n. 1, deste Tribunal, e outro do sr. Prefeito de Anajás,
comunicando haver sido empossado naquele cargo - Arquive-se.

ORDEM DO DIA
Com a palavra o Juiz Adolfo Burgos Xavier comunicou à Presi-

dência que a Comissão designada para cumprimentar o Exmo. Sr. Dr.
Abel Nunes de Figueiredo, havia se desincumbido da missão, tendo
recebido daquela autoridade palavras que definiram os bons propósitos
do Governo com este T.C.

A seguir, faz uso da palavra o juiz Mário Nepomuceno de Sousa
que apresentou a Presidência o Ante-Projeto do Regimento Interno, o
qual passou a ser discutido imediatamente, sendo aprovados os cinco
primeiros artigos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, às
12.30 horas.

* * *
Sessão ordinária de 21 de fevereiro de 1951.
Lida a ata, foi aprovada sem contestação
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EXPEDIENTE

Recebeu a Presidência um ofício do sr. Prefeito de Conceição do
Araguaia, agradecendo a comunicação de haver sido instalado o Tri-
bunal de Contas e outro do sr. Prefeito de Santarém, comunicando
haver tomado posse do cargo de Prefeito Constitucional, para o qual
fora eleito - Arquive-se.

ORDEM DO DIA

Voltou a ser discutido o Regimento Interno, sendo aprovados
mais 23 artigos, ficando os demais para a sessão imediata.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, ficando outra
marcada para o dia 23 do corrente.

* * *
DIÁRIO DA JUSTIÇA

(D.O. n. 3.251, de 19 .03.1957)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

Sessão ordinária do dia 23 de fevereiro de 1951.
Presidente: - Juiz Alberto Engelhard
Secretário: - Célio MeIo
Lida a ata, foi aprovada sem contestação.

EXPEDIENTE

Não houve correspondência a ser lida.

ORDEM DO DIA

Pede a palavra o Juiz Adolfo Burgos Xavier, que propõe à Presi-
dência a designação de uma comissão de membros deste Tribunal para
visitar e cumprimentar o Exmo. Sr. General Alexandre Zacarias de
Assumpção, pela sua posse no alto cargo de Governador do Estado.
Submetida a proposta à votação é aprovada por unânimidade, sendo
então designados os juízes Synval Coutinho e Adolfo Burgos Xavier
para imediatamente fazerem aquela visita, ficando este Tribunal em
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sessão permanente. Depois de um quarto de hora a .comissõo que já se
havia desincumbido da missão, pela palavra do Juiz Ado/fo Burgos Xa-
vier, expôs a seus pares, detalhadamente, como foi recebida a visita,
havendo sua Excia., o Sr. Governador agradecido, colocando-se com
satisfação ao inteiro dispor deste Tribunal.

Em seguida voltou a ser discutido o Regimento Interno, sendo
aprovados todos os demais artigos.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às 12 horas,
sendo marcada outra para o dia 26 do corrente.



COMUNICAÇÕES RECEBIDAS
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CÓPIA AUTÊNTICA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 00 PARÁ

or.200/51 Belém,2 de fevereiro de 1951.

Senhor Presidente:-

Tenho a honra de acusar o recebimento da circular n. 1, de 31 de
janeiro último, em que V. Excia. participa que, às 16 horas daquela data, no
Palácio do Governo, na sala onde funcionou o extinto Departamento de
Assistência aos Municípios, foi solenemente instalado pelo Exmo. Sr. Desem-
bargador do Estado, representado pelo sr. dr. Secretário Geral, o Tribunal de
Contas deste Estado, sendo V. Excia. eleito seu Presidente, em sessão logo
após realizada.

Agradecendo a gentileza da comunicação, aproveito o ensejo para apre-
sentar a V. Excia., Senhor Presidente, os meus protestos de elevada consi-
deração e distinto apreço.

a) Raul da Costa Braga
Presidente.

Ao Exmo. Sr. Alberto Engelhard
Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Nesta.

Confere c/o original
Em, 13/3/51. VISTO

Maria de Lourdes Miranda
Of. Administrativo "M"

José Pessoa de Oliveira
Chefe do Expediente.

* * *
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CÓPIA AUTÊNTICA

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÊM

Of. Circular n.l Em, 3/2/1951.

Exmo. Sr. Presidente do
Tribunal de Contas do Estado.

Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que hoje, às 11
horas, em sessão solene, foi instalada esta Câmara Municipal de Belém, elegen-
do a Mesa para dirigir os seus trabalhos durante a segunda Legislatura que se
iniciou no dia primeiro do corrente mês, composta dos Vereadores: Dr.
MARIO MIDOSI CHERMONT - Presidente; RAIMUNDO GONÇA VES
MAGNO - 1°Secretário e ALBERTO NUNES - 2° Secretário.

Aproveito o ensejo para testemunhar a Vossa Excelência os protestos da
minha distinta estima e alta consideração.

a) Dr. Mario Midosi Chermont - Presidente.

Exmo. Sr. Alberto Engelhard
D.D. Presidente do Tribunal de Contas do Estado.

Confere c/o original.
Em, 13/3/51 VISTO:

Maria de Lourdes Miranda
Of. Administrativo "M"

José Pessoa de Oliveira
Chefe do Expediente.

* * *
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CÓPIA AUTÊNTICA

8a. Região Militar.
QUARTEL GENERAL

Ofício n. 19-E.2 Em,7 de fevereiro de 1951.

Do Cmt. da 8a. Região Militar.
Ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas
do Estado .

•
Assunto:- Agradecimento.

1-- Agradeço a participação constante do ofício circular n. 1, formu-
lando votos de maiores êxitos a V. Excia., nos elevados encargos que assumiu.
/I - Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia., Sr. Presi-
dente, os meus protestos de elevada estima e consideração.

a) Cen. da Bda. João Vicente Sayão Cardoso
Cmt. da 8a. R.M.

Confere c/o original.
Em, 12/3/51. VISTO:

Maria de Lourdes Miranda
Of. Administrativo "M"

José Pessoa de Oliveira
Chefe do Expediente.

* * *
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CÓPIA AUTÊNTICA

TRIBUNAL DE JUSfIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Of.n.52 Belém, 8 de fevereiro de 1951.

Exmo. Sr.
Cel. Alberto Engelhard
D.D. Presidente do Tribunal de Contas

Tenho a honra de acusar e agraaecer o ofício-circular de V. Excia. I ;

qual se dignou comunicar a êste Egrégio Tribunal de Justiça haver sido insta-
lado em data de 31 de janeiro último o Tribunal de Contas do Estado,
havendo, em sessão logo após realizada, sido V. Excia. eleito Presidente do
mesmo.

Augurando melhores votos de felicidades na gestão que vem de iniciar,
sirvo-me do ensejo para reiterar a V. Excia. os meus protestos de elevada
estima e consideração.

o PRESIDENTE 00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em exercício.

a) Nogueira de Faria.

Confere c/o original
Em, 13/3/51. VISTO:-

Maria de Lourdes Miranda
Df. Administrativo "M"

José Pessoa de Oliveira
Chefe do Expediente.

* * *



- 67 -

CÓPIA AUfÊNTICA

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS

Of.n.345 Fortaleza, 8 de Fevereiro de 1951.

Senhor Presidente:-

Tenho a honra de acusar o recebimento do telegrama com que V. Excia.
comunica a esta Côrte a instalação solene do Tribunal de Contas desse Estado
e consequente eleição do seu nome para Presidente do mesmo.

, Agradecendo a gentileza da participação, sirvo-me do ensejo para apre-
sentar a V. Excia. protestos de elevada estima e consideração.

a) Eduardo Ellery Barreira
Vice-Presídente em exercício.

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR MINISTRO ALBERTO ENGELHARD
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARÁ.

Confere c/o original
Em, 12/3/51. VISTO:

Maria de Lourdes Miranda
Of. Administrativo "M"

José Pessoa de Oliveira
Chefe do Expediente.

* * *
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CÓPIA AUTÊNTICA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
(Serviço de Expediente Intercambio e Coordenação).

Of. n. 178/ S/E. Em, 9/2/51.

Assunto: agradecimento (faz)

Exmo. Sr. Cel. Alberto Engelhard
Presidente do Tribunal de Contas do Estado.

1. Tenho a honra de acusar recebida a circular de V. Excia., n° 1, datada
de 31 de janeiro último, comunicando a esta Chefia haver sido instalado o
Tribunal de Contas deste Estado, sendo a seguir, em sessão para esse fim
realizada, V. Excia. eleito Presidente do mesmo Tribunal.
2. Agradecendo a gentileza dessa comunicação, valho-me do ensejo para
apresentar a V. Excia. os meus protestos de elevado apreço e subida consi-
deração.

a) Manoel Cordeiro Neto
Coronel Chefe de Polícia.

Confere c/o original
Em, 12/3/51. VISTO:

Maria de Lourdes Miranda
ot. Administrativo "M"

José Pessoa de Oliveira .
Chefe do Expediente.

* * *
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CÓPIA AUTÊNTICA

JMT/JLRAV
(Sec.)

COMANDO DO 4° DISTRITO NAVAL

Of.n.0240
Belém - Pará

12 de fevereiro de 1951.

Do: Comandante
Ao: lImo. Sr. Alberto Engelhard
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará

Assunto: Agradecimento.

1. Acusando o recebimento da Circular nO 1de 31 de janeiro do cor-
rente ano, na qual V. S. me comunica que foi solenemente instalado o Tri-
bunal de Contas dêste Estado, havendo em sessão logo após realizada, ter sido
eleito Presidente do referido Tribunal de Contas, apresento-lhe meus votos de
felicidades nas novas funções em que V. S. acaba de ser investido.

a) João Carlos Cordeiro da Graça
Capitão de Mar e Guerra - Comandante do 4° Distrito Naval.

Confere c/o original
Em, 12/3/51. VISTO:

Maria de Lourdes Miranda
Of.Ad ministrativo

José Pessoa de Oliveira
Chefe do Expediente.

* * *
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CÓPIA AUTÊNTICA

PREFEITURA MUNICIPAL

Of.40-A Belém, 13 de fevereiro de 1951.

lImo. Sr. Presidente:-

Comunico a V. S. que, por Portaria por mim hoje assinada,
resolvi tornar sem efeito a Portaria n. 157, de 8 do corrente, baixada por meu
antecessor, que pôs à disposição desse Tribunal o prédio onde funcionou o
Departamento Municipal de Força e Luz de Belém, sito à avenida de Nazaré,
n. 328, conforme a cópia anexa a este.

Saudações

a) Dr. Lopo Amazonas Alvarez de Castro
Prefeito Municipal de Be1ém.

Anéxo:- Cópia da Portaria n. 176.

Confere c/o original
Em, 12/3/51 VISTO:

Maria de Lourdes Miranda
Df. Administrativo "M"

José Pessoa de Oliveira
Chefe do Expediente.

* * *
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CÓPIA AUTENTICA

PORTARIA N° 176

o PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, usando de suas atribuições,
resolve tornar sem efeito a Portaria n. 157, de 8 do corrente, que pôs à
disposição do Tribunal de Contas deste Estado, o edifício onde funcionou o
escritório do Departamento Municipal de Força e Luz, sito à Avenida de
Nazaré, n. 328.

Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, 13 de Fevereiro
de 1951.

a) Dr. Lopo Amazonas Alvarez de Castro
Prefeito Municipal de Belém.

Confere c/o original
Em, 12/3/51. VISTO:

Maria de Lourdes Miranda
Of. Administrativo "M"

José Pessoa de Oliveira
Chefe do Expediente.

* * *
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CÓPIA AUTÊNTICA

PREFEITURA MUNICIPAL

Of.14 Câmara Municipal de Belém, 15 de Fevereiro de 1951.

Exmo. Sr. Presidente:-

Acusando o recebimento da Circular n° 1, distinguindo esta Câmara
Municipal de 8elém com a comunicação de ter sido instalado solenemente o
Tribunal de Contas do Estado, sob a presidência de Vossa Excelência, tenho a
honra de agradecer, com satisfação, em nome desta Câmara Municipal, a
mesma comunicação, almejando a êsse órgão da administração pública o mais
completo êxito, sob a brilhante orientação de seus ilustres componentes.

Aproveito o ensêjo para testemunhar a Vossa Excelência os protestos de
minha elevada estima e distinta consideração.

a) Dr. Mário Midosi Chermont
Presidente.

Exmo. Sr. Alberto Engelhard
D.D. Presidente do Tribunal de Contas do Pará.

Confere c/o original
Em, 12/3/51. VISTO:

Maria de Lourdes Miranda
Df. Administrativo "M"

José Pessoa de Oliveira
Chefe do Expediente.

* * *
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CÓPIA AUTENTICA

Rio de Janeiro
TRmUNAL DE CONTAS

Of. G/528 Niterói, 14 de fevereriro de 1951.

Senhor Presidente:-

Tenho a satisfação de confirmar o recebimento do telegrama, de 2 do
corrente, no qual Vossa Excelência me comunica a instalação do Tribunal de
Contas desse Estado e haver sido eleito Presidente do mesmo.

Apresentando os meus agradecimento pela gentileza da referida comu-
nicação, faço os melhores votos pela inteira felicidade da gestão de Vossa
Excelência frente dêsse importante órgão.

Sirvo-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os protes-
tos de minha elevada estima e distinta consideração.

a) Fidelis Sigmaringa Seixas
Presidente.

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR MINISTRO ALBERTO ENGELHARD
D.D. PRESIDENTE 00 TRIBUNAL DE CONTAS 00 ESTADO DO PARÁ.
ZTB.

Confere c/o original
Em, 12/3/51 VISTO:

Maria de Lourdes Miranda
Df. Administrativo "M"

José Pessoa de Oliveira
Chefe do Expediente.

* * *
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CÓPIA AUTÊNTICA

ASSEMBLÉIA LEGISLATN A

Of. Circular n. 8 22 de fevereiro de 1951.

Senhor Presidente:

Em virtude de haver passado o Governo do Estado ao Exmo. Sr. Gene·
ral Alexandre Zacarias de Assunção, tenho o prazer de comunicar a V. Excis.,
haver reassumido, hoje, o cargo de Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado, onde espero continuar a manter as melhores relações com essa Presi·
dência, em pról do engrandecimento deste Estado.

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Excia., os meus protestos de
alta estima e distinta consideração.

a) Dr. Abel Nunes de Figueiredo
Presidente

Ao Exmo. Snr.
Alberto Engelhard
D. Presidente do Tribunal de Contas do Estado.
Nesta

Confere c/o original
Em, 12/3/51. VISTO:

Maria de Lourdes Miranda
Of. Administrativo "M"

José Pessoa de Oliveira
Chefe do Expediente.

* * *
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CÓPIA AUTÊNTICA

PREFEITURA MUNICIPAL

Of. n. 79/51 Belém, 23 de fevereiro de 1951.

Exmo. Sr.
Alberto Engelhard
Presidente do Tribunal de Contas do Estado.

Encontrando-se em poder de V. Excia. as chaves do prédio n° 328, sito
à Avenida Nazaré, conforme ofício de V. Excia. ao sr. Diretor do Departa-
mento Estadual do Serviço de Força e Luz de Belém, datado de 12-2-51,
sirvo-me do presente para encarecer a V. Excia. a fineza de mandar fazer a
entrega de ditas chaves a esta Prefeitura.

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia. as minhas

Saudações Atenciosas

a) Dr. Lopo Alvarez de Castro
Prefeito Municipal.

Confere c/o original
Em, 12/3/51. VISTO:

Maria de Lourdes Miranda
Of. Administrativo "M"

José Pessoa de Oliveira
Chefe do Expediente.

* * *
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CÓPIA AUTÊNTICA

GABINEfE 00 GOVERNADOR

Of. n. 53-5/GG.
CIRCULAR Em, 26 de fevereiro de 1951.

Tenho a elevada honra de comunicar a V. Excia., que, nesta data, após
diplomação e afirmação protocolares, assumi o exercício das funções de Go-
vernador Constitucional do Estado do Pará, onde terei todo o prazer em
colaborar com êsse Colendo Tribunal.

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia. os meus protestos
de distinta consideração e elevado aprêço.

a) Gen. de Div. Alexandre Zacarias de Assumpção.
Governador.

Ao Exmo. Snr.
Alberto Engelhard
0.0. Presidente do Tribunal de Contas.

Confere c/o original
Em, 12/3/51. VISTO:

Maria de Lourdes Miranda
Of. Administrativo "M"

José Pessoa de Oliveira
Chefe do Expediente

* * *



A QUESTÃO JUDICIARtA

O EPiSóDIO LEGISLATIVO

Era Governador o senhor Alberto Engelhard, eleito pela
Assembléia Legislativa para concluir o mandato do major Luiz
Geolás de Moura Carvalho que se desemcompatibilizara, daquelas
funções, para concorrer à cargo eletivo nas eleições de 03.10.1950.
Tomou posse o novo govémante à 17.07.1950, gerindo o Estado
até o dia 24.01.1951, quando renunciou e foi nomeado Juiz do
Tribunal de Contas pelo dr. Waldir Bouhid, que o substituiu no
Governo, na qualidade de Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado.

Fora, pois, Alberto Engelhard quem, nos últimos dias de seu
mandato à frente do Estado, enviara, à Assembléia Legislativa, a
mensagem, com os projetos de lei, organizando o Tribunal de Con-
tas e extinguindo o Departamento de Assistência aos Municípios.

Para apreciação dessa matéria o Governador solicitou a con-
vocação, em caráter extraordinário, da Assembléia Legislativa, ha-
vendo o Edital, assinado pelo deputado José Porfírio de Miranda
Neto ~ sido publicado no Diário Oficial do Estado do dia
21.01.1951. Reunida a Câmara dos Deputados, no dia 22 seguinte,
com a presença de 28 parlamentares, foi a sessão aberta pelo de-
putado Waldir Bouhid, Vice-Presidente no exercício da Presi-
dência, secretariado pelos senhores Reis Ferreira e João Camargo,
10 e 20 secretários, respectivamente .

.Os projetos de lei, um organizando o Tribunal de Contas do
Estado, outro extinguindo o Departamento de Assistência aos Mu-
nicípios, após serem lidos em plenário, foram distribuídos à Co-
missão de Finanças para exame e parecer, encerrando-se a sessão às
17 horas.

A ata dessa reunião, publicada no D.O.E. de 08.03.1951, cita,
nominalmente, os deputados presentes à sessão: Sílvio Meira, Lo-
000 da Silveira, Lindolfo Mesquita, Porfírio Neto, Waldemir San-
tana, Célio Lobato, João Menezes, Rosa Pereira, Carlos Sabóia,

• - 2 o Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, no exercício da Presidência:
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Nunes Rodrigues, Enéas Barbosa, Cupertino Contente, Balduino
Ataíde, Líbero Luxardo, Francisco Bordalo, Lauro Meio, Celso
Malcher, Licurgo Peixoto, Abel Figueiredo, Flávio Moreira, Jose
Maria Chaves, Prisco dos Santos, Abel Martins, Cândido Cunha e
Antônio Caetano. - Na Mesa: Waldir Bouhid, Reis Ferreira e João
Camargo.

No dia imediato (23 de janeiro), realizou-se a 2a. sessão ex-
traordinária, tendo a Mesa a mesma constituição do dia 22. Após a
leitura e aprovação da ata da sessão anterior, foi lido, pelo depu-
tado Célio Meio, o parecer da Comissão de Finanças, favorável aos
dois projetos de lei, cujo processo tomou, na Assembléia, o núme-
ro de ordem 140, recusando-se subscrevê-Io o deputado Prisco dos
Santos por não se achar em condições de apreciar a matéria nele
contido. Com pedido de urgência, do Relator, foi o assunto enca-
minhado ao plenário para dispensa de todos os interstícios "(stcl.
aprovada por maioria de votos. Debatido o parecer, com manifes-
tações contrárias dos deputados da oposição, foi o projeto apro-
vado e, nessa mesma data, encaminhado ao Poder Executivo, que o
sancionou, transformando-o na lei n. 379, de 23.01.1951, publi-
cada no Diário Oficial do Estado de 24 de janeiro.

A ata da reunião refere a presença dos deputados: Sílvio
Meira, Lobão da Silveira, Lindolfo Mesquita, Portírio Neto, Walde-
mir Santana, Célio Lobato, João Menezes, Rosa Pereira, Carlos
Sabóia, Nunes Rodrigues, Enéas Barbosa, Cupertino Contente, Bal-
duino Ataide, Francisco Bordalo, Lauro Meio, Líbero Luxardo,
Aldebaro Klautau, Celso Malcher, Licurgo Peixoto, Abel Figueire-
do, Flávio Moreira, Serrão de Castro, José Maria Chaves, Pisco dos
Santos, Abel Martins, Antônio Caetano e os que compunham a
Mesa: Waldir Bouhid, Reis Ferreira e João Camargo.

A sessão foi iniciada às 14.45 horas e encerrada às 18 horas.
Nos dias 24 e 25 voltou a reunir-se a Assembléia para o fim

de apreciar a indicação dos nomes para os cargos de Juiz do Tri-
bunal de Contas, enviada pelo Governador. A composição da Mesa
foi alterada porque o deputado Portirio Neto assumira a Presi-
dência, mantendo-se os secretários Reis Ferreira e João Camargo,
na sessão de 24, e Reis Ferreira e Serrão de Castro, na de 25; este,
convidado em virtude do não comparecimento do deputado João

* - Como consta da ata da sessão do dia 23.1.1951.
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Camargo.
Na sessão do dia 24 foi lida e aprovada a ata da reunião do

dia 23; na do dia 25, lida e aprovada a ata da reunião do dia 24.
A 25, a Assembléia, por maioria, aprovou a indicação dos

nomes dos senhores Alberto Engelhard, Lindolfo Marques de Mes-
quita, Adolfo Burgos Xavier, Mário Nepomuceno de Sousa e
Synval da Silva Coutinho, feita pelo Governador Bouhid, para
juízes do Tribunal de Contas. Esta sessão foi tumultuada em vir-
tude dos debates acalorados entre os parlamentares do Governo e
da Oposição, o que motivou o entusiasmo e a participação dos
assistentes, obrigando a Presidência a suspender os trabalhos e
mandar evacuar as galerias. Restabelecida a ordem, foi reaberta a
sessão às 17 horas, com os deputados oposicionistas ausentes do
plenário, deliberadamente, ocupando o lugar de 20. secretário da
Mesa o deputado Célio Meio.

Declara a ata da sessão, publicada no D.O.E. de 08.03.1951,
que estiveram presentes no plenário e votaram os deputados:
1) Sílvio Meira, 2) Lobão da Silveira, 3) Lindolfo Mesquita,
4) Waldemir Santa na, 5) Célio Lobato, 6) João Menezes,
7) Rosa Pereira, 8) Carlos Sabóia, 9) Nunes Rodrigues,
10) Enéas Barbosa, 11) Cupertino Contente, 12) Balduino
Ataíde 13) Líbero Luxardo, 14) Francisco Bordalo, 15) Lauro
Meio, 16) Moura Palha, 17) Antônio Caetano, 18) Cruz Mo-
reira, 19) Porfírio Neto, presidindo a sessão, e 20) Reis Ferreira,
como 10. secretário; assinando a ata os dois últimos.

Aprovada a indicação dos nomes, baixou a Mesa da Assem-
bléia a Resolução n. 25, de 25.01.1951, remetendo-a ao Governa-
dor Waldyr Bouhid que procedeu as nomeações dos nomes nela
contidos para Juízes do Tribunal de Contas, os quais tomaram
posse nos respectivos cargos e instalaram o Tribunal, ainda, em
janeiro, elegendo seu Presidente o senhor Alberto Engelhard.

Estes, os fatos como decorreram no curso da tramitação dos
projetos de lei do Governo, na Assembléia Legislativa.

Com o advento do novo período administrativo, o Governa-
dor eleito para o qüinquênio 1950/1955, General Alexandre Za-
carias de Assumpção, encaminhou, à Assembléia Legislativa, men-
sagem contendo projeto de lei anulando a lei n. 379, de
23.01.1951, o qual, aprovado pelo Poder Legislativo, foi conver-
tido em lei, sob o n. 381, a 02.04.1951.

Nula foi, portanto, tornada a lei n. 379 e nulos foram
declaradas: a Resolução da Assembléia que considerou aprovada a
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indicação dos nomes e, consequentemente, os atos de nomeação
dos Ju ízes do Tribunal de Contas, recém instalado, praticados pelo
Governo anterior.

Com esta finalidade, a Assembléia foi convocada, extraordi-
nariamente, antes da instalação na nova legislatura, sendo nomeada
uma Comissão Especial para apreciar o assunto.

Relatando o processo, que tomou o n. 1, nessa legislatura, o
deputado Ferro Costa, apresentou as segu intes objeções que, a seu
ver, inquinavam de nulidade tudo quanto a Assembléia havia deli-
berado e aprovado antes.

Relativamente, às atas das sessões extraordinárias havidas nos
dias 22, 23, 24 e 25 de janeiro findo, a sua primeira alegação fora a
de que não havia sido cumprido o dispositivo constitucional que
determinava:

"as deliberações da Assembléia, exceto nos casos expressos na
própria Constituição, serão tomados por maioria de votos,
presentes, no mínimo, a metade mais de um de seus mem-
bros".

(art. 10 - Constituição Estadual).

E como o deputado descobrira a infringência à Consti-
tuição? Porque, alega o parecer:

"as atas sem fé não dizem qual o número dos presentes nas
votações, à exceção apenas da ata do dia 25 de janeiro p.p.,
na qual foi dada como aprovada a indicação dos cinco ju ízes
que deveriam compor o Tribunal de Contas do Estado".

A ata ressalvada, pelo parlamentar, ainda, a seu ver, apresen-
tava vício insanável pois enumerava os deputados: Sílvio Meira,
Lobão da Silveira, Lindolfo Mesquita, Waldemir Santana, Célio
Lobato, João Menezes, Rosa Pereira, Carlos Sabóia, Nunes Ro-
drigues, Enéas Barbosa, Cupertino Contente, Balduino Ataíde,
Líbero Luxardo, Francisco Bordalo, Lauro Meio, Moura Palha,
Antônio Caetano e Cruz Moreira" (Relação extraída do parecer do
Relator, publicado no Diário da Assembléia do Estado do Pará, n.
341) e registrava como presentes, vinte; por isso, concluiu o Re-
lator:

"A contagem desses nomes indica, no entanto, a presença de
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dezoito deputados, com a conseqüente nulidade substancial
da reunião e das deliberações tomadas por infringência cate-
górica do disposto no já citado art. 10, da Constituição Polí-
tica do Estado".

Esse o aspecto mais importante a gravar de nulidade a decisão
tomada pela Assembléia, nessa reunião.

Outras irregularidades de menor porte, também, foram apon-
tadas, quais sejam:

a) - as atas das sessões dos dias 22 e 23 não se achavam
assinadas de forma regular, carecendo, portanto, de
autenticidade;

b) a ata da sessão do dia 24 traz, somente, a assinatura
do presidente da Mesa, deputado Porfírio Neto;

c) - a ata da sessão do dia 25 traz as assinaturas do Presi-
dente, Porfírio Neto, e do deputado Célio Meio, que
"não era Secretário legalmente investido".

Finalmente, quanto à lei n. 379, entendia-a nula, o Relator,
"sob o ponto de vista formal", eis que o art. 105 do Regimento
Interno da Assembléia determinava:

"Os projetos, depois de impressos, serão distribuídos pelos
deputados e só, após 24 horas, poderão ser incluídos na or-
dem do dia".

Como não houvera a distribuição dos impressos, o prazo seria
contado da publicação dos projetos de lei no Diário Oficial da
Assembléia, esclarecia o parecer. Tal divulgação se deu no 0.0. de
23, dia em que, à tarde, a Câmara aprovou os citados projetos;
nessas condições, a maioria impuzera à minoria. uma manifestação
prévia sem conhecimento da matéria. De outro modo, insistia, o
Relator, a dispensa dos interstícios decorrera de um "errôneo e
ditatorial entendimento", da maioria, ao art. 110 do Regimento
Interno, deste teor:

"Nenum projeto poderá entrar em discussão sem que tenha
sido inclu ído na ordem do dia da sessão anterior, salvo o caso
de dispensa de interstício por maioria de votos da Assem-
bléia".
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Por essa razão, na votação do projeto que originou a lei n.
379, não fora obedecido o que prescrevia o art. 109 do mesmo
Regimento Interno e seus paráqrafos:

"Os projetos de lei serão sujeitos à três discussões, sendo
considerada ala. aquela a que forem submetidos conjun-
tamente com o parecer .

§ 10. - Os projetos de autoria das Comissões sobre ma-
téria de sua competência entrarão logo em 2a. dis-
cussão.

§ 20. - Mediarão entre as discussões, pelo menos, 24 ho-
ras" .

Vamos, agora, analisar esta parte do parecer so-
bre a validade da lei n. 379.

I - A alegação de que as atas não indicavam o número dos
deputados presentes às votações não invalida os atos
legislativos praticados nas sessões, às quais compare-
ceram mais de dois terços dos membros da Assembléia
Legislativa, entre eles os deputados da oposição, ci-
tados, nominalmente, nesses documentos; e até
porque, tais atas foram, umas após outras exceto a
última, aprovadas pela maioria desses parlamentares
contra os votos da minoria.

II - A afirmação de que, na sessão realizada no dia 25, as
deliberações foram tomadas com a presença de apenas
18 deputados - "quorum" inferior ao exigido no dis-
posto do art. 10, da Constituição Estadual - tornan-
do-se nulas, de direito, não procede. O parecer afirma
que, embora, a ata registre, numericamente, a presença
de 20 deputados, só enumera 18; e transcreve os seus
nomes. Examinado o assunto, com atenção, verifi-
camos que, a essa relação, o parecer não reuniu os
nomes dos deputados Portirio Neto e Reis Ferreira,
componentes da Mesa com os deputados Serrão de
Castro, ao início da sessão, e Célio Meio já ao fim.
Somados, perfariam os 20 que refere a ata. Mas, ainda
que excluído o nome do deputado Reis Ferreira, dado
pelo Relator como nel::a.,i'ío tendo aposto sua assina-
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tura, restavam 19 e não 18, número indicador da
maioria absoluta dos membros do Legislativo paraense
exigido pela Constituição para a aprovação dos nomes
indicados pelo Governo.

111 - O fato de as atas das sessões realizadas nos dias 22,
23, 24 e 25 não se acharem assinadas de forma regular
(faltava-Ihes as assinaturas de alguns membros da
Mesa), já o dissemos, anteriormente, não invalida os
atos praticados pelos deputados nessas reuniões, até
porque as atas tiveram a aprovação da Assembléia.

Quanto a não ser o deputado Célio Meio, legal-
mente investido no cargo de 20. Secretário da Mesa,
nada o poderia impedir de assim funcionar "ad hoc".

IV - O aspecto formal da elaboração da lei n. 379 teve, da
maioria dos membros da Assembléia Legislativa, a in-
terpretação que admitiram correta. O entendimento
do art. 110, do Regimento Interno, considerado
errôneo pelo Relator, não o foi para a maioria absoluta
dos senhores deputados, passando a constituir o enten-
dimento da própria Assembléia Legislativa ao con-
teúdo desse. dispositivo que, visto após o art. 109, nos
permite o seguinte raciocínio:

1 - Os projetos de lei, em sua tramitação, estavam
sujeitos a duas ou três, discussões, conforme o
caso, medeando entre as discussões pelo menos
24 horas (art. 109 do R.I.).

2 - No caso de dispensa de interstício, por maioria
de votos da Assembléia, os projetos de lei pede-
riam entrar em discussão sem que houvessem
sido incluídos na ordem do dia (art. 110 do
R.I.).

Mas, o que vem a ser dispensa de interstícios?
Nada mais que a dispensa dos prazos regimentais, prevista nos

Regimentos Internos das Assembléia Legislativas. E o Relator dos
projetos de lei, deputado Célio Meio, pedira e a Assembléia con-
cedeu, por maioria, a dispensa de todos os interstícios, por conse-
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guinte, de TODOS OS PRAZOS REGIMENTAIS (ver ata da sessão
do dia 23.01.1951, publicada no Diário da Assembléia - Diário
Oficial do Estado, de 08.02.1951).

Ora, se os projetos com dispensa de interstício podiam entrar
em discussão sem que, obrigatoriamente, fossem inclu ídos na or-
dem do dia, não Ihes era aplicável o mandamento do art. 105,
daquela fonte normativa. Não estavam sujeitos ao prazo de 24
horas, estabelecidos nesse dispositivo. Amparados, ainda, pelo art.
110, que Ihes concedia tramitação em regime especial, tais projetos
não eram abrangidos pelo parágrafo segundo do art. 109,' porque
não se Ihes podia interpor, obrigatoriamente, prazos de espera se
não estavam sujeitos à esses prazos nem à ordem do dia e, conse-
qüentemente, nem a mais de uma discussão.

Do ponto de vista legislativo nada há a objetar na elaboração
da lei n. 379, que a possa macular; politicamente, sim, opomos
nossas restrições admitindo a sua inoportunidade naqueles últimos
instantes do Governo que findava seu mandato.

Outras objeções foram levantadas nesse parecer demorado,
tais como a violação constitucional, porquanto se o art. 34, da
Constituição Política do Estado de 1947, criava o Tribunal de
Contas, outro dispositivo, o art. 80. das Disposições Transitórias,
determinava que "a sua organização tivesse uma protelação autori-
zada de 5 anos", à partir da promulgação da Carta Política do
Estado, logo, "até 8 de julho de 1952 assistia ao legislador ordi-
nário a oportunidade de cogitar das fontes de receita necessárias
para atender à organização do Tribunal de Contas ... Poderia o
prazo de organização do Tribunal de Contas anteceder o limite
fixado nas disposições transitórias nunca, porém, antes ou depois,
sem a satisfação da providência imposta no § 30. do art. 31, da
Constituição Estadual".

- Não obstante, a providência imposta pelo § 30. do art. 31,
supra citado, que mandava:

"Nenhum encargo se criará ao Estado sem atribuição de re-
curso financeiro para lhe custear a despesa".

fora cumprida pois o art. 9~ da lei n. 379 dizia expressamente:

"Para fazer face à despesa constante desta lei é aberto no
vigente exercício o crédito especial de novecentos e oito mil
novecentos e setenta cruzeiros (Cr$ 908.970,00), que correrá
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por conta dos recursos financeiros do Estado".

Os argumentos contrários à parte final do art. 9 ° ("que ocor-
rerá por conta dos recursos financeiros do Estado), não foram
reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal que, pelo Acórdão n.
1846, manteve intacta a lei n. 379. De fato, o que o Relator
discutia eram, em realidade, filigramas de técnica redacional.

É evidente o cunho político da lei n. 379, construída de
afogadinho pelo Partido majoritário nos instantes finais de um
mandato governamental que não lhe fora mantido pelas urnas e
mais evidente, ainda, o que presidiu a Lei n. 381, de 02.04.1951,
esta, sem precedentes na história pol ítica do Estado.

Encerrando sua objurgatória, o deputado Relator verberou
nova infringência à Constituição, desta vez ao § 20., do art. 34,
expresso nestes termos:

"O Tribunal de Contas exerce, no que lhe diz respeito, as
atribuições constantes do art. 97, da Constituição Federal, e
terá quadro próprio para o seu pessoal".

Agora, protestou ele, o legislador foi mais longe, "invadiu
abertamente as atribuições que seriam privativas dos Juízes do
Tribunal de Contas, na forma do que rege o Item 2° do art. 97, da
Constituição Federal e, por isso, todas as prescrições da lei n. 379,
pertinentes à organização do Tribunal, à criação de cargos, modo
de provimento etc., seriam nulas de pleno direito, por inconstitu-
cionais, se nula já não fosse toda a lei pelas faltas já apontadas". E
invocando o art. 35 da Carta Estadual, itens 2° e 3°, concluiu:

"Se o Tribunal de Contas é de qualquer forma um Tribunal
Judiciário, jamais poderiam os seus membros ter categorias,
direitos e vencimentos iguais aos dos desembargadores do
Tribunal de Justiça do Estado. Existe a respeito à vedação
expressa do item 2° do art. 124, da Constituição Federal".

Finalmente, na sessão do dia 26 de março de 1951, o projeto
de lei que declarava nula a lei n. 379, foi aprovado em primeira
discussão, havendo, nesse reunião, o deputado Sílvio Meira, levan-
tado três preliminares, não aceitos pelo plenário. Foram elas:
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Incompetência da Assembléia Legislativa para decretar a
nulidade da lei n. 379.
Inconstitucionalidade do projeto do Governo, por ferir a
Constituição do Estado, que mandava instalar o Tribunal
dentro do prazo de 5 anos.
Inconstitucionalidade do projeto do Governo por ferir o
art. 141 § 30., da Constituição Federal, que declarava: "a
lei não prejudica o ato jurídico perfeito e o direito adqui-
rido".

E justificou o deputado:

"Instalado o Tribunal de Contas, por força ?O imperativo
constitucional, consolidou-se um ato jurídico e criavam-se di-
reitos adquiridos em favor dos funcionários nomeados. Anu-
lar a lei anterior é uma fórmula irregular e indireta de revogá-
Ia, fugindo ardilosamente às obrigações constitucionais".

Os jornais da Capital, no dia 27 de março, traziam exuberante
material noticioso estampando, um dos matutinos, esta manchete
de última página:

"CAIU O TRIBUNAL DE CONTAS EM PRIMEIRA DIS-
CUSSÃO:'.

Realmente, a queda da instituição estava decretada pelo Go-
verno, que dispunha de uma maioria maciça na Assembléia Legis-
lativa. Unidos, o Poder Executivo e o Poder Pol ítico, derrubaram,
de fato, a Corte de Contas do Estado, na sessão do dia 28 de
março, quando o projeto governamental, acompanhado do parecer
da Comissão Especial, foi votado em terceira discussão, com a
dispensa de interstícios requerida pelo deputado Fernando Maga-
lhães.

Aprovado, recebeu em redação final o artigo 40., de autoria
do Relator, subindo à sanção do Governador que o converteu em
lei, sob o n. 381, em 02 de abril de 1951.

LEI N. 381, de 02.04.1951

Declara nula a lei n. 379, de 23 de janeiro de 1951,
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que organizou o Tribunal de Contas do Estado e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado estatui e eu san-
ciono a seguinte lei:

Art. 10. É declarada nula de pleno direito a lei n. 379,
de 23 de janeiro de 1951, publicada no DIARIO OFICIAL
do Estado de 27 do mesmo mês, que organizou o Tribunal
de Contas do Estado e seus serviços auxiliares.

Art. 20. Fica declarada nula de pleno direito a Reso-
lução da Assembléia Legislativa do Estado que deu por apro-
vada a relação de nomes enviada pelo Poder Executivo para a
nomeação dos Juízes do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 30. Os funcionários efetivos de outras repartições,
que não solicitaram exoneração, e que foram noemados para
o Tribunal de Contas e seus serviços auxiliares, deverão
reassumir seus cargos anteriores, sob as penas da lei.

Art. 40. Na instalação do Tribunal de Contas, dentro
do prazo previsto no art. 80. do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias, será rigorosamente observada a deter-
minação do § 30. do art. 31, da Constituição do Estado do
Pará.

Art. 50. Fica declarada nula de pleno direito a Lei n.
380, de 23 de janeiro de 1951, que extinguiu o Departa-
mento de Assistência aos Municípios.

Art. 60. Revogam-se as disposições em contrário.
O Secretário Geral do Estado assim o faça- executar.
Palácio do Governo do Estado do Pará, 2 de abril de

1951.

General A. ZACAR IAS DE ASSUMPÇÁO
Governador do Estado

J. J. da Costa Botelho
Secretário Geral



o MANDADO DE SEGURANÇA

Derrogada a lei n. 379, iniciou-se, então, a batalha judiciária
constituindo os prejudicados, seu advogado, o dr. Cécil Augusto de
Bastos Meira que, a 20.04.1951, impetrou, para o Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado, mandado de Segurança contra o Governador
que dissolvera o Tribunal de Contas e ameaçava tornar sem efeito
os decretos de nomeação dos seus membros, baixados pelo seu
antecessor.

A medida requerida amparava-se em dois atos atribu ídos ao
Governador: as ordens para ocupação "manu militari" das depen-
dências onde funcionava o Tribunal de Contas e sua Secretaria, e
para a suspensão do pagamento dos vencimentos dos irnpetrantes.
À petição inicial, que descreve com tintas vivas o episódio legis-
lativo e verbera o procedimento do Chefe do Estado, foram jun-
tados os documentos comprobatórios da situação regular dos
Juízes do Tribunal e do próprio Orgão a que já nos referimos no
capítulo da INSTALAÇÃO e dos ATOS CONSTlTUTIVOS. A
correta tramitação da lei n. 379, na Assembléia, defendeu-a, o
advogado, com o teor das atas das sessões legislativas que a apre-
ciaram e estatuiram-na, bem como a exata redação do seu texto
face os dispositivos constitucionais vigentes e a manifesta insubsis-
tência da lei n. 381, que, pretendendo anular a anterior anulou-se
a si mesma.

A contestação do mandado de segurança, oferecida à
15.05.195,1, .pelo Procurador Geral do Estado, dr. Ernestino de
Souza Filho, argui, primeiro, a nulidade do ato que nomeou o sr.
Alberto Engelhard por contar, este, à data da nomeação, mais de
70 anos de idade. Quanto ao dr. Mário Nepomuceno de Sousa, diz
Ql:Ae_ o mesmo renunciou o direito de demandar por haver reto r-
nado, ..!-'~emqualquer ressalva", ao exercício do mandato de ve-
reador à Câmara Municipal de Belém, face os efeitos da lei n. 381,
de 02.04.51; e para ilustrar, junta certidão da Secretaria da Câmara
Municipal que transcreve o teor do expediente pelo qual, este,
anunciava a volta ao exercfcio do seu mandato de vereador,
tornando sem efeito a comunicação que fizera, anteriormente,
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para o fim de assumir o cargo de Juiz do Tribunal de Contas.
Tal atitude é interpretada como prova do reconhecimento

da nulidade da lei n. 379, de 23.01.1951, decretada pela Lei n.
381, de 02.04.1951, por isso, no entender do dr. Procurador Ge-
ral, deveriam os senhores Alberto Engelhard e Mário Nepomuceno
ser exclu ídos do rol demandante.

A seguir, suscita a condição de funcionário público do dr.
Cécil Meira, o que o impedia de advogar contra a Fazenda Esta-
dual, cabendo, desse modo, a "declaração de nulidade do feito por
falta de qualidade do representante".

Passando ao mérito, o dr. Procurador contradita as afirma-
ções dos requerentes, intentando demonstrar que não houve ATO
VIOLENTO nem ILEGAL do Chefe do Poder Executivo na reto-
mada do local em que se instalara o Tribunal de Contas, mas
ocupação pac ífica dessa dependência, pelo Departamento de Assis-
tência aos Municípios, restabelecido pela lei n. 380, de
02.04.1951. Nessas condições, requer, preliminarmente, a decla-
ração de incompetência do Egrégio Tribunal de Justiça para co-
nhecer do pedido.

Prosseguindo, o defensor do Estado, em arrazoado agressivo,
procura confundir a argumentação dos impetrantes com este ra-
ciocínio:

"Em primeiro lugar, peticionam os requerentes em seu
próprio nome, jogando ao mar a carga da extinta corporação
do Tribunal de Contas do Estado. Muito grande é a diferença
de falar individualmente, com a indicação da qualidade
pessoal, pelo menos suposta, como no caso, e falar em nome
da entidade, do organismo público, cuja existência se preten-
de seja reconhecida.

Os impetrantes optaram pela primeira forma, conven-
cidos da inocuidade de falar em nome de um Tribunal de
Contas inexistente, extinto pela forma irrecusável de uma lei
votada e sancionada regularmente. Quedaram-se na especu-
lação de falsos direitos individuais.

Mas, haverá porventura algum direito individual, pessoal,
do funcionário em relação ao próprio público onde trabalha
ou onde julga que deveria trabalhar? Acaso o Estado transfe-
re a propriedade de seus bens a cada um dos servidores pú-
blicos, fracionando assim o bem público em miríades de bens
e patrimônios particulares?
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Por mais curiosa e aberrante que se apresente essa tese,
não há dúvidas que é o que pretendem os irnpetrantes com a
sua pecualiaríssima e pitoresca lógica. A não ser assim, não
teriam peticionado em seu nome individual para reclamar em
ju ízo contra 'o que eles convencionaram chamar de "despejo"
do nati-morto Tribunal de Contas";

para, a seguir, discorrer sob o ângulo da inidoneidade da medida
requerida face o que fora invocado, pelos demandantes, como di-
reito ferido e que resultava, em síntese, no seu entender, em "pro-
teger o direito de posse das coisas corpóreas". Depois, faz a análise
da lei n. 379, para admitir a violação do art. 31, da Constituição
Estadual que mandava:

"Nenhum encargo se criará ao Estado sem atribuição de re-
curso financeiro para lhe custear a despesa";

perorando, na contestação:

"tempo não tiveram os licurgos passados, pela precipitação de
sua atitude e pela iminência da perda de'seus mandatos, quer
de incluir a despesa no orçamento regular, quer de prover a
receita necessária para satisfazer a exigência constitucional";

e, contrapondo em favor da lei n. 381 o conteúdo do ser art. 4°,
"cuja pureza constitucional, é meridiana e cujo superior espírito
cautelador transparece à primeira vista" - no referir do Procu-
rador.

(Art. 40-: :... Na instalação do Tribunal de-Contas, dentro do
prazo previsto no artigo 80. do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias, será rigorosamente observada a deter-
minação do § 30. do artigo 31 da Constituição do Estado do
Pará)

Esta disposição, no seu entender, decretava a extinção do
crédito especial, no valor de Cr$ 908.970,00, aberto pela lei n.
379, para atender às despesas com a instalação do Tribunal de
Contas, razão pela qual não poderia o Diretor do Departamento de
Finanças prover os encargos com a novel instituição.
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Concluindo o seu raciocínio admite haver demonstrado a im-
procedência das alegações contidas no mandado, por isso que
pedia, preliminarmente:

"0 não conhecimento do mandado e a declaração de proce-
dência das demais objeções liminares desta Procuradoria. Se
assim não entender esse Egrégio Tribunal de Contas, no mé-
rito, pede-se a rejeição do mandato impetrado por ser de
direito e de justiça".

Relatou o feito o desembargador Augusto Rangel de Borbo-
rema. Apreciando as razões que embasaram a segurança impetrada
e as informações fornecidas pelo Governador do Estado, que
afirmava não ter ordenado nenhum dos procedimentos a si atri-
bu ídos, o Relator não se deixou, de princípio, envolver na trama
da questão. No seu entendimento, nem as frágeis provas exibidas
pelos impetrantes (o recorte do jornal "A VANGUARDA", com
reportagem atribuindo ao Governador a ordem de despejo do Tri-
bunal e cópias de telegramas passados ao Presidente da República,
ao Ministro da Justiça e ao próprio Governador, clamando contra a
arbitrariedade) nem as certidões dos Diretores dos Departamentos
de Assistência aos Municípios e de Finanças, eximindo dessa res-
ponsabilidade o Chefe do Estado, Ihes pareciam testemunhos con-
vincentes. Admitiu, mesmo, que a Portaria n. 163, de 16.04.1951,
pela qual essa autoridade fazia retornar ao Departamento de Assis-
tência aos Municípios vários funcionários, ao seu quadro perten-
centes, "prova que S. Excia. não foi alheio aos fatos de que se
queixam os impetrantes, pois além de aludir à nulidade das leis n° s.
379 e 380, ambas de 23 de janeiro do corrente ano, determinou
que os funcionários pertencentes ao quadro do Departamento de
Assistência aos Municípios voltassem ao exercício de suas funções
no mesmo D.A.M., e isso de acordo com o que expôs o Diretor
desse Departamento".

O mesmo raciocínio desenvolveu com relação à suspensão do
pagamento dos vencimentos. Não o faria, sozinho, o chefe de
Divisão do Departamento de Finanças do Estado senão após enten-
dimento com o Governador.

Face a isso, rejeitou, o Relator, a preliminar de incompe-
tência do T.J.E., para conhecer do mandado de segurança.

Quanto à alegação de ilegitimidade do dr. Cécil Meira, tido
como impedido, pelo Regulamento da Ordem dos Advogados do
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Brasil, por exercer cargo público de professor catedrático no Colé-
gio Estadual Paes de Carvalho, rejeitou-o, por não encontrar na
fonte citada o impedimento, considerando não ser esse "o caso do
advogado Cécil Meira, porque nem é funcionário administrativo
do Colégio Estadual Paes de Carvalho nem está sujeito à demissão
ad nutum, pois, semdo professor catedrático mediante concurso,
tornou-se vitalício por força da Constituição Federal."

Por fim, quanto à ilegitimidade dos impetrantes Alberto
Engelhard e Mário Nepomuceno de Sousa, apreciou-a, o julgador,
mais adiante, no exame do merecimento do mandado. E, ante o
argumento de que os requerentes, nomeados em decorrência da lei
n. 379 para exercerem cargos de caráter vital ício, neles tomaram
posse, portanto, eram detentores de um direito líquido e certo,
altertou que, de principio "não há direito adquirido, senão quando
o fato gerador é valido. (Man. do Cod. Civ. Primeira Parte, pg. 167,
n. 127 - Paulo de Lacerda)".

Da i, passou ao estudo do Mérito, que envolvia as leis nOs. 379,
de 23.01.1951 e 381, de 02.04.1951. A primeira, cujo projeto,
acompanhado de Mensagem do Executivo, chegou à Assembléia
Legislativa à 20.01.1951 e foi convertido em lei no dia
23.01.1951, sem observância das prescrições contidas no Regi-
mento Interno da Câmara, sustenta o Relator, "não obedeceu ao
processus normal a que estava sujeita e se fazia mister para a sua
aprovação, sanção e validade". Apreciando-a do ponto de vista
constitucional, o desembargador Borborema, declarou-a infrin-
gindo o art. 128, c.c. os arts. 187, 127, 126 da Constituição Fede-
ral e o art. 64 da Constituição Estadual, uma vez que, conferia aos
ocupantes do cargo de Procurador Geral e ao Sub-Procurador do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas as garantias de
vitaliceidade e irredutibilidade de vencimentos, quando deveriam
ser demissiveis ad nutum. Por outro lado, o art. 99 da lei n. 379,
que abre, no orçamento do Estado, o crédito especial de
Cr$ 908.970,00, para fazer face aos encargos por ela criados, con-
frontado com o disposto no § 30., do art. 31 da Constituição
Estadual, que determina: "nenhum encargo se criará ao Estado
sem atribuição de recursos financeiros para lhe custear as des-
pesas", foi achado incompleto "por não indicar a fonte dessa des-
pesa".

A análise prosseguiu penetrando no aspecto moral resultante
da aplicação da lei, pelo Governo, em favor de pessoas vinculadas
ao partido pol íticodominante, havendo, entre elas, um vereador,
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um deputado estadual e um ex-Governador, manifestando, o Re-
lator que:

"Seria um ato de lamentável ingenuidade, senão de pura hipo-
crisia, não ver na Lei n. 739, de 23 de janeiro de 1951, votada
a pretexto de dar cumprimento ao art. 34 da Constituição
Estadual e art. 80. das Disposições Transitórias desta, o inte-
resse pol ítico partidário ao invés dos superiores interesses do
povo, do Estado e dos Municípios";

para concluir pela "incompatibilidade jurídica de todos com o
cargo para o qual foram nomeados por uma verdadeira manifes-
tação de força, incompatibilidade que os tornava impedidos de
serem nomeados e empossados, assim como os membros do Minis-
tério Público, representantes do Governo, que são até demissíveis
ad nutum", pelo fato de, em sendo juizes, a Constituição Federal
Ihes proibia exercerem atividades pol ítico-partidárias.

Contra o sr. Alberto Engelhard registrou, ainda, o impe-
dimento por ter atingido a compulsória pela idade, antes da no-
meação; ao dr. Mário Nepomuceno de Sousa, por ter sido eleito e
empossado vereador à Câmara Municipal de Belém; aos srs. Lin-
dolfo Mesquita, Burgos Xavier e Synval Coutinho e aos drs. Lou-
renço do Vale Paiva e José Porfírio de Miranda Neto, "por serem
políticos partidários", os dois últimos "não podendo ter as ga-
rantias dos ju ízes, por serem demissíveis ad nutum, pois devem ser
pessoas de confiança do Governo". Assim, não via, o magistrado,
direito Iíquido e certo que conferisse aos reclamantes a condição
necessária ao amparo pelo mandado de segurança.

Por sua vez, examinada a constitucional idade da lei n. 381, de
02.04.1951, foi esse diploma achado correto na sua elaboração
uma vez que, declarando nulas as leis nOs. 379 e 380, de
23.01.1951, não invadia as atribuições do Poder Judiciário.

Julgado o mandado de segurança, foi denegado pelos votos
dos desembargadores Augusto Rangel de Borborema, relator;
Cursino Silva, Inácio Guilhon, Jorge Hurley, Sadi Duarte e Ãlvaro
Pantoja; contra os votos dos desembargadores Antonino Meio e
Maurício Cordovil Pinto, que o recusaram apenas, ao sr. Alberto
Engelhard e ao dr. Mário Nepomuceno de Sousa, pelo motivo da
compulsória pela idade, do primeiro, e da renúncia tácita, ao cargo
de Juiz do Tribunal de Contas, do segundo, entendida, assim, pela
comunicação que fez à Câmara Municipal; e o voto do desern-
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bargador Sílvio Pellico, simplesmente, vencido *
- Presidiu a sessão o desembarqador Nogueira de Faria.
Em seu voto, longo e primorosamente construído, o desem-

bargador Antonino Meio, com o vasto cabedal de conhecimentos
jurídicos que lhe era notório, demonstrou, à saciedade, ser
inadmissível a retroatividade de uma lei "para atingir o direito
individual auferido por ato voluntário do titular", apoiando-se na
"TEORIA SISTEMÁTICA DOS DIREITOS ADQUIRIDOS", de
Lassalle, e em Gaba e Clóvis Bevilláqua.

Do ponto de vista moral, nada afligia o douto jurista que
invalidasse a lei n, 379 e os atos governamentais dela conseqüentes.
A sua tramitação açodada no Legislativo não teve, a seu ver,
nenhum aspecto que atentasse contra os dispositivos regimentais
da Casa e o comportamento político dos beneficiados com os
cargos recém criados não chegava a incompatibilizá-Ios para
exercê-Ios, porque suas atividades pol ítico-partidárias, anterior-
mente às nomeações, não se anulavam.

A inconstitucionalidade da Lei n. 379, não a divisa no exame
dos artigos inquinados. O art. 99 apresentava-se irrepreensível,
afigurando-se-Ihe correta a atribuição dos recursos financeiros exi-
gidos pelo art. 89 das Disposições Transitórias da Constituição
Política do Estado; e as objeções opostas ao caráter efetivo, dado
aos cargos de Procurador e Sub-Procurador, não lhe parecem vá-
lidas, porque "se ... a Constituição Federal e a do Estado não ve-
davam tais garantias que, por lei foram outorgadas aos titulares dos
referidos cargos, como cerceá-Ias, agora, para negar aos dois impe-
trantes a concessão do mandado de segurança? "

Comparando as leis ns. 379 e 381, admite autêntica, perfeita,
a primeira, e inexist;ente, a última, a qual taxou de "aberração
legislativa que nenhum efeito Jurídico poderá gerar". Por fim, exa-
minando o comportamento do Governador na questão, divisa, cla-
ramente, o abuso de poder porque:

* - Este voto, inteiramente favorável aos impetrantes Alberto Engelhard e Mário N~
muceno de SoUIlI1, pertmitiu-lhes chegar ao final vitoriosos.
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"sabendo-se que a iniciativa da lei n. 381 foi do sr. Gover-
nador do Estado, que nela se fundou, após tê-Ia sancionado,
para abolir o Tribunal de Contas, fazendo tábua-raza da Cons-
tituição, da lei n. 379 e da Resolução n. 5, em virtude das
quais se achavam os impetrantes no gozo de direito líquido e
certo, com exceção dos dois precedentemente aludidos, não
há separar o ato executivo do legislativo, para efeito de de-
monstrar a ilegalidade e o abuso de poder que a medida impe-
trada deveria fulminar".

Não conformados com a decisão do Tribunal de Justiça, os Ju ízes
do Tribunal de Contas, extinto, por seu advogado, peticionaram o
recurso de embargos infringentes do julgado alegando insusten-
táveis as conclusões e os fundamentos do ACORDÃO que negou a
segurança impetrada,

"uma vez que essas conclusões não se basearam na prova dos
autos, nos princípios de direito nem na doutrina, nem na
jurisprudência, nem nos alegados princípios de ordem moral,
como se passa a provar exaustivamente".

Fazendo anexar, ao recurso, certidões comprobatórias dos
serviços prestados, argumentaram não poderem ser confundidos
"como um pol ítico partidário, incapaz de agir por sua própria
consciência e dentro dos seus altos deveres de Juiz".

Quanto à declarada ilegitimidade dos direitos reclamados
pelos senhores Alberto Engelhard e Mário Nepomuceno de Sousa,
admitiu o advogado Cécil Meira que "não se pode examinar, no
presente momento, a posição particular de cada impetrante, uma
vez que o mandado é global, amparando uma universalidade de
direitos. A segurança requerida é para todos, indissoluvelmente. A
todos deve ser concedida ou a todos negada. O objetivo da medida
visou o amparo de um direito ofendido, uno e indivisível,
decorrente de uma lei inconstitucional e absurda e de atos de
violência praticados pelo Governo. Quanto à situação particular de
cada impetrante somente por meios regulares e ordinários pode ser
examinada e julgada".

Examinando, em particular, o caso do dr. Mário Nepomuceno
de Sousa, o causídico mencionou haver sido o seu constituinte,
diplomado pelo T.R.E., em data posterior à sua nomeação e após
ter prestado afirmação no cargo, havendo, em obediência à Lei
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federal n. 830, de 23.09.1949, comunicado ao Presidente do Tri-
bunal de Contas, seu afastamento, a fim de assumir a cadeira de
vereador à Câmara Municipal de Belém. Tal procedimento encon-
trava similares no âmbito federal, onde o Ministro do Tribunal de
Contas, José Américo de Almeida, eleito senador da República,
pelo Estado da Paraíba, licenciou-se do cargo e tomou posse na
função eletiva. Outro exemplo citado no recurso, o do Governador
Silvestre Péricles Góis Monteiro, que houvera retornado ao exer-
cício do cargo de Ministro do Tribunal de Contas, tão logo cessara
o mandato de sua investidura no Governo de Alagoas.

Concluiu afirmando ter sido cumprido o Regimento Interno
da Câmara de Deputados na tramitação do processo de elaboração
da lei n.379 e passou a discutir as razões do "ACÚRDÃO", "tão
frágeis, tão pouco jurídicas", no que se refere ao tempo do anda-
mento desse processo no Legislativo.

Ao fim, ríefendeu, plenamente, a redação dessa lei, pelo que
esperava ver os "embargos recebidos e afinal julgados provados,
para efeito de ser reformada a decisão ernbarqada e concedido o
mandado de segurança pleiteado pelos impetrantes".

Publicado o Edital de vista ao embargado, o Procurador Geral
do Estado impugnou, no prazo da lei, os embargos oferecidos ao
ACÓRDÃO n. 20.902, do Tribunal de Justiça do Estado, pedindo
sua rejeição. (Aqui, achamos interessante referir o elogio de S.
Excia., o Procurador, "ao brilhante voto vencido" do desernbar-
gador Antonino Meio - fls. 332 dos autos).

Foi Relator designado para o julgamento, a 24.10.1951, o
desembargador Augusto Rangel de Borborema que manteve a ar-
gumentação anterior, deliberando o T.J.E., por maioria de votos,
não conhecer dos embargos quanto aos embargantes Alberto En-
gelhard e Mário Nepomuceno de Sousa e, no mérjto, quanto aos
demais embargantes, confirmar o ACÚRDÃO embargado.· Foi
novamente, vencido o desembargador Antonino Meio, cujo voto
declarado, constante do ACÚRDÃO n. 21.030, diz:

"Atentados como o que visou aniquilar o Tribunal de
Contas do Pará, constitucional e legalmente criado, organi-
zado e instalado, somente ocorreram à época da revolução de
1930; demissões de Ministros do Supremo Tribunal Federal,
de Desembargadores e Ju ízes de todas as categorias, cu 1mi-
nando a violência contra a magnitude do Poder Judiciário na
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dissolução do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas;
mas tais abusos da força contra o Direito ocorreram numa
época de anarquia revolucionária. Em regime constitucional
não havia ainda aparecido uma violência de tão graves pro-
porções, qual a dissolução, com despejo, do Tribunal de Con-
tas do Pará. Se tal atentado vier a subsistir, certamente, arras-
tará ao descrédito o remédio constitucional do mandado de
segurança, convertido em mera irrisão".

Dessa decisão do T.J.E., o patrono dos postulantes interpôs.
recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, que, apreciado
pelo Exmo. Sr. Dr. Plínio de Freitas Travassos, Procurador Geral
da República, obteve este pronunciamento:

"RECURSO ORDINARIO
RANÇA N. 1.648

Pará
Recorrente
Recorrido
Relator

DO MANDADO DE SEGU-

Alberto Engelhard e Outros
Estado do Pará
Exmo. Sr. Ministro Edgard Costa

O recurso foi manifestado com fundamento na letra a
do art. 101, no. " da Constituição Federal, da Veneranda
decisão proferida, em gráu de embargos, pelo Colendo Tri-
bunal de Justiça do Estado do Pará (fls. 336/337v.), que deles
não conheceu relativamente aos então Embargantes e hoje
Recorrentes Alberto Engelhard e Mário Nepomuceno de
Sousa, por ter sido unânime, * quanto a eles, a decisão que
por maioria denegou aos demais a segurança impetrada.

Se, pois, o Ven. Acórdão embargado foi unânime com
respeito aos dois Recorrentes já referidos, não era por estes
embargável, ex-vi do disposto no art. 833, do Código de Pro-
cesso Civil com a redação que lhe deu o art. 1 o do Decreto-
Lei n. 8.570, de 08.01.1946, cabendo-Ihes interpor, desde
logo, recurso ordinário.

Assim, porém, não procederam, pois, publicada no
Diário de Justiça de Belém, de 17.07.1951 a conclusão do

* - Equivocou-se o ilustre Procurador geral da República. A decisão não foi unâni-«
nime, pelo voto do des, Silvio Péllico, apenas vencido.
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Ven. Acórdão embargado que Ihes denegou, por unanimidade
a segurança impetrada, só a 14.11.1951 interpuseram este
recurso extraordinário, muito depois do prazo legal.

Somos, assim, pelo não conhecimento do recurso, na
parte a eles referente, por intempestivo.

Relativamente, porém, aos demais, somos pelo provi-
mento do recurso, para o fim de, reformado o Acórdão recor-
rido, ser deferida a segurança impetrada, de acordo com o
brilhante voto vencido do ilustre Desembargador Antonino
Meio (fls. 217/225v.).

Os Recorrentes gozavam de vitaliciedade, uns em virtude
do disposto no § 10. do art. 34 da Constituição do Estado do
Pará, e dois deles, nos termos do disposto nos arts, 5 o e 60

da Lei n. 379 de 23.01.1951
Revogada essa lei, não podiam ser exonerados; tinham

de ser postos em disponibilidade, por decorrer a sua vitali-
ciedade de disposição expressa e já referida da Constituição
do Estado e da dita lei n. 379 e por já haverem adquirido
direito e essa vantagem em virtude do disposto no § 3 o do
art. 141 da Constituição Federal, que estabelece que

"A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada"

preceito esse que não pode deixar de prevalecer sobre o art. 1<?
da lei do mesmo Estado, de n. 381, de 02.04.1951, que

declarou nula a lei n. 379, de 23.01.1951.
Distrito Federal, em 15 de janeiro de 1952.

a) PLfNIO DE FREITAS TRAVASSOS
Procurador Geral da República"

Nesse documento, que preferimos transcrever na íntegra, está
o insuspeito ju ízo ao substancioso voto do desembargador Anto-
nino Meio que deveria ter norteado o julgamento do mandado de
segurança. Por sua importância no processo, vista na instância su-
perior, juntarno-lo como anexo deste capítulo.

Julgando o recurso, a 19.09.1952, o Supremo Tribunal Fe-
deral dele conheceu, acolhendo-o à unanimidade, com esta deci-
são:

"Conheceram do recurso e deram provimento, consoante aos
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recorrentes, Alberto Engelhard e Mário Nepomuceno de
Sousa, para que o Tribunal a quo julgue os seus embargos, e
quanto aos demais para que Ihes assegure todos os direitos e
vantagens decorrentes dos cargos de que foram privados. Una-
nimemente".

o Relator da matéria foi o Ministro Afrânio Antônio da
Costa, cujo voto orientador a seguir transcrevemos:

"Preliminarmente, dou provimento aos recursos de Má-
rio Nepomuceno de Sousa e Aiberto Engelhard para que o
Tribunal conheça dos embargos e os julgue como entender de
direito. Unânime não foi o acórdão que Ihes negou o man-
dado de segurança, às fls. 195. Embora os Dess. Antonino
MeIo e Maurício Pinto se hajam declarado também
vencedores, quanto a esses dois postulantes e vencidos quanto
aos demais, o Des. Sílvio Pélico declarou-se "vencido", sim-
plesmente, vale dizer, irrestritamente quanto a toda a matéria
decidida no acórdão (fls. 225 verso).

Quanto aos demais impetrantes, dou provimento ao re-
curso para assegurar-Ihes o direito certo e incontestável que
adquiriram à percepção dos vencimentos estipulados na lei
379, de 23 de janeiro de 1951, que criou o Tribunal de
Contas do Pará, e decretos pelos quais foram nomeados
Ju ízes, Procurador e Sub-procurador do mesmo Tribunal.

Dispôs a Constituição do Estado do Pará, em seus arts.
34 e 35 sobre a criação e funcionamento do Tribunal de
Contas, nestes termos (ter fls. 312, págs. 9).

Das Disposições Transitórias, em data de 08 de julho de
1947, foi marcado o prazo de cinco anos para a sua insta-
lação.

Em 23 de janeiro de 1951, foi sancionada a lei que criou
o Tribunal e em seguida publicada a 24 (fls. 85).

O art. 27 fixou em Cr$ 6.750,00 mensais os venci-
mentos de cada um dos cinco ju ízes e do Procurador Geral e
Cr$ 4.500,00 e dos Sub-Procuradores.

Os arts. 2 o e 5 o asseguram-Ihes os mesmos direitos e
garantias dos desembargadores e juízes. Publicada a Lei a 24
de janeiro, foram enviadas pelo Governador à Assembléia as
indicações para preenchimento dos .cargos. Aprovadas pela
Assembléia foram, a 25 de janeiro de 1951, feitas as no-
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meações (fls, 8 e verso). Foi então o Tribunal solenemente
instalado a 31 de janeiro de 1951, conforme cópia autêntica
da ata a fls. 70, assumindo imediatamente as funções todos os
nomeados. Entrou o Tribunal a funcionar regularmente, aten-
dido pelo Executivo um pedido de verba de Cr$ 20.000,00,
para despesas de pronto pagamento (fls. 119 e seguintes).

Dois meses e pouco depois, a 2 de abril de 1951, já
então no Governo o Sr. Zacarias de Assumpção, desde 2 de
março, foi publicada a Lei 381, que declarou nula de pleno
direito, não só a Lei 379 como a Resolução da Assembléia
que aprovara as indicações a ela conseqüentes (ler fls. 113).

Não tem, porém, maior relevo a grande atoarda, em tor-
no da enfática declaração inserta na Lei381, sobre "a nuli-
dade de pleno direito" com que pretendeu fulminar a Lei
379, ao que parece com o intuito de excluir esse ato legisla-
tivo de apreciação do Poder Judiciário. Seria tão flagrante a
violação do art. 141, § 4 o da Constituição Federal, que não é
de crer até a í se estendesse o propósito dos legisladores pa-
raenses.

Reduzidos, assim, os intuitos ao âmbito constitucional,
hão que ser examinadas as duas leis, como aliás, vêm sendo,
no presente mandado de segurança, para o fim de apurada a
procedência dos vícios que Ihes foram apontados, bem como
os efeitos produzidos em relação ao patrimônio dos impetran-
teso

A Lei 379 entrou em vigor na data da publicação, con-
forme o nela ordenado, isto é, em 23 de janeiro de 1951.

Em vigor, teve efeito imediato e geral (art, 6 o da lei de
Introdução ao Cód. Civil).

A Lei 381, superveniente, em 2 de abril de 1951 não
podia atingir aos impetrantes, no direito de percepção aos
vencimentos atribuidos aos cargos para os quais haviam sido
nomeados e empossados e em cujo exercício se encontravam,
com a vitaliciedade garantida pela Constituição do Pará (art.
34, § 1 O), Lei 379, que os nomeou (art. 5 O) e Constituição
Federal (art, 141, § 3 O).

Irrecusavelmente se criara para os impetrantes uma si-
tuação jurídica perfeitamente definida; a nova Lei 381 encon-
trou o novo órgão da administração em funcionamento re-
gular, com os seus ju ízes e procuradores em exercício, nos
cargos respectivos.
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Os defeitos eventualmente apontados, nas condições
para nomeação de cada um dos membros do Tribunal, era
matéria para ser isoladamente apreciada, em relação a cada
qual. A Lei 379 não podia ser envolvida pela circunstância. O
descumprimento de requisitos regimentais na elaboração da
Lei 379, cuja análise levou o Acórdão a indeferir a segurança,
como argumento de grande preponderância, são irrelevantes.

Em 1 o lugar convencem os autos, pelas folhas do órgão
oficial anexado, que a marcha do projeto, embora acelerada,
não infringiu às prescrições impostas ao seu desenvolvimento
e conclusões normais. A dispensa de interstícios é regimental
nessa, como em toda e qualquer Assembléia Legislativa. E
consta a dispensa de todos os interstícios, do "Diário da
Assembléia" (fls. 71 V.). Não houve, assim, infração ao Regi-
mento.

Em 2 o lugar a irretroatividade da lei se inscreve entre as
melhores seguranças, nos regimes democráticos. Evita princi-
palmente que as leis se tornem instrumentos de vingança e
caprichos partidários.

Refere ainda o Acórdão recorrido que a lei criou um
encargo para o Estado sem atribuir-lhe o recurso financeiro
para custear a despesa. Mas, a criação do encargo é constitu-
cional (art, 34 da Consto do Pará), não foi assim obra de
capricho pol ítico e o art. 99 manda que a despesa corra à
conta dos recursos financeiros do Estado.

Em conseqüência, apenas em relação à lesãõ patrimonial
imposta aos impetrantes, deve ser considerada a inconsti-
tucionalidade da Lei 381, através do ato do Governador do
Estado do Pará que nela apoiada, ordenou fosse suspenso o
pagamento dos respectivos vencimentos.

Conforme a jurisprudência deste Egrégio Supremo Tri-
bunal não se pleteia mandado contra a lei em tese.

O que o legitima, é ser o ato da autoridade contrário à
lei ou fundado em lei inconstitucional.

Se o ato administrativo, diz Castro Nunes, pressuposto
necessário do mandado de segurança, envolve a execução de
uma lei arguida de inconstitucional, suporte legal do ato
impugnado, não haverá como sentenciar sobre o ato sem sen-
tenciar sobre a lei. Será essa uma das hipóteses do ato mani-
festamente inconstitucional, que o inciso prefigura (Mandado
Seg., 3a. edição, pág. 106).
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Mais adiante ensina: Pode estar em causa, no julgamento
do mandado de segurança, a lei arguida de inconstitucional,
em cuja execução tenha sido expedido ou praticado o ato
impugnado. A declaração da inconstitucionalidade da lei, se
tanto for indispensável para assegurar o direito, cifra-se em
arredá-Ia do julgamento. A lei, em boa técnica não é decla-
rada nula. Anula-se o ato de execução da lei, se esta for
manifestamente inconstitucional e aquele não puder manter-
se sem o suporte legal que se lhe retira (pág. 343).

É do cabimento do mandado de segurança em tal caso e
com tal finalidade não há divergência na jurisprudência deste
egrégio Tribunal.

Porque se é certo o fato, certo é o direito, porque certa é
sempre a lei, afirmava lapidarmente Costa Manso. O direito
certo e incontestável dos impetrantes resulta da Constituição
do Estado do Pará, da Lei estadual 379, amparados pela
Constituição Federal art. 141, § 3 o. O ato do Governador é
insustentável, porque inconstitucional a Lei estadual 381, em
que buscou suporte.

Quanto à nomeação dos impetrantes, à exceção de AI-
berto Engelhard e de Mário Nepomuceno de Sousa que deve-
rão ser reapreciados, em embargos, pelo Tribunal do Pará,
estão insentos de qualquer dúvida, qualquer obstáculo contra
eles não se levantava. Meros pretextos que mostram mais re-
singas partidárias que preocupações de escoimar erros e
incompatibilidade". *
Acompanharam-no, os Ministros Nelson Humgria, Luiz Ga-

lotti e Hahnemann Guimarães
Relativamente ao ato do Poder Político disse o Ministro Nel~

son Hungria, no seu voto:

"Uma lei pode revogar outra, mas não a declarar "nula de
pleno direito" ... O que o Legislativo pode fazer é revogar
ou derrogar suas próprias leis, mas com ressalva dos direitos
adquiridos durante a respectiva vigência. Aberrante é a lei
paraense ora questionada, como aberrante é o Acórdão que a
apadrinhou, não obstante sua manifesta inconstituciona-
lidade".
O Governo do Estado do Pará opôs embargos de declaração,

* o grifo é nosso.
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por seu procurador constituído, na Capital do país, o dr. Heitor de
Menezes Cortes, julgando-os, o S.T.F., IMPROCEDENTES, unani-
memente, a 07.01.1953. Quanto aos senhores Alberto Engelhard e
Mário Nepomuceno de Sousa, remetido o processo para o T.J.E.,
para cumprimento do ACÚRDÃO, mandou, o seu Presidente, que
"os autos fossem distribu ídos a novo relator para os embargos ao .
Acórdão deste Tribunal, opostos por esses interessados."

11

Ciente do Acórdão proferido, mandou, o Governador do Es-
tado, o assunto a exame do seu ilustre Secretário do Interior e
Justiça, dr. Daniel Coêlho de Souza, que emitiu o seguinte parecer:

"Senhor General Governador:

Trata este expediente do mandado de segurança impe-
trado por Alberto Engelhard e outros contra o ato de Vossa
Excelência que, em cumprimento à Lei n. 381, de 02 de abril
de 1951, determ inou fosse sustado o pagamento dos venci-
mentos que vinham sendo atribu ídos aos impetrantes na qua-
lidade de Ju ízes do Tribunal de Contas do Estado, criado pela
Lei n. 379, de 28 de janeiro de 1951.

A primeira das leis antes citadas fora, pela segunda de-
clarada "nula de pleno direito", dispositivo com que não se
conformaram os impetrantes.

A pretensão destes, que fora rejeitada pelo Tribunal de
Justiça do Estado, foi, todavia, acolhida pela mais alta instân-
cia judiciária do pa ís. Restam, ainda, porém, pendentes de
julgamentos, os pedidos de segurança formulados por Alberto
Engelhard e Mário Nepomuceno de Sousa.

Trata-se, em conclusão, de promover a execução do Ve-
nerando Acórdão do Supremo Tribunal Federal, em relação
aos impetrantes Sinval Coutinho, Adolfo Burgos Xavier, Lin-
dolfo Marques Mesquita, Lourenço do Vale Paiva e José Por-
fírio de Miranda Neto.

A leitura dos votos emitidos pelos insígnes julgadores,
elucidativos do dispositivo do Acórdão em execução, escla-
rece bastante o sentido deste.
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A segurança impetrada não o foi contra a Lei no. 381,
de 2 de abril de 1951, tanto mais quanto os próprios recor-
rentes assim na inicial do pedido como em suas razões escritas
subsequentes, tal expressamente ressalvaram, na exata con-
vicção de que contra a lei em tese não poderiam impetrar a
medida. Trata-se, portanto, de restituir aos impretantes a si-
tuação patrimonial de que foram privados.

A decisão do Supremo Tribunal Federal não teve por
objetivo assegurar a vigência da Lei n. 379, de 28 de janeiro
de 1951, nem mesmo o de declarar inoperante a Lei n. 381,
de 2 de abril de 1951. Ambas foram apreciadas como leis
válidas, sucessivas, tanto assim que o Eminente Ministro Re-
lator, em seu voto, expressamente reconheceu que, para a
apreciação da matéria, "haviam que ser examinadas as duas
leis". E ainda aludiu à "Lei n. 381, superveniente, de 2 de
abril de 1951" etc.

Vê-se, portanto, que, sendo por natureza alheia ao man-
dado de segurança a ap'eciação da validade ou da invalidade
das leis, aceitou o Supremo Tribunal Federal como válidas e
atuantes as Leis ns. 379 e 381, tendo apenas desta depurado
o dispositivo, reconhecido inconstitucional, pelo qual se de-
clarara uma lei anulatória. Por outras palavras, o Supremo
Tribunal Federal circunscreveu a eficácia da Lei n. 381
(posterior) ao âmbito constitucional: - "Lei meramente ex-
tintiva de um órgão criado por lei anterior, ambas igualmente
válidas".

Daí a categórica afirmação do Eminente Ministro Rela-
tor: "Apenas em relação à lesão patrimonial imposta aos irn-
petrantes deve ser considerada a inconstitucionalidade da Lei
n.381".

Considero, portanto, extinto o Tribunal de Contas,
proclamação legítima da tei f). 381, embora inoperante a
mesma na parte em que, sob o pretexto de declarar a nuli-
dade, atribuiu-se, implicitamente, efeitos retroativos.

Que o objeto do mandado impetrado e o da execução
do Venerando Acórdão deve ser apenas a proteção dos di-
reitos patrimoniais dos impetrantes, dí-lo bem a 'própria na-
tureza do mandado de segurança. Este, como se sabe, é defi-
nido, pela Constituição Federal, como uma garantia indi-
vidual, estando mesmo mencionado, ao lado do "habeas-
corpus", no capítulo declaratório dos direitos e garantias
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individuais. Como tal, a sua eficácia apenas alcança a repa-
ração do direito individual lesado. E o direito individual do
titular de qualquer função pública é o direito pátrimonial
respectivo, constituído pelo conjunto de vantagens .que se
incorporam ao ativo do seu patrimônio individual.

Tanto assim, entendeu o Supremo Tribunal Federal que,
para evitar infundadas polêmicas, o Eminente Ministro Re-
lator categoricamente circunscreveu a eficácia da medida plei-
teada ao seu restrito âmbito patrimonial. Basta ler os se-
guintes trechos de seu voto:

"dou provimento ao recurso para assegurar-Ihes (aos irn-
petrantes) o direito certo e incontestável que adquiriram
à percepção dos vencimentos estipulados na Lei n. 379,
de 23 de janeiro de 1951"

E também: "a Lei n. 381, superveniente, não podia
atingir aos impetrantes, no direito de percepção aos venci-
mentos atribu ídos aos cargos para os quais haviam sido no-
meados e empossados e em cujo exercício se encontravam".

E ainda: "Em conseqüência, apenas em relação à lesão
patrimonial imposta aos impetrantes, deve ser considerada a
inconstitucionalidade da Lei n. 381".

E, finalmente, o próprio dispositivo do julgado: "Conhe-
ceram do recurso e lhe deram provimento para que o Tri-
bunal a quo Ihes assegure todos os direitos e vantagens dos
cargos de que foram privados".

Vê-se bem, assim, que o Supremo Tribunal Federal não
pretendeu restituir aos ímpetrantes os cargos que exerciam,
privação que, ao contrário, expressamente reconheceu, ao
Ihes assegurar as vantagens dos cargos "de que foram pri-
vados". Decidiu, assim, Ihes assegurar as vantagens patri-
moniais das funções para as quais haviam sido nomeados.

Não houve, assim, como se tem divulgado, a suposta
restauração do Tribunal de Contas.

Aliás, é curial que, quando houvesse o Acórdão objeti-
vado declarar nula a Lei n. 381, restabelecendo a vigência da
anterior, a de n. 379, assim expressamente teria declarado.

Na execução dos julgados, nenhum princípio é mais fun-
damental do que aquele que recomenda estrita fidelidade do
executor ao dispositivo exeqüendo. É de se repudiar toda a
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interpretação que não repouse, diretamente, no texto expl í-
cito da decisão. E repudiável, igualmente, é toda a maneira de
entender que se baseie na falsa convicção de que o julgador
não declarou tudo quanto desejou, mesmo porque, quando
houvesse insuficiência de declaração, aos impetrantes caberia
suprí-Ia, por via de embargo declaratório.

Assim é no presente caso. Não há por que atribuir ao
Venerando Acórdão supostos sentidos que nele não estejam
explicitamente declarados. Se o julgador tivesse entendido
que a Lei n. 381 não havia logrado extinguir o órgão criado
pela Lei n. 379, deliberando, assim, restabelecer a plenitude
do funcionamento do mesmo órgão (o que não seria possível,
por se tratar' de mero mandado de segurança), claro é que
objetivamente haveria traduzido a sua decisão. Se, portanto,
silenciou a esse respeito, para se limitar a exigir a garantia das
vantagens adquiridas pelos impetrantes, então é óbvio que
apenas qu is, efetivamente, assegurar tais vantagens, nada
mais.

Aliás, é oportuno observar que qualquer decisão que
tivesse ido além de garantir aos impetrantes as vantagens pa-
trimoniais decorrentes das funções de que foram privados,
teria sido proferida ultra petita, uma vez que os próprios
interessados nada mais declararam pretender, na inicial do
pedido, do que tais vantagens.

Nestas condições e atendendo, ainda, a que os impe-
trantes, pela sua condição de membros do Tribunal de Con-
tas, gozam da regalia de irredutibilidade de seus vencimentos,
sou de parecer que o Venerando Acórdão encaminhado a
Vossa Excelência será plena e finalmente executado mediante
as seguintes providências:

1) Decreto declarando em disponibilidade, a partir de 2
de abril de 1951, o Sr. Adolfo Burgos Xavier, no cargo de
Juiz do Tribunal de Contas, para o qual foi nomeado por
decreto de 25 de janeiro de 1951, percebendo, nessa quali-
dade os proventos integrais do cargo, ou sejam, Cr$
81.000,00 por ano.

2) Idêntico decreto para o Sr. Lindolfo Marques de
Mesquita.

3) Decreto aposentando, compulsoriamente, o Sr. Sin-
vai Coutinho, nos termos do art. 191, inciso 2, da Consti-
tuição Federal com os proventos integrais do cargo, ou sejam,
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Cr$ 81.000,00 por ano, uma vez que já atingiu a idade limite
para o exercício de qualquer função pública, conforme faz
certa a anexa certidão do termo de seu casamento.

4) Decreto declarando em disponibilidade, a partir de 2
de abril de 1951, o Sr. José Porfírio de Miranda Neto, no
cargo de Subprocurador do Tribunal de Contas, para o qual
foi nomeado por decreto de 21 de janeiro de 1951, perce-
bendo, nessa qualidade, os proventos integrais do cargo, ou
sejam Cr$ 54.000,00 por ano.

5) Decreto declarando em disponibilidade, a partir de 2
de abril de 1951, o Sr. Lourenço do Vale Paiva, no cargo de
Procurador do Tribunal de Contas, para o qual foi nomeado
por Decreto de 25 de janeiro de 1951, percebendo, nessa
qualidade, os proventos integrais do cargo, ou sejam, Cr$
81.000,00 por ano.

Faço notar a Vossa Excelência que os ju ízes Adolfo
Burgos Xavier e Lindolfo Marques de Mesquita deverão re-
verter ao exercício ativo dos seus cargos, depois que sejam
julgados, definitivamente, os embargos opostos por Alberto
Engelhard e Mário Nepomuceno de Sousa ao Acórdão do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado que Ihes negou a
segurança impetrada e que seja votada e sancionada a lei,
ainda em curso na Assembléia Legislativa, que dispõe sobre a
restauração do Tribunal de Contas e regula seu funciona-
mento.

Observo, ainda, que os efeitos da disponibilidade em que
deverá ser declarado o Sr. José Porfírio de Miranda Neto, na
qualidade de subprocurador do Tribunal, deverão estender-se
até o dia 25 de novembro de 1952, data em que ocorreu o
seu falecimento, conforme a anexa certidão de óbito.

Pondero, finalmente, que o decreto declaratório da dis-
ponibilidade do Sr. Lourenço do Vale Paiva, no cargo de
Procurador do Tribunal de Contas, deverá ter seu efeito sus-
tado até que o mesmo opte entre essa função e a de professor
catedrático de Direito Comercial, com exercício na Facul-
dade de Direito do Pará.

Complementarmenteaosatos antes indicados, deverá Vossa
Excelência, mediante mensagem dirigida à Assembléia Legis-
lativa, promover a elevação dos vencimentos dos ju ízes e de
procuradores declarados em disponibilidade ao nível da remu-
neração estabelecida para os desembargadores do Estado,



-108-

para que seja cumpsido o art. 34, § 1 o da Constituição Esta-
dual, e realmente asseguradas aos impetrantes as vantagens
que Ihes foram reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal.

Subseqüente ou concomitantemente será necessário,
também, mediante mensagem de Vossa Excelência à Assem-
bléia Legislativa, seja promovida a suplementação da verba
Indenizações e Restituições, Tabela n. 107 do orçamento vi-
gente, pela quantia necessária ao ressarcimento dos preju ízos
sofridos pelos impetrantes, no período comprrendido entre 2
de abril de 1951 a 31 de dezembro de 1952, uma vez que há
dotação própria para atender aos encargos respectivos no cor-
rente exercício.

Este é o meu parecer
S.M.J.

Daniel Coêlho de Souza
Secretário do Interior e

Justiça"

A 7 de fevereiro de 1953, o Governo praticou os atos aconse-
lhados no parecer supra, aposentando, compulsoriamente, o Juiz
Synval Coutinho e declarando em disponibilidade os Juízes Adolfo
Burgos Xavier e Lindolfo Marques de Mesquita e o. Procurador
Lourenço do Vale Paiva.

Insistindo na defesa de seus direitos os atingidos, por seu
advogado, peticionaram, no dia 10 de fevereiro, ao Presidente do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, dr. Augusto Rangel de
Borborema, expondo a manifestação da Suprema Corte, não aca-
tada pelo Governo do Estado, e reclamando, com base no art. 7 o ,

n. 5, c.c. aos arts. 9 o, n. 1 e 87, n. 14 da Constituição Federal, se
dignasse aquela autoridade, requerer, do S.T.F., a decretação da
Intervenção Federal no Estado, "para o cumprimento da decisão
judicial, a fim de que o Venerando Supremo Tribunal Federal faça,
pelos meios de que dispõe, a requisição da força federal ao Go-
verno Federal necessária ao cumprimento do julgado aos termos
precisos do art. 9 o, n. 1, da Constituição Federal, para que pos-
sam os suplicantes gozar de todos os direitos e prerrogativas ine-
rentes aos seus cargos, como a reinstalação do Tribunal de Contas
do Estado do Pará e seu regular funcionamento".

Instado a prestar informações, ao Presidente do T.J.E., o Go-
vernador o fez nestes termos:
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"Excelentíssimo Senhor
Desembargador Augusto Rangel de Borborema
Digníssimo Presidente do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado

Cumpro o dever de prestar as informações que me foram
solicitadas pelo ofício n. 59, de 10 de fevereiro corrente,
dessa digna Presidência, resultante do requerimento formu-
lado a esse Egrégio Tribunal por Lourenço do Vale Paiva e
outros, por intermédio de seu advogado Dr. Cécil Augusto de
Bastos Meira, a propósito da execução dada pelo Governo do
Estado ao Venerando Acórdão do Colendíssimo Supremo
Tribunal Federal, que julgou o mandado de segurança impe-
trado pelos mesmos, em conseqüência da aplicação, pelo Exe-
cutivo Estadual, da lei n. 381, da Assembléia Legislativa.

A propósito, antes de declinar a Vossa Excelência, como
me cabe, as razões jurídicas que fundamentaram a atitude
tomada pelo Executivo Estadual, permito-me manifestar-lhe,
como simples didadão, a minha estranheza, quiçá o meu desa-
pontamento cívico pela infeliz iniciativa, temerária e espalha-
fatosa, adotada pelos signatários do requerimento, os quais,
em benefício e para contentamento das suas paixões parti-
dárias, não trepidaram em arrastar o nome do Estado a uma
publicidade muito pouco lisonjeira. É doloroso que assim te-
nha ocorrido. Não porque acredite possa pairar, a qualquer
momento, sobre o Estado a ameaça de uma intervenção fe-
deral que lhe diminua a personalidade política, mas porque a
atitude dos impetrantes traduz uma dolorosa ausência de sen-
timento de respeito e amor ao patrimônio comum da terra.

A paixão partidária, que muitas vezes cega mais do que
o próprio poder e que não poupa de sua contaminação
mesmo os espíritos mais esclarecidos, inspirou essa investida
contra a própria autonomia do Estado, valor político que não
é monopólio do Governo ou daqueles que lhe aplaudem a
orientação, mas que deveriam ser, do mesmo modo e com
igual empenho, presservando e defendido por todos os filhos
da terra e por aqueles que, nela não tendo tido a ventura de
nascer, dela fizeram o seu berço pelo coração e pelo reco-
nhecimento à grandeza moral, ao espírito de renúncia, ao
ardor cívico e à capacidade criadora de sua gente.
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Apreciando o pedido de intervenção encaminhada a
Vossa Excelência, permito-me ponderar o que se segue.

Preliminarmente, não parece deva ser conhecido o pe-
dido. Erraram os requerentes dirigindo o seu petitório ao
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, uma vez que, nos
termos claros dos arts. 7° e 9° § 1° inciso I, da Constituição
Federal vigente, a matéria é de competência originária e pri-
vativa do Colendo Suprmeo Tribunal Federal. Com efeito,
não poderia ser mais explícita a redação do art. 9° da Consti-
tuição Federal, quando sujeita a intervenção decorrente de
falta de acatamento a qualquer determinação jurídica, a re-
quisição da mais alta Instância Judiciária do país.

No caso em exame, a competência privativa e originária
do Colendo Supremo Tribunal Federal ainda melhor se define
por se tratar de julgado daquela Alta Corte à qual compete,
em conseqüência, e somente a ela, manifestar-se sobre a legi-
timidade da execução dada à sua decisão.

Por outro lado e ainda preliminarmente, não é de ser
conhecido o pedido pelo seu absoluto e total descabimento,
assim como pela sua inoportunidade. De fato, o que os reque-
rentes pretendem, pura e simplesmente, é introduzir como
simples incidente na execução dos mandados de segurança o
pedido de intervenção federal, sempre que, a bel prazer dos
impetrantes, não haja o Executivo dado ao aresto judicial a
execução que entenderem adequada.

Sabe Vossa Excelência muito bem que, assim como a lei
não é auto aplicável, demandando, ao contrário, pelo pro-
cesso, elementos idôneos que permitam a conversão das suas
normas abstratas e gerais em preceitos imperativos, concretos
e particulares, também a sentença carece de ordenamento
processual para a sua aplicação, a cujo conjunto denomi-
namos de execução. Em matéria cível e comercial, a lei pro-
cessual prevê, mesmo, variadas modalidades de execução, le-
vando em conta a maior ou menor expl icitude da sentença,
desde aquelas que impõem a simples ogrigação de pagamento
de quantia certa, até aquelas para cuja justa apl icação há
necessidade de conhecer e apreciar fatos novos, não conhe-
cidos e nem apreciados na ação.

A sentença que concede mandado de segurança é, como
qualquer outra, urna sentença a executar. E toda execução de
sentença comporta controvérsia, comporta, afinal de contas,
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a manifestação legítima de todos os meios processuais que
visam assegurar o paralelismo entre o julgado e os atos mate-
riais de sua corporificação. Fácil é, portanto, de compreender
que, ainda quando o Poder Executivo não houvesse dado ao
Acórdão exequendo a sua justa interpretação, ainda quando
os atos administrativos publicados em conseqüência do
mesmo fossem discrepantes da ordem judiciária contida no
disposto do Acórdão, ainda aí seria temerário, prematuro,
impertinente e descabido o pedido de intervenção federal,
uma vez que não se encerrara, ainda, a fase de execução do
julgado. Apenas quando, encerrada esta, se persistisse o Exe-
cutivo Estadual em fugir ao determinado no Acórdão, então
aí, sim, poderiam os impetrantes pensar em requerer a inter-
venção federal. Da maneira, porém, e com a prematuridade
com que o fizeram, nada mais lograram do que manifestar a
caricata pretensão de transformar o pedido de intervenção
federal, providência da mais relevante significação política,
num simples incidente vulgar na execução dos mandados de
segurança.

Permito-me, ainda, a respeito desta matéria, solicitar a
atenção de Vossa Excelência para a redação atual do disposi-
tivo constitucional respectivo, que adota as expressões
"ordem" e "decisão judiciária", repudiando o emprego da
expressão "sentenças federais", que havia sido adotada pelo
constituinte em 1937. O constituinte de 1946, adotando a
técnica terminológica do legislador de 1934, preferiu usar as
expressões ordem e decisão. Como bem observa o preclaro
jurista Professor Pontes de Miranda, nos seus "Comentários à
Constituição Federal", vigente, no fim pretendido pelo cons-
tituinte de 1946 foi, precisamente, o de evitar que o pedido
de intervenção federal se tornasse cabível como simples inci-
dente na execução das sentenças judiciárias. Usando as ex-
pressões ordem e decisão, quis bem a Constituição tornar
claro que a intervenção teria como pressuposto uma deter-
minação concreta, não acatada pelo Poder ao qual fosse des-
tinada.

Penso, portanto, que, adiante da clara redação do dis-
posto no art. r, inciso V, da Constituição Federal vigente,
está sobejamente demonstrada a inoportunidade e o desca-
bimento do presente pedido de intervenção federal.

Por outro lado, erraram ainda os requerentes ao pedir a
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intervenção federal em bloco, como se a respeito de todos
eles tivessem sido idêntica a atitude do Executivo Estadual.
No entanto, não ocorreu tal identidade. Com efeito, en-
quanto que o Dr. Synval Coutinho foi aposentado pelo Go-
verno, nos termos do art. 191, inciso 11,da Constituição Fe-
deral, os demais requerentes foram postos em disponibilidade.
Caberia, portanto, aos requerentes fundamentar diversamente
o pedido, alegando aquilo em que se baseasse a prentensão do
funcionário aposentado e aquilo em que se baseasse a pre-
tensão dos funcionários disponibilizados.

Embora tal discriminação não tenha sido feita, posso,
todavia, demonstrar cabalmente a Vossa Excelência, assim
como aos seus Ilustres Pares, que, tanto em relação à aposen-
tadoria do Dr. Synval Coutinho, quanto em relação à dispo-
nibilidade dos demais integrantes do extinto Tribunal de Con-
tas, agiu o Governo com rigorosa obediência ao Acórdão exe-
quendo, assim como inspirado nas mais sinqnificativas razões
de direito.

A aposentadoria do Dr. Sinval Coutinho foi decretada
com a aplicação do art. 191, inciso 11,da Constituição Fe-
deral, segundo o qual "0 funcionário será aposentado, com-
pulsoriamente, aos setenta anos de idade." Ora, segundo os
elementos constantes do assento de batismo e da certidão de
casamento do Dr. Sinval Coutinho, atingiu este a idade de
setenta anos, limite para o exercício de qualquer função pú-
blica, no decorrer do ano de 1952 findo. Ora, a aposentadoria
por limite de idade é automática. Opera-se de maneira direita,
pela simples verificação do fato de ser atingida a idade má-
xima legal. Não depende de requerimento do serventuário,
nem de indicação do órgão judiciário ou administrativo de
que faça parte. Decretá-Ia é dever constitucional do Poder
Executivo. Verificando-se, no caso, a aposentadoria de pleno
direito e automática, o ato do Poder Executivo, que a de-
creta, é um ato meramente declaratório, cujos efeitos, por-
tanto, remontam ao próprio dia em que foi verificado o im-
plemento de idade. Daí a nulidade, já reconhecida através de
vários julgados, dos atos praticados pelo servidor, depois que
atinge o mesmo a idade limite de setenta anos, embora não
publicado ainda o ato de sua aposentadoria. Daí porque, se-
gundo a legislação administrativa pertinente ao pessoal, deve
em tal hipótese, o funcionário aguardar fora do exercício o
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decreto de sua aposentadoria.
Leia-se, a propósito, a clara lição contida no art. 187 do

Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União (Lei no.
1.711, de 28 de outubro de 1952).

"É automática a aposentadoria compulsória.
Parágrafo único. o retardamento do decreto que declarar

a aposentadoria não impedirá que o funcionário se afaste do
exercício no dia imediato ao que atingir a idade limite."

A propósito, é altamente elucidativa a leitura dos votos
que inspiraram a decisão do Tribunal de Contas da União, no
processo no. 18.686, relativo à aposentadoria de João Ro-
drigues de Miranda Júnior, no cargo de Juiz do Trabalho,
presidente da 7a. Junta de Conciliação e Julgamento de São
Paulo. Manifestando-se declarou o eminente Ministro Cunha
Meio:

"A nosso ver, atingindo o servidor público, membro
ou não do Poder Judiciário, o implemento de idade esta-
belecido para o seu afastamento do serviço, é o Poder
Executivo obrigado a aposentá-Io.

O texto constitucional vigente é imperativo, pois
manda, ordena, decide desde que usa desta expressão: a
aposentadoria será compulsória aos setenta anos de
idade.

O decreto de concessão de uma aposentadoria, por
implemento de idade, a nosso ver, limita-se a proclamar
um estado de fato preexistente, a homologar uma si-
tuação já fora de dúvida, isto é, os setenta anos de idade.

Se o poder Executivo, a qualquer pretexto, deixar
permanecer em função um funcionário que estava obri-
gado a afastar, por ter atingido setenta anos de idade,
evidentemente deixa também de cumprir o preceito
constitucional que, imperativamente, determina que esse
servidor deve ser aposentado.

No caso, o Poder Executivo não tem a faculdade, o
arbítrio de, à sua conveniência, afastar ou não o fun-
cionário, tem o dever, tem a obrigação de afastá-Io.

Se não o afastou ao verificar-se a condição para o
afastamento, não cumpriu a lei, e, no caso, a lei das
leis - A Constituição."
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A propósito da mesma decisão leu o Ministro Castro
Nunes uma carta que lhe dirigira o eminente jurista Herrne-
negildo de Barros, da qual destacou o seguinte trecho:

"Ao contrário da facultativa, a aposentadoria com-
pulsória é automática, decorre imediatamente da própria
Constituição e não depende de decreto ou da vontade de
Governo para que se torne efetiva.

O decreto será ou poderá ser expedido para outros
efeitos."

É oportuno observar que essa matéria, objeto de apse-
ciações teóricas até o dia 28 de outubro de 1952, passou, a
partir de então a estar definitivamente regulada pelo já ci-
tado art. 187 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União, cujo teor já foi citado literalmente linhas acima.

Diante.disso, que mais poderia fazer o Poder Executivo
para com o Dr. Synval Coutinho? que mais do que o aqui-
nhoar com essa régia aposentadoria, numa função de que
não conheceu nenhum encargo? que mais desejaria, acaso, o
beneficiário da segurança decretada pelo Supremo Tribunal
Federal? .

Foi, também, o Governo fiel à ordem contida no Vene-
rando Acórdão do Colendo Supremo Tribunal Federal,
quando declarou a disponibilidade dos Srs. Lourenço do Vale
Paiva, Adolfo Burgos Xavier, Lindolfo Marques Mesquita e
José Porfírio de Miranda Neto.

Com efeito, várias razões fundamentam solidamente à
decisão adotada pelo Executivo.

Essas razões já foram suficientemente expostas a Vossa
Excelência, no parecer adotado pelo Governo do Estado, emi-
tido pelo Dr, Secretário do Interior e Justiça, de que lhe
remeti cópia, anexa ao ofício em que dei ciência a Vossa
Excelência da execução dada à decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal.

Nos termos do citado parecer, a disponibilidade dos Srs,
Lourenço do Vale Paiva, Adolfo Burgos Xavier, Lindolfo
Marques Mesquita e José Porfírio de Miranda Neto resultou
do mais sincero, honesto e legítimo entendimento do Acór-
dão exequendo.

Tendo sido o Acórdão proferido em mandado de segu-
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rança, em cujo âmbito não cabe a apreciação de legitimidade
ou ilegetimidade das leis, pareceu ao Governo que a decisão
do Supremo Tribunal Federal se limitara a apreciar o ato do
Executivo, naquilo em que o mesmo poderia ter sido aten-
tatório aos direitos patrimoniais individuais de cada impe-
trante. Em conseqüência, tanto mais quando tal resultado
fora especialmente apontado pelo voto do eminente Ministro
Relator, afigurou-se-me que a decisão do Supremo Tribunal
Federal estaria plenamente cumprida, desde que fossem acau-
teladas as vantagens patrimoniais asseguradas aos impetrantes.

Por outro lado, o dispositivo do Acórdão exequendo
expressamente reconheceu consumada a privação dos cargos
com que haviam sido contemplados os impetrantes e mandou
fossem asseguradas, apenas, aos mesmos as vantagens ligadas
aqueles. Basta ler o que determina o Ac6rdão:

"Conheceram do recurso e lhe deram provimento
para que o Tribunal a quo lhe assegure todos os direitos
e vantagens dos cargos de que foram privados".

Nessas condições, pareceu ao Governo que, concedidas
tais vantagens, nada mais haveria que discutir ou comentar.

Por outro lado, dado que o mandato de segurança não
teria sido meio idôneo para que fosse declarada a inconsti-
tucionalidade ou a nulidade da Lei n. 381, entendi que esta
lei estaria em vigor, apenas depurada de sua reconhecida
faceta inconstitucional, consistente esta na pretensão de ser
uma lei anulatória, infringente de direito adquirido e imune
à apreciação judicial.

Nestas condições, aceita, a vigência da Lei n. 381, sem
prejuízo do respeito devido aos direitos individuais adqui-
ridos sob a vigência da Lei n. 379, anterior, nada mais res-
taria ao Governo do que agir como agiu, aguardando o julga-
mento dos embargos oferecidos por Alberto Engelhard e
Mário Nepomuceno de Sousa, ainda pendentes de julga-
mento, e também aguardando a elaboração da nova lei sobre
o funcionamento do Tribunal de Contas.

Por outro lado, a aposentadoria compulsória do Dr.
Synval Coutinho e a permanência da demanda em relação
aos Srs. Alberto Engelhard e Mário Nepomuceno de Sousa
reduziram os integrantes do Tribunal, seus ju ízes, ao número
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de dois, incompatível com o funcionamento do órgão, que,
constitucionalmente, se compõe de cinco juízes (art. 34, § 1°

da Constituição Estadual). Reduzido o Tribunal de Contas
a dois membros, por força de tais circunstâncias, tornou-se
materialmente impossível o seu funcionamento, ficando,
assim, os seus dois únicos membros legítimos, Adolfo Burgos
Xavier e Lindolfo Marques Mesquita, condenados à inati-
vidade. Ora o funcionário inativo, sem estar aposentado, o
que é senão funcionário em disponibilidade? como poderia
o Governo pagar seus vencimentos aos Srs. Adolfo Burgos
Xavier e Lindolfo Marques Mesquita, inativos, sem disponi-
bilizá-Ios? O Governo desconhece, devo confessar sincera-
mente a Vossa Excelência, qualquer outra situação, além da
consistente na disponibilidade, em que o funcionário inativo,
não aposentado, perceba a remuneração de suas funções.

A disponibilidade decretada pelo Governo, assim. deve,
também, ser apreciada na sua função puramente técnica, isto
é, naquilo em que a mesma traduz a necessidade, puramente
ligada à técnica administrativa, de serem situados os funcio-
nários ineteressados, numa situação compatível com os pre-
ceitos que regem a condição dos servidores públicos.

Afirmar, apenas pelo prazer de afirmar, enfaticamente,
que "os juízes nem por sonho podiam ser postos em dispo-
nibilidade", é mais fácil do que indicar como podem ser
pagos funcionários inativos, não aposentados, sem que es-
tejam em disponibilidade.

Também não tem maior significação a referência, que
se tem feito repetidamente, ao dispositivo constitucional,
segundo o qual os jufzes só perdem o seu cargo mediante
sentença judiciária. Esse dispositivo nenhuma aplicação tem
ao caso em exame. Com efeito, não se está tratando de perda
de cargo. Pelo contrário, o empenho do Governo foi não
privar aos recorrentes de seus cargos, tanto assim que os
chamará para o exercício dos mesmos, tão logo esteja o
Tribunal em condições de funcionamento, isto é, tão logo
tenha lei reguladora das suas funções e número legal para
funcionar. Se o empenho do Governo fosse, realmente, pri-
var os requerentes de seus cargos, sem sentença judiciária,
então é ôbvio que não os teria disponibilizado, porque a
disponibilidade tem por efeito assegurar, precisamente, ao
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serventuário O direito às vantagens do cargo, quando este,
por quaisquer circunstâncias, se divorcia da respectiva função.

Por outro lado, a equ iparação que se quer fazer entre os
membros do Tribunal de Justiça não deixará de ser sensível-
mente forçada desde que levada ao rigorismo que se lhe
pretende emprestar. Os impetrantes são, neste particular, de
uma candidez desconcertante, quando se esquecem de que
eles próprios estão levantando o mais impressionante argu-
mento para provar que os membros do Tribunal de Contas
não são, em tudo, iguais aos desembargadores do Tribunal de
Justiça. Com efeito, o que quer dizer a pretensão do Sr.
Mário Nepomuceno de Sousa, quando entende que a posse
do lugar de Juiz do Tribunal de Contas não impede o exer-
cício do mandado de vereador? Pergunta-se: Poderia um
desembargador exercer o mandato de vereador? - Não. No
entanto, um dos requerentes da intervenção federal, o Sr.
Mário Nepomuceno de Sousa, acha que, como juiz do Tri-
bunal de Contas, pode, também, ser vereador à Câmara Mu-
nicipal de 8elém. Logo, é de concluir que os próprios reque-
rentes, em conjunto, não se julgam rigorosamente na mesma
situação legal dos desembargadores que compõem o Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado.

Por outro lado, os próprios elementos integrantes da
Magistratura, podem, eventualmente, também ser conduzidos
à disponibilidade. O que ocorre, realmente, com os juízes e
pretores cujas comarcas e termos são extintos? ou com
aqueles cujas comarcas mudam de sede? É sabido que tais
circunstâncias acarretam a disponibilidade do magistrado.

Logo, ainda quando os juízes do Tribunal de Contas
estivessem em tudo e por tudo equiparados aos magistrados,
ainda aí não seria cabível afirmar, dogmaticamente, que,
como ju ízes, "nem por sonho poderiam ser postos em dispo-
nibilidade" .

Tais razões, aduzidas por abundância, apenas para de-
monstrar o acerto com que o Governo executou a decisão do
Supremo Tribunal Federal, mostram, quanto ao seu mérito, a
inanidade do pedido de intervenção federal, formulado pelos
beneficiários da segurança concedida. É pedido de que não se
sabe se impressiona mais pela inconsistência ou pela audácia.
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Os requerentes proclamam e repetem mil vezes que o
Governo desrespeitou o Acórdão do Supremo Tribunal Fede-
ral, MAS NÃO MENCIONAM SEQUER UM TRECHO
VIOLADO DO ACORDÃO e não se acanham de não fazer a
mais leve alusão ao dispositivo do julgado. No entanto, a
verdade é que de uma decisão judiciária o que se executa é o
dispositivo valendo as razões de voto apenas como elementos
supletivos.

Compare Vossa Excelência os termos da petição através
da qual foi manifestado o pedido de intervenção federal com
os termos da inicial do mandado de segurança. Ontem o pe-
dido de segurança era formulado para garantir a percepção de
vencimentos, formulado com cautela própria que justificasse
o enquadramento legal do expediente processual adotado.
Hoje, ao pedir a intervenção, os requerentes adotam um voca-
bulário inteiramente distinto, no intencional propósito de es-
tabelecer uma confusão que deve ser desfeita. Agora aludem a
mandado de segurança "contra o ato do Governo que extin-
guiu o Tribunal de Contas", expressões que propositalmente
evitaram na inicial do pedido, para não sacrificar o conheci-
mento do mandado de segurança, que não poderia ter sido
requerido contra a lei. Agora, falam em mandado de segu-
rança "concedido ao Tribunal de Contas", quando, na ver-
dade, a segurança foi concedida a cada um dos membros do
Tribunal e não a este no seu conjunto.

Mas, será crível que os requerentes pretendam fazer crer
que o mandado foi concedido ao Tribunal? ou que, por ele,
"0 Tribunal voltou à sua vida plena? " Como conceber seme-
lhante absurdo se o mandado foi requerido individualmente,
cada um de per si?

Se o Supremo Tribunal Federal tivesse, acaso, pretendi-
do restaurar o Tribunal de Contas ou restabelecer o seu fun-
cionamento, não é crível que fosse ele incapaz de manifestar
a sua vontade. No entanto, no Acórdão exequendo, seja no
seu dispositivo, seja nos votos que o elucidam, não se encon-
tram sequer as palavras "restauração", "funcionamento", etc.

Muito ao contrário do que se pretende sustentar, o Su-
premo Tribunal Federal estabeleceu uma diferença bem ní-
tida entre "Tribunal de Contas" e "juízes do Tribunal de
Contas". Se o mandado houvesse sido concedido ao Tribunal
de Contas, ou para o seu funcionamento, não teria o Supre-
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mo Tribunal Federal determinado que o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado apreciasse os embargos de Alberto En-
gelhard e de Mário Nepomuceno de Sousa, uma vez que a
segurança concedida ao Tribunal a todos os seus membros,
indistintamente, aproveitaria. Mas, assim não ocorreu. A se-
gurança foi concedida a cada um dos membros do Tribunal,
no quinhão individual dos seus direitos. Daí a devolução, ao
Tribunal, a quo dos embargos de Alberto Engelhard e Mário
Nepomuceno de Sousa, para que os julgue como entender.

Os requerentes empenham-se em defender o seu ponto
de vista alegando o fundamento constitucional da existência
do Tribunal de Contas, fundamento apontado no art. 34 da
Constituição vigente. A. esse propósito é preciso, todavia,
observar que o argumento é abundante.

O Governo não contestou o fundamento constitucional
da existência do Tribunal de Contas, mas insiste em que o
imperativo do art. 34 da Constituição Estadual não é auto
aplicável, dependendo, ao contrário, de regulamentação.

Por outro lado, é estranho que se esqueçam os reque-
rentes dessa mesma Constituição Estadual, quando preten-
dem que o Governo considere extinto o Departamento de
Assistência aos Municípios e promova o seu despejo do lugar
onde presentemente funciona. Estranho, sim, o esqueci-
mento, porque também o Departamento de Assistência aos
Municípios tem o seu fundamento constitucional no art. 79
da Constituição Estadual.

Essa posição em que se colocam os requerentes é, aliás,
profundamente significativa da ampliação com que querem
ver executado o Acórdão do Supremo Tribunal Federal, pois,
na sua maneira de entender, chegam a afirmar que da segu-
rança concedida resultou a extinção daquela repartição esta-
dual. Ora, é curial que a matéria não foi sequer apreciada no
julgamento do mandado de segurança e nem poderia ter sido
nele apreciada, por não ser idôneo esse meio para fazê-lo,

Essa circunstância prova, também, que a decisão do Su-
premo Tribunal Federal, não teve o mérito de restaurar a
vigência da Lei n.379, suprimindo a vigência da Lei n. 381. Se
tal tivesse sido, realmente, o alcance da decisão do Supremo
Tribunal Federal, seria acolh ível a pretensão dos requerentes,
segundo a qual o Departamento de Assistência aos Muni-
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cípios é um órgão extinto. Mas, como ninguém, em sã cons-
ciência, pode afirmar que a decisão do Supremo Tribunal
Federal teve o alcance de extinguir o Departamento de Assis-
tência aos Municípios, (matéria nem sequer lembrada) então
é lógico que se deva chegar a conclusão diferente, afirmando
que o julgado do Supremo Tribunal Federal não teve o mé-
rito de revalidar a vigencia da Lei n. 379.

Transmitindo a Vossa Excelência e aos seus ilustres Pa-
res as presentes informações, que são complementares das
proposições adotadas pelo Governo, ao aprovar parecer da
Secretaria do Interior e Justiça, já enviado a Vossa Exce-
lência, estou confiante em que esse Egrégio Tribunal reco-
nhecerá a integral procedência das mesmas, deixando de co-
nhecer o impertinente e descabido pedido de intervenção fe-
deral formulado por Lourenço do Vale Paiva e outros, ou
quando assim não entenda, o indeferindo, por falta completa
de fundamento

Atenciosas saudações
Gen. Div. ALEXANDRE ZACARIAS DE ASSUMPÇÃO

Governador do Estado

* * *
o assunto voltava a agitar os meios pol íticos e sociais da

cidade. Os deputados da situação sustentavam a liquidez do seu
ato declarando a nulidade da lei 379 e a imprensa local voltava a
comentar o impasse com publicações de estudos e pronunciamen-
tos de juristas da terra.

Decidiu, por fim, o Governador do Estado encerrar a questão,
fazendo reintegrar, nos cargos, os Ju ízes Adolfo Burgos Xavier e
Lindolfo Marques Mesquita, ficando na expectativa da decisão do
S.T.F. quanto ao julgamento dos embargos que diziam respeito aos
Juízes Alberto Engelhard e Mário Nepomuceno de Sousa.

O Juiz Synval Coutinho falecera nesse interim, abrindo uma
vaga no Tribunal.

O Governador submeteu, então, à Assembléia Legislativa, a
indicação dos nomes dos senhores Benedito de Castro Frade, Elmi-
ro Gonçalves Nogueira e Augusto Belchior de Araújo, para o
preenchimento das três vagas - duas supostamente consideradas
existentes.

Assentindo a Câmara, foram os indicados nomeados Juizes





o Tribunal de Contas do Estado do Pará reunido, sob a Presidência do Ministro Benedito
de Castro Frade, no dia de sua reinstalação, à 17.07.1953, presentes os Ministros Elmiro
Nogueira, Burgos Xavier, Lindolfo Mesquita e Belchior de Araújo.

(Foto reproduzida do jornal "FOLHA VESPERTINA" - ediqão de 17.07.1953)
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Ata da 7a. sessão extraordinária
da Assembléia Legislativa do Estado

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e
cincoenta e um, nesta cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, República
dos Estados Unidos do Brasil, realizou-se a sétima reunião extraordinária
desta Assembléia Legislativa. Às quinze horas, o Senhor deputado Waldir
Bouhid, na qualidade de Primeiro Vice-Presidente assume os trabalhos da
Casa, secretariado pelos senhores deputados Reis Ferreira e João Camargo,
mandando proceder a chamada dos senhores deputados verificando-se a pre-
sença dos seguintes: Sflvio Meira, LoOOo da Silveira, Lindolfo Mesquita, Por-
ffrio Neto, Waldemir Santana, Célio Lobato, João Menezes, Rosa Pereira,
Carlos Saboia, Nunes Rodrigues, Enéas Barbosa, Cupertino Contente, Bal-
duino Ataíde, Líbero Luxardo, Francisco Bordalo, Lauro MeIo, Celso Mal-
cher, Licurgo Peixoto, Abel Figueiredo, Flávio Moreira, José Maria Chaves,
Prisco dos Santos, Abel Martins, Cândido Cunha e Antônio Caetano. Havendo
número legal o senhor presidente declara aberta a sessão esclarecendo em
seguida que o deputado Nei Peixoto acha-se licenciado e que acha-se presente
para substituí-Io o deputado Líbero Luxardo e que o fim da presente reunião
era para ser extinto o Departamento de Assistência aos Municípios, e a
criação do Tribunal de Contas do Estado do Pará, e que dessa maneira ia
mandar o senhor primeiro Secretário proceder a leitura dos respectivos pro-
jetos e exposição de motivos. O deputado Flávio Moreira usa da palavra para
levantar uma questão de ordem, referindo-se à reversão no cargo de Presidente
da mesa o deputado Waldir Bouhid, em virtude do afastamento do referido
deputado a fim de assumir o cargo de Prefeito Municipal de Belém. O depu-
tado Waldir Bouhid esclarece então que já pedira exoneração do cargo de
Prefeito ao Senhor Governador do Estado, motivo pelo qual se achava habi-
litado a reassumir as suas atividades parlamentares. Em seguida o deputado
Sílvio Meira consulta a Presidência se a exoneração pedida já tinha sido dada
obtendo resposta afirmativa julgando dessa maneira legal a função daquele
deputado. Em continuação, o deputado Célio Lobato, também se manifesta
sobre o assunto, terminando por manifestar-se favorável ao ato da Presidência.
Em prosseguimento usa da palavra o deputado Sflvio Meira, manifestando-se
sobre a questão de ordem levantada pelo deputado Flávio Moreira, no qual se
referia ao afastamento do deputado Waldir Bouhid, passando a esclarecer o
assunto na observância de vários artigos do Regimento Interno, termina sendo
favorável à presença do ilustre parlamentar a esta Assembléia. Em seguida
pede a palavra o deputado José Maria Chaves, para manifestar a sua opinião
sobre o assunto em debate, citando também vários artigos do Regimento
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Interno. Desejando discutir o assunto, o senhor deputsdo Waldir Bouhid con-
vida o deputado Porfirio Neto na qualidade de Segundo Vice-Presidente a
assumir a Presidência da mesa, tomando em seguida assento em sua bancada.
O deputado José Maria Chaves ainda com a palavra prossegue discutindo o
assunto, termina por esclarecer que o deputado Porfirio Neto era legalmente
o Presidente da Casa. Em seguida usa da palavra o deputado Waldir Bouhid,
para fazer a leitura das cópias dos oficios enviados ao excelenttssimo senhor
Governador do Estado e Presidente desta Assembléia Legislativa, do pedido
de sua exoneração achando-se portanto com capacidade de assumir seu lugar
nesta Assembléia nos seguintes têrmos: 'Waldir Bouhid, tendo deixado as
funções de Prefeito Municipal de Belém, vem comunicar a Vossa Excelência
que reassumirá hoje o seu lugar de deputado estedus!". Em seguida faz uso da
palavra o deputado Celso Malcher para se manifestar a respeito do assunto em
debate, dizendo achar-se legalmente investido na função de deputado o se-
nhor doutor Waldir Bouhid e não como Presidente, propondo que a mesa
mandasse proceder nova eleição para o cargo de Primeiro Vice-Presidente. Em
seguida o deputado José Maria Chaves pede a palavra pela ordem para solicitar
à mesa o fornecimento da lista dos deputados do Partido Social Democrático.
Em continuação o deputado Sflvio Meira usa da palavra para se manifestar
favorável à proposta Celso Malcher a fim de que seja procedida eleição ime-
diata para o cargo de Primeiro Vice-Presidente, a fim de evitar que no futuro
queiram as oposições fazer qualquer impugnação e como demonstração de
boa vontade desta bancada. Foi aprovada a proposta Celso Malcher. Suspende
os trabalhos pelo espaço de trinta minutos para confecção das chapas. Decor-
rido esse prazo são reiniciados os trabalhos, o senhor presidente nomeia uma
comissão composta dos senhores deputados Libero Luxardo, Flávio Moreira e
Abel Figueiredo a fim de examinarem a urna e gabinete indevassável. O depu-
tado Flávio Moreira agradece e declina da indicação, tendo o senhor Presi-
dente substituido pelo senhor deputado Celso Malcher. O deputado José
Maria Chaves fala em nome da Coligação Democrática não tomar parte na
eleição a ser procedida. O deputado Abel Figueiredo, de acordo com o ponto
de vista de seu colega de bancada José Maria Chaves, declina da indicação.
Diante dessas atitudes, o senhor Presidente nomeia para substituir os senhores
deputados Célio Lobato e Antônio Caetano para o fim determinado. Feita a
verificação da urna a comissão declara estar perfeitamente apta para o serviço,
tendo o senhor Presidente mandado fazer a chamada dos senhores deputados
a fim de ser procedida a votação. Terminada a votação, o senhor segundo
secretário comunica que votaram vinte senhores deputados, maioria absoluta,
tendo os demais se retirado. Em seguida, nomeia uma comissão composta dos
senhores deputados Libero Luxardo, Enéas Barbosa e João Menezes para
procederem a contagem dos votos, tendo a referida comissão verificado e
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comunicado à presidência o seguinte resultado: Para Primeiro Vice-Presidente,
deputado Waldir Bouhid, dezenove votos, havendo um em branco, voltam ao
recinto os deputados que haviam se retirado. Em seguida, o senhor Presidente
convida o referido deputado eleito para prestar o compromisso de praxe,
concitando o plenário a ficar de pé, passando em seguida a Presidência da
Casa àquele parlamentar. O novo Presidente em ligeiro improviso agradece os
votos do plenário. Em continuação dos trabalhos, manda o senhor Primeiro
Secretário fazer a leitura de dois projetos de lei, enviados pelo excelentissimo
senhor Governador do Estado, acompanhados da respectiva exposição de mo-
tivos, no sentido de ser extinto o Departamento de Assistência aos Municipios
e criação do Tribunal de Contas do Estado, mandando em seguida que seja
distribuido à Comissão de Finanças para o respectivo parecer. O deputado
Celso Malcher lembra à mesa, que fazia parte da referida Comissão de Fi-
nanças o deputado José Rodrigues Viana há pouco tempo falecido, sugerindo
que fosse essa vaga preenchida. O senhor Presidente então nomeia o senhor
deputado Prisco dos Santos que está presente para preencher a referida vaga.
E não havendo mais nada a tratar, encerra a presente reunião às dezessete
horas, presentes todos os senhores deputados em número de vinte e oito,
marcando outra para o dia seguinte, às quinze horas. E eu, deputado João
Camargo, segundo secretário, mandei lavrar a presente ata, a qual assino .jun-
tamente com os senhores Presidente e Primeiro Secretário. Sala das sessões da
Assembléia Legislativa do Estado, em vinte e oito de janeiro de mil novecen-
tos e cinquenta e um. - (aa) Waldir Bouhid, presidente; Reis Ferreiro, pri-
meiro secretário e João Camargo, segundo secretário.

(Transcrita do D. O., de 08. 02.1 951)



Ata da 8a. reunião extraordinária
da Assembléia Legislativa do Estadodo Pará

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e
cinquenta e um, nesta cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, República
dos Estados Unidos do Brasil, realizou-se sob a presidência do doutor Waldir
Bouhid, secretariado pelos senhores deputados Reis Ferreira e João Camargo,
primeiro e segundo secretários, respectivamente, a oitava reunião extraordi-
nária da Assembléia Legislativa do Estado. Às quatorze horas e quarenta e
cinco minutos, o senhor presidente manda o senhor segundo secretário pro-
ceder à chamada dos senhores deputados, verificando-se a presença dos se-
guintes: Süvio Meira, Lobão da Silveira, Lindolfo Mesquita, Porflrio Neto,
Waldemir Santana, Célio Lobato, João Menezes, Rosa Pereira, Carlos Saboia,
Nunes Rodrigues, Enéas Barbosa, Cupertino Contente, Balduino Ata/de,
Francisco Bordalo, Lauro Meio, L/bero Luxardo, Aldebaro Klautau, Celso
Malcher, Licurgo Peixoto, Abel Figueiredo, Flávio Moreira, Serrão de Castro,
José Maria Chaves, Prisco dos Santos, Abel Martins e Antônio Caetano. Ha-
vendo número legal o senhor Presidente declara aberta a sessão, mandando
que seja procedida a leitura da ata da sessão anterior, a qual posta em votação
foi aprovada com restrições. Fala o deputado Flávio Moreira, declarando que
a ata estava ilegal devido não corresponder ao horário marcado pela presi-
dência da Casa para a convocação, motivo pelo qual fazia restrições. O senhor
Presidente solicita que sua reclamação seja por escrito para ser tomada na
devida consideração. Em seguida, o senhor Presidente passa a informar sobre
o pedido feito anteriormente pelo deputado José Maria Chaves, fazendo a
leitura das alterações nas várias bancadas, finalizando declara que o nobre
deputado devia ter feito seu pedido por escrito. Em seguida, os senhores
deputados Aldebaro Klautau e Celso Malcher lembraram ainda algumas modi-
ficações na bancada do Partido Social Progressista. Em seguida faz uso da
palavra o deputado Célio Lobato, para ler um parecer da Comissão de Finan-
ças favorável ao processo número cento e quatro, referente a extinção do
Departamento de Assistência aos Municlpios e Criação do Tribunal de Contas
do Estado, solicitando que devido a urgência da matéria seja submetido à
apreciação do plenário para que seja dispensado de todos os interstícios. O
deputado Prisco dos Santos usa da palavra para justificar o motivo de não ter
assinado o parecer como membro da Comissão de Finanças, devido não se
achar em condições de apreciar a matéria, por essa razão se recusou de assinar
o respectivo parecer. Em continuação o senhor Presidente submete o pedido
de dispensa de interstlcios à consideração do plenário, o qual foi aprovado
por maioria de votos. Em continuação o deputado Flávio Moreira faz uso da



DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA

Ata da décima reunião extraordinária
da Assembléia Legislativa do Estado do Pará

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro, do ano de mil novecentos e
cinquenta e um, nesta cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, República
dos Estados Unidos do Brasil, realizou-se sob a presidência do Deputado
Poritrio Neto, secretariado pelos deputados Reis Ferreira e Serrão de Castro
no exerci cio de segundo secretário convidado para compor a Mesa, em virtude
do não comparecimento do Deputado João Camargo, realizou-se a décima
reunião extraordinária da Assembléia Legislativa. Às quinze horas e dez mi-
nutos, o senhor Presidente manda proceder a chamada dos senhores depu-
tados, verificando-se a presença dos seguintes: Silvio Meira, Lobão da Silveira,
Lindolfo Mesquita, Waldemir Santana, Célio Lobato, João Menezes, Rosa
Pereira, Carlos Saboia, Nunes Rodrigues, Enéas Barbosa, Cupertino Contente,
Baldu/no Ata/de, Libero Luxardo, Francisco Bordalo, Lauro MeIo, Moura
Palha, Aldebaro Klautau, Celso Malcher, Licurgo Peixoto, Abel Figueiredo,
Flávio Moreira, José Maria Chaves, Prisco dos Santos, Abel Martins, Antônio
Caetano e Cruz Moreira. Havendo número legal, o senhor Presidente declara
aberta a sessão, mandando fazer a leitura da ata da sessão anterior a qual
posta em discussão e votação foi aprovada com restrições. O deputado Celso
Malcher usa da palavra pela ordem para fazer restrições à ata, declarando que
tinha se referido ao titulo treze e não ao artigo treze como se referia a ata.
Em seguida o senhor Presidente esclarece ao plenário, encontrar-se depen-
dências desta Assembléia o suplente do deputado doutor Raimundo da Cruz
Moreira, convocado para preencher a vaga do doutor Waldir Bouhid, que se
acha na função do Governo do Estado, nomeando a Comissão composta dos
senhores deputados Célio Lobato, Balduino Ataide e Antônio Caetano, a fim
de introduzirem no recinto desta Assembléia o ilustre parlamentar. Em conti-
nuação, avisa aos senhores assistentes nas galerias para que se mantenham de
maneira respeitosa, não se manifestando aos trabalhos desta Assembléia, que
em caso contrário tomaria outras providências. Em seguida, manda o senhor
primeiro secretário proceder a leitura do oficio do senhor Governador do
Estado no qual remete os nomes dos cidadãos que irão compôr o Tribunal de
Contas. Em continuação usa da palavra o deputado Aldebaro Klautau para se
referir à lei que organizou o Tribunal de Contas, alongando-se na apreciação
do assunto, apresenta em nome da Coligação Democrática Paraense impugna-
ção aos nomes apresentados solicitando também a remessa por parte do
Senhor Governador de nova lista de nomes inclusive do senhor Alberto En-
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palavra para justificar o seu voto, no decorrer do qual pronunciou termos
anti-parlamentares em conseqüência do que lhe foi cassada a palavra. Em
seguimento, manifestaram-se sobre o assunto, os senhores deputados Alde-
baro Klautau, Serrão de Castro, Abel Martins e José Maria Chaves, todos com
um só ponto de vista contrário à aprovação do projeto, tendo o senhor
Presidente observado o último orador sobre o emprego de palavras acintosas a
homens públicos. Em continuação pede a palavra o deputado João Menezes
para também manifestar sua opinião sobre o assunto, travando-se calorosos
debates, terminando por se declarar de acôrdo com o projeto. Em seguida faz
uso da palavra o deputado Sílvio Meira para apreciar a matéria ora debatida
declarando ser de inteira justiça a criação do Tribunal de Contas do Estado.
Em prosseguimento, p.ede a palavra o Deputado Flávio Moreira a fim de
discutir o projeto referente à criação do Tribunal de Contas, sendo contrário à
aprovação. Terminadas as discussões é finalmente colocada em votação a
matéria tendo sido aprovada. O deputado João Menezes desmente as acusa-
ções assacadas pelo deputado Flávio Moreira sobre sua pessoa. E nada mais
havendo a tratar o senhor Presidente dá por encerrada a presente reunião às
dezoito horas e cinco minutos, macando outra para o dia seguinte às horas
serimentais. E eu, deputado João Camargo, segundo secretário, mandei lavrar
a presente ata, a qual subscrevo juntamente com os senhores Presidente e
primeiro secretário desta Mesa. Sala das sessões da Assembléia Legislativa do
Estado do Pará, em vinte e três de janeiro de mil novecentos e cinquenta e
um. - (aa) Waldir Bouhid, presidente; Reis Ferreira, primeiro secretário.

(Transcrita do D. O., de 08.02.1951)



DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA

Ata da décima reunião extraordinária
da Assembléia Legislativa do Estado do Pará

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro, do ano de mil novecentos e
cinquenta e um, nesta cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, República
dos Estados Unidos do Brasil, realizou-se sob a presidência do Deputado
Porttrio Neto, secretariado pelos deputados Reis Ferreira e Serrão de Castro
no exerci cio de segundo secretário convidado para compor a Mesa, em virtude
do não comparecimento do Deputado João Camargo, realizou-se a décima
reunião extraordinária da Assembléia Legislativa. Às quinze horas e dez mi-
nutos, o senhor Presidente manda proceder a chamada dos senhores depu-
tados, verificando-se a presença dos seguintes: Silvio Meira, Lobão da Silveira,
Lindolfo Mesquita, Waldemir Santana, Célio l.obeto, João Menezes, Rosa
Pereira, Carlos Saboia, Nunes Rodrigues, Enéas Barbosa, Cupertino Contente,
Balduino Ataide, Libero Luxardo, Francisco Bordalo, Lauro Meio, Moura
Palha, Aldebaro Klsuteu, Celso Malcher, Licurgo Peixoto, Abel Figueiredo,
Flávio Moreira, José Maria Chaves, Prisco dos Santos, Abel Martins, Antônio
Caetano e Cruz Moreira. Havendo número legal, o senhor Presidente declara
aberta a sessão, mandando fazer a leitura da ata da sessão anterior a qual
posta em discussão e votação foi aprovada com restrições. O deputado Celso
Malcher usa da palavra pela ordem para fazer restrições à ata, declarando que
tinha se referido ao titulo treze e não ao artigo treze como se referia a ata.
Em seguida o senhor Presidente esclarece ao plenário, encontrar-se depen-
dências desta Assembléia o suplente do deputado doutor Raimundo da Cruz
Moreira, convocado para preencher a vaga do doutor Waldir Bouhid, que se
acha na função do Governo do Estado, nomeando a Comissão composta dos
senhores deputados Célio Lobsto, Balduino Atafde e Antônio Caetano, a fim
de introduzirem no recinto desta Assembléia o ilustre parlamentar. Em conti-
nuação, avisa aos senhores assistentes nas galerias para que se mantenham de
maneira respeitosa, não se manifestando aos trabalhos desta Assembléia, que
em caso contrário tomaria outras providências. Em seguida, manda o senhor
primeiro secretário proceder a leitura do oficio do senhor Governador do
Estado no qual remete os nomes dos cidadãos que irão compôr o Tribunal de
Contas. Em continuação usa da palavra o deputado Aldebaro Klautau para se
referir à lei que organizou o Tribunal de Contas, alongando-se na apreciação
do assunto, apresenta em nome da Coligação Democrática Paraense impugna-
ção aos nomes apresentados solicitando também a remessa por parte do
Senhor Governador de nova lista de nomes inclusive do senhor Alberto En-
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gelhard, pelo motivo deste último ter ultrapassado a idade compulsória isto é,
setenta e um anos. A esta altura as galerias se manifestaram contrária portanto
às ordens emanadas pela Presidência da Casano inicio dos trabalhos, tendo o
Senhor Presidente, de acôrdo com o Regimento mandado evacuá-Ias, suspen-
dendo a sessão às quinze e quarenta e cinco minutos. Às dezessete horas, são
reiniciados os trabalhos, com a presença de vinte senhores deputados: Sílvio
Meira, LoOOo da Siqueira, Lindolfo Mesquita, Waldemir Santana, Célio l.o-
bato, João Menezes, Rosa Pereira, Certos Saboia, Nunes Rodrigues, Enéas
Barbosa, Cupertino Contente, Balduino Ataíde, Líbero Luxardo, Francisco
Bordalo, Lauro Meio, Moura Palha, Antônio Caetano e Cruz Moreira. Verifi-
cada a ausência do senhor deputado Serrão de Castro, o Senhor Presidente
convida o deputado Célio Lobato para ocupar o lugar do segundo secretário.
Em seguida põe a palavra a disposição de quem dela queira fazer uso, tendo o
deputado LoOOo da Silveira manifestado o seu ponto de vista a respeito da
criação do Tribunal de Contas do Estado e dos nomes indicados para com-
porem o referido Tribunal, finalizando declara que os nomes merecem o
apoio desta Assembléia. Em continuação faz uso da palavra o deputado l.in-
dolfo Mesquita, declarando que estava de inteiro acordo com as indicações
dos nomes apresentados, fazendo restrições quanto ao seu nome. Em seguida
o Senhor Presidente submete à consideração do plenário os nomes dos se-
guintes cidadãos: Alberto Engelhard para Presidente, Lindolfo Mesquita,
Adolfo Burgos Xavier, Mário Nepomuceno e Sousa e Sinval Coutinho para
membros, sendo todos aprovados. Em seguida usam da palavra os senhores
deputados João Menezes e Sílvio Meira, manifestando-se solidários com a
aprovação dos nomes propostos. E nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerra a presente reunião às dezessete horas e dez minutos. E eu,
deputado Célio Lobato, no exercício de segundo secretário, mandei lavrar a
presente ata, a qual assino juntamente com os senhores Presidente e primeiro
secretário desta Mesa. Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado do
Pará, em vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e cincoenta e um -
(aa) Porfírio Neto, presidente; Reis Ferreira, primeiro secretário e Célio
Lobato, segundo secretário.

(Transcrita do D. O., de 08.02.1951).
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lEIS ORGANICAS DO TRIBUNAL

A 20 de maio de 1953 a Assembléia legislativa do Estado
aprovou dois projetos de lei importantes para o Tribunal. Transfor-
mados em lei, pela sanção governamental, tomaram os números
603 e 604. A primeira organizava o Tribunal de Contas do Estado;
era em verdade a sua primeira lei Orgânica, definindo-lhe a com-
petência, a jurisdição e as atribuições, fixando o número dos seus
membros e estabelecendo o processo de nomeação dos mesmos,
bem como os seus deveres e obrigações, as vantagens e impedi-
mentos e definindo os procedimentos devidos aos Auditores e
à Procuradoria. Nela é que se continha o dispositivo determinativo
da Tomada de Contas, precisamente no seu art. 45, que originou a
questão com a Prefeitura Municipal de Belém.

A Lei n. 604 criava um cargo de Procurador, de provimento
em comissão, e três de Auditor, para preenchimento mediante
concurso de títulos e provas.

Decorridos seis anos e meio; sentiu o Tribunal chegado o
momento para o reexame dessas leis face a experiência recolhida
em todos os setores do órgão. Foi, pois, cautelosamente, elaborado
um novo projeto de lei orgânica, no qual os títulos enfeixavam os
assuntos com melhor discernimento das matérias neles contido,
merecendo a Tomada de Contas um capítulo todo. Transformado
em lei, em 12.02.1960, recebeu o n° 1.846.

Ganhava o Tribunal a sua segunda Lei Orgânica, revo-
gando-se, por ela, as leis 603 e 604.

Por um período de nove anos e quatro meses regeu-se o
Úrgão de Contas do Estado pela lei n. 1.846 até o dia
18.06.1969, quando o Decreto-lei no. 20 dispôs sobre a terceira
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Pará. Esta, mais ampla e
minunciosa, cuidou, inclusive, de transportar para a esfera de com-
petência da instituição as conquistas obtidas com a Emenda Cons-
titucional de 1967. Sua adaptação à Constituição do Estado fez-se
pelo Decreto no. 121, de 09.12.1969.

Poderíamos dizer, mesmo, que, em 1969, sob a Presidência
da Exma. Sra. Conselheira Eva Andersen Pinheiro, sofreu o Tri-
bunal sua mais profunda reestruturação administrativa, sob o
impacto que o asfixiava decorrente de maiores encargos a si atri-
buidos pela Carta Política de sessenta e sete.



LEI N. 603 - DE 20 DE MAIO
DE 1953

Organiza o Tribunal de Contas do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado estatui e eu sanciono a seguinte lei:

TITULO I
Organização

CAPITULO I
Sede e órgãos

Art. 10. O Tribunal de Contas, órgão auxiliar do Poder Legislativo, na
fiscalização da administração financeira do Estado, especialmente na exe-
cução do orçamento, e julgador das contas dos prefeitos municipais, tem sua
sede na Capital do Estado e jurisdição em todo o terriotório paraense. (Cons-
tituição Federal, art. 22 e Constituição do Estado, art. 35).

Art. 20. O Tribunal de Contas compõe-se de cinco membros, que terão
os mesmos direitos, garantias, vencimentos, proibições e impedimentos dos
desembargadores, (Constituição do Estado, art. 34, § 10.).

Art. 30. Funcionam no Tribunal de Contas:
a) os auditores;
bl Ministério Público;
c) Secretaria.

SEÇÃO I
Dos Juizes

Art. 40. Os Juizes do Tribunal de Contas serão nomeados pelo Gover-
nador do Estado, depois de aprovada a escolha pela Assembléia Legislativa,
dentre cidadãos brasileiros de notável saber e reputação ilibada. (Constituição
do Estado, art. 34 § 10.).

Art. 50. Não poderão ser membros do Tribunal, conjuntamente, pa-
rentes consanguíneos ou afins, na linha ascendente, ou descendente, ou na
linha colateral, até o segundo graú.

Art. 60. Os Juízes do Tribunal de Contas, ainda quando em disponibi-
lidade, não poderão:

I - exercer outra tunçêo. pública, salvo as exceções do art. 96 da
Constituição Federal;

" - exercer comissão remunerada;
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11/ - exercer profissão liberal ou emprego particular, ser comerciante
ou ter qualquer interêsse em sociedade comercial;

I V - celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, enti-
dade autárquica, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de
serviço público, excetuando os contratos que obedeçam as normas uniformes.

Art. 70. Os juízes escolherão entre si um presidente e um vice-presi-
dente, para mandato anual renovável por um período.

Art. 80. Os juIzes serão substituidos, nas suas faltas e impedimentos,
pelos auditores, observada a ordem de antiguidade destes, ou, em igualdade de
condições, a sua idade, sendo convocados pelo presidente, quando faltar
"quorum" para a sessão, e a juIzo do Tribunal, para substituições periódicas.

Parágrafo único. Os auditores não poderão tomar parte na eleição da
Mesa.

Art. 90. Os juIzes do Tribunal de Contas poderão requerer licença na
forma que for estipulada em seu Regimento Interno, mas essa licença não
poderá ultrapassar o prazo de doze meses, com vencimentos integrais.

SEÇÃO" 11
Dos auditores

Art. 10. Os auditores, em número de três, serão nomeados pelo Poder
Executivo, após concurso de títulos e provas, entre bacharéis em direito, pre-
sidido pelo Tribunal.

§ 10. Em igualdade de condições, terão preferência para o preenchi-
mento das vagas de auditores os funcionários da Secretaria.

§ 20. Os auditores estão sujeitos às mesmas incompatibilidades, impe-
dimentos e proibições dos juIzes, salvo o patrocínio de causas que não envol-
vam interêsse de pessoas jurfdicas de direito público, entidades paraestatais,
sociedade de economia mista e empresas concessionárias de serviços públicos,
ou suscetlveis de virem à apreciação do Tribunal.

Art. 11. l competencia dos auditores:
I - preparar e relatar os processos;

II - substituiur osjuízes na forma do art. 80.

SEÇÃO III
Da Secretaria

Art. 12 o Tribunal de Contas disporá de quadro próprio, como orga-
nização e atribuição que forem fixadas por lei e estabelecidas em seu Regi-
mento Interno.
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SEÇÃO IV
Do Ministério Público

Art. 13. Funcionará junto ao Tribunal um procurador, com a função
própria de promover, completar a instrução e requerer no interêsse da Admi-
nistração, da Justiça e da Fazenda Pública.

§ 10. O cargo de procurador, de provimento em comissão é de livre
nomeação do Governador do Estado, com os vencimentos equivalentes aos de
juiz do Tribunal.

§ 20. Nas faltas ou impedimentos será designado, pelo Executivo, pro-
curador ad-hoc, dentre os membros do Ministério Público.

§ 30. Vigoram para o procurador os mesmos impedimentos e proibições
dos jUizes do Tribunal.

Art. 14. Compete ao procurador:
I - comparecer às sessões do Tribunal, participar das discussões e

assinar os ac6rdãos com a declaração de ter sido presente;
li - emitir parecer sobre todos os processos sujeitos à deliberação do

Tribunal;
111 - promover, perante o Tribunal, os interêsses da Fazenda Pública,

praticando todos os atos que se tornem necessários a êsse fim;
IV - dar conhecimento às Secretarias de Estado de qualquer dôlo,

falsidade, concussão ou peculato, cujo responsável o haja praticado no exer-
cIcio das suas funções;

V - interpor recursos permitidos por lei ou definidos no Regimento
Interno e requerer revisão da tomada de contas;

VI - representar o Tribunal contra os que não apresentarem suas
contas em tempo hábil ou não hajam fornecido os documentos requisitados;

VII - expor, em relatório anual, o andamento da execução das sen-
tenças.

Parágrafo único. O procurador será obrigatoriamente ouvido nos casos
de:

I - consulta sobre abertura de créditos e de contratos,
li - concessão de aposentadoria, reforma, montepio e outras pensões;

III - processo de tomada de contas, inclusive os recursos relacionados
àqueles e às finanças e mais feitos.
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TITULO 11
Da competência, jurisdição

e atribuições.,
CAPITULO 11

Da competência

Art. 15. Compete ao Tribunal de Contas:
I - acompanhar e fiscalizar, diretamente ou por delegações criadas

em lei, a execução do orçamento estadual;
II - julgar as contas dos responsáveis por dinheiro e outros bens pú-

blicos, inclusive dos prefeitos;
III - julgar da legalidade dos contratos e das aposentadorias, reformas

e pensões;
IV - fiscalizar e julgar da aplicação dos auxflios e subvenções conce-

didos, com recurso "ex-otticio" para a Assembléia;
V - eleger seu presidente e vice-presidente e conceder licenças e fé-

rias a seus membros, aos auditores e ao pessoal da sua Secretaria;
VI - elaborar seu Regimento Interno, organizar seus serviços auxi-

liares, provendo-Ines os cargos na forma da lei, e propor ao Poder Legislativo a
criação e extinção de cargos e fixação dos respectivos vencimentos.

Art. 16. Os contratos que por qualquer modo interessarem à Receita ou
à Despesa só se reputarão perfeitos depois de registrados pelo Tribunal de
Contas. A recusa do registro suspenderá a execução do contrato, até que se
pronuncie a Assembléia Legislativa. (Constituição Estadual, art. 35, § 10.)

Art. 17. Será sujeito a registro no Tribunal de Contas, na forma esta-
belecida nesta lei, qualquer ato de administração pública de que resulte
obrigação de pagamento pelo Tesouro do Estado. (Constituição Estadual, art.
35, §20.).

Art. 18. Em qualquer caso, a recusa de registro por falta de saldo no
crédito ou por imputação a crédito impróprio terá caráter proibitivo. Quando
a recusa tiver outro fundamento, a despesa poderá efetuar-se após despacho
do Governador, registro sob reserva no Tribunal de Contas e recurso
"ex-ottlcio" para a Assembléia Legislativa. (Constituição Estadual, art. 35, §

30.).

Art. 19. O Tribunal de Contas dará parecer prévio, no prazo de trinta
dias, a contar da entrada no Tribunal, sobre as contas que o Governador
prestar anualmente à Assembléia Legislativa. Se elas não forem enviadas no
prazo da lei, comunicará o fato à Assembléia Legislativa para os fins de
direito, apresentando-lhe, num e noutro caso, minucioso relatório do exer-
cício financeiro encerrado. (Constituição Estadual, art. 35, §40.).



-184-

§ 10. O parecer deverá consistir numa apreciação geral sobre o exerctcio
financeiro e a execução do orçamento, assinalando especialmente: quanto à
Receita, as conclusões relativas a operações de crédito e, quanto à Despesa, os
pagamentos irregulares, quer feitos sem crédito, quer por ultrapassarem os
créditos votados; apontará também os casos de registro sob reserva, com os
esclarecimentos necessários.

§ 20. Aprovado o parecer, será este encaminhado, com o respectivo
processo, ao Governador, para envio oportuno à Assembléia Legislativa.

CAPÍTULO III
Da Jwisd.ição

Art. 20. O Tribunal de Contas tem jurisdição sobre as pessoas e matérias
sujeitas à sua competência, abrangendo todos os responsáveis por dinheiros,
valores e materiais pertencentes ao Estado e aos municípios, ou pelos quais
estes respondam, em qualquer lugar em que se encontrem, bem como her-
deiros, fiadores e representantes.

Art. 21. Estão sujeitos a prestação de contas:
I - O Governador e Prefeitos municipais e todos quantos arrecadem,

dispendam, recebam depósitos de terceiros ou tenham sob sua guarda e admi-
nistração dinheiros, valores e bens do Estado e dos municípios;

II - Os servidores púlbicos civis e militares, pessoas ou entidades que
derem causa a perda, extravio ou estrago de valores, ou de material do Estado
e dos municípios, ou sob sua guarda;

111 - Os que, por contrato de empreitada ou fornecimento, se obri-
garem para com o Estado e municípios, e os que tenham recebido dinheiro
por antecipação ou adiantamento;

I V - Os administradores das entidades autárquicas ou pereeststsis,
inclusive o Departamento de Estradas de Rodagem, e quaisquer entidades ou
administradores que utilizem dinheiros públicos ou subvenções.

CAPITULO IV
Das atribuições

Art. 22. Quanto à Receita compete ao Tribunal de Contas:
I Dar registro prévio aos atos das operações de crédito;

li - examinar e registrar os contratos relativos à Receita Pública;
111 - rever os balancetes mensais das repartições e estações fiscais, e de

todos os responsáveis, verificando se a arrecadação foi feita de acordo com a
lei e devidamente classificada;

I V - confrontar os balancetes a que se refere o item anterior e os seus
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resultados com o balanço do exercício e apurar se foram observadas as dis-
criminações.

Parágrafo único. Para cumprimento deste artigo, poderá o Tribunal re-
quisitar os documentos que julgar necessários.

Art. 23. Quanto à Despesa compete ao Tribunal de Contas:

I - Fiscalizar a aplicação dos dinheiros públicos, na conformidade
das Constituições, leis, orçamentos e crédito;

11 Julgar e registrar as concessões de aposentadorias, reformas e
pensões;

111 registrar os créditos orçamentários e modificações no recurso do
ano;

IV - registrar os créditos suplementares, especiais e extraordinários;
V - examinar e registrar as ordens de pagamento expedidas pela

administração pública por qualquer meio;
VI - examinare registrar quaisquer requisições de créditos para paga-

mento de pessoal e material, por qualquer órgão do Estado, exigindo, quan-
to a material a justificação comprovada para a descentralização;

VII - deliberar sobre os recursos que lhe forem apresentados;
VIII - autorizar a restituição das cauções, mediante prova de execução

ou recisão legal dos contratos;

IX - prestar, pelo seu Presidente, à Assembléia Legislativa e aos
outros Poderes, as informações sobre atos sujeitos ao seu exame;

X - confrontar os balanços gerais dos exercícios com as contas dos
responsáveis, e as autorizações legislativas;

XI - fazer o exame prévio da legalidade dos contratos, ajustes, acor-
dos ou quaisquer obrigações que importem despesas, bem como sua prorroga-
ção, alteração, suspensão ou rescisão;

XII - examinar os atos da administração pública de que resultem
despesas para a Fazenda Estadual;

XIII - examinar e registrar previamente os adiantamentos aos servi-
dores públicos para execução dos serviços previstos no orçamento ou lei
especial;

XIV - julgar a legalidade da aplicação dos adiantamentos.
Art. 24. Na fiscalização da Administração do Departamento de Estrada

de Rodagem e entidades autárquicas, o Tribunal terá, ainda, em conta a
legislação específica aplicável.
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SEÇÃO 11
Exame e registro

Art. 25. As ordens de pagamento deverão:
I - ser expedidas por autoridades competentes com indicação, por

extenso, do nome do credor ou credores, e da importância do pagamento;
II - ser imputadas ao titulo orçamentário devido ou computadas em

crédito adicional registrado, e deduzido dos saldos correspondentes, no ato do
empenho;

III - ter sido processadas mediante documentos comprobatórios e na
forma da lei;

IV - ser conformes aos contratos de que se originam;
V - ser registradas pelo Tribunal de Contas.

Art. 26. Os adiantamentos somente serão autorizados pelo Tribunal nos
seguintes casos:

I - pagamento de despesas extraordinárias, urgentes e imprescin-
díveis;

II - pagamento de despesas a serem efetuadas em lugar distante ou
fora do Estado;

III - pagamento de despesas com alimentação e medicamentos em
estabelecimentos militares, educacionais, assistenciais e penitenciários, se não
permitido o regime comum do fornecimento;

I V - pagamento de despesas com combustíveis e matéria prima para
oficinas e serviços industriais do Estado, se as circunstâncias o exigirem;

V - pagamento de despesas miúdas e de pronto pagamento.
Parágrafo único. No prazo máximo de trinta dias os responsáveis pela

aplicaçaõ dos adiantamentos recebidos prestarão conta à repartição compe-
tente, a contar do término do prazo concedido para a sua aplicação, sob pena
de multa de um por cento ao mês, calculada sobre o total do adiantamento,
até a satisfação desta exigência.

Art. 27. Deverá contar expressamente do pedido de adiantamento:
I - autorização do Governador ou Secretário de Estado ou dispo-

sitivo legal em que se baseia;
1/ - nome, cargo ou função do responsável pela aplicação;

1/1 - importância e fim a que se destina;
IV - dotação orçamentária ou crédito por onde correrá a despesa;
,V - prazo de aplicação.

Art. 28. O registro consiste na inscrição do ato em livro próprio, com a
especificação da natureza, autoridade que expediu ou subscreveu, impor-
tância, crédito a que deve ser computado ou classificado, data da decisão e da
inscrição.
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Art. 29. O registro é simples, sob reserva, prévio ou a posteriori
§ 10. O registro é simples quando não tenha havido impugnação; sob

reserva quando, depois de recusado pelo Tribunal, o Governador ordenar, por
despacho, que ele seja executado.

§ 20. O registro é prévio, se realizado antes da execução do ato pro-
posto ao exame do Tribunal; a posteriori, se após efetuado o ato.

Art. 30. Quando a lei não determinar a forma de registro, esse será
prévio.

Art. 31. Do registro de crédito extraordinário o Tribunal de Contas dará
conhecimento à Assembléia Legislativa, dentro de dois dias, se esta estiver
funcionando, ou no mesmo prazo, a partir do inIcio da sessão legislativa
seguinte, ordinária ou extraordinária.

Art. 32. No caso de registro sob reserva, o Tribunal recorrerá ex-officio
para a Assembléia Legislativa, mediante comunicação minuciosa, nos mesmos
prazos e condições do artigo anterior.

Art. 33. Para efeito de registro a posteriori, as repartições pagadoras
encaminharão ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de trinta dias, contados
da realização da despesa, a relação das mesmas com os documentos e infor-
mações indispensáveis ao exame da sua legalidade e regularidade.

Parágrafo único. Os documentos das despesas relativas ao mês de de-
zembro serão enviados ao Tribunal, até o dia 15 de janeiro.

Art. 34. São sujeitas a registro a posteriori as seguintes despesas:
I - salário e salário-famflia do pessoal estranumerário, diarista e ta-

refeiro;
II - gratificação e representsçêo:

III - ajudas de custo e diárias;
I V - substituições;
VI - recepções, excursões, hospedagens e homenagens;
VI - auxflios para funeral;

VII - salários a presos.

SEÇÃO III
Das contas dos prefeitos

Art. 35. O Tribunal de Contas examinará e julgará as contas dos prefei-
tos municipais. (Constituição Estadual, art. 35, 11).

Art. 36. Os Prefeitos são obrigados a apresentar trimestralmente, ao
Tribunal de Contas, balancete da Receita e De.spesarealizadas, e anualmente o
balanço do exercfcio, assistindo ao Tribunal o direito de requisitar os com-
provantes das despesas.
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Parágrafo único. A prestação de contas anual será instrulda com os
seguintes documentos:

a) balanço da Receita e da Despesa;
bl quadro comparativo da receita orçada com a arrecadada e da despesa

autorizada com a realizada;
c) demonstração sintética da execução orçamentária;
dl demonstração das operações de crédito realizadas;
e) demonstração sintética da despesa realizada pela verba de obras pú-

blicas e de pessoal;
f) balanço do ativo e passivo;
g) demonstração da dIvida fundada;
h) demonstração da dívida flutuante;
i) demonstração das variações patrimoniais, de modo que fiquem evi-

denciados os aumentos ou diminuições ocorridos;
j) inventário geral;
k) quadro comparativo do balanço do exercício encerrado com o exer-

cício anterior;
J) balanço da Receita e da Despesa, discriminadamente, por distritos

fiscais ou agências municipais, quando se trate de Prefeitura do Interior.

SEÇÃO IV
Da jurisdição contenciosa

Art. 27. As decisões do Tribunal de Contas, no limite de sua compe-
tência, tem força de sentença judicial.

Art. 38. Compete ao Tribunal de. Contas, como 6rgão julgador:
I - julgar, originariamente ou em gráu de recurso, e rever as contas

de todas as repartições, administradores das entidades paraestatais, funcioná-
rios e quaisquer responsáveis, que, singular ou coletivamente, hajam recebido,
administrado, arrecadado e dispendido dinheiros púlbicos, dep6sitos de ter-
ceiros ou valores e bens de qualquer espécie, inclusive material, subvenções e
auxílios, bem assim dos que as deverem prestar, respondendo pela perda,
extravio, subtração ou estrago dos mesmos;

" - impor multas, suspender os responsáveis remissos ou omissos
na entrega de livros e documentos de sua gestão ou relativos a adiantamentos
recebidos, que não acudirem à prestação de contas nos prazos fixados nas leis
e regulamentos, ou quando intimados para esse fim;

III - ordenar a prisão dos responsáveis que, com alcance julgado em
sentença definitiva do Tribunal, ou intimados para dizer sobre alcance verifi-
cado em processo de tomada de contas, procurem ausentar-se ou abandonar a
função, emprego, comissão ou serviço. Essa prisão não poderá exceder de três
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meses, findo os quais, os documentos que servirem de base à imposição da
pena preliminar serão remetidos ao Procurador Geral do Estado para instaura-
ção do respectivo processo criminal.

I V - julgar da legalidade da prisão decretada pelas
V - fixar, à revelia, os débitos dos responsáveis que, em tempo

hábil, não hajam apresentado suas contas nem devoldidos os livros e docu-
mentos de sua gestão;

VI - ordenar o sequestro dos bens dos responsáveis ou seus fiadores,
bastantes para garantir os interesses da Fazenda Pública;

VII - dar quitação aos responsáveis;
VIIi - autorizar a restituição de cauções, provada a execução ou res-

cisão legal do contrato;
IX - resolver sobre a liberação dos bens sequestrados por sentença

proferida pelo Tribunal;
X - julgar os recursos opostos às sentenças proferidas pelo Tribunal

e a revisão do processo de tomada de contas;
XI - expedir instruções para levantamento das contas e organização

dos processos de tomada de contas, antes de serem submetidas a julgamento
do Tribunal.

Art. 39. O Tribunal de Contas estabelecerá, de acordo com a Secretaria
de Economia e Finanças, regras que permitam levantar as contas das exe-
torias, e exercerá, por intermédio de seus delegados, a fiscalização da escritu-
ração nas mesmas.

Art. 40. O Tribunal de Contas poderá requisitar, de qualquer funcioná-
rio ou chefe de Serviço, do Estado ou dos municípios, os processos docu-
mentados e as informações que reputar imprescindíveis ao exame e julga-
mento das contas dos responsáveis.

TITULO III
Tomada de contas

CAPITULO V
Processamento

Art. 41. As repartições às quais pertençam os responsáveis são obrigadas
a remeter, até o dia 15 de abril de cada ano, ao Tribunal de Contas, a relação
completa e circunstanciada de todos quantos tenham recebido, administrado,
dispendido ou guardado dinheiro e bens públicos, ou de terceiros confiados à
sua guarda, comunicando, outrossim, regularmente, as modificações ocorridas
em consequência de substituições, por morte ou outro motivo.

Parágrafo único. No caso de inobservância do disposto neste artigo, os
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chefes das repartições além das penas disciplinares a que estiverem sujeitos,
ficam passíveis da multa até cinquenta por cento (50%) de seus vencimentos
mensais, imposto pelo Tribunal de Contas.

Art. 42. Os agentes responsáveis prestam contas às repartições a que
pertencem, remetendo a estas, até o dia 10 do mês seguinte, os documentos
de receita e despesa de dinheiros e outros valores a seu cargo e da entrada e
saída de material.

Parágrafo único. Os que deixarem de remeter no prazo legal os docu-
mentos serão suspensos até que o façam, sujeitos aos juros de mora pela
retenção de saldos e, na reincidência, exonerados a bem do serviço público na
forma da lei.

Art. 43. A liquidação dos balanços mensais pelas contadorias compe-
tentes ter-se-é em face dos respectivos documentos e proceder-se-á, sem de-
mora, aos devidos lançamentos nas respectivas escritas, a fim de ficarem con-
cluídos, até o término de cada mês, facultado o prazo máximo até o dia 10 do
mês seguinte.

Art. 44. O levantamento anual das contas, com base nos lançamentos
mensais relativos à gestão de cada responsável, deverá estar concluído de
modo que seja remetido ao Tribunal de Contas até o dia 30 de março do ano
seguinte.

Parágrafo único. No caso de contas dos prefeitos municipais, o Tribunal
terá o prazo improrrogável de seis meses para julgamento.

Art. 45. Nos casos de desfalque ou de desvio dos dinheiros ou dos bens
públicos, falecimento ou exoneração do responsável, a tomada de contas será
iniciada imediatamente, e terminadas no prazo de trinta dias.

Parágrafo único. Quando se tratar de denúncia formulada por parti-
cular, somente será aceita se por escrito e com firma reconhecida.

Art. 46. A inobservância das obrigações prescritas nos artigos anteriores,
sujeitará os responsáveis às mesmas penalidades do art. 42.

CAPITULO V
Do processo

Art. 47. O processo de tomada de contas será organizado na forma
desta lei, e remetido ao Tribunal, ficando então o responsável considerado em
juízo para todos os efeitos de direito.

Art. 48. Aos auditores cabe a instrução do processo e seu preparo para
julgamento pelo Tribunal.

Art. 49. Na instrução e preparo dos processos para julgamento pelo
Tribunal, constituem formalidades substanciais:

I - exame das contas pelo funcionário a quem for distribuído o
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processo, podendo requerer diligências;
II - citação do responsável ou do seu fiador para defesa, quando o

exame denunciar débito para com a Fazenda-Pública;
/lI - parecer do Ministério Público.
Art. 50. Sempre que o Tribunal verificar violação da lei penal, mandará

extrair cópia das peças caracterizadoras da infração, remetendo-as ao Procu-
rador para os fins de direito.

Parágrafo único. O procurador terá o prazo de dez dias para iniciar o
processo competente, na forma da lei.

Art. 51. Aos Auditores ou Delegados do Tribunal cabe promover as
diligências necessárias à perfeita instrução do processo, antes de ser feita a
conclusão ao Tribunal para julgamento, podendo para isto dirigir-se a qual-
quer repartição no sentido de obter os esclarecimentos e documentos que
forem reputados úteis.

Art. 52. Uma vez concluída a preparação do processo para julgamento,
para, no prazo de dez dias, ser apresentada defesa de direito.

Art. 53. Ultimada a instrução do processo será o feito submetido a
julgamento dentro do prazo improrrogável de dez dias, sob pena de respon-
sabilidade, lavrando o relator o competente acórdão.

Art. 54. Quando a sentença concluir pela condenação dos responsáveis,
ser-lhe-é assinado o prazo de trinta dias a fim de entrar com a importância de

alcance, sob pena de alienação administrativa da caução, cobrança executiva e
demais medidas assecuratória para indenização à Fazenda Pública.

Art. 55. Será considerada em fraude à Fazenda Pública, estadual ou
municipal, conforme o caso, a alienação voluntária ou oneração de bens dos
responsáveis em atrazo nas suas contas ou em processo e julgamento das
mesmas.

CAPITULO VII
Dos recursos

Art. 56. Das sentenças do Tribunal de Contas, nos processos de tomada
de contas, só são admissíveis os seguintes recursos, ambos com efeito sus-
pensivo:

a) embargos;
b) revisão.

Art. 57. Os embargos poderão ser opostos pelo responsável ou pelo
representante do Ministério Público, dentro de dez dias da notificação da
sentença ou da publicação desta no D/ARIO OFICIAL.

Art. 58. Os embargos devem ser produzidos mediante petição e podem
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ser infringentes do julgado, ou de declaração.
Parágrafo único. Os embargos infringentes se fundam em pagamento ou

quitação da quantia fixada como alcance, e os de declaração na necessidade
de ser sanada qualquer omissão, obscuridade ou contradição na sentença.

Art. 59. Cabe o recurso de revisão das sentenças que julgarem contas de
responsáveis, regeitarem in limine ou julgarem não provados os embargos.

Art. 60. O recurso de revisão só poderá ser interposto uma vez, e apenas
nos seguintes casos:

I - erro de cálculo nas contas ou erro de classificação das verbas de
débito ou crédito;

1/ - falsidade de documento em que se tenha baseado a decisão;
1/1 - superveniência de novos documentos, capazes de elidir funda-

mentos da decisão.
Art. 61. Informado o recurso quanto, ao prazo, ouvido o Ministério

Público, se o Relator admitir os embargos, o processo retomará aos Auditores
para devida instrução e produção de provas.

Art. 62. A revisão poderá ser pedida pelos interessados, seus herdeiros e
fiadores, no prazo de cinco anos a contar da sentença, e pela Fazenda Pública,
enquanto não prescrito o seu direito.

Art. 63. Dos atos e decisões do Tribunal de Contas cabe recurso, em
última instância, para a Assembléia Legislativa do Estado.

CAPITULO VIII
Da execução das sentenças

Art. 64. Na execução das sentenças aplicar-se-á, no que for viável, os
dispositivos do Decreto-lei federal no. 960, de 17 de novembro de 1938, e Lei
federal no. 830, de 23 de setembro de 1[149, e demais disposições legais
vigentes.

Disposições Gerais e transitórias

Art. 65: Os juízes, auditores e o procurador têm o prazo de trinta dias,
contados da publicação do ato de nomeação, para assumirem os seus cargos,
não sendo permitido, porém, a posse sem o exercício imediato pelo prazo
mínimo de um ano.

Parágrafo único. Excetuam-se os casos de licença para tratamento de
saúde.

Art. 66. Os serviços de exame de saúde e outros semelhantes, de inte-
resse do Tribunal de Contas, serão executados pela Secretaria de Saúde, na
forma das leis vigentes, a requisição ou pedido do Tribunal.

Art. 67. Os juizes. auditores e o procurador, após um ano de exercício,
terão direito a trinta dias consecutivos de férias anuais, não podendo gozá-Ias
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simultaneamente dois ou mais juízes, nem podendo acumular férias de um
para o outro ano.

Art. 68. Os servidores da Secretaria e pessoal auxiliar do Tribunal de
Contas serão sujeitos às normas de Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
no Estado, no que Ihes for aplicável.

Art. 69. O Tribunal de Contas encaminhará anualmente, à Assembléia
Legislativa, sua proposta de despesa com pessoal e material, para votação e
inclusão no Orçamento, só podendo ser aberto os créditos especiais ou suple-
mentares por autorização legal.

Art. 70. Haverá, no Tribunal de Contas, um livro especial para registro
dos bens de todos os responsáveis pela guarda dos dinheiros e bens públicos.

§ 10. O registro de que trata este artigo será compulsório e será
instruído com declaração firmada de próprio punho, no prazo máximo de
sessenta dias a partir da posse, ou da instalação do Tribunal, sob pena de
demissão.

§ 20. Os interessados serão obrigados a comunicar anualmente as va-
riações patrimoniais para averbação.

§ 30. Das declarações constarão sempre os valores reais ou estimativos,
podendo ser pedidas certidões por quaisquer interessados, para fins de direito.

§ 40. Será considerada falta grave, punível com demissão a bem do
serviço público, por decisão do Tribunal, a declaração fraudulenta ou a
omissão dolosa de bens.

Art. 71. Caberá ao Governador do Estado nomear, a título precário, os
auditores, enquanto não se realizar o concurso previsto no art. 10, o que será
feito dentro de um ano, não podendo, por outro modo, adquirir efetividade
ou estabilidade na função.

Art. 72. O Governo do Estado colocará à disposição do Tribunal o
pessoal burocrático necessário para o seu funcionamento imediato.

Art. 73. Nos casos omissos será subsidiária da presente lei a legislação
sobre o Tribunal de Contas da União.

Art. 74. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 20 de maio de 1953.

Gen. Div. ALEXANDRE ZACARIAS
DE ASSUMP.ÇÃO

Governador do Estado
Daniel Coelho de Souza

Secretário de Estado do Interior
e Justiça
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Stélio de Mendonça Maroja
Secretário de Estado de Economia

e Finanças
Edward Cattete Pinheiro

Secretário de Estado de Saúde
Pública

José Cavalcante Filho
Respondendo pelo expediente da
Secretaria de Estado de Educação

e Cultura
Cláudio Lins de Vasconcelos

Chaves
Secretário de estado de Obras,

Terras e Viação



LEI N. 1846 - DE 12 DE FEVEREIRO DE 1960

o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, nos têrmos
do artigo 29" parágrafos 2°e 4°da Constituição Política do Estado, promulga a
seguinte Lei)

CAPITULO I
Sedes e órgãos

Art. 1° - O Tribunal de Contas, que é órgão auxiliar do Poder legis-
lativo, fiscalizará a administração financeira do Estado, notadamente quando
à execução do Orçamento e julgará os atos sujeitos à sua competência, tem
sede na Capital e Jurisdição em todo o território do Estado (Constituição do
Estado - arts. 34 e 35).

Art. 2° - O Tribunal de Contas compõe-se de seis (6) membros que
terão os mesmos direitos, prerrogativas, garantias, vencimentos, proibições e
impedimentos dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado (Consti-
tuição do Estado - art. 34 - § 1°).

Parágrafo único - Denominar-se-ão Ministros os membros so Tribunal
de Contas.

Art. 3° - Funcionam no Tribunal de Contas:
I - Ministério Público;

II - As Auditorias;
/11 - A Secretaria.

SEÇÃO I
Dos Ministros

Art. 4° - Os ministros do Tribunal de Contas serão nomeados pelo
Governador do Estado, depois de aprovada a escolha pela Assembléia Legis-
lativa do Estado

Art. 5° - Não poderão ser conjuntamente membros do Tribunal pa-
rentes consaguineos ou afins, na linha ascendente ou descendentes ou na linha
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colateral, até o segundo grau.
Art. 6° - Os Ministros escolherão entre si um Presidente e um Vice-Pre-

sidente, ppara mandato anual, renovável por um período.
Parágrafo único - A eleição realizar-se-á em escrutlnio secreto na pri-

meira sessão ordinário do mês de janeiro, ou na imediatamente posterior à
vaga de qualquer dos cargos, exigindo-se para isso a presença pelo menos de
quatro (4) Ministros, inclusive o que presidir o ato.

Art. 7° -- Os Ministros serão substituidos nas suas faltas e impedi-
mentos pelos Auditores, observada a ordem de antiguidade dêstes ou, igualda-
de de condições, a sua idade; sendo convocados pe Presidente, quando faltar
"quorum" para a sessão, e a juizo do Tribunal para substituições periódicas.

Parágrafo único -- Os Auditores não poderão tomar parte na eleição da
Mesa.

Art. 8° - Os ministros poderão requerer licença na forma que estabe-
lece o seu Regimento Interno, mas essa licença não poderá ultrapassar o prazo
de vinte e quatro (24) meses, com vencimentos integrais.

SEÇÃO II
Das Auditorias

Art. 9° - Os Auditores em número de três (3) serão nomeados pelo
Poder Executivo, após concurso de Tltulos e Provas, entre bacharéis em Di-
reito, presidida pelo Tribunal.

§ 1°- Em igualdade de condições, terão preferência para o preenchi-
mento das vagas de Auditores os funcionários da Secretaria.

§ 2° - Os Auditores estão sujeitos às mesmas incompatibilidades e
proibições dos Ministros, salvo o exerclcio de emprêgo particular de entidade,
sociedade ou emprêsa cujos atos não sejam suscetiveis de vir à apreciação do
Tribunal, desde que o emprêgo não se incompatibilize com a dignidade do
cargo.

§3° - Os Auditores poderão ser requisitados para o exerclcio de outras
funções públicas no Estado, ou postos à disposição de outras pessoas de
direito público, entidades autárquicas e sociedade de economia mista.

§ 4° - Os Auditores perceberão os mesmos vencimentos de Juiz de
Direito da Capital.

§ 5e
- Não havendo candidato aprovado em concurso, durante o prazo

de vigência dêste, sempre que ocorer vaga temporária de Auditor será no-
meado bacharel em Direito que for funcionário da Secretaria do Tribunal, por
indicação dêste Executivo.
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§ 6° - Não poderão ser chamados a substituir Ministro no Tribunal,
senão Auditores efetivos aprovados em concurso de Tttulos e Provas, e nunca
mais de dois ao mesmo tempo.

Art. 10° - ~ competência dos Auditores:
I Preparar e relatar os processos;

" - Substituir os Ministros na forma do art. T'

SEÇÃO III
Da Secretaria

Art. 11. - O Tribunal de Contas disporá de quadro próprio, com orga-
nização e atribuição que forem fixadas por lei e estabelecidas em seu Regi-
mento Interno.

Parágrafo único - Não haverá incompatibilidade entre a função de
servidor do Tribunal e a profissão em atividade, de jornalista.

SEÇÃO IV
Do Ministério Público

Art. 12. - O Ministério Público junto ao Tribunal terá sua organização
e atribuição na forma fixada, em lei especial e estabelecida no seu Regimen-
to Interno.

Parágrafo único - Compete-Ihe representar o Tribunal de Contas em
juizo e perante qualquer outro Tribunal com os Poderes "ed-judicis" e mais
os que forem necessários.

TITULO II
Da Competência, Jurisdição e Atribuições

Da Competência

Art. 13. - Compete ao Tribunal de Contas:
I - Acompanhar e fiscalizar diretamente ou por delegações criadas

em lei, a execução do Orçamento Estadual;
" - Julgar as contas dos responsáveis por dinheiros e outros bens

públicos;
"I -- Julgar da legalidade dos contratos e das aposentadorias, re-
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formas e pensões;
I V Fiscalizar e julgar da aplicação dos auxílios e subvenções conce-

didas;
V - Eleger seu Presidente e Vice-Presidente e conceder licenças e

férias a seus membros, aos Auditores e ao pessoal de sua Secre-
taria;

VI - Elaborar seu Regimento Interno, organizar seus serviços auxi-
liares, provendo-Ihes os cargos na forma da lei, e propôr ao
Poder Legislativo a criação e extinção de cargos e fixação dos
respectivos vencimentos;

VII - Conceder mediante Resolução do Plenário e de acôrdo com as
legislações em vigor, a aposentadoria dos funcionários que
houver nomeado, registrando o ato e levando-o ao conhe-
cimento do Poder Executivo, para que êste cumpra o benettcio.

Art. 14. - Os contratos que por qualquer modo interessarem à Receita
ou a Despesa só se reputarão perfeitos depois de registrados pelo Tribunal de
Contas.

A recusa do registro suspenderá a execução do contrato até que se
pronuncie a Assembléia Legislativa (Constituição Estadual, art. 35, § 10.).

Art. 15. - Será sujeito a registro ao Tribunal de Contas, na forma
estabelecida nesta lei, qualquer ato de administração pública de que resulte
obrigação de pagamento pelo Tesouro do Estado.

Art. 16. - Em qualque caso a recusa do registro por falta de saldo no
crédito ou por imputação a crédito impróprio terá caráter proibitivo. Quando
a recusa tiver outro fundamento, a despesa poderá efetuar-se após despacho
do Governador, registro sob reserva no Tribunal de Contas e recurso "ex-
otticio" para a Assembléia Legislativa.

Art. 17. - O Tribunal de Contas dará parecer prévio, no prazo de
trinta (30) dias, a contar da entrada no Tribunal, sobre as contas que o
Governador prestar anualmente à Assembléia Legislativa. Se elas não forem
enviadas no prazo da lei, comunicará o fato à Assembléia Legislativa para os
fins de direito, apresentando-lhe num e noutro caso, minucioso relatório do
exercício financeiro encerrado.

§ 10
_ O parecer deverá consistir numa apreciação geral sôbre o exer-

cício financeiro I e a execução do Orçamento, assinalado especialmente: quan-
do à Receita, as conclusões relativas as operações de crédito ,e quanto à
Despesa, os pagamentos irregulares quer feito sem crédito, quer por ultrapas-
sarem os créditos votados, apontará também, os casos de registro sob reserva,
com os esclarecimentos necessários.

§ 20
- Aprovado o parecer, será êste encaminhado, com o respectivo
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processo ao Governador, para envio oportuno à Assembléia Legislativa.

CAPITULO III
Da Jurisdição

Art. 18. - O Tribunal de Contas tem jurisdição sobre as pessoas e
matérias sujeitas à sua competência, abrangendo todos os responsáveis por
dinheiros, valores e materiais pertencentes ao Estado, ou pelos quais êste
responda em qualquer lugar em que se encontrem, bem como herdeiros,
fiadores e representantes.

Art. 19. - Estão sujeitos à prestação de contas:
I - O Governador e todos quentes arrecadem, despendam, recebam

depósitos de terceiros ou tenham sob sua guarda e administração
dinheiros, valores e bens do Estado.

li - Os servidores públicos, civis e militares, pessoas ou entidade que
derem causa à perda, extravio ou estrago de valores, ou de ma-
terial do Estado, ou sob sua guarda;

111 Os que por contrato de empreitada ou fornecimento, se obri-
garem para com o Estado, e os que tenham recebido dinheiro por
antecipação, ou adiantamento;

I V Os administradores das entidades autárquicas ou paraestatais, in-
clusive o Departamento de Estradas de Rodagem e quaisquer
entidades ou administradores que utilizem dinheiros públicos ou
subvenções.

CAPITULO IV
Das Atribuições

SEÇÃO I

Dos Atos Administrativos

Art. 20. - Quanto à Receita compete ao Tribunal de Contas:
I - Dar registro prévio aos atos das operações de crédito;

li - Julgar da legalidade dos contratos relativos à Receita Pública e
registrá-Ios;

111 - Rever os balancetes mensais das repartições, estações fiscais, e de
todos os responsáveis verificando se a arrecadação foi feita de
acôrdo com a lei e devidamente classificada;
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I V - Confrontar os balancetes a que se refere o ítem anterior e os seus
resultados com o balanço do exercício e apurar se foram observa-
das as discriminações.

Parágrafo único - Para cumprimento dêste artigo, poderá o Tribunal
requisitar os documentos que julgar necessários.

Art. 21. - Quanto à Despesa compete ao Tribunal de Contas:
I Fiscalizar a aplicação dos dinheiros públicos, na conformidade

das Constituições, Leis, Orçamentos e Créditos;
II - Julgar e registrar os Créditos Orçamentários e modificações no

decurso do ano;
III - Julgar e registrar as concessões de aposentadorias, reformas e

pensões, inclusive as aposentadorias que conceder a seus fun-
cionários;

I V - Julgar e registrar os créditos suplementares especiais e extraordi-
nários;

V - Julgar e registrar as ordens de pagamento expedi das pela admi-
nistração pública por qualquer meio;

VI - Julgar e registrar quaisquer requisições de créditos para paga-
mento de pessoal e material, por qualquer órgão do Estado,
exigindo, quanto à material, a justificação comprovada para a
descen traIização;

VII Autorizar a restituição de cauções mediante prova de execução
ou rescisão legal dos contratos;

VIII Prestar pelo seu Presidente. à Assembléia L~gislativa e aos outros
Poderes, as informações sôbre os atos sujeitos ao exame;

IX Confrontar os balanços gerais dos exercícios com as contas dos
responsáveis e as autorizações legislativas;

X - Fazer o exame prévio da legalidade dos contratos, ajustes ou
quaisquer obrigações que importem despesas, bem como sua
prorrogação, rescisão, alteração, suspensão;

XI - Julgar os atos da administração pública de que resultem des-
pesas para a Fazenda Estadual;

XII Julgar e registrar previamente, os adiantamentos aos servidores
públicos para execução do serviço previsto no Orçamento ou
Lei especial;

XIII - Julgar a legalidade da aplicação dos adiantamentos.
Art. 22. - Serão automaticamente registrados pelo Tribunal de Contas

do Estado as Resoluções da Assembléia Legislativa que abram créditos espe-
ciais ou suplementares decorrentes de atos de sua economia interna.

Art. 23. - Na fiscalização de administração do Departamento de Es-
tradas e Rodagem e entidades autárquicas, o Tribunal terá, ainda, em conta a
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legislação específica aplicável.

SEÇÃO 11
Do Exame e Registro

Art. 24. - As ordens de pagamento deverão:
I - Ser expedidas por autoridades competentes com indicação, por

extenso, do nome do credor ou credores, e da importância do
pagamento;

/I Ser imputadas ao título orçamentário devido ou computadas em
crédito adicional registrado e deduzido dos saldos corresponden-
tes, no ato do empenho;

/lI Ter sido processadas mediante documentos comprobatórios e na
forma da lei;

I V - Ser conformes aos contratos de que se originam;
V - Ser registradas pelo Tribunal de Contas.

Art. 25. - Os adiantamentos somente serão autorizados pelo Tribunal
nos seguintes casos:

I Pagamentos de despesas extraordinárias, urgentes e imprescindí-
veis;

/I Pagamento de despesas a serem efetuadas em lugar distante ou
fora do Estado;

III - Pagamento de despesas com alimentação e medicamentos para
estabelecimentos militares, educacionais, assistenciais e peniten-
ciários, se não permitido o regime de fornecimento;

I V - Pagamento de despesas com combustíveis e matéria prima para
oficinas e serviços industriais do Estado, se as circunstâncias o
exigirem;

V - Pagamento de despesas miúdas e de pronto pagamento.
Parágrafo único - No prazo de trinta (30) dias, os responsáveis pela

aplicação dos adiantamentos recebidos prestarão contas à repartiçãd compe-
tente, a contar do término do prazo concedido paf~ a sua aplicação, sob pena
de multa de um por cento (1%) ao mês, calculada sôbre o total do adianta-
mento, até a satisfação desta exigência.

Art. 26. - Deverá constar expressamente, do pedido de adiantamento:
I Autorização do Governador ou Secretário de Estado ou disposi-

tivo legal em que se baseia;
/I Nome, cargo ou função, do responsável pela aplicação;

I" Importância e fim a que se destina;
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I V - Dotação Orçamentária ou crédito por onde correrá a despesa;
V - Prazo de aplicação.

Art. 27. - O registro consiste na inscrição do ato em livro próprio,
com a especificação da natureza, autoridade que expediu ou subscreveu, im-
portância, crédito a que deve ser computado ou classificado, data da decisão e
da inscrição.

Art. 28. - O registro é simples, sob reserva, prévio ou '~ posteriori".
§ 10

_ O registro é simples quando não tenha havido impugnação; sob
reserva, quando, depois de recusado pelo Tribunal, o Governador ordenar, por
despacho, que êle seja executado.

§ 20
- O registro é prévio, se realizado antes da execução do ato

proposto ao exame do Tribunal; "a posteriori", se após efetuado o ato.
Art. 29. Quando a lei não determinar a forma de registro, êsse será

prévio.
Art. 30. - Do registro de crédito extraordinário o Tribunal de Contas

dará conhecimento à Assembléia Legislativa, dentro de dois (2) dias, se esta
estiver funcionando ou no mesmo prazo, a partir do início da sessão
legislativa seguinte, ordinária ou extraordinária.

Art. 31. - No caso de registro sob reserva, o Tribunal recorrerá "ex-
-officio" para a Assembléia Legislativa, mediante comunicação minuciosa, nos
mesmos prazos e condições do artigo anterior.

Art. 32. - Em todos os casos a autoridade que ordenar e expedir os
atos determinativos de despesa ou concessão de aposentadoria, reforma e
pensões, ou a que aprovou o contrato, poderá, dentro do prazo de trinta (30)
dias, calculados da comunicação do Tribunal, solicitar reconsideração da de-
cisão denegatória do registro. Não caberá segundo pedido de reconsideração,
salvo se êle se fundar na satisfação dos motivos que determinaram a recusa.

Art. 33. - Não será recusado registro desde logo a contrato por
inobservância de exigência, formalidade ou requisitos que possam ser satis-
feitos depois de sua assinatura, quer mediante ratificação e retificação do ato,
quer por outro modo, aplicando-se essas disposições aos ajustes, acôrdos e
outros atos jurídicos análogos e as prorrogações ou rescisões de uns de outros.

Art. 34. - Para efeito de registro '~ posteriori", as repartições paga-
dora encaminharão ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de trinta (30)
dias, contados da realização da despesa, a relação das mesmas com os docu-
mentos e informações indispensáveis ao exame de sua legalidade e regulari-
dade.

Parágrafo único - Os documentos das despesas relativas ao mês de
dezembro serão enviados ao Tribunal até o dia quinze de janeiro.

Art. 35. - São sujeitos a registros "a posteriori" tôdas as despesas
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definidas na Lei n" 706, de 23 de novembro de 1953, e às concernentes a
recepções, excursões, hospedagens e homenagens.

SEÇÃO III
Da Jurisdição Contenc:iosa

Art. 36. - As decisões do Tribunal de Contas, no limite de sua compe-
tência, têm fôro de sentença judicial.

Art. 37. - Compete ao Tribunal de Contas como órgão julgador:
I - Julgar originariamente ou em grau de recurso, e rever as contas

de todas as repartições, administradoras das entidades paraesta-
tais, funcionários e quaisquer responsáveis, que singular ou co-
letivamente, hajam recebido, administrado, arrecadado e dispen-
dido dinheiros públicos, depósitos de terceiros ou valores de bens
de qualquer espécie, inclusive material, subvenções e auxflio,
bem assim dos que as deverem prestar, respondendo pela perda
extravio, subtração ou estrago dos mesmos;

11 - Impôr multas, suspender os responsáveis, remissos ou omissos
na entrega de livros e documentos de sua gestão ou relativos a
adiantamentos recebidos, que não acudirem à prestação de con-
tas nos prazos fixados nas leis e regulamentos, ou quando inti-
mados para êsse fim;

III Ordenar a prisão aos responsáveis que, com alcance julgado em
sentença definitiva do Tribunal, ou intimados para dizer sôbre
alcance verificado em processo de tomada de contas, procurem
ausentar-se ou abandonar a função, emprêgo, comissão ou ser-
viço. Essa prisão não poderá exceder de três (3) meses, findos
os quais, os documentos que servirem de base à imposição de
pena preliminar, serão remetidos ao Procurador Geral do Es-
tado para instauração do respectivo processo criminal;

I V - Julgar da legalidade da prisão decretada pelas autoridades fis-
cais;

V - Fixar, à revelia, os débitos dos responsáveis que em tempo
hábil, não hajam apresentado suas contas nem devolvidos os
livros e documentos de sua gestão;

VI Ordenar o sequestro dos bens dos responsáveis, ou seus fia-
dores, bastantes para garantir os interêsses da Fazenda Pública;

VII - Autorizar a restituição de cauções, provada a execução, ou
rescisão legal do contrato;
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Dar quitação aos responsáveis;
Resolver sôbre a deliberação dos bens sequestrados por sen-
tença proferida pelo Tribunal;

X - Julgar os recursos opostos às sentenças proferidas pelo Tribunal
e a revisão do processo de Tomada de Contes:

XI - Expedir instruções para teventsmento das contas e organização
dos processos de tomada de contes, antes de serem submetidas
a julgamento no Tribunal.

Art. 38. - O Tribunal de Contas estabelecerá, de acôrdo com a Secre-
taria de Estado de Finanças, regras que permitam teventsr as contas das
Exatorias, e exercerá por intermédio de seus delegados, a fiscalização da
escrituração nas mesmas.

Art. 39. - A qualquer funcionário ou chefe de serviço, do Estado, ou
das Autasquias e entidades paraestatais, poderá o Tribunal requisitsr os pro-
cessos, documentos e informações que reputar imprescindíveis ao seu e;:ame e
julgamento.

VIII
IX

TITULO III
Da Tomada de Contas

CAPITULO V
Do Processamento Administrativo

Art. 40. - As repartições às quais pertençam os responsáveis são obri-
jados a remeter, até o dia 15 de abril de cada ano, ao Tribunal de Contas, a
relação completa e circunstanciada de todos quantos tenham recebido, admi-
nistrado, dispendido ou guardado o dinheiro e bens públicos, ou de terceiros
confiados à sua guarda, comunicando, outrossim, regularmente, as modifica-
ções ocorridas em consequência de substituições, por morte ou outro motivo.

Parágrafo único - No caso de inobservância do disposto nêste artigo,
os Chefes das repartições além das penas disciplinares a que estiveram sujeitos
ficam possíveis de nula até cinquents por cento (50%) de seus vencimentos
mensais imposta pelo Tribunal de Contas.

Art. 41. - Os agentes responsáveis prestam contas às repartições a que
pertençam, remetendo a estas, até o dia 10 do mês seguinte, os documentos
de receite e despesa de dinheiros e outros valores a seu cargo e da entrada e
saída de material.

Parágrafo único - Os que deixarem de remeter, no prazo legal, os
documentos, serão suspensos até que o façam, sujeitos aos juros de móra pela
retenção de saldos, e na reincidência, exonerados a bem do serviço público na
forma da lei.
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Art. 42. - A liquidação dos balanços mensais pelas Contadorias com-
petentes ter-se-é em face dos respectivos documentos e proceder-se-é, sem
demora aos devidos lançamentos nas respectivas escritas, a fim de ficarem
concluidas, até o término de cada mês, facultando o prazo máximo até o dia
dez (10) do mês seguinte.

Art. 43. - O levantamento anual das contas, com base nos lança-
mentos mensais relativos à gestão de cada responsável, deverá estar concluido
de modo que seja remetido ao Tribunal de Contas até o dia 30 de março do

ano seguinte.
Art. 44. - Nos casos de desfalque ou desvio dos dinheiros ou dos bens

públicos, falecimento ou exoneração do responsável, a tomada de contas será
iniciada imediatamente, no prazo de trinta (30) dias.

•Parágrafo único - Quando se tratar de denúncia formulada por parti-
cular, somente será aceita se por escrita e com firma reconhecida.

Art. 45_ - A inobservância das obrigações prescritas nos artigos ante-
riores sejeitará os responsáveis às mesmas penalidades do art. 41.

CAPi'rULOVI
Do Processo no Tribunal de Contas

Art. 46. - Organizado o processo de tomada de contas, na forma desta
Lei, e remetido ao Tribunal, ficará o responsável considerado em juIzo, para
todos os efeitos de direito.

Art. 47. - Aos Auditores cabe a instrução do processo e seu preparo
para julgamento pelo Tribunal.

§ 1° - No prazo máximo de seis (6) meses, contados do recebimento
do último expediente parcial, o processo será presente ao Tribunal para julga-
mento, procedidas as diligências que se tornarem necessárias.

§ 2° - Não sendo cumprido o prazo indicado no parágrafo anterior o
Tribunal poderá aplicar ao Auditor responsável a multa prevista no parágrafo
único do art. 40.

Art. 48. - Na instrução e preparo dos processos para julgamento pelo
Tribunal constituem formalidades substanciais:

- Exame das contas pelo funcionário a quem fôr distribuido o
processo:

" Intimação do responsável para prestar esclarecimentos ou suprir
omissões, feito o que, se verificado débito para com a Fazenda
Pública, será procedida a citação do responsável ou seu fiador,
por edital publicado no "Diário Oficiar, para no prazo impror-
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rogável de dez (10) dias, ser apresentada a defesa de direito;
11I - Parecer do Ministério Público.
Art. 49 - Sempre que o Tribunal verificar violação da lei penal, man-

dará extrair cópias das peças caracterizadoras da infração, remetendo-as ao
Procurador para os fins de direito.

Parágrafo único - O Procurador terá o prazo de dez (10) dias para
iniciar o processo competente, na forma da lei.

Art. 50. - Aos Auditores ou Delegados do Tribunal cabe promover as
diligências necessárias à perfeita instrução do processo, antes de ser feita a
conclusão ao Tribunal para julgamento, podendo para isto dirigir-se a qual-
quer repartição no sentido de obter os esclarecimentos e documentos que
foram reputados úteis .•Art. 51. - Ultimada a instrução de processo e designado o Ministro
para dar o voto orientsdor, será o feito submetido a julgamento dentro do
prazo improrrogável de quinze (15) dias, lavrando o relator o competente
acórdão.

Art. 52. - Quando a sentença concluir pela condenação do respon-
sável, ser-lhe-é assinado o prazo de trinta (30) dias, a fim de entrar com a
importância de alcance, sob pena de alienação administrativa da caução, co-
brança executiva e demais medidas asseguratórias da indenização à Fazenda
Pública.

Art. 53. - Será considerada em fraude à Fazenda Pública a alienação
voluntária ou oneração de bens dos responsáveis em atrasos nas suas contas ou
em processos e julgamento das mesmas.

CAPITULO VII
Dos Recursos

Art. 54. - Das sentenças do Tribunal de Contas, nos processos de
tomada de contas, só são admissíveis os seguintes recursos, ambos com efeito
suspensivo:

a) Embargos;
bl Revisão.
Art. 54. 5. - Os embargos poderão ser opostos pelo responsável ou pelo

representante do Ministério Público, dentro de dez (10) dias, da notificação
da sentença ou da publicação no "Diário Oticlst".

Art. 56. - Os embargos devem ser produzidos mediante petição e
podem ser infrigentes do julgado, ou de declaração.

Parágrafo único - Os embargos infrigentes se fundam em pagamento
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ou quitação da quantida fixada como alcance e as declarações na necessidade
de ser sanada qualquer omissão, obscuridade ou contradição na sentença.

Art. 57. - Informado o recurso na Secretaria, quanto ao prazo, ouvido
o Ministro Público, se o Relatar admitir os embargos, o processo retomará ao
Auditor competente para a devida instrução, quanto ao seu fundamento e
prova produzida.

Art. 59.8. - Cabe o recurso de revisão das sentenças que julgarem
contas de responsáveis, rejeitarem "in limine" ou julgarem não provados os
embargos.

Art. 59. - O recurso de revisão só poderá ser interposto uma vez, e
apenas nos seguintes casos:

I Êrro de cálculo nas contas ou êrro de classificação das verbas de
débito ou crédito;

II Falsidade de documento em que se tenha baseado a decisão;
111 Superveniência de novos documentos, capazes de elidir os funda-

mentos da decisão.
Art. 60. - A revisão poderá ser expedida, pelos interessados, herdeiros

e fiadores, no prazo de cinco (5) anos, a contar da sentença, e pela Fazenda
Pública, enquanto não prescrito o seu direito.

Art. 61. - O recurso-revisão tem por fim o reexame do processo e do
julgamento e, como efeito a suspensão da execução da sentença, interpõe-se
por meio de petição dirigida ao Presidente do Tribunal, dentro dos prazos
fixados no artigo anterior e instruida com os documentos demonstrativos de
qualquer dos fundamentos do art. 59.

Parágrafo único - Recebido recurso proceder-se-é consoante o estabe-
lecimento no art. 57.

CAPÍTULO VIII
Da Execução da Sentença

Art. 62. - Decorrido o prazo da notificação ou publicação da sen-
tença, se nesta o Tribunal houver julgado, o responsável quite será arquivado
o processo, depois de expedida quitação ao responsável.

Art. 63. - Na hipótese de ser o responsável julgado em débito com a
Fazenda Pública, será o mesmo notificado para, no prazo de trinta (30) dias,
entrar com a importância do alcance, o que não ocorrendo por parte do
responsável ou seus herdeiros, proceder-se-é a alienação administrativa da cau-
ção e se prosseguirá na execução da sentença.

Art. 64. - A alienação administrativa da caução será requerida pelo
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Ministério junto ao Tribunal, e, concedida, expedir-se-á ordem à repartição
competente, para recolher imediatamente aos cofres públicos, como renda
eventual, a totalidade da caução ou por parte desta, suficiente para cobrir o
{Jlcance, juros de móra e quaisquer despesa que porventura devem ser indeni-
zedes.

Art. 65. - Na hipótese de o responsável alcançado nãõ ser afiançado e,
em casos especiais, quando o interêsse da Fazenda Estadual justificar, poderá
o Tribunal, a requerimento do Ministério Público junto ao Tribunal, deter-
minar à repartição competente que a importância do alcance seja descontada
de uma só vez, ou em parcela, dos proventos da atividade ou inatividade do
responsável.

Art. 66. - O representante do Ministério Público, junto ao Tribunal,
recebidos os documentos básicos, promoverá a cobrança da totalidade ou
parte do alcance não indenizado.

Art. 67. - Incorrerá em crime de responsabilidade com as penas do
art. 319, do Código Penal, o representante do Ministério Público junto ao
Tribunal que não iniciar o executivo fiscal no prazo de quinze (15) dias do
recebimento dos documentos, para cobrança do alcance.

Parágrafo único - Para o efeito de apuração dessa responsabilidade,
dado o não cumprimento, pelo representante do Ministério Público, do dis-
posto no artigo precedente, o Presidente do Tribunal de Contas representará
ao Procurador Geral do Estado, denunciando fato e tanto êste como aquele
incorrerão em idêntica responsabilidade, se dentro de igual prazo não derem
as providências que Ihes incumbirem para a punição daquela.

Art. 68. - Iniciado o executivo fiscal, o Representante do Ministério
Público, junto ao Tribunal participará, imediatamente, o fato ao Presidente
do Tribunal, ao qual comunicará qualquer incidente que suste andamento da
execução.

DISPOSIÇÕES LEGAIS

Art. 69. - Os ministros e Auditores têm o prazo de trinta (30) dias,
contados da publicação do ato de nomeação, para assumir os seus cargos, não
sendo permitido porém a posse sem exercício imediato pelo prazo m!nimo de
um ano.

Parágrafo único, - Excetuam-se os casos de licenças para tratamento
de saúde.

Art. 70_ - Os serviços de exame de saúde e outros semelhantes de
interêsse do Tribunal de Contas, serão executados pela Secretaria de Saúde
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Pública, na forma das leis vigentes, a requisição ou pedido do Tribunal.
Art. 71. - Os Ministros, Procuradores e Auditores, após um ano de

exercido, terão direito a sessenta (60) dias, consecutivos, de férias, não po-
dendo gozá-Ias, simultaneamente, dois ou mais Ministros não podendo acu-
mular férias de um para outro ano.

Art. 72. - Os servidores da Secretaria e pessoal auxiliar do Tribunal de
Contas serão sujeitos às normas do Estado dos Funcionários Públicos Civís do
Estado, no que Ihes fôr aplicável.

Art. 73. - O Tribunal de Contas encaminhará,anualmente, à Assem-
bléia Legislativa, sua proposta de despesa com pessoal e material, para votação
e inclusão no Orçamento, só podendo ser abertos os créditos especiais ou
suplementares por autorização legal.

Art. 74. - Haverá no Tribunal de Contas um .livro especial para re-
gistro dos bens de todos os responsáveis pela guarda dos dinheiros e bens
públicos.

§ 1°- O registro de que trata êste artigo será compulsório e será
instruido com declaração firmada de próprio punho, no prazo máximo de
sessenta dias, a partir da posse sob pena de demissão.

§ 2° - Os interessados serão obrigados a comunicar anualmente as va-
riações patrimoniais para averbação.

§ 3° - Das declarações constarão sempre os valores reais ou esti-
mativos, podendo ser pedidas certidões por quaisquer interessados, para fins
de direito.

§ 4° - Será considerada falta grave, punível com demissão a bem do
serviço público, por decisão do Tribunal, a declaração fraudulenta ou a
omissão dolosa de bens.

Art. 75. - Nos casos omissos será subsidiária da presente lei a legisla-
ção sobre o Tribunal de Contas da União, bem como em seus julgamentos o
Tribunal de Contas do Estado atenderá às prescrições do código de
Contabilidade Pública da União (Decreto n04536, de 28 de janeiro de 1922) e
de seu Regulamento (Decreto n" 15.783, de 8 de novembro de 1922),
enquanto o Estado do Pará não tiver o seu próprio Código; o dispôsto no
Decreto-lei n" 9371, de 17 de junho de 1948, e em outras leis federais rela-
cionadas às matérias de suas atribuições, desde que tais leis não tenham
similar no Estado ou a tendo, seja omissa.

Art. 76. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, notadamente as leis nos. 603 e 604,
ambas de 20 de maio de 1953.

Gabinete da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, em 12 de feve-
reiro de 1960.

NEY RODRIGUES PEIXOTO
Presidente em exercício
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DECRETO LEI N"l21 - DE 9 DE DEZEMBRO DE 1969

Dispõe sôbre a adaptação da Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado do Pará à Constituição
do Estado.

o GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo parágrafo 1°do artigoo 2°do Ato Institucional n05,
de 13 de dezembro de 1968, e,

Considerando que, em virtude dêsse mesmo Ato lnstitucionel, poderá,
durante o recesso da Assembléia Legislativa do Estado, legislar em todas as
matérias e exercer as atribuições previstas na Constituição do Estado;

Considerando que a Assembléia Legislativa do Estado encontra-se em
recesso por fôrça do que dispõe o artigo 1°do Ato Complementar n049, de 27
de fevereiro de 1969;

Considerando que o Ato tnstitucionel n. 5, de 13 de dezembro de 1968
e os demais Atos posteriormente baixados continuam em vigor "ex-vi" do
disposto no artigo 182, da Constituição da República Federativa do Brasil;

Considerando que o Decreto-lei n. 20, de 28 de junho de 1969, que
dispõe sôbre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará, neces-
sita ser adaptada ao texto da Constituição do Estado, resultante da Emenda
Constitucional n. 1, de 30 de outubro de 1969;

Considerando que as disposições que necessitam da adaptação referida
são as constantes dos artigos 2~ 4~33 e 35 do mencionado Decreto-lei n. 20,
de 18 de junho de 1969.

DECRETA:
Art. 1° - Os artigos 2°e 4~33 e 35 do Decreto-lei n. 20, de 18 de junho

de 1969, que dispõe sôbre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do
Pará, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2° - O Tribunal de Contas do Estado do Pará compõe-se de sete
(7) Jufzes, os quais terão o tftulo de Conselheiros.

Parágrafo único - O Tribunal de Contas do Estado, por deliberação da
maioria absoluta dos Jufzes efetivos, poderá dividir-se em Câmaras as quais
terão a composição e o funcionamento regulados pelo Regimento Interno.

Art. 4° - Os Jufzes do Tribunal de Contas do Estado serão nomeados
pelo Governador do Estado, depois de aprovada a indicação pela Assembléia
Legislativa, dentre brasileiros maiores de trinta anos de idade, de idoneidade
moral e notórios conhecimentos jurfdicos, econômicos, financeiros ou de
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administração pública, e terão as mesmas garantias, prerrogativas, venci-
mentos e impedimentos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Es-
tado.

Art. 33. - O Tribunal de Contas dará parecer prévio, no prazo de
sessenta dias, contados da data de entraga, no protocolo do mesmo, sôbre as
contas que o Governador do Estado deverá prestar, anualmente, à Assembléia
Legislativa, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão Legislativa.

Parágrafo primeiro. O prazo fixado na parte final do "ceput" dês te
artigo, para a prestação de contas do Governador do Estado, acêrca do exer-
creio financeiro encerrado será considerado cumprido com a remessa das
contas ao Tribunal de Contas do Estado, para efeito de parecer prévio, nos
têrmos do que estabelece a Constituição Estadual, ciente do fato a Assembléia
Legislativa.

Parágrafo segundo. As contas consistirão do relatório sôbre a execução
do orçamento e a situação da Administração financeira estadual e dos ba-

. lanças gerais do Estado, observados os padrões e normas de direito financeiro
em vigor, podendo o Tribunal de Contas requerer a apresentação de outros
elementos considerados necessários à elaboração do parecer ou determinar
inspeção "in-Ioco".

Parágrafo terceiro - Não atendendo o disposto nos parágrafos 1°e 2°
deste artigo, o Tribunal de Contas comunicará o fato à Assembléia Legislativa,
para os fins de direito.

Parágrafo quarto - O Tribunal de Contas deverá apresentar minucioso
relatório sobre os resultados do exercicio financeiro, louvando-se, no caso de
não apresentação das contas no prazo legal, nos elementos colhidos quando
do exercício de audotoria financeira e orçamentária.

Parágrafo quinto - O parecer, que será conclusivo, deverá consistir
numa apreciação geral do exercício financeiro findo e da execução do orça-
mento, assinalado, quanto à receita asndo, quanto à receita as omissões relati-
vas a operações de crédito e, quanto à despesa, os pagamentos irregulares,
quer feitos sem créditos, quer por ultrapassarem os créditos votados, bem
como os atos enquadrados no artigo 83, parágrafos 4~ 5°e 6°da Constituição
Estadual.

Art. 35. - Para recebimento de parecer prévio conclusivo, os Prefeitos
de todos os Municlpios deverão enviar, até o dia 31 de março do ano
subsequente ao vencido, a prestação de contas, referente ao exerctcio finan-
ceiro encerrado.

Parágrafo primeiro-O Tribunal de Contas emitirá o parecer conclusivo
dentro do prazo de 180 dias, contados da data de entrega da respectiva
prestação, no protocolo do mesmo, prazo êste que será interropido, quando
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da realização de diligência ou inspeção determinadas pelo Plenário do Tri-
bunal.

Parágrafo segundo - Inobservado, pela Administração Municipal, o
disposto neste artigo, o Tribunal de Contas comunicará o fato ao Governador
do Estado, para fins de ser decretada a intervenção do Município, nos têrmos
do que preceituam os artigos 29, número 1/1, e 30, parágrafo único, número
V, da Constituição Estadual, sem prejuízo das penalidades previstas na legisla-
ção federal e na estadual.

Parágrafo terceiro - A prestação de contas será instruída com os ele-
mentos relacionados no artigo 43, número 1/1, e o parecer prévio conclusivo
será emitido, de acôrdo com o preceito constante do artigo 43, parágrafo 3~
tomadas, caso sejam necessárias, as providências previstas no parágrafo 2°do
mesmo artigo.

Parágrafo quarto - A inobservância ou a oposição por parte da
Administração Municipal, à realização das medidas estabelecidas no artigo 43,
parágrafo 2°poderá, conforme manifestação do Tribunal de Contas, determi-
nar seja solicitada ao Governador do Estado a decretação da intervenção no
Município.

Parágrafo quinto - Somente por decisão de dois terços dos membros
da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer prévio emitido pelo
Tribunal de Contas do Estado .

Art. 2° - Nos demais artigos do Decreto-lei n. 20, de 18 de junho de
1969, onde houver a expressão Ministro adotar-se-á a de Juiz.

Art. 3° - Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação revo-
gadas as disposições em contrário.

Palácio do Governo do Estado do Pará, em 9 de dezembro de 1969.

Ten. Cel. ALACID DA SILVA NUNES
Governador do Estado

Georgenor de Souza Franco
Secretário de Estado de Governo

Dr, Salvador Range. de Borborema
Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Estado do

Interior e Justiça
Gen. R-I Rubens Luzio Vaz

Secretário de Estado da Fazenda
Eng. José Maria de Azevedo Barbosa

Secretário de Estado da Viação e Obras Públicas
Dr, Emani Guilherme Femandes de Motta

Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Estado de Saúde Pública



-213-

Dr. Acyr de Jesus Neves de Barros Pereira
Secretário de Estado de Educação

Eng. Agr~Sebastião Andrade
Secretário de Estado de Agricultura

Major Antônio Calvis Moreira
Secretário de Estado de Segurança Pública

* * *
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DECRETO-LEI N. 20 - DE 18 DE JUNHO DE 1969

Dispõe sôbre a LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO PARÁ.

o Governador do Estado, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Art. 2~parágrafo 1~do Ato Institucional n. 5, de 13de dezembro de
1968, combinado com o Art. 1~ do Ato Complementar n. 49, de 27 de
fevereiro de 1969, decreta a seguinte:

LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

TITULO I
DA ORGANIZAÇÃO

CAPITULO I
DA SEDE E DA COMPOSIÇÃO

Art. 1° - O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA, órgão
destinado à fiscalização financeira e orçamentária do Estado e dos Muni-
cípios, em colaboração com o Poder Legislativo, tem a sua sede na cidade de
Belém, e jurisdição em todo o território estadual.

Art. 2° - O TRIBUNAL DE CONTAS compõe-se de nove Ministros.
Parágrafo primeiro - Êste número não poderá ser reduzido e só será

aumentado por proposta do TRIBUNAL DE CONTAS.
Parágrafo segundo - O TRIBUNAL DE CONTAS, por deliberação da

maioria absoluta dos Ministros efetivos, poderá dividir-se em Câmara, as quais
terão a composição e o funcionamento regulados pelo Regimento Interno.

Art. 3° - Funcionam no TRIBUNAL DE CONTAS, como partes inte-
grantes de sua organização:

I - As Auditorias

" O Ministro Público
JJI - Os Serviços Auxiliares

CAPITULO 11
DOS MINISTROS

Art. 4° - Os Ministros do TRIBUNAL DE CONTAS serão nomeados
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pelo Governador do Estado, depois de aprovada a indicação pela Assembléia
Legislativa, dentre brasileiros, maiores de trinta anos de idade, de idoneidade
moral e notórios conhecimentos juridicos, econômicos, financeiros ou de
administração pública, e terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimen-
tos e impedimentos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça.

Art. 5' - t vedado aos Ministros intervir no julgamento de interêsse
próprio, no de parente ou afim, até o segundo grau inclusive.

Art. 6° - Não poderão exercer, contemporaneamente, o cargo de Mi-
nistro, parentes consagulneos ou afins, na linha ascendente ou descendente e
na linha colateral, até o segundo grau inclusive.

Parágrafo único - A incompatibilidade resolve-se:
I - Antes da posse, contra o último nomeado ou contra o menos

idoso se nomeados na mesma data.
II - Depois da posse, contra o que lhe deu causa, e se a ambos imputá-

vel, contra o que tiver menos tempo de serviço.
Art. 7° - Os Ministros tomarão posse perante o Presidente do TRIBU-

NAL DE CONTAS, dentro de trinta dias, contados da publicação do' ato de
nomeação, no Diário Oficial.

Parágrafo primeiro - Este prazo poderá ser prorrogado, por mais trin-
ta dias, por solicitação escrita do interessado ao TRIBUNAL DE CONTAS.

Parágrafo segundo - No ato de posse, os Ministros prestarão o com-
promisso estabelecido no Regimento Interno.

Parágrafo terceiro - Antes da posse, o Ministro apresentará o laudo
médico de aprovação em inspeção de saúde e provará a regularidade de sua
situação militar e eleitoral.

Parágrafo quarto - No ato da posse, o Ministro apresentará as declara-
ções de bens e de acumulação de cargos.

Art. 8° - Depois de nomeados e empossados, osMinistros só perderão
seus cargos por efeito de sentença judiciária, exoneração a pedido ou motivo
de incompatibilidade, nos têrmos dos artigos 4°e 6~reconhecida pela absoluta
dos Ministros efetivos.

Art. 9° - Os Ministros, após um ano de exercicio, terão direito a ses-
senta dias de férias, por ano, que poderão ser consecutivas ou divididas em
dois perlodos de trinta dias cada.

Parágrafo primeiro - O Regimento Interno fixará regras a serem ado-
tadas na organização da escala de férias dos Ministros, não podendo gozá-Ias,
simultaneamente, mais de dois.

Parágrafo segundo - Por deliberação da maioria absoluta dos Ministros
efetivos, as férias correspondentes a um dos periodos de trinta dias, poderão
ser coletivas.

Parágrafo terceiro - As licenças para tratamento de saúde, por motivo
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de doença em pessoa da famflia para tratar de interêsse particular e em outros
casos, serão regulados pelas normas constantes do Código Judiciário do Es-
tado, pertinentes aos Desembargadores.

CAPITULO III
DA PRESIDÊNCIA

Art. 10 - O Presidente e o Vice-Presidente do TRIBUNAL DE CON-
TAS, serão eleitos por seus pares, conforme processo estabelecido no Regi-
mento Interno, para mandato correspondente a um ano civil, renovável por
dois períodos.

Art. 11. - Além das atribuições conferidas pelo Regimento Interno,
compete ao Presidente:

I - Dirigir o TRIBUNAL DE CONTAS e seus serviços.
II - Dar posse aos Ministros, aos Auditores, ao Procurador, aos Sub-

Procuradores, ao Secretário, ao Sub-Secretário e aos Chefes de Serviço.
111 - Expedir atos de nomeação, demissão, exoneração, remoção,

aposentadoria, e outros relativos aos funcionários do TRIBUNAL DE
CONTAS.

I V - Organizar. com o suxüio do Secretário, o relatório conclusivo de
que trata o artigo 33, parágrafo 4~

Art. 12. - Além das atribuições regimentais, compete ao Vice-Presi-
dente substituir o Presidente nas licenças, férias, faltas ou impedimentos,
praticando todos os atos de suas atribuições.

CAPITULO IV
DAS AUDITORIAS

Art. 13. - As Auditorias serão execidas pelos Auditores.
Parágrafo único - Os Auditores, em número de oito, serão nomeados

pelo Governador do Estado, mediante concurso de provas e títulos, dentre os
brasileiros, bacharéis em Direito, Ciências Contábeis, Economia ou Adminis-
tração.

Parágrafo segundo - O concurso será presidido por comissão examina-
dora da qual participará, obrigatoriamente, um Ministro que será o seu Presi-
dente, sendo os demais membros designados pelo TRIBUNAL DE CONTAS.

Parágrafo terceiro - Em igualdade de condições, terão preferência pa-
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ra preenchimento das vagas, os funcionários da Secretaria do TRIBUNAL DE
CONTAS, e a seguir, os da Secretaria do Ministério Público.

Art. 14. - Os Auditores estão sujeitos aos seguintes impedimentos:
I - Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função

pública, salvo um cargo de magistério e nos casos previstos na Constituição
Estadual.

li - Exerer atividades político-partidária.
111 - Exercer comissão remunerada, inclusive em órgãos de controle

financeiro da Administração Direta ou Indireta, ressalvado o disposto no
artigo 19.

IV - Exercer emprego particular, ser comerciante, sócio, gerente ou
diretor de sociedades comerciais.

V - Patrocinar interêsse de pessoas jurídicas de direito público, par-
tidos políticos, sociedades paraestatais, sociedades de economia mista e em-
presas concessionárias de serviços públicos ou entidades, cujos atos sejam
susceptlveis de apreciação do TRIBUNAL DE CONTAS, como também
causas eleitorais.

VI - Celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, autar-
quia, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço pú-
blico, salvo quando o contrato obedecer normas uniformes.

Parágrafo único - Não se incluem os impedimentos do número IVo
exercício do magistério, e de emprego particular em entidade, sociedade ou
empresa, cujos atos não sejam susceptíveis de apreciação do TRIBUNAL DE
CONTAS e a participação como acionista de sociedades anônimas ou em
comandita por ações.

Art. 15. - Respeitadas as situações já existentes, aplica-se aos Audito-
res entre si, e aos Auditores em relação ao Ministros, o disposto no artigo 6~

Art. 16. - Os Auditores, depois de nomeados e empossados, só per-
derão o cargo por sentença judiciária, condenação em processo adminis-
trativo, exoneração a pedido ou motivo de incompatibilidade nos termos dos
artigos 6°e 14~reconhecida pela maioria absoluta dos Ministros efetivos.

Art. 17. - Aos Auditores, aplica-se no que couber, o disposto nos
artigos r e 9° e parágrafo 1odo artigo 29, exceto o parágrafo segundo do
artigo 9°.

Art. 18. - Os Auditores substituirão os Ministros, nas licenças, férias,
faltas ou impedimentos dêstes, bem como nos casos de vacância, observada
sempre a ordem de antiguidade no cargo e, em caso de igualdade, o substituto
será o mais idoso.

Parágrafo primeiro - Os Auditores, por convocação do Presidente, po-
derão substituir os Ministros, para efeito de quorum nas sessões.

Parágrafo segundo - Nas substituições superiores a 30 dias, o Auditor
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perceberá a diferença de vencimentos correspondentes aos dias em que fun-
cionar como Ministro.

Art. 19. - Os Auditores, desde que concordem, somente poderão ser
colocados à disposição de órgãos federais e entidades estaduais e municipais
não fiscalizadas pelo TRIBUNAL DE CONTAS, e sempre com a anuência da
maioria absoluta dos Ministros efetivos.

Art. 20. - Compete aos Auditores:
I Preparar e relatar os Processos.

/I - Substituir os Ministros na forma do artigo 18.
III - Exercer as atribuições conferidas no Regimento Interno.
Parágrafo único - Aplica-se aos Auditores o disposto no artigo 50.

CAPITULO V
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 21. - O Ministério Público, junto ao TRIBUNAL DE CONTAS,
compõe-se de um Procurador e três Sub-Procuradores.

Art. 22. - O Procurador será nomeado, por acesso, pelo Governador
do Estado, mediante escolha de um dos Sub-Procuradores efetivos.

Art. 23. - Os Sub-Procuradores serão nomeados pelo Governador do
Estado, mediante concurso de títulos e provas, presidido por comissão exami-
nadora, da qual participarão, obrigatoriamente, um Ministro, que será o seu
Presidente, e o Procurador, sendo os demais membros designados pelo TRI-
BUNAL DE CONTAS.

Parágrafo primeiro - Só será admitido ao concurso candidato que
apresentar título de Bacharel em Direito.

Parágrafo segundo - Em igualdade de condições, terão preferência
para o preenchimento das vagas os funcionários da Secretaria do Ministério
Público e a seguir os da Secretaria do TRIBUNAL DE CONTAS, desde que
satisfaçam as exigências do parágrafo primeiro.

Art. 24. - O Procurador e os Sub-Procuradores, ainda que em disponi-
bilidade, não poderão exercer qualquer outra função pública, salvo um cargo
de Magistério e nos casos previstos na Constituição Estadual.

Art. 25. - O Ministério Público disporá de quadro próprio para o seu
pessoal, com organização e atribuição fixadas em lei e no seu Regimento
Interno, aprovado por decreto do Poder Executivo.

Art. 26. - Compete ao Procurador:
I - Promover a defesa dos interesses da Administração e da Fa-

zenda Pública.
/I - Comparecer às sessões do TRIBUNAL DE CONTAS e intervir
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nos processos de tomada de contas, de concessão inicial de aposentadoria,
refromas, pensões, contratos, aberturas de créditos, transferências de dotações
e outros referidos no Regimento Interno do TRIBUNAL DE CONTAS.

111 - Dizer de direito, verbalmente ou por escrito, por deliberação
do Plenário, a requerimento de qualquer Ministro ou por distribuição do
Presidente, nos assuntos sujeitos à decisão do TRIBUNAL DE CONTAS.

I V - Levar ao conhecimento dos órgãos competentes qualquer crime
contra a fé pública ou contra a administração pública, que for constatado,
quando da inspeção dos papéis sujeitos ao exame do TRIBUNAL DE CON-
TAS e cujo responsável o haja praticado no exerci cio de suas funções.

V - Interpor recursos.
VI - EX{:lDr,em relatório anual,· que será anexo ao do TRIBUNAL

DE CONTAS #J andamento da execução das sentenças.
VII - Representar ao TRIBUNAL DE CONTAS contra a ilegalidade

de qualquer despesa, inclusive, decorrente de contratos, aposentadorias,
reformas ou pensões.

VIII - Representar ao TRIBUNAL DE CONTAS contra os que em
tempo, não houverem apresentado as suas contas, nem entregue os docu-
mentos de sua gestão e contra os responsáveis em alcance, requerendo as
medidas cabivéis.

IX - Exercer todos os poderes que, explicita ou implicitamente, lhe
forem conferidos nesta lei.

Parágrafo único - Desde que inerentes à sua competência e jurisdição,
o TRIBUNAL DE CONTAS, poderá em seu Regimento Interno, dar outras
atribuições ao Ministério Público.

Art. 27. - Aos Sub-Procuradores compete auxiliar o Procurador, por
determinação deste, nas atribuições da Procuradoria e substitui-Io nas licen-
ças, férias, faltas ou impedimentos.

Parágrafo único - Na substituição referida, será observada a ordem de
antiguidade no cargo e em caso de igualdade, o substituto será o mais idoso.

Art. 28. - Aplica-se ao Procurador e aos Sub-Procuredores, no que
couber, o disposto nos artigos 50., 70., e 90., exceto o parágrafo 20. do artigo
90.

CAPITULO VI
DOS SERVIÇOS AUXILIARES

Art. 29. - Disporá o TRIBUNAL DE CONTAS de quadro próprio
para seu pessoal, com a organização e as atribuições que forem fixadas no
Regimento Interno.
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Parágrafo primeiro - Aos funcionários do TRIBUNAL DE CONTAS
ficam aplicadas, no que couber, as disposições do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado, não podendo os mesmos patrocinar, direta ou indi-
retamente, interesse de pessoas ou entidades sujeitas à jurisdição do TRIBU-
NAL sob pena de demissão.

Parágrafo segundo - Os Serviços Auxiliares compreendem:
I A Secretaria

II - O Gabinete da Presidência
"I - O Gabinete dos Ministros
Art. 30. - A Secretaria será chefiada pelo Secretário, com auxílio do

Sub-Secretário, e $pá organizada, levando em conta a conveniência do servi-
ço, a eficiência e a rapidez da fiscalização financeira e orçamentária.

Art. 31. - A organização e as atribuições da Secretaria, do Gabinete
da Presidência e do Gabinete dos Ministros, serão especificadas no Regimento
Interno.

TITULO 11
DA COMPETÊNCIA E DA JURISDIÇÃO

CAPITULO I
DA COMPETÊNCIA

Art. 32. - A competência do TRIBUNAL DE CONTAS decorre de
sua condição de órgão destinado à ficalização financeira e orçamentária, com-
prrendendo a apreciação das contas do Govêrno do Estado e dos Prefeitos de
todos os Municipios, o desempenho das funções de auditoria, sobre as contas
das unidades administrativas dos três Poderes do Estado, autarquias estaduais
e municipais e das Prefeituras Municipais, e o julgamento da regularidade das
contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos,
e da legalidade, no âmbito estadual, das concessões iniciais de aposentadorias,
reformas e pensões.

Art. 33. - O TRIBUNAL DE CONTAS dará parecer prévio, no prazo
de sessenta dias contados da data de entrega, no protocolo, do mesmo, sobre
as contas que o Governador do Estado deverá prestar à Assembléia Legis-
lativa, até o dia 31 de julho do ano seguinte ao exerci cio financeiro encer-
rado.

Parágrafo primeiro - Para os fins do disposto neste artigo, as contas
do Governador do Estado, deverão ser enviadas do TRIBUNAL DE CONTAS,
até o dia 30 de abril.

Parágrafo segundo - As contas consistirão do relatório sôbre a exe-
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cução do orçamento e a situação da administração financeira estadual e dos
balanços gerais do Estado, observados os padrões e normas de direito tinen-
ceiro em vigor, podendo o TRIBUNAL DE CONTAS requerer a apresentação
de outros elementos considerados necessários à elaboração do parecer ou
determinar inspeções in-loeo

Parágrafo terceiro - Não atendido o disposto nos parágrafos 10 e 20

dêste artigo o TRIBUNAL DE CONTAS comunicará o fato à Assembléia
Legislativa, para os fins de direito.

Parágrafo quarto - O TRIBUNAL DE CONTAS deverá apresentar mi-
nucioso relatório sobre os resultados do exercício financeiro, louvando-se no
caso de não apresentação das contas no prazo legal, nos elementos colhidos
quando do exercício de auditoria financeira e orçamentária.

Parágrafo quinto - O parecer, que será conclusivo, deverá consistir
numa apresentação geral do exercício financeiro findo e da execução do
Orçamento, assinalando, quanto à receita, as omissões, relativas a operações
de crédito, e, quanto à despesa, os pagamentos irregulares, quer feitos sem
créditos, quer por ultrapassarem os créditos, bem como atos enquadrados no
artigo 84, parágrafo 40., 50., e 60., da Constituição Estadual.

Art. 34. - As contas dos órgãos dos Poderes Legislativos e Judiciário,
deverão ser apresentadas ao TRIBUNAL DE CONTAS dentro do prazo fixado
no artigo 51.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se às contas da Presi-
dência do TRIBUNAL DE CONTAS e do Ministério Público, junto ao TRI-
BUNAL.

Art. 35. - Para recebimento de parecer prévio conclusivo, os Prefeitos
de todos os Municípios deverá enviar, até o dia 31 de março do ano subse-
quente ao vencido, a prestação de contas referente ao exercício financeiro
encerrado.

Parágrafo primeiro- O TRIBUNAL DE CONTAS emitirá o parecer
conclusivo dentro do prazo de 180 dias, contados da data de entrega da
respectiva prestação, no protocolo do mesmo, prazo este que será interrom-
pido, quando da realização de diligência ou inspeção, determinadas pelo Ple-
nário do TRIBUNAL.

Parágrafo segundo - Inobservado, pela administração municipal, o dis-
posto neste artigo, o TRIBUNAL DE CONTAS comunicará o fato ao Gover-
nador do Estado, para fins de ser decretada a intervenção do Município, nos
termos do que preceituam os artigos 29, número 11I, e 30, parágrafo único,
número I V, da Constituição Estadual, sem prejuízo das penalidades previstas
na Legislação federal e na estadual.

Parágrafo terceiro - A prestação de contas será instruída com os ele-
mentos relacionados no artigo 43, número 1/, e o parecer prévio conclusivo
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será emitido de acôrdo com o preceito constante do artigo 43, parágrafo 30.,
tomadas, caso sejam necessárias, as providências previstas no parágrafo 20., do
mesmo artigo.

Parágrafo quarto - A inobservância ou a posição por parte da Admi-
nistração Municipal, à realização das medidas estabeleci das no artigo 43, pará-
grafo 20. poderá, conforme manifestação do TRIBUNAL DE CONTAS, de-
terminar seja solicitada ao Governador do Estado a decretação da intervenção
no Município.

Parágrafo quinto - Qualquer decisão tomada pelas Câmaras Muni-
cipais, contrária às conclusões constantes do parecer prévio, será apreciada em
grau de recurso ex-officio, pela Assembléia Legislativa.

Parágrafo sexto - As decisões de que trata o parágrafo anterior só
poderão ser tomadas por dois terços dos Vereadores presentes.

Parágrafo sétimo - Se a Câmara Municipal não se pronunciar, no pra-
zo de sessenta dias, após o recebimento do parecer, este será tido como aceito
para todos os efeitos jurídicos.

Parágrafo oitavo - O prazo estabelecido no parágrafo anterior será
interrompido nos seguintes casos:

I - Durante os períodos do recesso da Câmara Municipal.
/! - Se o Plenário da Câmara Municipal julgar necessário solicitar es-

clarecimentos ao TRIBUNAL DE CONTAS, acerca da prestação de contas em
exame.

Art. 36 - Nos casos de intervenção nos Municípios finda esta, o inter-
ventor, no prazo de dez dias, encaminhará suas contas ao Governador do
Estado, para envio à Assembléia Legislativa, após parecer prévio do TRI-
BUNAL DE CONTAS.

Parágrafo primeiro - Recebidas as contas do Interventor pelo Gover-
nador do Estado. êste, no orazo de dez dias, as remeterá ao TRIBUNAL DE
CONTAS, para efeito do disposto neste artigo.

Parágrafo segundo - Emitido o parecer prévio conclusivo, pelo TRI-
BUNAL DE CONTAS, no prazo de sessenta dias, a partir da entrega, no
protocolo do mesmo, das contas referidas, estas serão devolvidas ao Gover-
nador do Estado para que, no prazo de dez dias, as envie à Assembléia
Legislativa, para fins do disposto no artigo 33, da Constituição Estadual.
aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo terceiro do artigo 35.

Art.37 - Compete ao TRIBUNAL DE CONTAS:
I - Exercer as funções de auditoria financeira e orçamentária sobre

as contas das unidades administrativas dos três Poderes do Estado, de todos os
Municfpios e das autarquias estaduais e municipais.

/! - Julgar da regularidade das contas dos ordenadores da despesa,
administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos.
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III - Julgar, no âmbito estadual, da legalidade de concessões iniciais
de aposentadorias, reformas e pensões.

IV - Representar ao Poder Executivo e à Assembléia Legislativa
sôbre irregularidades e abusos que verificar no exercício de controle da admi-
nistração financeira e orçamentária.

V - Assinar prazo razoável para que o órgão da administração pú-
blica adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se veri-
ficar de ofício ou mediante provocação do Ministério Público, ou das audi-
torias e demais órgãos auxiliares, a ilegalidade de qualquer despensa, inclusive
decorrente de abertura de créditos adicionais, contratos, aposentadorias, re-
formas e pensões.

VI - Sustar a execução do ato, em caso de não atendimento da
determinação do item anterior em relação aos contratos.

VII - Solicitar à Assembléia Legislativa a sustação do ato ou outras
medidas que julgar necessárias ao resguardo dos objetivos legais, em caso de
não atendimento da determinação do item V, na hipótese de contrato.

VIII - Velar pela entrega, na forma e prazos constitucionais e legais,
das importâncias devidas aos Municípios, deduzíveis da arrecadação estadual,
fiscalizando a aplicação das importâncias entregues.

IX - Registrar as declarações de bens na forma do artigo 69.
X - Examinar, em face das limitações constitucionais, os atos legis-

lativos estaduais e municipais, inclusive das autarquias e órgãos sujeitos à sua
jurisdição, que fixem remuneração do funcionalismo civil e militar, membros
do Poder Judiciário, integrantes do Ministério Público e titulares de mandatos
eletivos.

XI - Realizar as inspeções que julgar necessárias, nos órgãos sujeitos
à sua jurisdição.

Parágrafo primeiiro - Para fins do disposto no item X deste artigo, a
autoridade que sancionar, promulgar ou expedir o ato legislativo, o enviará ao
TRIBUNAL DE CONTAS, no prazo de quinze dias, contados da data de
publicação.

Parágrafo segundo - Quando o TRIBUNAL DE CONTAS, no exer-
cício de suas atribuições, verificar a existência de atos que constituam crimes
ou infrações político-administrativas, representará, através do Ministério PÚ-
blico, aos órgãos competentes, dando ciência da representação ao Ministério
da Justiça e aos Poderes Executivos e Legislativo do Estado.

Art.38. - Compete ainda ao TRIBUNAL DE CONTAS:
I - Elaborar e alterar o seu Regimento Interno.

/I - Organizar seus serviços, prover-lhe os cargos na forma da lei, e
praticar todos os atos inerentes à vida funcional de seu pessoal administrativo.

/lI - Eleger o Presidente, o Vice-Presidente e dar-Ihes posse.
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I V - Presidir, através de comissão examinadora, à realização de con-
cursos, para provimento dos cargos de Sub-Procurador e Auditor.

V - Conceder, conforme normas regimentais, licença e férias dos
Ministros, Auditores, Procurador, Sub-Procumdores, Secretário, Subsecretá-
rio, Chefes de Serviço e demais funcionários da Secretaria.

VI - Propor ao Poder competente a criação ou extinção de cargos e
a fixação dos respectivos vencimentos, ouvido o Poder Executivo sobre as
repercussões financeiras.

VII - Decidir sobre as incompatibilidades dos Ministros e Auditores.
VIII - Prestar informações aos Poderes Estaduais, exceção feita aos

assuntos da sua economia interna.
IX - Responder, sobre matéria de sua competência, às consultas

que lhe forem feitas em tese, pelos órgãos ou pessoas sujeitas à sua jurisdição.
X - Propor ao Poder competente o aumento do número de seus

membros, ouvido o Poder Executivo.
XI Expedir as instruções necessárias à execução desta lei e de seus

atos.
XII Estabelecer prejulgados; na forma prescrita no Regimento ln-

terno.
XIII - Solicitar ao Governador do Estado a decretação de inter-

venção nos Municípios, nos têrmos do artigo 35, parágrafos 2°e .4~
XIV - Orientar, diretamente ou em cooperação com instituições pú-

blicas ou privadas, às pessoas ou órgãos sob sua jurisdição, quanto ao controle
externo da administração financeira e orçamentária do Estado e dos Municí-
pios.

XV - Apresentar projetos de lei sobre matéria de sua competência.
XVI Apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder

Público.
XVII - Exercer todos os poderes que, explícita ou implicitamente, lhe

forem conferidos nesta lei, na ordem constitucional, na legislação federal ou
estadual.

CAPITULO 11
DA JURISDIÇÃO

Art. 39. - O TRIBUNAL DE CONTAS tem jurisdição própria e pri-
vativa sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência, a qual abrange
todo aquele que arrecadar ou gerir dinheiros, valores e bens do Estado e dos
Municípios, inclusive suas autarquias, ou pelos quais um e outros respondem,
bem como quando houver expressa disposição legal, os administradores de
outras entidades.
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Parágrafo único - A jurisdição do TRIBUNAL DE CONTAS abrange
também os herdeiros, fiadores e representantes dos responsáveis.

Art. 40. - Estão sujeitos à tomada de contas e só por ato do TRI-
BUNAL DE CONTAS podem ser liberados de sua responsabilidade:

I Os ordenadores de despesas.
II - As pessoas enquadradas no artigo 39.

/lI - Todos os servidores públicos civis ou militsres ou qualquer
pessoa ou entidade estipendiada pelos cofres públicos ou não, que derem
causa à perda, subtração ou estrago de valores, bens e material do Estado ou
dos Municípios, inclusive suas eutsrquies, ou pelos quais um e outros sejam
responsáveis.

IV - As pessoas ou entidades que utilizem dinheiros públicos decor-
rentes de auxílios ou subvenções estadual ou municipal a qualquer título.

V - Todos quantos, por expressa disposição de lei, lhe devam prestsr
contas.

TITULO III

DA AUDITORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Art. 41. - A auditoria financeira e orçamentária tem por fim a fisca-
lização financeira e orçamentária das pessoas sujeitas à jurisdição do TRI-
BUNAL DE CONTAS e será exercida sobre as contas das unidades adminis-
trativas dos três Poderes do Estudo, sobre todas as Prefeituras Municipais e as
autarquias estsdueis e municipais.

Art. 42. - Para o exercício da auditoria financeira e orçamentária o
TRIBUNAL DE CONTAS:

I - Receberá, dos órgãos competentes, os seguintes documentos:
a) Cópia autenticada da lei orçamentária anual e seus anexos.
bl - Cópia autenticada dos orçamentos plurianuais de investimentos.
c) - Cópia autenticada dos atos de autorização e abertura de créditos

adicionais e das transferências de dotações.
d} - Cópia autenticada dos processos de adiantamento.
e) - Uma via dos contratos.
f) - Rol dos responsáveis por dinheiros, valores ou bens públicos, in-

clusive das autarquias.
g) - Balancetes trimestrais da Receita e da Despesa, acompanhados da

respectiva comprovação.
h) - Uma via dos relatórios dos órgãos encarregados do controle in-

terno.
/I - Requisitará, a qualquer tempo, as informações, dados os doeu-
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mentos que considerar imprescindíveis para o exercício de sua ação fiscali-
zadora.

111 - Procederá às inspeções ín-looo. sempre que as julgar necessárias
Parágrafo primeiro - Os documentos relacionados nas al/neas "a",

"b", "c" e "e", do item I, serão cadastrados, para efeito do disposto no
parágrafo 40., do artigo 84, da Constituição Estadual, e deverão ser remetidos
ao TRIBUNAL DE CONTAS antes da sua execução.

Parágrafo segundo - O rol dos responsáveis mencionado neste artigo,
item I, alínea T", relacionará completa e circunstanciadamente todos
quantos tenham recebido, administrado, despendido ou tenham sob sua
guarda dinheiros, valores ou bens públicos, do Estado ou dos Municípios,
inclusive de suas autarquias ou de outras entidades, que, por força de lei,
estejam subordinadas à jurisdição do TRIBUNAL DE CONTAS.

Parágrafo terceiro - As autoridades competentes remeterão ao TRI-
BUNAL DE CONTAS até o dia quinze do mês de março de cada ano, o rol
referido no parágrafo anterior, comunicando, obrigatoriamente, dentro do
prazo de quinze dias, qualquer modificação ocorrida.

Parágrafo quarto - Para efeito de controle das verbas destinadas aos
responsáveis, a Secretaria de Estado de Finanças, encaminhará ao TRIBUNAL
DE CONTAS, dentro do prazo de dez dias, a contar da data de sua emissão, as
terceiras vias das fichas de pagamento, ficando, ainda, obrigada a comunicar
imediatamente os casos de reclassificação, cancelamento ou retôrno de paga-
mentos.

Parágrafo quinto - No caso de inobservância do disposto nos parágra-
fos 30. e 40. deste artigo, as autoridades que forem obrigadas à remessa
especificada neste artigo, além das penas disciplinares a que estiverem sujeitas,
ficam passíveis de multa até cinquenta por cento de seus vencimentos men-
sais, imposta pelo TRIBUNAL DE CONTAS.

Parágrafo sexto - As autarquias estaduais e municipais remeterão, ao
TRIBUNAL DE CONTAS, os seguintes elementos:

I - Cópia autenticada do Orçamento para o exercício, com seus
respectivos anexos, devidamente aprovado na forma da lei.

/I Cópia autenticada do ato ou deliberação que aprovar o Orça-
mento.

/lI - Cópia antenticada dos atos de abertura dos créditos adicionais,
bem como das transferências de dotações, comprovadas com cópia auten-
ticada dos atos que autorizam a aprovação.

111 - Cópia autenticada dos atos de abertura dos créditos
V - Balancete anual da receita e despesa, acompanhado da respecti-

va comprovação.
VI - Relatório anual da administração e balanços do exercício encer-
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rado, atendidos, no que couber, os padrões e normas de direito financeiro em
vigor.

VII - Cópia do parecer dos órgãos internos que devem se pronunciar
sobre a aprovação dos balanços e contas.

Parágrafo sétimo - As inspeções "in-loeo", somente serão realizadas
por iniciativa da Auditoria ou do Plenário, no primeiro caso ciente êste atra-
vés do Presidente.

Parágrafo oitavo - Nenhum processo, documento ou informação, po-
derá ser sonegado ao TRIBUNAL DE CONTAS em suas inspeções a qualquer
pretexto.

Parágrafo nono - Em caso de sonegação, o TRIBUNAL DE CONTAS
assinará para a apresentação da documentação ou informação desejada e, não
sendo atendida, comunicará o fato à autoridade competente para as medidas
cabíveis.

Parágrafo décimo - Se, de qualquer modo, o TRIBUNAL DE CON-
TAS não vier a ser atendido, o fato será comunicado à ASSEMBLtlA LEGIS-
LA TlVA, sujeitando-se as autoridades responsáveis às penalidades aplicáveis.

Parágrafo décimo-primeiro - Os contratos em que forem partes as uni-
dades administrativas dos três Poderes do Estado, as Prefeituras Municipais, as
autarquias do Estado e dos Municípios, e os demais órgãos sujeitos à juris-
dição do TRIBUNAL DE CONTAS, terão uma de suas vias remetidas ao
TRIBUNAL para efeito de exame e cadastramento, constituindo-se essa re-
messa condição indispensável ao início da execução do contrato.

Parágrafo décimo-segundo - Quando se tratar de contratação de
pessoal, o pagamento do contratado só poderá ser efetivado quando com-
provada pelo órgão contratante, a remessa de uma das vias do contrato ao
TR IBUNAL DE CONTAS, a qual deverá ser acompanhada dos elementos que
demonstrem o atendimento de todas as exigências legais, inclusive declaração
positiva ou negativa de acumulação de cargos.

Parágrafo décimo-terceiro - No caso de inobservância do disposto nos
parágrafos décimo-primeiro e décimo-segundo, dêste artigo, as autoridades
responsáveis ficam passíveis de multa até cinquenta por cento de seus ven-
cimentos, imposta pelo TRIBUNAL DE CONTAS, sem prejuízo de respon-
derem pelos danos causados ao patrimônio público.

Parágrafo décimo-quarto - Em se tratando de suxüio ou subvenção
estadual ou municipal a qualquer título, a Secretaria de Finanças ou órgão
equivalente no Município, não poderá pagar o auxílio ou subvenção do exer-
cício subsequente, sem a prova de ter sido entregue ao TRIBUNAL DE
CONTAS a prestação de contas anterior.

Art. 43. - Para efeito de fiscalização financeira e orçamentária, todas
as Prefeituras deverão remeter ao TRIBUNAL DE CONTAS os seguintes ele-
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mentos:
Uma via de todos os documentos relacionados no artigo 42, item

II - Trimestralmente, até o dia 30 do mês subsequente ao trimestre
vencido, balancetes da receita e da despesa realizadas, acompanhados dos
respectivos comprovantes.

111 - Até o dia trinta e um de março do ano subsequente ao exercício
encerrado:

a) Balanço orçamentário;
b) Balanço Financeiro;
c) Balanço Patrimonial;
d] Demonstração das variações patrimoniais;
e) Quadro demonstrativo da receita e da despesa, segundo as categorias

econômicas;
f) Demonstração da despesa pelas funções, segundo as categorias eco-

nômicas;
g) Demonstração da despesa pelas categorias econômicas, segundo as

funções;
h) Demonstração da despesa pelas unidades orçamentárias, segundo as

categorias econômicas;
i) Demonstração da despesa pelas unidades orçamentárias, segundo as

funções;
j) Quadro comparativo da receita orçada com a arrecadada;
k) Quadro comparativo da despesa autorizada com a realizada;
I) Demonstração da divide fundada interna;
m] Demonstração da dtvids flutuante;
n] Inventário geral;
o) Inscrição dos restos a pagar;
p) Inscrição da divide ativa;
q) Quadro comparativo do balanço do exercido encerrado com o ante-

rior;
r) Demonstração das operações de créditos realizadas;
s} Extrato das Contas Correntes Bancárias.
Parágrafo primeiro - Para a confecção dos elementos solicitados no

item 111,deverão ser observados rigorosamente os padrões e normas de direito
financeiro em vigor.

Parágrafo segundo - Para o exame e fiscalização dos elementos de que
trata êste artigo, o TRIBUNAL DE CONTAS, poderá requisitar os informes,
dados ou documentos que julgar necessários, bem como realizar as inspeções
"ín-looo " de que trata o item 111,do artigo 42.

Parágrafo terceiro - O parecer prévio do TRIBUNAL DE CONTAS de



- 230-

que trata o artigo 35, será sempre acompanhado de minucioso relatório con-
clusivo sobre os resultados apurados na fiscalização financeira e orçamentária
do exercício encerrado.

Parágrafo quarto - No exercício de suas atribuições e fiscalização fi-
nanceira e orçamentária dos Municípios, o TRIBUNAL DE CONTAS repre-
sentará à Câmara de Vereadores, denunciando as irregularidades, ilegalidades e
abusos que encontrar, aplicando se necessário, o disposto no artigo 35, pará-
grafo 20 ..

Art. 44. - No exercício da auditoria financeira, o TRIBUNAL DE
CONTAS, de ofício ou mediante provocação do Ministério Público, se veri-
ficar a ilegalidade de qualquer despesa, inclusive as decorrentes de contratos,
aposentadorias, reformas e pensões, deverá:

I - Assinar prazo razoável para que o órgão de administração pública
adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei.

1/ - No caso de não ser atendido, sustar a execução do ato, exceto
em relação aos contratos.

1/1 - Na hipótese de contrato, solicitar à Assembléia Legislativa que
julgar necessárias ao resguardo dos objetivos legais.

Parágrafo primeiro - A impugnação será considerada insubsistente, se
a Assembléia Legislativa não se pronunciar a respeito, no prazo de trinta dias.

Parágrafo segundo - Se o Poder Executivo ordenar a execução de
qualquer ato de que trata o item 1/, deste artigo, o fato deverá contar do
relatório conclusivo do exercício financeiro encerrado, que acompanhará o
parecer prévio sobre as contas do Governador do Estado.

Art. 45. - O TRIBUNAL DE CONTAS, respeitados a organização e
funcionamento dos órgãos e entidades da administração estadual e municipal
e sem prejuízo de controle financeiro e orçamentário interno, regulamentará a
remessa de informes, dados ou documentos que julgar necessários para o
exercício de suas funções.

Art. 46. - No exercício de suas atribuições de controle da adminis-
tração financeira e orçamentária, o TRIBUNAL DE CONTAS representará ao
Poder Executivo e à Assembléia Legislativa sôbre irregularidades e abusos por
ele verificadas, no Estado ou nos Municípios.

Art. 47. - Sempre que o TRIBUNAL DE CONTAS, no exercício do
controle financeiro e orçamentário, e em consequência de irregularidade nas
contas de dinheiros arrecadados ou despendidos, verificar a configuração de
alcance, determinará a autoridade administrativa, providências no sentido de
saná-Ias, podendo também mandar proceder ao imediato levantamento das
contas, para a apuração dos fatos e identificação dos responsáveis.
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TITULO IV
Do julgamento

Art. 48. - O TRIBUNAL DE CONTAS:

I - Julgará da regularidade das contas das pessoas indicadas nos
artigos 39 e 40, mediante tomada de contas levantada pelas autoridades admi-
nistrativas.

/I - Julgará da legalidade das concessões iniciais de aposentadorias,
reformas e pensões do pessoal da Administração Estadual, com base na docu-
mentação do órgão competente.

/lI - Ordenará a prisão dos responsáveis que, com alcance julgado
em decisão definitiva ou intimados para dizerem sobre o alcance verificado,
em processo corrente, de tomada de contas, procurarem ausentar-se, ou aban-
donarem a função, emprêgo, comissão ou serviço, de que se acharem encarre-
gados. Essa prisão não poderá exceder de três meses. Findo esse prazo, os
documentos que servirem de base à decretação da medida coercitiva, serão
remetidos ao Procurador Geral do Estado para a instrução do respectivo
processo criminal. Essa competência conferida ao TRIBUNAL DE CONTAS,
não prejudica a do Governo e seus agentes, na forma da legislação em vigor,
para ordenar imediatamente a detenção provisória do responsável em alcance,
até que o TRIBUNAL DE CONTAS delibere sôbre ela, sempre que assim o
exigir a segurança na Fazenda Estadual ou Municipal, conforme o caso.

IV - Fixará, à revelia, o débito dos responsáveis que, em tempo, não
houverem apresentado as suas contas, nem devoldido os livros e documentos
de sua gestão.

V - Ordenará sequestro dos bens dos responsáveis ou seus fiadores,
em quantidade suficiente para a segurança da Fazenda Estadual ou Municipal,
conforme o caso.

VI - Mandará expedir quitação aos responsáveis que tiverem as suas
contas aprovadas.

V/I - Resolverá sôbre o levantamento dos sequestros oriundos de sua
decisão e ordenará a liberação dos bens sequestrados e sua respectiva entrega.

VIII - Julgará os embargos e as revisões interpostos na forma do Capí-
tulo I, do T/tulo V.

Art. 49. - As tomadas de contas serão:
I Organizadas pelos órgãos de Contabilidade.

II Certificadas pelos órgãos de controle financeiro e orçamentário
interno.

III - Acompanhadas de pronunciamento sobre a regularidade, por par-
te dos Chefes de órgãos do Governo do Estado ou Secretário de Estado, ou da
autoridade por estes delegadas quando se tratar de contas dos órgãos do
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Governo do Estado ou dos Secretários. Sendo as contas de unidade adminis-
trativas dos Poderes Legislativo e Judiciário, o pronunciamento caberá às
autoridades competentes.

IV - Acompanhadas de comunicação das providências que as autori-
dades referidas no item anterior tenham, porventura, tomado para resguardar
o interesse público e a probidade da aplicação dos dinheiros públicos.

Parágrafo único - A decisão do TRIBUNAL DE CONTAS será comu-
nicada à autoridade administrativa competente para que, no caso da regula-
ridade das contas, se cancele o nome do responsável no respectivo registro ou,
no caso de irregularidade, se adotem as providências destinadas a saná-Ias
dentro do prazo que o TRIBUNAL DE CONTAS fixar.

Art. 50. - O julgamento pelo TRIBUNAL DE CONTAS da regula-
ridade das contas dos administradores das entidades autárquicas do Estado e
dos Municípios e das que, por força de lei, devam prestar contas, será feito à
base dos seguintes documentos, que lhe deverão ser apresentados pelos admi-
nistradores:

I - O relatório anual e os balanços orçamentário, financeiro e patri-
monial e demonstração das variações patrimoniais da entidade.

1/ - O parecer dos órgãos internos que devam dar seu pronunciamen-
to sobre as contas.

III - O certificado da auditoria externa a entidade sobre a exatidão do
balanço.

Parágrafo primeiro - A decisão do TRIBUNAL DE CONTAS, que po-
derá ser precedida de inspeção, na forma do artigo 42, número 1/1, será
comunicada à entidade e à autoridade administrativa a que estiver vinculada.

Parágrafo segundo - Quando o assunto justificar, o TRIBUNAL DE
CONTAS fará comunicação ao Governador do Estado e à Assembléia Legis-
lativa.

Art. 51. - No preparo dos processos referidos nos artigos 49 e 50 para
julgamento pelo TRIBUNAL DE CONTAS, será observado o seguinte:

I - Remessa das prestações de contas trimestrais pelos responsáveis,
impreterivelmente, até o dia 30 do mês subsequente ao trimestre vencido,
acusando se houver, o saldo disponível, devendo o levantamento anual das
contas acompanhar a última prestação de contas.

/I - No cado de não pagamento de qualquer quota, os responsáveis
ficam obrigados a comunicar a ocorrência ao TRIBUNAL DE CONTAS, no
prazo referido no intem anterior, sendo que a prestação de contas referente às
quotas recebidas com atraso será uma só sempre, porém, até o dia 30 do mês
seguinte ao respectivo recebimento.
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/11 - Quando o processo não comportar prestações de contas parciais,
nas formas previstas nos itens anteriores será um só, remetido ao TRIBUNAL
DE CONTAS pelo respectivo responsável, no prazo estipulado para esse fim,
ou, não havendo prazo determinado, até seis meses após o recebimento total
da verba, prazo esse prorrogável, na forma do Regimento Interno do TRI-
BUNAL DE CONTAS.

Parágrafo único - A Auditoria competente instruirá, periodicamente,
as prestações de contas referidas nos itens I e /I deste artigo, devendo, no
prazo de nove meses do recebimento da última prestação de contas do ano ou
da data em que se esgotar o prazo da sua remessa, encerrar dita instrução e
apresentar circunstanciado relatório que possibilite o julgamento da matéria.
No caso do item 1/1 dêste artigo, o prazo de nove meses será contado da data
do recebimento da prestação de contas pelo TRIBUNAL DE CONTAS.

Art. 52. - A instrução e o julgamento de aposentadorias, reformas e
pensões, desde que haja conexão, poderão ser num só processo, embora vários
os interessados, conforme prescrever o Regimento Interno.

Art. 53. - Os atos concernentes a despesas de caráter reservado e con-
fidencial não serão publicados, devendo neste caráter ser examinados pelo
TRIBUNAL DE CONTAS, em sessão secreta.

Art. 54. - Quando o processo envolver tese de alta indagação e as
opiniões divergirem profundamente, qualquer Ministro ou o Procurador po-
derá propor ao Plenário seja sustado o julgamento, designando-se sessão espe-
cial e reservada, para, dentro de cinco dias, ser amplamente estudada, deba-
tida e decidida a matéria.

TITULO V
DOS RECURSOS E DA EXECUÇÃO

DAS DECISÕES

CAPITULO I
DOS RECURSOS

Art. 55. - Das decisões do TRIBUNAL DE CONTAS cabem os se-
guintes recursos:

I - Embargos.
/I - Revisões.
Parágrafo primeiro - Os recursos terão efeito suspensivo e serão

sempre preclusivos os prazos para a sua interposição, salvo quando se discutir
matéria constitucional.

Parágrafo segundo - Os recursos somente serão admitidos pelo Presi-
dente do TRIBUNAL DE CONTAS quando interposto em petição funda-
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mentada, contando-se o prazo para interposição a partir do conhecimento da
decisão, por qualquer meio.

Parágrafo terceiro - Poderão recorrer o interessado na decisão ou re-
presentante do Ministério Público, salvo em se tratando de revisão, quando se
admitirá recurso também dos herdeiros ou fiadores do interessado, se a de-
cisão for sobre regularidade de contas.

Parágrafo quarto - Quando o recurso for interposto pelo interessado,
seus herdeiros ou fiadores, sobre o mesmo se manifestará o Ministério PÚ-
blico.

Art. 56. - Admitir-se-ão embargos contra qualquer decisão não unâ-
nime do TRIBUNAL DE CONTAS, opostos total ou parcialmente à mesma,
no prazo de quinze dias.

Art. 57. - De decisão, definitiva e unânime do TRIBUNAL DE CON-
TAS, sobre a regularidade das contas, é admissível revisão, dentro de cinco
anos, fundada:

I Em êrro de cálculo nas contas.
/I - Em falsidade de documentos em que se tenha baseado à decisão.

/lI - Na superveniência de novos documentos com eficiência sobre a
prova produzida.

Parágrafo único - Também caberá revisão da decisão unânime sôbre a
legalidade das concessões iniciais de aposentadorias, reformas e pensões, inter-

posta em quinze dias, desde que fundada em qualquer dos itens deste artigo.
Art. 58. - A decisão na revisão determinará a correção de todo e

qualquer êrro ou engano apurado.
Art. 59. - Para o Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS caberá, den-

tro de oito dias, recurso dos atos, resoluções ou despachos do Presidente.

CAPITULOU
DA EXECUÇÃO DAS DECISÕES

Art. 60. - Decorridos quinze dias da notificação do responsável, expe-
dirá o TRIBUNAL DE CONTAS a competente quitação, se o responsável for
julgado quite com a Fazenda Estadual ou Municipal, conforme o caso, arqui-
vando-se em seguida o processo.

Art. 61. - Julgado em débito, será o responsável notificado sob as
penas da lei.

Art. 62. - O TRIBUNAL DE CONTAS, nos casos de não atendimento
da notificação, tomará qualquer das seguintes providências:

I Ordenará a liquidação administrativa da fiança ou caução, se
houver.

/I - Determinará a cobrança judicial pela via executiva, nas varas dos
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Feitos da Fazenda, através do órgão competente, que receberá a documenta-
ção e as instruções necessárias por intermédio do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas

/lI - Determinará o desconto integral ou parcelado do débito na re-
muneração ou proventos do responsável.

ARt. 63. - O TRIBUNAL DE CONTAS fixará prazo para conclusão,
dos expedientes necessários à aplicação das penas referidas nos artigos 61 e

62.
Parágrafo único - Aos servidores que deixarem de observar ou prejudi-

carem o disposto neste artigo, além das penas disciplinares, aplicáveis pelas
autoridades administrativas de que dependem, imporá o TRIBUNAL DE
CONTAS a multa até cinquenta por cento de seus vencimentos mensais,
descontos em folha, na forma da lei, a partir do primeiro pagamento.

Art. 64. - Incorrerá em crime contra a Administração Pública, punível
nos termos da Legislação vigente, a autoridade administrativa ou representan-
te da Fazenda Pública que, no prazo de quinze dias, da audiência do TRI-
BUNAL DE CONTAS ou do recebimento da documentação necessária à co-
brança do débito, não tomar as providências que lhe couberem.

Art. 65. - As infrações das leis e regulamentos relativos à administra-
ção financeira sujeitarão seus autores à multa não superior a dez vezes o valor
do salário mfnimo da Região, independentemente das sanções disciplinares
aplicáveis.

Parágrafo único - A multa de que se trata êste artigo será, à vista da
comunicação feita pelo TRIBUNAL DE CONTAS, imposta pela autoridade
administrativa, que, não atendendo a esta disposição, ficará sujeita às penas
disciplinares e à multa referida no parágrafo único do artigo 63.

rrruio VI
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 66. - O TRIBUNAL DE CONTAS poderá manter delegações ou
órgãos destinados a auxiliá-Io no exercício de suas funções, junto às unidades
administrativas dos três Poderes do Estado, nas entidades autárquicas esta-
duais e municipais e nas Prefeituras, que, por seu movimento financeiro,
justificarem essaprovidência.

Parágrafo único - Compete às delegações ou órgãos previstos neste
artigo o exercício das funções de auditoria financeira e orçamentária na área
para que forem designados pelo TRIBUNAL DE CONTAS, dando conheci-
mento de suas atividades através de pareceres, nos prazos e na forma que o
TRIBUNAL determinar.

Art. 67. - O TRIBUNAL DE CONTAS, quando lhe convier, poderá
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contratar firmas especializadas ou especialistas em auditoria financeira para
auxiliá-Io no exercício das atribuições previstas no Título /lI.

Art. 68. - Os casos previstos nos artigos 66 e 67 estão subordinados à
decisão exclusiva do Plenário do Tribunal de Contas

Art. 69. - O TRIBUNAL DE CONTAS manterá na sua Secretaria,
livro especial para o registro dos valores ou bens pertencentes às seguintes
pessoas:

I Governador do Estado e Secretários de Estado.
/I Vice-Governador do Estado e Deputados Estaduais.

/lI Desembargadores do Tribunal de Justiça e Ministros do TRI-
BUNAL DE CONTAS.

IV - Procurador Geral do Estado, Procurador junto ao TRIBUNAL
DE CONTAS e demais integrantes do Ministério Público.

V - Juízes de Direito, Auditores e Pretores.
VI Prefeitos e Secretários de todas as Prefeituras.

V/I - Vice-Prefeitos e Vereadores de todos os Municípios.
V/lI - Todos os funcionários dos órgãos dos três Poderes do Estado,

dos Poderes dos Municípios, que exerçam cargos em comissão ou de chefia ou
que liderem com dinheiros ou bens públicos, ou que forem obrigados por lei.

IX - Os responsáveis por bens, dinheiros ou valores públicos nas
autarquias e nas sociedades de economia mista de que o Estado ou o Municí-
pio seja acionista.

Parágrafo primeiro - O registro de que trata este artigo será compul-
sório, e instruído com a declaração firmada de próprio punho, reconhecida
em notário público, e apresentada à autoridade competente, no ato de posse,
sem o que esta não poderá ser efetivada.

Parágrafo segundo - A autoridade referida no parágrafo anterior fica
obrigada a remeter a declaração de bens, ao TRIBUNAL DE CONTAS, no
prazo de trinta dias, contados da data de posse do declarante, sob pena de
multa, até cinquenta por cento de seus vencimentos, aplicada pelo
TRIBUNAL.

Parágrafo terceiro - As declarações de bens, abrangerão os bens do
casal e compreenderão:

I - Bens e imóveis, com sua especificação, relacionados sempre pelo
valor real e estimativo.

/I - Títulos da dívida pública e particular, ações, apólices de com-
panhias e sociedade em geral.

11I - Depósitos em estabelecimento de créditos.
I V - Semoventes.
V - Quaisquer outros, a critério do declarante.
Parágrafo quarto - Os interessados serão obrigados a comunicar anual-
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mente, até o dia trinta de abril, as variações patrimoniais, para averbação,
podendo o TRIBUNAL DE CONTAS exigir a comprovação dos bens acresci-
dos ao patrimônio.

Parágrafo quinto - A declaração fraudulenta ou a omissão dolosa de
bens, bem como a transgressão a qualquer um dos dispositivos anteriores, será
punida na forma da legislação específica.

Art. 70. - As Sessões e a ordem dos trabalhos do TRIBUNAL DE
CONTAS, serão regulados no Regimento Interno.

Art. 71. - Os serviços de exame de saúde e outros semelhantes de
interêsse do TRIBUNAL DE CONTAS, serão executados pela Secretaria de
Estado de Saúde Pública, na forma das leis vigentes, à requisição ou a pedido
do mesmo.

Art. 72. - O TRIBUNAL DE CONTAS encaminhará anualmente ao
órgão competente sua proposta de despesa para apreciação e inclusão no
Orçamento, só podendo ser abertos créditos especiais ou suplementares por
autorização legal.

Art. 73. - O Regimento Interno disporá sobre a forma de assegurar o
julgamento dos processos de tomada de contas no prazo estipulado pelo
parágrafo único do artigo 51, bem como sobre as penalidades aplicáveis em
caso de inobservância.

Art. 74. -- Os atuais ocupantes de cargos ou funções enumerados nos
incisos I e IX, do artigo 69 e que ainda não tenham prestado declaração de
bens e valores, deverão fazê-Ia dentro do prazo de trinta dias, se com exer-
ctcio na Capital, e de sessenta dias, se com exercício no interior do Estado, a
contar da data de vigência desta lei na falta do que incorrerão nas penalida-
des previstas na legislação específica, que fica extensiva a todos os Municí-
pios.

Art. 75. - O TRIBUNAL DE CONTAS para o exerctcio de suas fun-
ções constitucionais e legais:

I - Promoverá o reexame de seu Regimento Interno reorganizando o
funcionamento de seus Serviços Auxiliares e fixando as atribuições dos seus
órgãos.

II - Solicitará aos Poderes competentes as medidas que se fizerem
necessárias.

III - Ajustará o exame dos processos em curso aos dispositivos da
presente lei.

Art. 76. - Nos casos omissos, será subsidiária da presente lei a legisla-
ção referente ao Tribunal de Contas da União.

Art. 77. - Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, especialmente à Lei número 1.846, de
12 de fevereiro de 1960.
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Palácio do Governo do Estado do Pará, 18 de junho de 1969.

(aa) Ten. Cel. ALACIDE DA SILVA NUNES
Governador do Estado

Prof. Clõvís Silva de MoraioiRêgo
Secretário de Estado de Governo.

Dr. Salvador Rangel de Borborema
Resp. pela Secretaria de Estado do Interior e Justiça

Gen. R-I Rubens L6zio Vaz
Secretário de Estado de Finanças

Eng. José Maria de Azevedo Barbosa
Secretário de Estado da Aviação e Obras Públicas

Dr. Cartos Guimarães Pereira da Silva
Secretário de Estado de Saúde Pública

Dr. Acy de Jesus Neves de Barros Pereira
Secretário de Estado de Educação e Cultura

Eng. Agro. Sebastião Andrade
Secretário de Estado de Agricultura

Dr. Haroldo Julião da Gama
Resp. 'pela Secretaria de Estado de Segurança Pública

Publicado no "D. O." número 21.564 de 21.6.1969 e republicado no D. O. de número

21.574 de 5. 7.1969.
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o QUADRO DO PESSOAL

A lei n. 603, de 20.05.1953, estabeleceu, em seu art. 15.,
item VI, como da competência do Tribunal, propor ao Poder Le-
gislativo a criação e extinção de cargos e a fixação dos respectivos
vencimentos.

Com base nesse dispositivo, o Tribunal, reunido no dia ime-
diato à sua reinstalação, aprovou o Quadro do Pessoal que deveria
ser encaminhado à Assembléia Legislativa para aprovação, pelos
deputados, gerando-se, então, a lei n. 700, de 23.11.1953, insti-
tuidora dos cargos com a tabela correspondente.

LEI N. 700 - DE 23 DE NOVEMBRO DE 1953
Fixa o Quadro do Pessoal do Tribunal de Contas.
A Assembléia Legislativa do Estado estatui e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 1'! - É fixado o quadro do pessoal do Tribunal de
Contas do Estado com a organização dos cargos e funções
constantes da tabela abaixo:

Código Padrão ou
Classe

TOTAL
GERAL

8030

Dotações
Parcial Total

5 Ju(zes 108.000,00
Representação ao Presidente
Ministério Público

1 Procurador
3 Auditores

L 1 Escriturário
Secretaria
Secretário
Chefe de expediente
Taqufgrafo
Porteiro-Protocolista
Arquivista
Dactil6grafo
Motorista
Seção de Receita
Chefe de seção (contador)
Escriturário
Contfnuo
Servente
Seção de Despesa
Chefe de seção (contador)
Contabilista
Escriturário
Seção de Tomada de Contas
Chefe de seção (contador)
Contabilista
Escriturário
Dactil6grafo
Servente

540.000,00
12.000,00

108.000,00
78.000,00 234.000,00

14.400,00

V
T
U
N
N
M
M

44.400,00
33.600,00
37.200,00
18.000,00
18.000,00
15.600,00
15.600,00

37.200,00
14.400,00
10.800,00
9.600,00

37.200,00
18.000,00
14.400,00

37.200,00
18.000,00
14.400,00
15.600,00
9.600,00 1.327.200,00

U
L
G
E

U
N
L

U
N
L
M
M
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8102

8103

8294

Material Permanente
Para aquisição no exerctcio
Material de Consumo
Para aquisição no exerc(cio
Despesas Diversas
Para pronto pagamento

60.000,00

40.000,00

36.000,00 136.000,00
1.463.200,00

Parágrafoúnico - Todos os cargos acima serão de provimen-
to efetivo, à exceção do de Procurador, que é em comissão, e de
Auditores, que terão efetividade após concurso de titulos e provas.

Art. :!? - Os recursos para ocorrer às despesas desta lei, no
corrente exerctcio, serão vida tabela n. 13da Lei n. 564,de2 1Q52.

Art. :Jl? - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrários.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 23 de novembro de
1953.

Gen. Div. ALEXANDRE ZACARIAS DE ASSUMPÇÃO
Governador do Estado

Daniel Coelho de Souza
Secretário de Estado do Interior e Justiça

José Jacyntho Aben-Athar
Secretário de Estado de Economia e Finanças.
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Antes a lei n. 604, de mesma data da lei n. 603, criara os
cargos de Procurador e Auditor complementando a lei n. 379,
fixadora do número de membros da Corte de Contas do Estado.

* * *
LEI N. 604, de 20.05.1953

Cria os cargos de Procurador e Auditores do Tribunal
de Contas do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado estatui e eu sano
ciono a seguinte lei:

Art. 1° - Ficam criados os cargos de Procurador e Au-
ditores, estes em número de três, com exercício no Tribunal
de Contas do Estado e com as atribuições e competência que
Ihes forem fixadas na lei orgânica respectiva.

Art. 2" - O cargo de Procurador é de provimento em
comissão, de livre nomeação e demissão pelo Governador do
Estado, mas somente poderá ser preenchido por Bacharel em
Ciências Jurídicas e Sociais, que tenha menos de 10 anos de
exercício profissional, com os requisitos de notável saber e
reputação ilibada.

Parágrafo único - O Procurador perceberá venci-
mentos idênticos aos dos Juízes do Tribunal de Contas.

Art. 3° - Os cargos de Auditores serão providos por
bacharéis em Ciências Jurldicas e Sociais, mediante concurso
de titulas e provas, presidido pelo Tribunal de Contas, de
nomeação do Governador do Estado. Parágrafoúnico - Os
Auditores perceberão vencimentos idênticos dos Auditores
daJustiçaMilita-Estadual.

Art. 4° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 20 de maio de
1953.
Gen. Div. ALEXANDRE ZACARIAS DE ASSUMPÇÃO

Governador do Estado
Daniel Coêlho de Souza

Secretário de Estado do Interior e Justiça
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A seguir, em 1967, três outras leis: ncs 3.815, de 11 de
março, 3.862, de 05 de junho e 3.934, de 20 de outubro - cria-
ram cargos, as duas primeiras, no Ministério Público, e a terceira,
no próprio Tribunal.

LEI N. 3.815 - DE 11 DE MARÇO DE 1967

Cria mais um cargo de Assessor Técnico e outro de
Datilógrafo na Secretaria do Ministério Público junto ao Tri-
bunal de Contas do Estado do Pará.

A Assembléia Legislativa do Estado do Pará, estatui e
eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Ficam criados mais dois cargos na Secretaria
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado
do Pará, sendo um de Assessor Técnico Contador e outro de
Datilógrafo.

Art. 2° - Para fazer face às despesasdecorrentes da
presente lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir no
corrente exercício, o crédito especial de Dois Mil Trezentos
e Vinte e Cinco Cruzeiros Novos (NCr$ 2.325,00), que se
destinam ao pagamento dos vencimentos dos titulares dos
cargos criados.

Parágrafo único - O crédito especial definido neste ar-
tigo, correrá à conta dos recursos financeiros disponíveis do
Estado, originados do excesso de arrecadação.

Art. ~ - Esta lei entrará em vigor no dia 1° de março
de 1967, revogadasas disposições em contrário.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 14 de março de
1967.

Dr. JOÃO RENATO FRANCO
Governador do Estado,

em exercício
Dr. Moacir Guimarães Morais

Secretário de Estado do Interior e Justiça

* * *
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LEI N. 3.862, DE 05 DE JUNHO DE 1967

Cria dois novos cargos de Sub-Procuredor do Ministério
Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará.

A Assembléia Legislativa do Estado do Pará estatui e eu
sanciono a seguinte lei:

Art. 1°- Ficam criados dois (2) cargos de Sub-Procu-
radares do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
do Estado do Pará, com os 'vencimentos mensais de NCr$
600,00 (Seiscentos Cruzeiros Novos) cada.

Art. L- Para fazer face as despesas decorrentes da lei,
fica o Poder Executivo autorizado a abrir no presente exer-
cício o crédito suplementar de Nove Mil e Seiscentos Cru-
zeiros Novos ( NCr$ 9.600,00 ).

Art. :r - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 05 de junho de
1967.

Dr. JOÃO RENATO FRANCO
Governador do Estado, em exercicio

Dr. Moacir Guimarães Morais
Secretário de Estado do Interior e Justiça

Dr. Alfredo Silva de Morais Rêgo
Secretário de Estado de Finanças

* * *
J

LEI N.f934 - DE 20 DE OUTUBRO DE 1967

Cria os cargos no Quadro do Tribunal de Contas do
Estado do Pará.

A Assembléia Legislativa do Estado do Pará, estatui e
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eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° - Ficam criados, no Tribunal de Contas do Es-

tado do Pará, os cargos abaixo discriminados, com res-
pectivos vencimentos:

AUDITORES 2 (dois) NCr$ 600,00 cada um

TAQUIGRÁFO 1 (um) NCr$ 131,25 cada um

CONTADORES 10 (dez) NCr$ 203,12 cada um

MOTORISTAS 1 (um) NCr$ 112,50 cada um

CONT AB I LISTAS 10 (dez) NCr$ 137,50 cada um
ESCRITURÁRIOS 4 (quatro) NCr$ 101,25 cada um

DATILÓGRAFOS 6 (seis) NCr$ 87,50 cada um

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o
crédito especial de Trinta e Quatro Mil Seiscentos e Setenta
e Nove Cruzeiros Novos e Setenta Centavos NCR$
34.679,70 no presente exercício, para fazer face aos fins
desta lei.

Art. j - O crédito especial de que trata o artigo ante-
rior correrá à conta dos recursos financeiros disponiveis do
Estado.

Art. 4° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Governo do Estado do Pará, em 20 de outu-
bro de 1967.

Ten. Cel. ALACID DA SIL VA NUNES
Governador do Estado

Prof. Clóvis Silva de Morais Rêgo
Secretário de Estado do Governo
Dr. Alfredo Silva de Morais Rêgo
Secretário de Estado de Finanças

Em 1968, a lei n. 4.289, de 20 de dezembro, originária de
Mensagem do Executivo à Assembléia Legislativa Estadual, aten-
dendo solicitação do Tribunal, criou mais três cargos de MINIS-
TRO e três de AUDITOR.

Não foram providos, os de MINISTRO, até a data da Emenda
Constitucional de 17.10.1969, ficando, com o seu advento,
reduzidos para um, que somado aos seis já existentes, perfizeram o
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máximo de sete fixado pela Carta Mágna brasileira.

lEI N. 4.289, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1968

Cria cargos no Tribunal de Contas do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado do Pará estatui e eu

sanciono a seguinte lei:
Art. 1° - Ficam criados no quadro de pessoal do Tri-

bunal de Contas, três (3) cargos de Ministro e três (3) de
Auditor.

Art. 2° - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação revogadasasdisposições em contrário.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 20 de dezembro
de 1968.

Ten. Cel. ALACID DA SIL VA NUNES
Governador do Estado

Dr. Salvador Rangel de Borborema
Respondendo pelo expediente da
Secretaria de Estado do Interior

e Justiça

Maior modificação, ainda, viria ocorrer em 1970, com a
reestruturação administrativa imposta ao Orgão através do Dec.
lei n. 176, de 26 de feverei ro, dispondo sobre a reclassificação e
fixação dos vencimentos do pessoal, bem como criando e extin-
guindo cargos.

DECRETO-LEI N. 176 -
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1970.

Dispõe sobre a reclassificação, revaliação e fixação dos
vencimentos atribuídos aos cargos e funções integrantes do
Quadro de Pessoaldo Tribunal de Contas do Estado do Pará;
cria e extingue cargos e dá outras providências.

O Governador do Estado do Pará, no uso de atribuição
conferida pelo § IOdo art. 2° do Ato Institucional n. 5, de
13 de dezembro de 1968, e

CONSIDERANDO que em virtude de disposições con-
tidas no supracitado Ato Institucional ao Chefe de Governo
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Estadual é permitido legislar sobre matéria de competência
da Assembléia Legislativa durante o recesso deste Poder e
exercer outras atribuições previstas na Constituição do Es-
tado do Pará;

CONSIDERANDO que a Assembléia Legislativa do Es-
tado encontra-se em recesso por força do disposto no art. 1°
do Ato Complementar n. 49, de 27 de fevereiro de 1969;

CONSIDERANDO a proposição do Tribunal de Contas
do Estado configurada na Resolução n. 3.496, de 24 de
fevereiro de 1970:

DECRETA

Art. 1° - No Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas
do Estado ficam transformados os seguintes cargos:

1 - de Contador em Assessor Contador, com os ven-
cimentos mensais de NCr$ 300,00 (trezentos cruzeiros
novos);
2 - de Taqu/grafo-chefe em Taquígrafo, com os ven-
cimentos mensais de NCr$ 216,00 (duzentos e dezes-
seis cruzeiros novos);
3 - de Datilógrafo em Escriturário, com os venci-
mentos mensais de NCr$ 123,00 (cento e vinte e três
cruzeiros novos);
4 - de Arquivista em Arquivista-Codicista, com os
vencimentos mensais de NCr$ 172,00 (cento e setenta
e dois cruzeiros novos);
5 - de Porteiro-Protocollste em Porteiro, com os ven-

cimentos mensais de NCr$ 113,00 (cento e treze cruzeiros
novos);

6 - de Escriturário em Escriturárlo- Documen tarista,
com os vencimentos mensais de NCr$ 144,00 (cento e
quarenta e quatro cruzeiros novos).
Art. 2° - Ao cargo de Contabilista é atribu ído o ven-

cimento mensal de NCr$ 216,00 (duzentos e dezesseis cru-
zeiros novos).

Art. 3° - Ao cargo de Redator de Atas é atribuído o
vencimento mensal de NCr$ 180,00 (cento e oitenta cru-
zeiros novos).

Art. 4° - Ao Chefe de Expediente é atribuído o ven-
cimento mensal de NCr$ 300,00 (trezentos cruzeiros
novos).
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Art. !)- Ao cargo de Sub-Secretário é atribuído o
vencimento mensal de NCr$ 768,00 (setecentos e sessenta e
oito cruzeiros novos).

Art. (j - Ao cargo de Motorista é atribuído o venci-
mento mensal de NCr$ 156,00 (cento e cinquenta e seis
cruzeiros novos).

Art. r - Ao cargo de Contínuo é atribuído o venci-
mento mensal de NCr$ 115,00 (cento e quinze cruzeiros
novos).

Art. 8° - Ao cargo de Servente é atribuído o venci-
mento mensal de NCr$ 113,00 (cento e treze cruzeiros
novos).

Art. 9° - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal do Tri-
bunal de Contas do Estado, 2 (dois) cargos de Sub-Contedor
com vencimento mensal de NCr$ 241,00 (duzentos e qua-
renta e um cruzeiros novos).

Art. 10 - Ficam criados, no Quadro de Pessoal do
Tribunal de Contas do Estado, 5 (cinco) Serventes, com os
vencimentos mensais de NCr$ 113,00 (cento e treze cru-
zeiros novos).

Art. 11 - Fica extinta a gratificação, pelo exercício
de função, instituída pela Lei n. 4.296, de 20 de dezembro
de 1968 e atribuída aos funcionários do Tribunal de Contas
do Estado, através do Decreto n. 6.781, de 30.08.69.

Art. 12 - Ficam atribuídas, de acordo com o De-
creto-lei n. 103, de 28 de outubro de 1969, as seguintes
qretittceçõe especiais:

I - 6 Diretores de Divisão. . . . . . . . . . . . . .. 150,00
/I - 14 Chefes de Serviço ou de Setor 100,00
Art. 13. - Os recursos para ocorrer os encargos

criados por este Decreto-lei correrão à conta do crédito su-
plementar autorizado pelo Decreto-lei n. 175, de 26.02.70.

Art. 14 - Este Decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação, mas os seus efeitos financeiros serão a partir
de 1de março de 1970.

Palácio do Governo do Estado do Pará,26 de fevereiro
de 1970.

Tenente-Coronel ALACID DA SIL VA NUNES
Governador do Estado
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Mais recentemente, a lei n. 4.446, de 20.12.1972, oriunda de
exposição de motivos do Tribunal, dirigida ao Governador do Es-
tado, novamente criou e transformou cargos no Quadro do
Pessoal.

LEI N. 4.446, DE 20.12.1972.

Cria e transforma cargos no Quadro do Pessoal do Tribunal
de Contas do Estado do Pará, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado do Pará, estatui e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°- Os cargos de Contabilista e Assessor Contador, in-
tegrantes do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado
do Pará, mantidos os atuais vencimentos, ficam transformados res-
pectivamente, em cargos de Auxiliar do Controle Externo - nivel
1 e Auxiliar de Controle Externo - n/veI2.

Art. 2° - Ficam criados no Quadro de Pessoal do Tribunal de
Contas do Estado do Pará, 13 (treze) cargos de Auxiliar de Con-
trole Externo - nivet 3, com vencimentos mensais de Cr$
600,00 (seiscentos cruzeiros).

Art. 3° - Os cargos referidos nos artigos 1° e 2° desta lei são
cargos de carreira, providos, em caráter efetivo, nos termos da
Constituição e da legislação espec/fica.

Parágrafo único - A investidura no cargo de n ivel inicial
será procedida de concurso público de titulas e provas, exigindo-se
dos candidatos a graduação em curso de técnico em contabilidade.

Art. 4° - O cargo de Chefe de Expediente fica transformado
em cargo de Administrador dos Serviços Internos, com vencimento
mensal de Cr$ 900,00 (novecentos cruzeiros).

Art. g' - A despesa decorrente da presente lei correrá à con-
ta dos recursos orçamentários, destinados ao Tribunal de Contas
do Estado.

Art. 6° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 20 de dezembro de
1972.

EngO FERNANDO JOSÉ DE LEÃO GUILHON
Governador do Estado
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Deputado Antonio Nonato do Amara/
Secretário de Estado de Governo
Dr. Car/osA/berto Bezerra Lauzid

Secretário de Estado da Fazenda em exercício

Hoje, os Quadro do Pessoal do Tribunal de Contas e da Pro-
curadoria do Ministério Público mantêm esta composição, com os
vencimentos atribuídos aos cargos, revistos, ultimamente, pelas leis
nos. 4.353, de 13.08.1971, 4.428, de 20.11.1972 e 4.450, de
20.12.1972:

TRIBUNAL DE CONTAS

CARGOS MJ
Conselheiros 07
Auditores 08
Secretário 01
Sub-Secretário 01
Administrador dos Serviços Internos 01
Auxiliar de Controle Externo - Nível 3 13
Auxiliar do Controle Externo - Nível 2 13
Auxiliar do Controle Externo - Nível 1 20
Taquígrafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02
Redator de Atas 01
Arquivista - Codicista 01
Motorista 02
Escriturários-Documentaristas 15
Escriturários 15
Contínuos . . . . . . . . . . . . . . . 04
Porteiros 01
Serventes 08

MINIST!:RIO PÚBLICO
CARGOS N~

Procurador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 01
Sub-Procurador 03
Secretário 01
Assessor de Assuntos Contábeis 01
Chefe de Expediente 01
Escriturário-Documentarista 02
Protocolista 01
Servente 01

VENCIMENTOS
Cr$ 4.000,00
Cr$ 2.800,00
Cr$ 2.800,00
Cr$ 922,00
Cr$ 900,00
Cr$ 600,00
Cr$ 360,00
Cr$ 260,00
Cr$ 216,00

Cr$ 216,00
Cr$ 216,00
Cr$ 188,00
Cr$ 173,00
Cr$ 148,00
Cr$ 138,00
Cr$ 136,00
Cr$ 136,00

VENCIMENTOS
Cr$ 4.000,00
Cr$ 2.800,00
Cr$ 2.500,00
Cr$ 476,00
Cr$ 360,00
Cr$ 173,00
Cr$ 147,00
Cr$ 136,00
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No curso destes vinte anos, como vimos, muita transformação
ocorreu face o crescimento da instituição e, sobretudo, o aprimo-
ramento do nível técnico que fê-Ia ampliar, progressivamente, o
seu Quadro do Pessoal, com a observância dos concursos públicos
para o preenchimento dos cargos vagos, realizados em 1954, 1968,
1969 e 1973.

Em 1953, a lei n. 604 criara três cargos de Auditor, cujo
provimento deveria ocorrer mediante concurso de títulos e provas,
conforme determinava o seu art. 3~ Nesse mesmo ano, a 22 de
dezembro, o Plenário do Tribunal, pela Resolução n. 734, resol-
veu:

"a) CONFERIR ao Ministro Presidente deste Tribunal,
Dr. Benedito de Castro Frade, com assistência do Procurador,
Dr. Geraldo Castelo Branco Rocha, todos os poderes que se
fizerem mister para o exato cumprimento das citadas leis, na
parte referente ao concurso de Auditores, determinando nor-
mas e condições. Tais poderes ficam desde já ratificados como
se expressos e definidos estivessem;

b) INDICAR seguintes nomes para composição da ban-
ca examinadora, sob a presidência do Dr. Benedito de Castro
Frade: Dr. Aldebaro Cavaleiro de Macedo Klautau, Dr. José
Acúrcio Araújo Cavaleiro de Macedo, Dr. Orlando Bitar, Dr.
Júlio Lira Neiva, Dr. Antônio Gonçalves Bastos, professor Sa-
muel Napoleão Cohen e Sr. Arthur Pereira de Morais. São
todos especializados nas principais matérias exigidas pelo con-
curso e nomes de respeito. O Dr. Júlio Lira Neiva exerce as
funções de Delegado Fiscal do Tesouro Nacional, neste Es-
tado, e o Sr. Arthur Pereira de Morais é Delegado do Tribunal
de Contas da União, também, neste Estado. Nos demais estão
reunidos juristas e professores de reconhecidos méritos;
c) ADMITIR a inclusão de outros nomes, caso se torne indis-

pensável, ou a substituição de qualquer das pessoas indicadas,
se houver recusa ou impedimento, por outras, sempre com
aprovação prévia dêste plenário;

d) DEIXAR ao critério exclusivo dos examinadores a ela-
boração dos programas destinados às provas, ficando os
mesmos subordinados apenas à aprovação final do presidente;
e) SUBMETER o resultado do concurso à homologação

dêste plenário, a fim de que, em seguida, possa o Governador
nomear os classificados."
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o Edital, datado de 27 de fevereiro de 1954, continha esta
redação:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

EDITAL

De ordem do sr. Ministro Presidente, e de acôrdo com a Resolução n"
734, de 22.12.53., unânime do Plenário (D. O. de 10.12.53.), faço público
que está aberta, na Secretaria dêste Tribunal, à rua do Una, 32 (Edificio da
Imprensa Oficial), onde êste T. C. tem a sua séde provisória, nas horas do
expediente, isto é, das 13:00 às 18:00 horas, diàriamente, à exceção dos
sábados, pelo prazo de sessenta (60) dias, a contar da primeira publicação da
presente editei, a inscrição do concurso para provimento efetivo dos três (3)
cargos de Auditor dêste Tribunal (art. 10, da Lei n0603 e art. 3, da Lei n0604,
ambas de 20.5.53. - D. O. de 23.5.53.).

O concurso se regerá pelas INSTRUÇÕES abaixo publicadas, orga-
nizadas pela Comissão Examinadora, que teve, também, a incumbência de
elaborar os respectivos programas e constituida dos drs. Or/ando Bitar, Akie-
baro Cavaleiro de Macedo Klautau, José de Acúrcio Cavaleiro de Macedo e
Antônio Gonçalves Bastos, prof. Samuel Napoleão Cohen, sob a presidência
do sr. Ministro Presidente, dr. Benedito de Castro Frade, e assistência do sr.
Procurador, dr. Geraldo Castelo Branco Rocha.

INSTRUÇÕES PARA O CONCURSO DE AUDITOR:
Artigo 1°- O concurso para provimento das vagasde Auditor do Tribunal de
Contas do Estado do Pará constará da apresentação de tttulos e prestação de

provas intelectuais.
Artigo 2° - As vagas serão preenchidas por bacharéis em direito que satis-
façam as exigências do artigo 5:
Artigo 3° - O concurso será realizado perante uma Comissão nomeada pelo
Tribunal, sob a presidência do sr. Ministro Presidente e da qual farão parte,
ainda, membros escolhidos, livremente, entre Desembargadores do Tribunal
de Justiça, Professores da Faculdade de Direito e da Faculdade de Ciências
Econômicas, Advogados Militantes, Técnico em Contabilidade e altos fun-
cionários da Fazenda Federal e Estadual.

§ 1°- A Comissão examinadora funcionará una no exame de tttulos e
para efeito da prestação e julgamento das provas intelectuais,
funcionará dividida nas seguintes sab-comissões, cada uma com-
posta de três (3) membros, podendo pertencer qualquer dêles
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simultaneamente à mais de uma:
a) - sub-comissão examinadora de Direito Constitucional
e Direito Administrativo;

bl - idem de Direito Civil e Direito Comercial;
c) - idem de Ciência das Finanças e Noções Geraisde Con-
tabilidade.

§ 2° - As sob-comissões. em todos os seus atos, representarão irrestri-
tamente a Comissão integral.

Artigo 4° - O Presidente do Tribunal designará, dentre os funcionários do
Tribunal um secretário para o concurso.
Artigo 5" - O pedido de inscrição constará de um requerimento dirigido ao
Presidente do Tribunal, instruído pelo candidato com os seguintes docu-
mentos:

a) prova de ser brasileiro nato;
b} prova de contar mais de vinte e um (21) e menos de cinquenta

e cinco (55) anos de idade, até a data do encerramento das inscrições;
c) prova de ser bacharel em Direito por Faculdade oficial ou

reconhecida e do registro competente do respectivo diploma no Ministério
de Educação;

dl atestado de vacinação anti-vari6lica feita, no máximo, até dois
anos antes;

e) prova de não sofrer de moléstia infecto-contagiosa ou defeito
flsico que o incapacite para o exercício do cargo;

f) folha corrida, passada pela autoridade competente, do domi-
cílio do requerente;

g) prova de estar em dia com as obrigações militares;
h) título de eleitor;
iJ declaração de que conhece as prescrições determinadas para o

concurso e às mesmas se submete.
§ Único - Será permitida a inscrição de candidato de ambos os sexos.

Artigo 6° - Não será permitida, sob qualquer pretexto, inscrição condicional.
§ Único - O Tribunal poderá dar um prazo, dentro do período das

inscrições para o candidato sanar qualquer omist-ão ou irregularidade do seu
requerimento.
Artigo r - Terminado o prazo do edita I, que será de sessenta (60) dias, a
partir da primeira publicação, o secretário do mesmo se manifestará sobre
todos os requerimentos, declarando quais os candidatos que preencheram as
condições exigidas.

§ Único - Da sua apreciação, levará um têrmo, tendo o candidato que
se julgar prejudicado no prazo de quarenta e oito (48) horas, contadas da
publicação do referido têrmo, para recorrer para o Tribunal.
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Artigo 8° - Encerrado o prazo de que trata o artigo anterior, o secretário do
concurso encaminhará todos os requerimentos e recurso, se houver, ao julga-
mento do Tribunal, e proferirá a sua decisão.
Artigo 9° - Poderá o Presidente do Tribunal tomar, com urgência e em ca-
ráter reservado, quaisquer informações sôbre a idoneidade moral e condições
pessoais dos candidatos.
Artigo 10. - Logo após ser publicada, no Diário Oficial a relação dos candi-
datos cujas inscrições forem aprovadas, o Tribunal convocará a Comissão
examinadora para o exame dos títulos e designação de dias e de horas das
provas intelectuais.
Artigo 11. - Os candidatos terão cinco (5) dias improrrogáveis, depois de
publicada a aprovação de sua inscrição pelo Tribunal, para a apresentação de
títulos que atestem suas aptidões intelectuais, técnicas ou profissionais.
Artigo 12. - Recebidos os títulos, o secretário do concurso os colocará em
sobrecarta individual, lacrada, a fim de ser encaminhada à Comissão, arquivará
uma relação dos mesmos em sobrecarta lacrada e restituirá a outra via, devi-
damente rubricada ao candidato.
Artigo 13. - No exame dos títulos, os diplomas de escolas superiores do
país valerão até cinco (5) pontos, os trabalhos publicados sobre as matérias do
concurso até três (3) e os serviços em comissão e os demais títulos até dois
(2).

§ Único - Para efeito de notas, o exame de títulos será havido como
uma prova, que valerá no máximo até dez (10) pontos e concorrerá em
igualdade de condições com as demais três (3) provas intelectuais previstas no
artigo 18.
Artigo 14. - As provas de exame intelectual seraõ apenas escritss:
Artigo 15. - As provas escritas serão realizadas em d/à, local 11 hora fixados,
com aviso público que terá a antecedência mínima de vinte e quatro (24)
horas.
Artigo 16_ - Não haverá segunda chamada para nenhuma prova, importando
a ausência do candidato na atribuição de grau zero (O) à prova que tiver
faltado, salvo motivo de força maior devidamente provado a juízo da Co-
missão, quando poderá ser adiada a prova para todos os candidatos até o
prazo improrrogável de setenta e duas (72) horas, no máximo.
Artigo 17. - O candidato que se recusar a prestar qualquer prova ou se
retirar do recinto durante a realização da mesma ou se tornar culpado de
incorreção ou descortesia ficará automaticamente eliminado do concurso.
Artigo 18. - As provas escritas serão três (3) e versarão sobre as disciplinas
dos seguintes grupamentos cujos programas se encontram anexos a estas
instruções:

a) Direito Constitucional e Direito Administrativo;
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bl Direito Civil e Direito Comercial;
c) Ciência das Finanças e Noções Gerais de Contabilidade.

Artigo 19. - Cada prova escrita consistirá em duas dissertações e em res-
posta à questões objetivas, de modo a levar o candidato a demonstrar conhe-
cimentos teóricos e práticos.

§ Único - As dissertações e as questões serão propostas pela sub-comis-
são em torno das matérias dos pontos que forem sorteados entre os que
constituem os programas das duas disciplinas integrantes de cada grupamento
a que refere o Artigo anterior.
Artigo 20. - Os candidatos terão cinco (5) horas para a execução de cada
prova escrita, sendo de duas horas e meia (2. 112) o tempo de cada disciplina,
com um intervalo de meia hora (112). Será sorteado o ponto da segunda
disciplina de cada grupamento depois de encerrado o prazo da primeira e
decorrido o intervalo de que trata êste artigo.
Artigo 21. - O candidato que, nas duas horas e meia (2.112) que lhe forem
dadas, não entregar a parte da prova correspondente a cada disciplina, será
considerado inabilitado.
Artigo 22. - A nota de cada prova escrita irá de zero (O), sendo até cinco (5)
a nota a ser atribuída a cada disciplina integrante de cada grupamento.

§ Único - Poderá a nota ser atribuída com fração centesimal interme-
diária de dois (2) graus inteiros.
Artigo 23. - A nota final será a média aritmética resultante da divisão, por
quatro (4), da soma das notas das três (3) provas intelectuais e da de títulos.
Artigo 24. - Aos candidatos, na elaboração das provas escritas, é facultado
consultar as Constituições Federal e Estadual, Leis, Decretos e Regulamentos,
desacompanhados de quaisquer documentos, anotações ou comentários, im-
portando a transgressão do conceito na imediata eliminação do concurso.
Artigo 25. - Concluídos os trabalhos de realização de cada prova, observar-
se-á, para perfefta objetividade do julgamento, o seguinte:

a) será conferida a cada prova individual um número que será lançado
em um talão de identificação correspondente.

bl as provas serão colocadas em sobrecartas individuais e entregues à
Comissão Examinadora que as rubricará; os talões ficarão com o
Secretário do Concurso, em sobrecartas cerradas até a conclusaõ do
julgamento.

Artigo 26. - Ultimadas as provas escritas, a Sub-Comissão examinadora rea-
lizará, a breve intervalo, as reuniões que Se tornarem necessárias à leitura e
julgamento das mesmas.
Artigo 27. - No julgamento das provas intelectuais, cada membro da respec-
tiva Comissão encarregada do julgamento dará a sua nota, sendo a média final
o quociente da soma das notas pelos números de examinadores.
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§ Único - No julgamento da prova de títulos, pronunciar-se-ão todos
os membros da Comissão, observando-se, para a obtenção da média final, o
mesmo critério instituído neste Artigo.
Artigo 28. - As notas serão lançadas por extenso em papel distinto para
cada candidato, antes do trabalho de identificação, com data e assinatura de
quem a atribuiu, papel que o próprio julgador, conservando-o em sigilo, reco-
lherá à respectiva sobrecarta.
Artigo 29. - Para o julgamento das provas, as Suo-Comissões Examinadoras
fixarão, previamente, um critério de correção.
Artigo 30. - A abertura das sobrecartas identificadoras das provas de títulos
e exames intelectuais, para a classificação final, será feita perante as Sub-Co-
missões examinadoras e o Presidente do Tribunal.

§ Único - Terminados os seus trabalhos, as Sub-Comlssões Examina-

doras farão as devidas comunicações ao Tribunal a fim de que
este fixe a hora e local para a reunião de que trata este
Artigo. Esta reunião será pública.

Artigo 31. - Apurada a classificação dos candidatos, será tomada a nota
final que alcançou no concurso, conforme o critério do artigo 23, levando-se
sempre em conta a fração centesimal (§ Único do artigo 22) se a houver na
nota do candidato.
Artigo 32. - Verificando-se empate na aprovação de dois (2) ou mais candi-
datos, será classificado de preferência o casado ao solteiro, o que tiver prole
ao que a não tenha ou se ambos a tiverem o que tiver maior prole.

§ 10. - Se, dadas as condições pessoais dos candidatos empatantes,
forem inaplicáveis os critérios acima enumerados, decidir-se-á a
favor do mais idoso.

§ 20. - Se um dos concorrentes for funcionário da Secretaria do Tri-
bunal, prevalecerá o disposto.no § 10. do artigo 100. da Lei no.
603 de vinte de maio de mil novecentos e cinqüenta e três, salvo
se os dois ou mais empatantes forem tuncionérios, quando, então,
o desempate se fará na forma do caput e parágrafo anterior deste
artigo.

Artigo 33. - Apurada a classificação dos candidatos, o Tribunal imediata-
mente a proclamará e mandará publicar.
Artigo 34. - Só será considerado aprovado no concurso o candidato que
satisfizer as duas condições seguintes:

10. - ter alcançado concomitantemente: a) em cada disciplina nota
igualou superior a dois (2); bj em cada grupamento ou prova
escrita nota igualou superior a quatro (4);

20. - ter obtido a média final igualou superior a seis (6) pontos.
Artigo 35. - A classificação final será feita segundo a órdem decrescente dos
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pontos obtidos pelos candidatos, sempre considerada a fração centesimal, se a
houver.
Artigo 36. - Divulgado o resultado do concurso, é permitido ao candidato
recorrer contra o mesmo dentro do prazo improrrogável de quarenta e oito
(48) horas, desde que o faça sob as normas de urbanidade e em termos,
observando o seguinte:

a) o recurso deverá ser fundamentado, indicando, precisamente, as
questões e pontos sobre os quais o recorrente se julga prejudicado;

b) o recurso, será dirigido ao Tribunal.
Artigo 37. - Serão rejeitados in limine os recursos que não estiverem redigi-
dos em termos, ou não fundamentados ou, ainda, os que derem entrada fora
de prazo.
Artigo 38. - Antes de proferir o julgamento, poderá o Presidente do Tri-
bunal ordenar as diligências que achar necessárias, inclusive a audiência da
Comissão Examinadora ou de outro examinador, se for o caso.
Artigo 39. - Contra o decidido pelo Tribunal, não caberão embargos senão
declaratórios.
Artigo 40. - Encerrados os trabalhos, o Tribunal homologará o concurso e
remeterá ao Governador do Estado uma lista com o nome dos três primeiros
candidatos classificados pela Comissão e indicados para o provimento dos
cargos.
Artigo 41. - Todos os dados relativos ao concurso de auditor, em qualquer
de suas modalidades, serão consignados, oportunamente, em atas especiais.
Artigo 42. - De posse dos resultados oferecidos pelas Sub-Comissões Exami-
nadoras, a Comissão apresentará o seu relatório das notas atribufdas aos can-
didatos, o qual, juntamente com todos os papéis referentes ao concurso, será
após a sua terminação, recolhido ao arquivo do Tribunal.
Artigo 43. - Os casos omissos serão submetidos a exame e decisão do Presi-
dente da Comissão.

PROGRAMA DE DIREITO CONSTITUCIONAL

1 Constituição: conceito e tipos. Poder Constituinte. Exegese Consti-
tucional.

2 Formas de Estado; Formas de Governo e Regimes Polfticos.
3 Organização Nacional. Competência da União, dos Estados e dos Muni-

cfpios. Intervenção Federal nos Estados.
4 - Poder Legislativo. Câmara dos Deputados e Senado Federal. Elabo-

ração das Leis.
5 - Do Orçamento: Aspectos sob que deve ser estudado; sua expressão

polftica e administrativa. Elaboração Orçamentária - sua evolução na
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nossa história constitucional até. o presente. Bases ConstitucIonais da
Lei de Meios.

6 - Execução e Fiscalização do Orçamento: órgãos competentes. As Cortes
de Contas - seus tipos clássicos e históricos. O Tribunal de Contas da
União (Constituição Federal, arts. 22, 76 e 77 e Lei Federal n0830de
23.9.49) e Tribunal de Contas do Estado do Pará (Constituição Fede-
ral, arts. 34 e 35, Leis Estaduais n~. 603, de 20.5.53, 706, de
23.11.53).

7 - Poder Executivo: investidura, competência, expressão política e admi-
nistrativa do Presidente e Vice-Presidente da República e Ministros de
Estado. Crimes de Responsabilidade (Lei 1.079, de TO.4.50).

8 Poder Judiciário. A Jurisdição Federal e as Justiças Federais. Justiças
dos Estados. Técnica de Declaração da Inconstitucionalidade.

9 Nacionalidade: Conceito e tipos (Lei 818, de 18.9.49). Cidadania. Sis-
tema Eleitoral vigente (Lei 1.164, de 24.7.50).

TO - Remédios legais extraordinários. Conceito, histórico, processos, inci-
dências constitucionais e ordinárias do HABEAS-CORPUS (Código do
Processo Penal) e do Mandado de Segurança (Lei n" 1.533, de
31.12.52).

PROGRAMA DE DIREITO ADMINISTRATIVO

O serviço público - elementos constitutivos. Modos de execução dos
serviços públicos. Serviços de utilidade pública.

2 Descentralização administrativa Autarquias - conceito, organização
esquemática, administração, patrimônio e receita, seu controle e tutela.

3 - Contratos administrativos - princípios e normas. Concessões de servi-
ços públicos: elementos, privilégios e monopólios, direitos especiais,
tarifas, revisão e extinção do contrato. Imponibilidade das empresas
concessionárias de serviços públicos. O art. 151 da Constituição Fede-
ral vigente.

4 - Sociedade de Economia mista e suas aplicações. Serviços industriais do
Estado - natureza, justificação, aplicações. Monopólios do Estado.
Administração direta.

5 Bens do domínio público. Domínio público e privado do Estado. De-
creto-Lei 9.760, de 5.9.46.

6 - Organização administrativa dos territórios Federais. Sua posição consti-
tucional e justificação em face da forma federal do Estado. Regime
Tributário. Poderes dos Governadores dos Territórios.

7 - Serviço Público. Servidores públicos - direitos e deveres. Relações
entre o Estado e seus funcionários. Responsabilidade do funcionário
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pelos atos que praticar no exercício de suas funções. Estatutos dos
funcionários civis da União (Lei n01.711 de 28.10.52) e do Estado do
Pará (Lei n'749, de 24.12.53).

8 - Assistência social do Estado, Institutos e Caixas de Aposentadorias e
Pensões - outros 6rgãos de Assistência Social.

9 - Restrições constitucionais e ordinárias ao Direito de Propriedade. Desa-
propriação por necessidade ou utilidade pública e por interesse social.
Seus fundamentos, requisitos, processos, princfpios retores na legisla-
ção, na doutrina e na jurisprudência. Invocabilidade do Poder Judiciá-
rio e sua extensão.

10 - Da Justiça na Administração. Contencioso administrativo e instâncias
administrativas. Judiciarismo. O artigo 141parágrafo 4°da Constituição
Federal. O Estado como parte no Processo Administrativo e Judicial.
Executivos fiscais.

PROGRAMA DE DIREITO CIVIL

Sujeito do Direito: pessoa natural e pessoa jurfdica. Começo e fim da
pessoa natural. Dos comorientes. Capacidade jurfdica. Condições para
aquisição da personalidade jurfdica, sua responsabilidade e representa-
ção.

2 - Atos jurfdicos, conceito, espécies. Elementos, defeitos e nulidade dos
atos jurfdicos. Forma e interpretação dos atos jurfdicos.

3 - Das obrigações, conceito e natureza jurfdica. Elementos constitutivos
das obrigações e sua classificação. Efeitos das obrigações. Obrigações
que derivam dos atos ilfcitos (art. 1.518 e 1.522 do c6digo civil).

4 Locação, conceito antigo e hodierno. Espécies de locação. Direitos e
obrigações dos locadores e locatários. Duração e têrmo da locação de
coisas. Locação de serviços, sua natureza jurfdica e espécies. Serviços
liberais.

5 - Da compra e venda, sua natureza jurfdica. Requisitos e espécies. Direi-
tos e obrigações das partes. Riscos e cláusulas especiais à compra e
venda.

6 - Da pessoa e suas espécies. Composse. Aquisição e perda da posse.
Efeitos da posse e sua proteção. Direito de retenção.

7 - Da propriedade, conceito e espécies; sua significação jurfdica e social.
Da aquisição e Perda ,elapropriedade, em suas diferentes modalidades.
Proteção do direito dii propriedade.

8 - Casamento, conceito, seus e(eitos jurfdicos. Causas. Efeito de nulidade
e anulação do casamento. Direitos e deveres do marido e da mulher.
Regime de bens entre os cônjuges, e suas espécies. Div6rcio e desquite.
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9 - Fifiação legítima e ilegítima. Pressupostos e prova da filiação legítima.
Investigação da paternidade. Contestação da filiação quanto à pater-
nidade. Adoção e seus efeitos.

10 - Da sucessão, conceito objeto e espécies. Abertura da sucessão. Princí-
pios gerais sobre sucessão legítima. Sucessão testamentária. Espécies de
testamento.

PROGRAMA DE DIREITO COMERCIAL

1 - Gênese e desenvolvimento do Direito Comercial e sua posição no qua-
dro das ciências jurídicas. Linha divisore entre a matéria comercial e
civil. Autonomia do direito comercial e a idéia da unificação do direito
privado. Fontes do direito comercial brasileiro.

2 Atos de comércio e teorias que tentam caracterizá-Io. Carvalho de
Mendonça e Vivante e suas classificações dos atos de comércio. A
questão dos atos mixtos.

3 - O comerciante: pessoa natural e jurídica, conceitos. O menor e a mu-
lher casada comerciantes. Prerrogativas e obrigações do comerciante.
Firma e razão social.

4 - Sociedades comerciais e suas espécies. Personalidade jurídica das socie-
dades comerciais. Sociedade anônima, notícia histórica e importância
econômica. O decreto-lei 2627 e suas exigências. Sociedades anônimas
sujeitas a registros especiais.

5 Dissolução, liquidação e partilha das sociedades e suas espécies. Fun-
ções do liquidante e sua escolha. Fusão e incorporação das sociedades.

6 - Títulos de crédito em geral, conceito, espécies e características. A
Cambial, Protesto de Cambial. Ação cambial e sua prescrição.

8 - O direito marítimo e o direito aeronáutico, conceito e seu desenvolvi-
mento. A exploração marítima. O navio, a aeronave, seus conceitos e
naturezas jurídicas. Nacionalidade do navio e da aeronave. Modos de
aquisição e perda da propriedade da aeronave e do navio.

9 - O capitão do navio e o comandante da aeronave, natureza de suas
funções. A tribuições do capitão do navio e do comandante da aeronave
e suas responsabilidades. Equipagem ou tripulação, conceito. Obriga-
ções de equipagem e obrigações do armador. Responsabilidade da
equipagem. 8arataria.

10 - O instituto da falência e sua natureza jurídica. Sujeito passivo da falên-
cia. Impontualidade e insolvibilidade. A auto falência e o pedido fali-
mentar pelos credores. Juiz competente para decretação da falência.
Termo legal da falência.
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PROGRAMA DE CIÊNCIA DAS FINANÇAS

1 - Ciência das finanças: conceito, objeto e divisão. Direito Financeiro.
Suas fontes. Código de Contabilidade Pública.

2 - Despesa pública. Normas jurfdicas, polfticas e econômicas. O aumento
progressivo da despesa pública. Classificação das despesas: critérios
cientfficos e orçamentários.

3 - Categorias das despesas públicas na atualidade. Despesas destinadas à
manutenção dos órgãos constitucionais, da dfvida pública, das forças
armadas, da justiça e segurança pública. Despesas destinadas à instru-
ção, às obras públicas, ao impulsionamento da produção e aos serviços
de assistência.

4 - Orçamento, Noções gerais. Natureza jurfdica e valor polftico do orça-
mento, Histórico do direito orçamentário nos Estados Unidos, Inglater-
ra, França e Brasil.

5 - O preparo do orçamento no Brasil. Iniciativa orçamentária. Preceitos
legais reguladores da organização e apresentação da proposta orçamen-
tária. Equilfbrio orçamentário. Deficit e superava.

6 Execução do orçamento. Créditos adicionais: suplementares, especiais
e extraordlnáriós. Legalidade de sua abertura e aplICação.

7 - Necessidade da fiscalização administrativa da execução orçamentária.
Tt ibunal de Contas: tipos clássicos de organização. Organização do
Tribunal de Contas da União e do Estado do Pará. Competência e
atribuições do Tribunal de Contas como fiscal da administração finan-
ceira. O Tribunal de Contas como Tribunal de Justiça. Tomada de
Contas dos responsáveis; seu processo. Execução das sentenças do Tri-
bunal de Contas.

8 Receita pública. Noções gerais. Receita ordinária e extraordinária e
suas subdivisões. Classificação orçamentária da receita pública. Do-
mfnio do Estado: conceito e divisão.

9 Taxas: configuração jurfdica e elementos essenciais. Taxa e imposto:
caracterfsticas comuns e diferenciais. Classificação das taxas. Taxas e
contribuições especiais.

10 Teoria geral do imposto. Análise dos elementos do imposto. Teoria
sobre a natureza imposto. Justiça tributária. Princfpios do beneffcio,
do sacriffcio e das faculdades. Regras fundamentadas de Adam Smith.
Classificação dos impostos.

PROGRAMA DE NOÇÕES GERAIS DE CONTABILIDADE

1 Em Contabilidade: conceito e definição. Objetivo da contabilidade. Fun-
ção da contabilidade no controle da economia.
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2 Das contas em geral. Contas integrais e contas diferenciais; contas de
compensação. Titulagem. Encerramento e reabertura de contas.

3 - Devedor e credor - Conceito: acepção usast e acepção técnica. Contas
de Agentes Consignatários e Contas Pendentes, Contas de Compensa-
ção.

4 - Das Partidas Dobradas. Conceito e definição. Base fundamental das
Partidas Dobradas; seu controle. Elementos essenciais das Partidas Do-
bradas.

5 - Dos Atos e Fatos Administrativos. Divisão das Partidas Dobradas quan-
do às fórmulas; disposição clássica nos livros. Erros de escrituração e
sua correção.

6 - Sistemas de escrituração; rotina dos lançamentos; Partidas diárias e
partidas mensais, sua legalidade, lançamentos manuscritos e lançamen-
tos maquinizados.

7 - Dos livros Comerciais. Livros obrigatórios e livros facultativos. Exigên-
cias legais a que estão sujeitos os livros obrigatórios. Livros cronológi-
cos e livros sistemáticos. Desdobramento das contas nos livros auxilia-
res.

8 Do Balanço das empresas. Ativo e Passivo, apuração de resultados atra-
vés da conta Lucros e Perdas; sua distribuição. Balancetes de verifica-
ção e balancetes básicos; sua função no preparo do balanço.

9 - Ativo e Passivo. Das reservas e provisões, distinção; sua função nos
balanços. Valorização, desvalorização e amortização; sua influência no
Patrimônio. Inventário e balanços, distinção.

10 - Do Patrimônio - Conceito e definição - Estética e dinâmica do Pa-
trimônio. Dos elementos componentes do Patrimônio. Patrimônio bru-
to e patrimônio líquido; analogia entre patrimônio líquido e capital.
"Superavit" e Passivo descoberto.

Secretaria do Tribunal de Contas
do Estado do Pará,

27 de fevereiro de 1954.
Ossian da Silveira Brito - Secretário.
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Nesse concurso foram aprovados e, consequentemente, no-
meados os bacharéis Armando Dias Mendes, Pedro Bentes Pinheiro
e Benedito José Vianna da Costa Nunes.

Existindo vagas no quadro dos funcionários e ocupantes inte-
rinos nos cargos de Auditor, Sub-Procurador, Contabilista, Datiló-
grafo, Servente e Contínuo, decidiu, o Tribunal, através da Resolu-
ção n. 2.178, de 10.11.1967, fixar, até 30.06.1968, o prazo para a
feitura dos concursos para o preenchimento dos cargos vagos ocu-
pados interinamente.

A 24.01.1968, a Resolução n. 2.316 estabeleceu as instruções
para o concurso que, realizado, indicou, para nomeação, os con-
correntes: Nessima Simão Tuma , Jayme Ferreira Bastos, José
Tadeu Silva Leão de Salese Antôrio Erlindo Braga, para os cargos
vagos de AUDITOR; Hildeberto Mendes Bitar e Pedro Rosário
Crispino, para SUB-PROCURADOR; Nazaré Lima de Meio, Josefa
Magalhães de Meio, Vera Lúcia V. da Silva, Maria de Nazaré S.
Cardoso, Georgina Lúcia Maia Simão, Maria das Graças Bassalo e
Edmundo de Souza Pereira, para CONTAB ILISTA; Maria da Con-
ceição Proença da Silva, Maria das Graças Pimenta, Leônidas Maria
de Araújo, Edson Miguel da C. Alves, Henrique B. Soares, Pedro
Magalhães Meio, Maria de Fátima C. da Luz, Raimunda Izabel Dias
Garcia, Leopoldino Brito Teixeira, Maria Enilda Gomes de Souza e
Audary Tibúrcio M. de Souza, para DATILOGRAFO; Domingos
da Rocha Gomes, para TAQUfGRAFO, Ivo de Andrade Gomes,
para CONTfNUO e Maria Aureni do N. Xavier, para SERVENTE.

Um ano após, viu-se o Tribunal na contingência de promover
novo concurso para preenchimento das vagas de Auditor, Con-
tador, Contabilista e Taquígrafo, decorrentes da reeestruturação
administrativa porque passarao Orgão com o advento da Lei Orgâ-
nica, recém produzida pelo Dec.Lei n. 20, de 18.06.1969.

Desta vêz, para organizar as normas do concurso, o Plenário
decidiu, através da Resolução n. 3.243, de 30.09.1969, designar
uma comissão composta dos senhores conselheiros Emílio Uchôa
Lopes Martins, Elias Naif Daibes Hamouche e o Procurador José
Octávio Dias Mescouto, para organizar as normas dos concurso que
foram aprovadas em 21.10.1969, pela Resolução n. 3.272 (Pro-
cesson. 17.314).

Neste concurso as bancas examinadoras foram compostas pe-
los senhores: Dr. Elias Naif Daibes Hamouche, para Direito Consti-
tucional e Direito Administrativo, drs. Lourenço do Vale Paiva e
Joaquim Gomes de Souza, para Noções de Direito Comercial e
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Direito Civil; drs. Benedito de Azevedo Pantoja e Alfredo Silva de
Moraes Rêgo, para Noções de Economia e Finanças e de Contabili-
dade; dr. Alfredo Silva de Moraes Rêgo, para Contabilidade Públi-
ca: dr. Fernando Sá e Souza, para Noções de Direito; prof. Clóvis
Silva de Moraes Rêgo, para Português; e prof. Hilma Noronha, para
Taquigrafia (Resolução n. 3.300, de 31.10.1969).

Lograram aprovação e foram nomeados os candidatos: Edil-
50n Oliveira e Silva, Ulysses Coêlho de Souza, para cargos vagos de
AUDITOR; Juracy Monteiro dos Santos, Nazaré Gomes Campbell,
Maria de Nazaré Alves Pessôa, César Augusto Pinheiro Pantoja,
Dylma Souto, Elza Mendes da Paixão, Maria Cleunice Marreiros,
Luciléia Oliveira da Silva, Raimunda Izabel Dias Garcia, Maria de
Fátima Alves Pessôa,Maria daConceição Simão Tuma, para CON-
TABILISTA.

Em 1973, achando-se vagos, no Quadro do Pessoal,16 cargos
de Auxiliar de Controle Externo, 10 de Escriturário, 5 de Servente
e 1 de Taquígrafo, novo concurso público foi autorizado pela
Resolução n. 5.119, de 12 de janeiro próximo passado, para pre-
enchimento das vagas.

Compuzeram as bancas examinadoras: drs. Eva Anderson Pi-
nheiro e Antônio Erlindo Braga, para examinar Contabilidade PÚ-
blica, Legislação e Matemática, dr. Dário Guerreiro Lemos e Profa.
Carmem Pereira, para Português e Datilografia; e drs. Dário Lemos
e Antônio Erlindo Braga, para Português e Conhecimentos Ele-
mentares, respectivamente; sendo aprovados; para Auxiliar do
Controle Externo, 26 concorrentes; para Escriturário, 31; para Ser-
vente 30; não havendo inscritos para as provas de taquigrafia.
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A REBELDIA DAS PREFEITURAS
MUNICIPAIS

Findava o ano de 1953 e o Tribunal de Contas, aos poucos,
munido dos instrumentos indispensáveis ao bom desempenho de
sua ação financeira, reclamava dos poderes públicos e fazia cum-
prir os preceitos constitucionais a que estavam submetidos os res-
ponsáveis pela guarda e uso dos dinheiros e bens públicos.

Por isso, determinou, em novembro de 1953, a primeira To-
mada de Contas, no Departamento Municipal de Fôrça e Luz, da
Prefeitura Municipal de Belém, em decorrência da exoneração do
seu titular, dr. Camilo Pedro Nasser, consoante determinava a lei
estadual n. 603, de 20.05.1953.

Feita a comunicação do afastamento ao Tribunal, pelo Prefei-
to de Belém, dr. Lopo Alvarez de Castro, através do of. n"663/53,
de 11.11.1953, anexo ao qual foram remetidos os documentos
referentes ao movimento contábil havido no exercício financeiro
do ano em curso, determinou o plenário à Secretaria, na sessão
ordinária do dia 17.11.1953, a distribuição do expediente que,
processado, tomou o n. 79.

Na sessãoseguinte, realizada no dia 20 de novembro, pedindo
a palavra, na ordem do dia, o Ministro Elmiro Nogueira propôs:

Nos têrmos dos arts. 38 e seus incisos, e 40, da Lei n°
603, de 20.05.53:

17 Que sejam encaminhados ao Auditor que estiver na
vez os documentos remeditos a este Tribunal pelo dr. Lopo
Alvarez de Castro, ex-prefeito de Be/ém, a fim de ser feita a
instrução de tomada de contas, solicitando o referido Auditor
os outros documentos necessários a essa instrução; ~ Que
seja oficiado ao atual Prefeito de Belém, requisitando, com
urgência, todos os elementos necessários ao julgamento da
prestação de Contas do dr. Camilo Nasser, ex-diretor do De-
partamento de Fôrça e Luz; 3'} Que antes de serem encami-
nhados esses processos aos auditores, junte a Secretaria as
competentes declarações de bens; 47 Que independentemen-
te de novas Resoluções deste Tribunal, todas as vezes que
ocorrer substituirão de um cidadão, num dessescargos res-
ponsáveis por dinheiros e benspúblicos, asmedidas ora solici-
tadas sejam imediatamente postas em prática pela Secretaria,
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através da Presidência. Faço lembrar que esta proposição é
por enquanto puramente administrativa. "

A proposição foi aprovada, por unanimidade, pelo Plenário
do Tribunal, sendo o processo distribuido ao Auditor, dr. Pedro
Bentes Pinheiro, a quem ficou afeta a instrução do feito.

Voltou o processo à consideração do Plenário, na reunião
ordinária do dia 11 de dezembro, face a preliminar suscitada pelo
Auditor que sustentou a incompetência do Tribunal para proceder
a Tomada de Contas do já, então, ex-Prefeito Lopo de Castro,
considerando que o exercício financeiro não podia ser fracionado,
não permitindo "tomadas parceladas, condicionadas à entrada ou
sa(da de gestores".

Entenderam os senhores Ministros que a lei n. 603 era expres-
sa em seu art. 45, Jeterminando a Tomada de Contas nos casosde
exoneração de respoosável por dinheiros públicos, decidindo, o
Tribunal, pela Hesoluçao n. 705, de 04.12.1953, que o Auditor.

"cumpra exatamente o que foi determinado na Resolu-
ção n. 649, de 20 de novembro último".

No cumprimento desta determinação o Auditor oficiou ao
Prefeito de Belém, agora, dr. Celso Cunha da Gama Malcher, solici-
tando-lhe que fossem remetidos os documentos faltosos e necessá-
rios à tomada de contas, no processo n. 79.

Em resposta, dirigiu-se, o Chefe da Comuna belemense, dire-
tamente ao Presidente do Tribunal, pelo of. de n. 124/54, de
09.02.1954, comunicando:

"Que deixa de remeter os documentos relativos à presta-
ção de contas do engenheiro Camilo Nasser, ex-diretor do
Departamento Nacional de Fôrça e Luz, em consequência de
haver inteiramente adotado o parecer do Consultor Geral da
Prefeitura de Belém, Dr. Orlando Costa, nestes termos: "Em
consequência do parecer, desta Consultoria ao ofício n. 1-A
do Tribunal de Contas, manifesto-me contrário ao atendimen-
to do pedido do dr. Ministro Presidente. Naquilo em que a
argumentação tecida não se refere especialmente ao Prefeito,
tudo o mais aplica-se no caso em tela. O Município é autô-
nomo e constitui intromissão indébita na órbita municipel a
pretensão do T.C.. Opino seja oficiado àquele órgão auxiliar
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do Poder Legislativo Estadual, expondo o ponto de vista do
Executivo Municipal, se ratificado êste despacho pelo sr. Pre-
feito. t o meu parecer, salvo melhor juízo .

Estava, por essa maneira, impedido de prosseguir no feito o
Auditor Pedro Bentes Pinheiro.

Na ordem do dia da 58a. sessão ordinária, realizada em
12.02.1954, entrou em julgamento o processo n. 79, cujo relator
fora o Ministro Lindolfo Marques de Mesquita, o qual historiou os
fatos e concluiu pela competência do Tribunal para proceder a
Tomada de Contas, mandando que o processo fosse ao Procurador
do Ministério Público junto ao Tribunal, para o "cumprimento
final do item VI do art. 14, da citada lei n. 603, que atribuia
competência ao Procurador para

"Representar o Tribunal contra os que não apresenta-
rem suas contas em tempo hábil ou não hajam fornecido os
documentos requisitados".

Votaram com o Relator os Ministros Burgos Xavier e Belchior
de Araújo, pedindo vistas do processo o Ministro Elmiro Nogueira
para, na sessão seguinte, do dia 16.02.1954, proferir o seu voto
acompanhando o Ministro Relator, mas propondo avocassea si o
processo, diretamente, o Plenário, para, com o auxtlio da Procura-
doria, proceder as diligências necessárias à instrução regular dos
autos nos termos do art. 38, inciso XI, da Lei n0603, resultante
dessamanifestação o ACORDAO N. 73.

Encerrando a votação, o Ministro Presidente acompanhou o
Relator, com o aditivo proposto pelo Ministro Elmiro Nogueira.

No dia 27 de fevereiro o Prefeito Celso Malcher, pelo of. n.
27/54, solicitou à Presidência do Tribunal fosse encaminhado à
Assembléia Legislativa do Estado recurso contra o Acórdão n. 73,
objeto da decisão tomada pela Côrte de Contas na sessãode 16
dessemesmo mês e ano.

Levado assunto à consideração do Plenário foi indeferido, por
unanimidade, pelos cinco Ministros presentes à reunião, sendo la-
vrado o Acórdão n. 86, de 16.03.1954.

Prosseguindo o desentendimento, o gestor belemense recor-
reu das decisões do Tribunal à Assembléia Legislativa Estadual
que, pelo of. n. 66/sec., de 16.03.1954, transmitiu ao Presidente
do Orgão de Contas, o seguinde despacho do Presidente daquela
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Casa,deputado Abel Martins e Silva:

Defiro, determinando sejam sustados os processos de
Tomada de Contas do ex-Prefeito Lopo de Castro, bem como
a do atual Celso Malcher, atendendo a que a Assembléia Le-
gislativa só iniciará os seus trabalhos a 15 de abril próximo, e
evoco o primeiro desses processos para o fim de ser apre-
ciado, pela Assembléia, o recurso interposto com fundamento
no art. 63, do Regimento do T.C., pelo Prefeito Municipal.

o Ministro Elmiro Nogueira repeliu a ingerência da Câmara
no assunto, no âmbito do Tribunal, fazendo-o nestes termos:

o Tribunal de Contas do Estado do Pará, não tem
porque sustar os processos de Tomada de Contas referentes
aos srs. drs. Lopo de Alvarez de Castro e Camilo Nasser.
Cabe-me, agora, falar EM NOME DA LEI. Só êste órgão tem
competência, nos têrmos do art. 35, da Lei n. 603, de
20.05.1953, e do art. 35, inciso 11,da Constituição Estadual,
para examinar e julgar as contas dos Prefeitos Municipais; só
este órgão tem competência, desdeque o art. 37 da citada lei
tendo como sólido alicerce a referida Constituição estabe-
leceu que: "as decisões do Tribunal de Contas, no limite de
sua competência, têm força sentença judicial", para, nos têr-
mos do art. 38, inciso X, "Julgar os recursos opostos àssen-
tenças proferidas pelo Tribunal"; só êste órgão tem compe-
tência, em face do que dispõe o art. 56, para tomar conheci-
mento dos únicos recursos admisslveis, com efeito suspen-
sivo: embargos e revisão. E como se tais disposições, constan-
tes da lei n. 603, não bastassempara definir essacompetência
exclusiva, dada ao Tribunal de Contas do Estado do Pará
relativamente aos processos de tomada de contas, quando ele
adquire as mesmas caracterlsticas inerentes ao Tribunal de
Justiça, o art. 64, da citada lei mandou que, na execução das
sentenças, se aplicasse a lei n. 830, de 23 de setembro de
1949, e o art. 73 agasalhou êste preceito: nos casosomissos,
será subsidiária da presente lei a legislação sobre o Tribunal
de Contas da União .

Finalizou sua argumentação apresentando um projeto de Re-
solução, pelo qual o Tribunal de Contas não sustaria os processos
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de Tomada de Contas referentes aos drs. Lopo de Castro e Camilo
Nasser, mandando fosse oficiado, ao Presidente do Poder Legislati-
vo, dando-lhe ciência dessadecisão e encaminhando-lhe cópias dos
votos proferidos pelo exmos. srs. Ministros e de tudo o mais havi-
do no Tribunal com relação ao assunto, ratificando, assim, a deci-
são tomada anteriormente para que a Procuradoria procedessenos
termos do art. 14, inciso VI, da lei 603.

Submetida a Resolução à apreciação do Plenário foi a mesma
aprovada por unanimidade, tomando o n. 797 e a data de
26.03.1954.

Em data de 26 de abril, desse ano, o Tribunal, através da
Procuradoria, ajuizou, perante o Juiz de Direito da 6a. vara da
Comarca de Belém, ação cominatória, fundamentada no art. 302,
inciso XII, do Código de ProcessoCivil, intentando coagir judicial-
mente o Prefeito Celso Malcher, para o cumprimento da Tomada
de Contas. .

Proposta a demanda, pelo Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas, dr. Geraldo Castelo Branco Rocha,
foi o Prefeito Municipal de Belém citado para prestar informações,
e o fez, contestando a tese defendida pelo Tribunal de Contas.

Elaborou a contestação e a subscreveu, no dia 15 de maio de
1954, o dr. Orlando Teixeira da Costa, Consultor Geral da Comu-
na e respondendo, então, pelo expediente da Procuradoria Geral,
construindo as seguintes preliminares:

a) O TRIBUNAL DE CONTAS, órgão auxiliar do Poder
Legislativo, e, consequentemente integrado na máquina admi-
nistrativa do Estado, não possui personalidade jurldica. Com
efeito, o art. 14 do Código Civil Brasileiro enuncia taxativa-
mente as pessoasjurídicas de direito público interno sem que
entre elas conste o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO,
órgão de que é homologo o EGREGIO TRIBUNAL DE CON-
TAS DO ESTADO DO PARA e sabendo-se que à data da
promulgação do Código já existia em pleno funcionamento a
CORTE DE CONTAS FEDERAL, criada pelo decreto n°
966-A, de 7 de novembro de 1890, do Govêrno Provisório,
da lavra do eminente RUY BARBOSA, então Ministro da
Fazenda e corroborada pelo art. 89, da Constituição de 24 de
fevereiro de 1891 e primeira lei orgânica, Decreto n0392, de
1896. Nos termos daquele dispositivo legal, somente a União,
cada um dos seus Estados, o Distrito Federal e cada um dos
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Municípios legalmente constituidos sãopersonalidades jurídi-
cas de direito público interno. Ora não sendo personalidade
jurídica, o Colendo TRIBUNAL DE CONTAS não possui
nem capacidade de ser parte em processo, como também não
pode estar em JUIZO. Em decorrência, há de entender-se que
é o Estado do qual faz parte ou de que esponta, que tem a
pretensão à tutela jurídica de todos os seus interessados. So-
mente por intermédio do órgão competente do Estado pode-
ria vir a JUIZO o órgão fiscalizador da administração finan-
ceira do Estado.

b) Quando não fosse a falta de personalidade jurídica,
pelo menos a ausência de mandato escrito passado a advo-
gado legalmente habilitado para representá-Io viria atestar a
ilegitimidade do seu ingresso em Jotzo. O EXMO. SR. DR.
GERALDO CASTELO BRANCO ROCHA, signatário da ini-
cial não provou por documento hábil a sua capacidade para
representar na esfera judiciária o TRIBUNAL DE CONTAS.
Baseando-seem que é representante do MINISTERIO POBU-
CO junto a entidade autora, achou-se capacitado para deman-
dar em nome daquele órgão perante o JUIZO de V. EXCIA.
Labara em erro o nobre PROCURADOR que funciona junto
ao T.C. O MINISTERIO POBUCO não é um patrono gratui-
to das causas do interesse do órgão junto ao qual funciona.
Dentro da sistemática do nosso direito, MINISTERIO eo-
BUCO sempre foi

Nórgão do Poder Executivo que por intermédio de seus
membros e perante a Justiça, promove e fiscaliza a exe-
cução ou aplicação das leis no interesse do Estado, da
ordem pública e da sociedade" (Dicionário de Tecnolo-
gia Jurídica, PEDRO NUNES, pág. 566).

Assim sendo, a petição do TRIBUNAL DE CONTAS
incorreu não só no disposto no art. 106, como na sanção do
art. 201, VI, combinado com o art. 110, tudo do Código do
Processo Civil.

c) A ação intentada pelo T.C. é.outrossim, manifesta-
mente inépta. A matéria de Tomada de Contas do PREFEI-
TO MUNICIPAL pertence à esfera do Direito Público, pos-
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suindo processo próprio, órgão julgador especial e sanção de-
terminada em lei no caso de recusa. O PREFEITO MUNI-
CIPAL DE BELtM, porém, não se recusou a prestar suas
contas ou a apresentar os documentos solicitados. Levantou
uma preliminar de inconstitucionalidade que já foi examinada
pelo TRIBUNAL DE CONTAS e no momento aguarda solu-
ção recursal definitiva na ASSEMBLtlA LEGISLATIVA DO
ESTADO (doe. 1). Com a decisão da última instância adminis-
trativa, se favorável ao PREFEITO DE BELtM, o processo de
tomada de Contas do ex-Prefeito LOPO AL VAREZ DE CAS-
TRO perde a sua validade. Casocontrário, todo o expediente
voltará ao EGRtGIO TRIBUNAL DE CONTAS para aspro-
vidências da lei que, entretanto, não são aquelas que estão
sendo tomadas pelo nobre órgão auxiliar do Poder Legislati-
vo. Quando o PREFEITO reusar-se a prestar contas de sua
gestão, perde o mandato pelo voto de dois terços da Câmara
Municipal. O processo deve, portanto, ser providenciado jun-
to ao Legislativo Comunal (art. 99 da Lei Orgânica dos Muni-
cípios, n0158, de 31 de dezembro de 1948). Assim mesmo
viria a ser inepto o processo, porque a sanção se aplica a
quem se recusa aprestar contas, e já demonstramos e prova-
mos que tal não se dá. Além disso, o motivo da demanda são
as contas do ex-Prefeito, enquanto a lei exige para a sanção
da perda do mandato que a recusa seja quanto à prestação de
contas de sua gestão. De qualquer forma, o procedimento é
outro que não o intentado pelo T. C.. Sendo competente
aquele órgão para tomar as contas dos Prefeitos, a lei n. 603
prevê nos artigos 35, 36, 47 e seguintes a organização do
processo, os recursos possíveis e a execução da sentença.
Ação Cominatória é que não é possível. Integrada no corpo
do Código de Processo Civil, visa reger processamento de mat-
éria civil ou comercial, o que significa dizer de direito privado
e nunca de direito público. Na espécie, o Preceito cominató-
rio ficou restringido às obrigações de fazer e de não fazer. E
as contas do PREFEITO nunca foram tomadas como inte-
grantes do direito obrigacional, a começar pela circunstância
da bilateralidade exigida por esseramo do Direito Civil.

d) Ainda que cabível a ação cominatória, seria inépta a
sua petição, porque além dos requisitos do art. 158, exige-se
na inicial a alternativa da prestação do fato ou abstenção do
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ato, sob pena de ser aplicada a sanção contratual, ou o pedido
pelo Autor, senenhuma tiver sido convencionada ou estipula-
da por lei. O T.C., em sua petição, omitiu essaparte. Não se
pode nem dizer que a sanção está prevista em lei, e portanto
dispensável a sua enunciação na inicial. A única sanção pre-
vista para a recusa em prestar contas por parte do PREFEITO
é a perda do mandato. Ora, o Orgão competente para decre-
tar essaperda é a CÂMARA MUNICIPAL. O que evidencia
no caso a inaplicabi/idade de tal sanção pelo Judiciário. Deve-
ria, então, o Autor ter previsto a alternativa, senão, que a
sanção poderá EXMO. SR. DR. JUIZ aplicar no casoabsurdo
de uma recusa - admitamos para argumentar - à ordem
judicial? Fica assim a ação cominatória sem eficácia, inócua.
e) As lesões de direito - admitamos, ad argumentan-
dum, ser o caso em tela uma lesão de atreito do TRIBUNAL
DE CONTAS - são sempre susceptíveis de apreciação por
parte do Poder Judiciário. Só, entretanto, com a decisão defi-
nitiva do assunto na órbita administrativa é que o T.C. pode-
ria agir por força de uma própria decisão sua. O processo de
Tomada de Contas foi avocado pelo PRESIDENTE DA AS-
SEMBL~/A LEGISLATIVA (doe. 1), do que resultou a sus-
pensão do efeito da sentença a quo que determinou o proce-
dimento judicial (doe. 5 anexo à inicial). Tal decisão não
passou em julgado porque o EXMO. SR. DR. PREFEITO
MUNICIPAL DE BEL~M recorreu no prazo legal. Que dizer,
então de uma providência tomada pelo PROCURADOR DO
EGR~GIO TRIBUNAL DE CONTAS, baseando-senuma sen-
tença que ainda não passou em julgado e cujo processo se
acha com suspensãode efeito?
f) Mesmo que tivesse havido recusa por parte do PRE-
FEITO em fornecer os documentos necessáriosà instrução do
processo de tomada de contas do ex-Prefeito LOPO AL-
VAREZ DE CASTRO e do ex-Diretor do Departamento Mu-
nicipal de Força e Luz, DR. CAMILO NASSER, esta só se
consubstanciaria se feita à Câmara Municipal, que é o órgão
competente a que o PREFEITO deve apresentar a prestação
de contas do exercício anterior (art. 59, g, da lei 158). ~ bem
verdade que há outros dispositivos legais outorgando o mes-
mo direito ao TRIBUNAL DE CONTAS, mas, de acordo com
a tese a ser debatida no mérito, tais proceitos são inconstitu-
cionais, de forma que o único órgão competente para recla-
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do PREFEITO assuas contas é a CÂMARA MUNICIPAL.

Concluiu, o representante da Prefeitura, com o pedido de
absolvição de instância por não haver o signatário da inicial apre-
sentado o Instrumento de mandato e ser a petição "inepta e ilegí-
tima".

Passando ao Mérito, o dr. Orlando Costa protestou pela in-
constitucionalidade do art. 35, item II da Constituição Estadual e
da Legislação ordinária (Lei n'603" de 20.05.1953):

O art. 35 da Constituição do Estado do Pará, ao deter-
minar a competência do TRIBUNAL DE CONTAS, estipulou
em seu inciso II o julgamento das contas dos prefeitos do
interior, verbis: "Compete ao Tribunal de Contas: /I - jul-
gar as contas dos responsáveis por dinheiros e outros bens
públicos, inclusive prefeito do interior". Há quem veja na
inteligência do inciso a inclusão do Prefeito da Capital. Admi-
tamos, ad argumentandum, essa opinião, generalizando a
prerrogativa como extensiva a todos os prefeitos municipais e
vejamos as consequências:

a) O TRIBUNAL DE CONTAS, pelo sistema constitu-
cional vigente, é um instrumento técnico da Assembléia Le-
gislativa, destinado a acompanhar e fiscalizar a execução do
orçamento estadual, com jurisdição em todo o território pa-
raense. O fato de ter sido ele incluido num dos capítulos do
Titulo /I da Constituição Estadual - "Do Poder Legislati-
vo" - basta para conectá-Io à Assembléia Legislativa. Ora,
sendo esseórgão técnico um mero instrumento da Assembléia
Legislativa, podemos dizer que é o Poder Legislativo Estadual
que age quando atua o TRIBUNAL DE CONTAS. Conse-
quentemente, ao atribuir-se a esseórgão colegiado competên-
cia de julgar as contas dos prefeitos municipais, podemos
dizer que será o próprio Poder Legislativo do Estado que as
julgará. Do que se conclui facilmente pela interferência do
Estado na órbita do Município. Desseprocedimento, nada de
mal adviria se a Constituição Brasileira vigente não houvesse
consolidado e ratificado mais uma vezaquilo que entre nós já
se tornou uma tradição: a AUTONOMIA DO MUNIClpIO.
Ela vem consagradano art. r, VII, e da Carta Magna de 1946,
ao serem enumerados os principios básicos das organizações
dos Estados, sob pena de intervenção do Governo Federal nas
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unidades federativas. Mediante tal prerrogativa, "às autori-
dades incumbe a direção administrativa e a supremacia polí-
tica nos limites do territôrio do município, nada embaraçadas
pelos poderes mais fortes e estranhos, do Estado ou de cir-
cunscrições vizinhas" (Comentários à Constituição brasileira
1946, CARLOS MAXIMILlANO , vol. I, pág. 245, n° 154,
Editora Freitas Bastos, 4a. edição). Ainda no nosso Estatuto
Supremo, mais adiante, art. 28, um mínimo de princípios
basilares asseguradores dessa AUTONOMIA MUNICIPAL, é
anunciado, sem importar numa determinação de limites, co-
mo muitos querem ver, mas antes como o sustentáculo irre-
movível da autonomia da célula do regime democrático. Ou-
tro, aliás, não pode ser o raciocínio ante a leitura do art.23
que preceitua taxativamente os casos em que o Estado pode
intervir legalmente nos Municípios. Enquanto o primeiro dis-
positivo procura assegurar o princípio com um mínimo de
prerrogativas constitucionais expressas, o segundo específica,
sem possibilidades de alargamento, os casos exclusivos de in-
tervenção. Assim, por conseguinte, não podemos ventilar hi-
pôtese de intervenção fora das enunciadas no texto constitu-
cional, mas podemos ter uma compreensão da autonomia mu-
nicipal de uma maneira muito mais ampla do que a que vem
assegurada no seu mínimo pelo art. 28. Com efeito, houve
prerrogativas da autonomia não expressas na Constituição Na-
cional vigente, cuja intenção do Constituinte foi ver assegura-
das mediante a amputação de termos do corpo da Consti-
tuição, que certamente contribuiram para a deturpação do
princípio tradicional consagrado. Não é outra a conclusão a
que chega o ilustre Ministro aposentado do SUPREMO TRI-
BUNAL FEDERAL, EDUARDO ESPfNDOLA, ao comentar
o art. 24 da Constituição: "A Constituição de 1946 também
permite que seja criado pelo Estado um 6rgão de assistência
técnica aos Municlpios, mas ao que parece, retirou a palavra
fiscalização, que se encontrava na de 1934, por entender que
essa ~tribuição não se coaduna com a autonomia municipal".
(A Nova Constituição do Brasil, EDUARDO ESPlNDOLA,
pago 221, Livraria Editora Freitas Bastos, 1946). Se, para o
eminente tratadista e magistrado, o problema classifica-se nas
raias do "perece", já o conceituado CARLOS MAXIMI-
LlANO é categ6rico e documentado a respeito. Diz ele, co-
mentando o art. 22, que emtregou às Constituições estaduais
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a prerrogativa de estipularem o modo pelo qual deve ser feita
a fiscalização da administração financeira dos Estados e Muni-
cípios: "0 projeto do Código Supremo de 1946 colimou ge-
neralizar obrigatoriamente o que até então se verificara de
modo esplorádico: impunha aos Estados a instituição de Tri-
bunais de Contas regionais, o que atentava contra a autono-
mia local. A emenda 2.994 levou a Assembléia Constituinte a
tornar facultativa a criação. (Ob. citon. 227, pág. 346). Tendo
tornado facultativa a criação dos TRIBUNAIS DE CONTAS
ESTADUAIS, não quer isso dizer que onde forem eles criados
poderão intervir na órbita municipal. Absolutamente não. A
intenção do legislador ao cortar o vocábulo fiscalização no
projeto do art. 24 e ao tornar facultativa a criação dos Tribu-
nais de Contas Estaduais, foi preservar a autonomia municipal
e, portanto, ela deve ser respeitada, mesmo que as Constitui-
ções das unidades federativas, como o Pará,o tenham criado.
Para maior elucidação do nosso argumento trascrevemos estas
palavras atribuidas a PRADO FELlX por ocasião da discussão
do art. 22: "No substitutivo, como no anteprojeto, se prevê
que também as contas dos Municípios sejam sujeitos a um
órgão. Êsse órgão, dentro da sistemática, só podia ser muni-
cipal. Todos sabemos, entretanto, quanto seria dispendioso
para os municípios terem também o Tribunal de Contas. O
projeto procura elidir a dificuldade submetendo ao Tribunal
de Contas dos Estados as contas dos municlpios. Nesse ponto
esta a minha estranheza. Porque a meu ver, à adotarmos se-
melhante regra, teremos mutilados a autonomia municipal".
(A Constituição Brasileira de 1946, JOSÉ DUARTE, 1°vol.,
Imprensa Nacional, 1947, pág. 482). A regra não foi adotada
como se pode ver pelo texto da Constituição, e em conse-
quência a faculdade criada pelo art. 22 visou salvaguardar o
princípio da autonomia municipal.

Mediante o exposto, constitui intervenção indébita a
pretensão de se exigir aos prefeito municipais prestarem con-
tas ao TRIBUNAL DE CONTAS, órgão técnico do Poder
Legislativo do Estado. Consequentemente é inconstitucional
o inciso 11,do art. 35, da Constituição Estadual.

b} Não são estes, entretanto, os únicos argumentos que
militam a favor do nosso ponto de vista. Dentro da exiguida-
de do tempo em que nos foi possível empreender tal investi-
gação do exame de todas as Constituições Estaduais do Brasil
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conseguimos apurar que somente os Estados do Pará e Minas
Gerais atribuem ao TRIBUNAL DE CONTAS a competência
de julgar as contas dos Prefeitos Municipais. Atribuem expres-
samente à Câmara Municipal a competência de julgarem as
contas dos prefeitos as seguintes Constituições: Alagoas, art.
96, VII; Ceará, arts. 102, IV e 107, VII; Espírito Santo, art.
68 § único; Goiás, art. 102, XII e 110, VI; Maranhão, art.
100, 111;Mato Grosso, art. 92 VIII e 97, IV; Paraiba, art. 91,
111;Pernambuco, art. 124, li e 129, VI; Piauí, art. 118,3) e
120, 7); Rio Grande do Norte, art. 35; Rio Grande do Sul,
154, X; Rio de Janeiro, 95, IX; Santa Catarina, art. 149;
Sergipe, art. 102, O; Bahia, art. 90, VII. As Constituições
restantes deixaram, explícita ou implicitamente a matéria de
prestação de contas dos Prefeitos para a legislação ordinária
(Amazonas, art. 113, 1); Paraná, art. 140; São Paulo). So-
mente Minas Gerais e o Pará atribuiram expressamente ao
Tribunal de Contas a competência de julgar as contas dos
Prefeitos. Assim mesmo traem e por uma hipertrofia, atri-
buindo também à Camara Municipal a mesma competência
(Minas Gerais, art. 41, I e 89, V; Pará, art. 35, 11e lei 158,
art. 43,9). As demais Constituições que criaram TRIBUNAIS
DE CONTAS usam-nos ainda como órgão recursal e algumas
vezes auxiliar - embora inconstitucionalmente quando não
é municipal - respeitando, entretanto, sempre a compe-
tência da Câmara Municipal, como órgão legítimo perante o
qual os prefeitos devem prestar as suascontas.

Que dedução tirar, do exposto, em favor do nosso ponto
de vista? Simplesmente essa:que os legisladores do Brasil, de
um modo geral, possuem a convicção de que o órgão legítimo
para a tomada de contas dos prefeitos é a Câmara Municipal e
não o TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. Sobre o assun-
to disserta FRANCISCO MACHADO VILLA em NO Muni-
cípio no Regime Constitucional VigenteN (Livraria Freitas
Bastos, 1952, págs. 187 e 188), comentando a lei orgânica
dos municlpios do Rio Grande do Sul: NEo legislativo, como
legítimo representante do povo, que toma conta do execu-
tivo. Na Constituição Federal, ao discutir-se o texto do ante-
projeto que se converteu no art. 22 da Constituição de 1946,
tentou-se entregar a fiscalização dos Municípios aos Departa-
mentos de Municipalidades, nos têrmos do art. 13, § 3°da
Carta Federal de 1934. Entretanto, foi levantada forte oposi-
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ção a essa tendência demasiado centralizadora de alguns cons-
tituintes, destacando-se em defesa da autonomia municipal,
nesse particular, o deputado ATALlBA NOGUEIRA, cujo
ponto de vista saiu vitorioso o que, entre outras coisas, adu-
ziu: "Qual o princípio democrático no tocante à Tomada de
Contas? A quem interessa essa Tomada de Contas? Ao povo
do município que pagou os impostos e, então, deve verificar
se êsses impostos foram bem aplicados, se então perfeitas as
contas relativas às despesas públicas. Isso depende de nosso
aperfeiçoamento democrático. Daí a necessidade de conti-
nuar o Município com o seu Legislativo e a sua indepen-
dência, e a tomada de contas feita pelos cidadãos através da
Câmara Municipal, não vendo motivo para atentar-se contra a
autonomia municipal".

c) Quanto nos faleça autoridade pessoal, formulamos
ainda uma terceira argumentação sustentadora da inconsti-
tucionalidade do art. 35, 11,da Constituição Estadual O Có-
digo Supremo da União fala genericamente em administração
própria, no inciso 11,do art. 28, ao assegurara autonomia dos
Municípios. Ora, o art. 22, que facultou nos Estados estabele-
ceram a forma pela qual seria fiscalizada a execução do orça-
mento do município, o texto contém, ab-initio, a expressão
"administração tinsnceire", Perguntaremos: por que não po-
demos nós considerar a administração financeira como parte
da administração própria do município, e desta maneira ex-
presso na Constituição o principio proibitivo de fiscalização
das contas do prefeito por órgão estranho à órbita muni-
cipal?

II - I NCONSTITUCIONALlDADE DA LEGIS-
LAÇÃO ORDINARIA ANTE O ART. 35, 11DA CONS-
TITUiÇÃO ESTADUAL.

Quando, ex-hypothesi, seja insubsistente o nosso parecer
sobre a inconstitucionalidade do inciso 11, art. 35 da Carta
Mágna Estadual, servimo-nos desse próprio dispositivo para
considerar exorbitante a legislação comum ao generalizar a
obrigação da prestação de contas a todos os prefeitos. Eviden-
temente, não se pode distinguir onde a lei não distingue. A
rec/proce é verdadeira: onde a lei distingue, não se pode
deixar de distinguir. É o que acontece com a redação do art.
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35 da Carta Política paraense, estipulando a competência do
TRIBUNAL DE CONTAS. Existe claramente na redação do
inciso II uma distinção basilar. O Constituinte mandou que o
TRIBUNAL DE CONTAS só tivesse competência para julgar
as contas dos prefeitos do interior. Com efeito, que vantagem
adviria para a clareza do texto constitucional, incluindo a
expressão "inclusive prefeitos do interior", se a intenção do
legislador fosse abranger também o prefeito do Município da
Capital? Não seria muito mais claro dizer simplesmente "in-
clusive prefeitos',? Se a redação foi acrescida das palavras
"do interior" é porque algum motivo tinha o legislador para
distinguir o julgamento das contas do Prefeito da Capital da-
quele dos Prefeitos do interior. Daí serem inconstitucionais
todos os dispositivos da legislação ordinária que estenderam a
competência do TRIBUNAL DE CONTAS ao julgamento das
contas de todos os prefeitos sem distinção, mormente os dis-
positivos da Lei Orgânica dos Municípios e a lei 603. O Pre-
feito Municipal de Belém foi excluído do texto de obrigação
de ver suas contas julgadas pelo TRIBUNAL DE CONTAS e,
portanto, não tem porque apresentar os documentos pedidos
para essa finalidade. Não tem o dever legal de fazê-Io (Consti-
tuição Federal art. 141, § 7). Na falta de um comentário
sistemático da Constituição Política do Estado do Pará, em
que nos possamos estribar para consolidar o nosso ponto de
vista comum com o comentador, somos obrigados à recorrer
à imprensa local, onde pessoasque gozam no nosso meio da
reputaçaõ de conhecedores do Direito expuseram a sua opi-
nião sobre a matéria. Assim, por exemplo, o DR. OTAVIO
MEIRA, Professor Catedrático de Direito Administrativo da
Faculdade de Direito do Pará, respondendo à enquête orien-
tada pela Folha do Norte, em 2O.XII.53, usou das seguintes
expressões: "ainda que se pudesse, para argumentar, consi-
derar constitucional e válida a disposição do art. 35, li da
Constituição do Estado, nunca o TRIBUNAL DE CONTAS
poderia julgar as contas do Prefeito de Belém: a sua compe-
tência se esgotaria no interior, sem nenhuma possibilidade de
se estender à Cepitel". Agora o Dr. SfL VIO MEIRA, membro
ordinário da Constituinte paraense e ainda um dos compo-
nentes da Assembléia Legislativa, respondendo à mesma
enquête na Folha do Norte de 22.XII.53: "... os órgãos
competentes para tomar as suas contas (do Governador e do
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Prefeito), são, no caso do Governador, a Assembléia Legisla-
tiva, e no caso do Prefeito de Belém, a Câmara Municipal".

Até aqui a trnscrição do parecer da CONSUL TORIA
GERAL.

5. Os argumentos desenvolvidos por esta PROCURA-
DORIA nas preliminares como no debate do mérito, cremos
serem suficientes para levar V. EXCIA., à convicção de que
de fato o EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE 8ELEM
está isento da exigência impertinente do A e, portanto, deve a
ação ser JULGA DA TOTALMENTE IMPROCEDENTE.

J UST IÇA!"

Apreciando as preliminares, o julgador admitiu o argumento
de nulidade da ação por falta da habilitação do postulante. Houve
o agravo do Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas para o Tribunal de Justiça do Estado, decidindo os Juízes
da 2a. Câmara Civil, por maioria de votos, dar, em parte, provi-
mento, como consta do ACORDÃO N. 22.312, de 16.03.1955.

ACÚRDÃO N.22.312

Agravante - O Representante do Ministério Público,
junto ao Tribunal de Contas do Estado.

Agravado - O Prefeito Municipal de 8elém
Relatar designado - Desembargador Sousa Moitta

EMENTA - O inciso VI do art. 14 da Lei 603, de
20 de maio de 1953, estruturou o Tribunal de Contas do
Estado, não confere ao Procurador junto ao Tribunal, a
qualidade de seu representante nato perante a Justiça,
como defensor ou advogado de ottcio em qualquer
JUIZO, com capacidade processual de legítimo represen-
tante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
petição em que sãoparte, como agravante, o representante do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, e
agravado o Prefeito Municipal de 8elém.
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Na ação cominatória promovida pelo representante do
Ministéri Público junto ao Tribunal de Contas do Estado con-
tra o Prefeito Municipal de Belém, ao ser contestado seis
preliminares, objetivando a obsolvição de instância, nos ter-
mos do art. 201, inciso VI do C.P. Civil, sob a alegação de
que a petição inicial incidida nos casos dos arts. 110 e 160 do
código citado, eis que o signatário da inicial não apresentou
instrumento de mandado, ser a petição manifestamente
inépta e ilegítima a parte e seu representante.

No despacho de fls. 37 v., o Dr. Juiz a quo, apreciando
uma dessas preliminares, negou ao órgão do Ministério Públi-
co do Tribunal de Contas o poder de postular em Juízo em
nome desse Tribunal, decidindo que a ação não podia pros-
seguir por ser radicalmente nula.

Daí o agravo de petição, que minutado e contraminuta-
do pelos interessados, foi sustentado pelo Dr. Juiz a quo, no
despacho de fls. 45, tendo nesta Superior Instância, o Dr.
Procurador Geral do Estado, no parecer de fls. 47, opinado
pelo seu provimento.

* * *
De começo, vale salientar que o Dr. Juiz a quo despa-

chou a petição inicial, mandando fazer a citação do réu para
responder à ação, não dando assim, nem pela inépcia, nem
pela ilegitimidade de parte, como poderia desde logo ter
feito, nos termos do art. 160 do C.P.Civil.

No despacho de fls. 37 v., saneando o processo, declara
no entanto que as preliminares suscitadas se oferecem com
integra procedência, mas, não obstante essa afirmativa se limi-
tou a decidir negando ao órgão do Ministério Público do
Tribunal de Contas o poder de postular em Juízo em nome
do Tribunal, concluindo que a ação não poderia proseguir,
por ser radicalmente nula.

A argumantação do Dr. Juiz a quo está certa, não levan-
do desde logo à conclusão que tirou dessa preliminar, única
apreciada no despacho saneador.

No Tribunal de Contas do Estado, como parte do qua-
dro do seu pessoal, sob o título de Ministério Público, fun-
ciona um Procurador, com atribuições e competência defini-
das e delimitadas pela própria lei Que estruturou o Tribunal,
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nosarts. 13e 14.
O art. 13 investe o Procurador de funções próprias junto

ao Tribunal, no interesse da Administração, da Justiça e da
Fazenda.

O art. 14 enumera os casos de sua competência.
Mas é de acentuar-se, desde logo, que essa competência

se exaure nos limites dos casos afetos ao Tribunal ou da
competência deste. E isto pela própria natureza do Tribunal,
de órgão colegiado ou Tribunal administrativo e de suas fun-
ções por vezes judicantes.

[ certo que o inciso VI desse artigo confere ao Procura-
dor competência para representar o Tribunal contra os que
não apresentarem suas contas em tempo hábil ou não hajam
fornecidos os documentos solicitados.

Mesmo que não se queira ver nesse dispositivo, um lapso
de redação, ou um erro de técnica, como entendeu o dr. Juiz
a quo, inegável que o inciso em tela não confere ao Procu-
rador junto ao Tribunal a qualidade de seu representante nato
perante a Justiça, como defensor ou um advogado de oflcio
em qualquer juizo, com capacidade processual de legltimo
representante.

Mas, se assim é, posta de parte a questão, aliás objeto de
outra preliminar não apreciada pelo Dr. Juiz a quo, de falecer
ao Tribunal de Contas, no caso legitimatio ad causam, trata-se
da falta de capacidade processual, ou autorização especlfica,
isto é, de legitimatio ad processum, e portanto, de nulidade
sanável.

Caso não era, pois, de se declarar desde logo no despa-
cho saneador a ação radicalmente nula, mas de ser concedido
prazo para suprir a nulidade arguida, tanto mais quanto o Dr.
Juiz a quo, admitira e despachara a inicial, sem que a consi-
derasse inepta ou ilegltima a parte, como lhe facultava o art.
160 do C.P. Civil.

Por estes fundamentos:
Acordam os juízes da 2a. Câmara Civil do Tribunal de

Justiça, por maioria de votos, contra o voto do Exmo. Sr.
Des. Lycurgo Santiago, dar em parte provimento ao agravo,
para que o Dr. Juiz a quo, conceda prazo razoável ao agravan-
te para suprir a nulidade reconhecida e aprecie as demais
preliminares, como atender de Direito. Custas na forma da
lei.
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Belém, 25 de fevereiro de 1955.
(aa) Antonino MeIo, presidente
- SousaMoitta, relatar designado
Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará -

Belém, 16 de março de 1955 - Luls Faria, secretário".

Continuavam, no entanto, os processos relativos às Tomadas
de Contas dos Prefeitos municipais do interior, referentes ao ano
de 1953, acumulados no Tribunal devido ao impasse criado pelo
Prefeito da Capital, por isso, a 6 de julho de 1954, os senhores
Ministros do Tribunal de Contas deliberaram aprovar a Resolução
n. 817, que determinava à Secretaria fazer a distribuição dos pro-
cessos aos Auditores, para o fim de ser efetuada a Tomada de
Contas dos seguintes Prefeitos dos municípios de:

ACARA, ANHANGA, BRAGANÇA, CASTANHAL, CAPIM,
GUAMA, IGARAPE-AÇÚ, IRITUIA, ITAITUBA, JOÃO
COÊLHO, JURUT( MARAPANIM, MARACANÃ, MUANA,
ORIXIMINA, PONTA DE PEDRAS, SALlNOPOLlS, SOU-
RE, que cumpriram o disposto no art. 36 e seusparágrafos da
lei n. 603, de 20.05.1953; ABAETETUBA, ANANINDEUA,
BAlÃO, CAPANEMA, IGARAPE-MIRI, SÃO CAETANO
DE ODIVELAS, AFUA, ALENQUER, ARARIUNA, BAR-
CARENA, BUJARÚ, BREVES, CONCEIÇÃO DO ARA-
GUAIA, CURRALlNHO, FARO, ITUPIRANGA, MARABÃ,
MOCAJUBA, MOJÚ, MONTE ALEGRE, NOVA TlMBO-
TEUA, OBIDOS, OUREM, PORTO DE MOZ, PRAINHA,
SANTA REM, VIZEU, que deixaram de cumprir o preceito
legal.

E ANAJAS, ARA TlCU', BELEM, CAMETA, CHAVES,
GURUPÁ, PORTEL, SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA,
TUCURU,: VIGIA, que o desconheceram.

A T O N~2

Na 123a. sessão ordinária, realizada no dia 12.10.1954, o
Plenário do Tribunal tomou conhecimento de uma consulta
subscrita pelos Auditores, suscitando a questão da competência
para dirigir-se aos prefeitos municipais no curso da instrução dos
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processos e sobre a dilatação do prazo para remessa, ao Tribunal,
dos documentos relativo às prestações de contas desses gestores.

Com parecer fundamentado do Exmo. Sr. Procurador dr. Ge-
raldo Castelo Branco Rocha, e relatado pelo ilustre Ministro Mário
Nepomuceno de Sousa, foi a matéria examinada em Plenário, na
sessão do dia 12.10.1954, resultando daí o ATO N. 2.

A T O N~2

o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará,em
sessão do dia 12 de novembro de 1954.

A TENDENDO ao requerimento dos senhores Auditores,
com exerc/cio nesta Côrte, drs. Armando Dias Mendes, Pedro
Bentes Pinheiro e Ataualpa Rodrigues Leão, que a 11 de
outubro do corrente ano (1954), solicitaram, nos têrmos do
art. 38 parágrafo único, do Regimento Interno e do art. 38,
inciso XI, da Lei n. 603, de 20 de maio de 1954, pela que se
rege êste órgão, a interpretação do Plenário relativamente a
certos preceitos, sobre a TOMADA DE CONTAS dos gestores
municipais, contidos na citada lei n. 603;

A TENDENDO à justa procedência da solicitação, pois se
apresentam amblguos os dispositivos relacionados na consul-
ta, o que as dúvidas suscitadas comprovam;

ATENDENDO ao que estipula o art. 20 da referida lei n.
603: "O Tribunal de Contas tem jurisdição sobre as pessoas e
as matérias sujeitas à sua competência";

RESOL VE, contra o voto do sr. Ministro Mário Nepo-
muceno de Sousa, que porisso não subscreve este ACTO, o
seguinte:

a) Os prefeitos municipais, com exercicio na capital ou
no interior, estão sujeitos à prestação de contas neste Orgão,
consoante o inciso 1" art. 35, da Constituição estadual e o
inciso I, art. 21 da lei n. 603, de 20 de maio de 1953, aos
quais este Plenário já deu interpretação, através do Acto n. 1,
de 19 de janeiro do ano em curso (1954). Devem porisso, os
prefeitos municipais cumprir rigorosamente, estas determi-
nações da lei n. 603:' "Art. 36. - Osprefeitos são obrigados
a apresentar, trimestralmente, ao Tribunal de Contas os be-
lancetes da Receita e Despesa realizadas, e anualmente o be-
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lanço do exercício assistindo ao Tribunal o direito de requi-
sitar os comprovantes das despesas; art. 44. -- O levanta-
mento das contas, com base nos lançamentos mensais relati-
vos à gestão de cada responsável, deverá estar concluido de
modo que seja remetido ao Tribunal de Contas até o dia 30
de março do ano sequinte". Acrescenta essa mesma lei no art.
46: "A inobservância das obrigações pr scritas nos artigos
anteriores sujeitará os responsáveis às mesmas penalidades do
art. 42'~ O art. 42 estipula: "Os agentes responsáveis prestam
contas às repartições a que pertencem, remetendo a estas, até
o dia 10 do mês seguinte, os documentos da Receita ou Des-
pesa de dinheiros e outros valores a seu cargo e da entrada e
daída de matérial. Parágrafo único: Os que deixarem de re-
meter no prazo legal os documentos serão suspensos até que
o façam, sujeitos aos juros de mora pela retenção dos saldos e
na reincidência, exonerados a bem do serviço público na for-
ma tei". Anteriormente, no art. 38, consigna a mencionada
lei: "Compete ao Tribunal de Contas, como Orgão julgador:
II - impor multas, suspender os responsáveis remissos ou
omissos na entrega de livros e documentos de sua gestão ou
relativos a adiantamentos recebidos, que não acudirem à pres-
tação de contas nos prazos fixados nas leis e regulamentos, ou
quando intimados para esse fim; XI - expedir instruções
para levantamentos das contas e organização dos processos de
tomada de contas, antes de serem submetidas a julgamento
do Tribunal". E no art. 51 ela define estas atribuições: "Aos
Auditores ou Delegados do Tribunal cabe promover as dili-
gências necessárias à perfeita instrução do processo, antes de
ser feita a conclusão ao Tribunal para julgamento, podendo
para isto dirigir-se a qualquer repartição no sentido de obter
os esclarecimentos e documentos que forem reputados úteis".

Mas, o esclarecimento nítido da matéria consta do pará-
grafo único do art. 44, sob o título 111 - Tomada de Con-
tas -- e capítulo V -- Processamento: "No caso de contas
dos prefeitos municipais, o Tribunal terá o prazo improrrogá-
vel de seis meses para julgamento". Ora, dentro desse prazo
de seis meses, que se inicia com a distribuição do processo ao
respectivo Auditor, o Tribunal, de acordo com o aludido in-
ciso XI do art. 38, pode, quanto às contas dos prefeitos muni-
cipais, deliberar sobre "0 levantamento anual, com base nos
lançamentos mensais, relativos à gestão de cada responsável",
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conforme está previsto no art. 44, desde que tal levantamento
não tenha sido remetido até o dia 30 de março do ano seguin-
te. No curso daquele período, justifica-se a concessãode pra-
zos não previstos em lei ou a dilatação de prazos não impror-
rogáveis, a critério do Tribunal, perfeitamente de acordo com
o que dispõe o art. 38, inciso 11: "Compete ao Tribunal de
Contas, como Orgão julgador: impôr multas, suspender os
responsáveis remissos ou omissos na entrega de livros e docu-
mentos de sua gestão ou relativos a adiantamentos recebidos,
que não acudirem à prestação de contas nos prazos fixados
nas leis ou regulamentos, OU QUANDO INTIMADOS PARA
ÊSSE FIM.

A lei n. 603 é assim que traça a fase decisiva do julga-
mento: "Art. 52 - Urna vez concluida a preparação do pro-
cesso para julgamento, será feita a citação dos interessados,
para, no prazo de dez (10) dias, ser apresentada defesa de
direito. Art. 53 - Ultimada a instrução do processo, será o
feito submetido a julgamento dentro do prazo improrrogável
de dez (10) dias sob pena de responsabilidade lavrando o
relator o competente Acórdão".

Em face do exposto, fica interpretada a lei n. 603, de 20
de maio de 1953, nas seguintes partes:

I - Após a decorrência do prazo constante do art.
44, que não é improrrogável, pode o Tribunal em virtude do
que estatúi o parágrafo único dessemesmo artigo e da intima-
ção prevista no inciso li, in fine, do art. 38, conceder aos
prefeitos municipais o prazo improrrogável de dez (10) dias,
para o levantamento anual de suascontas.

li - A intimação, concedendo o referido prazo, será
feita pelo Presidente do Tribunal, através de edital publicado
no DIARIO OFICIAL do Estado, conforme estipula o art.
46, do Regimento Interno. A Secretaria do Tribunal, para
maior elasticidade da medida, remeterá ao prefeito citado,
com aviso prévio de recepção ou recibo da entrega, o exem-
plar do DIARIO OFICIAL em que se fizer a publicação.

111 - Se o citado não atender à intimação, o processo
voltará ao Plenário, extinto o prazo de dez (10) dias, a fim de
que seja aplicada a competente penalidade ao faltoso e enca-
minhado o processo ao dr. Procurador, para que este cumpra
o que estatui o art. 14, inciso VI, da mesma lei.

bl O parecer do dr. Procurador e o relatório do sr.
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Ministro Mário Nepomuceno de Sousa, cujo voto foi vencido,
nos debates mantidos em plenário sobre o assunto ficam con-
siderados parte integrante do presente ACTO, que, por sua
vez, se integra no Regimento Interno, consoante o parágrafo
único no seu art. 38.

Sala das sessões do Tribunal de Contas do Estado do
Pará,em 12 de novembro de 1954.

Elmiro Gonçalves Nogueira
vice-Presiaente.

no exercício da Presidência

Adolfo Burgos Xavier
Lindolfo Marques de Mesquita.

A 1~ de dezembro de 1954, pelo ofício de n.
929/54-GS, o Prefeito Municipal de 8elém, dr. Celso Malcher,
solicitou ao Tribunal de Contas

suspender todo e qualquer procedimento oriundo da
dita prestação de contas, até que os órgãos, aos quais a
matéria está afeta solucionem definitivamente a ques-
tão.

comunicando, ainda, que a Câmara Municipal de 8elém já havia
examinado e aprovado ditas contas e expedido o competente AI-
vará de Quitação.

Apreciando o assunto em sessão plenária, realizada a
03.12.1954, deliberou o Tribunal, contra voto do Ministro Lin-
dolfo Mesquita, acompanhar o voto do Ministro Mário Nepo-
muceno de Sousa,assimsustentado por S. Excia.:

o assunto se apresentava e devia ser examinado sob
dois aspectos, de vez serem dois os seus fundamentos: 1~
o recurso interposto à Assembléia Legislativa, com base
no art. 63, da Lei n. 603, de 20.05.53; 2~a ação comi-
natória proposta pelo Tribunal através de sua Procura-
doria. Com relação ao primeiro, convém desde logo
acentuar o que prescreve o art. 1°da Lei 603 ... "0 Tri-
bunal de Contas, órgão auxiliar do Poder Legislativo, na
fiscalização da administração financeira do Estado, espe-
cialmente na execução do orçamento, e julgador das
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contas dos prefeitos municipais, tem sua sede na Capital
do Estado e jurisdição em todo o território pereense".
Dai se infere, claramente, ter o Tribunal de Contas du-
pla função, funções próprias e distintas: de fiscalizador
da administração financeira do Estado, agindo neste ca-
so, como órgão auxiliar do Poder Legislativo, e julgador
das contas dos Prefeitos municipais, quando então fun-
ciona como órgão julgador e as suas decisões tem força
de sentença judicial. Não há negar que o art. 63 da Lei
603, estabelece que dos atos e decisões do Tribunal de
Contas cabe recurso, em última instância, para a Assem-
bléia Legislativa. Deve-se porém entender esse precei-
tuado no sentido restrito, isto é, tais recursos, somente
colhem legitimidade, somente tem eficácia sobre os atos
e decisões em que o Tribunal deliberar como órgão auxi-
liar do Poder Legislativo, mas não quando funcionar co-
mo órgão julgador. Na espécie, carece competência à
Assembléia Legislativa para conhecer da matéria recor-
rida, de onde a insustentável legalidade do despacho do
sr. presidente do Legislativo, deferindo o indigitado re-
curso e avocando o processo ou expediente correspon-
dente. Com relação ao segundo fundamento, já que o
Tribunal, através de sua Procuradoria, ingressou no judi-
ciário, propondo uma ação cominatória, a fim de obrigar
o prefeito a cumprir a Lei 603, não vejo como renovar a
questão ainda pendente de pronunciamento do Poder
Judiciário, único capaz de deliberar definitivamente
sôbre o assunto, por encarar matéria constitucional. Opi-
namos assim pelo atendimento do solicitado, isto é para
que seja sustada a intimação feita ao requerente, cons-
tante do respectivo edital .

RELATÚRIO DA PRESIDI:NCIA

Encerrava-seo ano de 1954 e o Presidente do Tribunal, balan-
ceando o exercício, no título "DESRESPEITO À CONSTI-
TUiÇÃO E A LEI N. 603 - PREFEITOS MUNICIPAIS", do seu
Relatório, dava conta ao Plenário, na sessão ordinária do dia
19.04.1955:
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... de um modo geral, no exercício de 1954 houve o
desrespeito por parte dos prefeitos àquele mandamento
constitucional. Se no exercício anterior 1953 -- poucos
foram os que se dirigiram ao Tribunal, em 1954 dimi-
nuiu o número dos que cumpriram as suas obrigações
para com esta Côrte. Nenhum, no entanto, prestou con-
tas completas ao T.C. É verdade que esta Côrte de Con-
tas aguarda o pronunciamento final do Poder Judiciário,
ao qual recorreram alguns gestores dos municípios sob
alegação de que aquele princípio constitucional fere a
autonomia dos municípios. Mesmo assim agiu o T. C.
contra os prefeitos que em 1953, deixaram de prestar as
suas contas, suspendendo nove (9) de suas funções. Fo-
ram eles: Si/as Pastana Pinheiro, de Anajás; José Ribeiro
da Costa, de Araticú; Armando Pinto Gomes, de PorteI;
Mário Machado da Silva, de Gurupá; Nicolau Zumero,
de Tucuruí; Dionísio Carvalho, de Chaves; Osvaldo de
Oliveira Fernandes Penna, de Breves; Francisco Siqueira
Mendes Pereira, de Cametá.

Dêstes o único cujo mandato não expirou a
31.01.55., é o de Tucuruí. Os demais portanto, dêsde 1.
de fevereiro do corrente ano, não mais são prefeitos, não
estando porém, livres das cominações legais pela falta
cometida.

O Exmo. Sr. Dr. Celso Malcher, Prefeito Municipal
de Belém, o primeiro a bater às portas do Judiciário
contra as atribuições outorgadas pela Carta Magna Esta-
dual ao T. C., dirigiu-se a esta Côrte, em ofício n.
999/54, de 01.12.54, requerendo a suspensão de qual-
quer procedimento contra a Prefeitura de Belém, até
que o Judiciário solucione definitivamente a controvér-
sia existente. A exemplo de alguns prefeitos do interior,
S. Excia., disse que possui o Alvará de Quitação, não só
do exercício de 1953, como do exercício de 1954, pas-
sada pela Câmara Municipal de Belém. O Tribunal defe-
riu o aludido pedido do Dr. Celso Malcher, conforme
Resolução n. 866, de 03.12.54.

Das cinqüenta e nove (59) prefeituras do interior,
em 1954, apenas cumpriram integralmente o art. 36 da
Lei 603, no seu parágrafo e incisos, as prefeituras de
Abaetetuba, Acará, Araticú, Bragança, Igarapé-Miri, Ma-
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rapanim, Muaná e Oriximiná, cujos processos vão ser
agora encaminhados aos senhores Auditores, para fase
de instrução e preparo.

Houve prefeituras que apenasremeteram, em 1954,
a este Tribunal, os balancetes referentes ao primeiro tri-
mestre, como as de Baião e Vizeu. Outras, que remete-
rem somente os referentes aos dois primeiros trimestres,
como as de Castanhal e Maracanã. Outras, ainda, que
remeteram apenas os balancetes dos três primeiros tri-
mestres, como as de Alenquer, Ananindeua, Arariuna,
Breves, Capanema, Capim, Chaves, Inhangapi, Itaituba,
João Coelho, Juruti e Soure; e ainda as que remeteram
os balancetes referentes aos quatro trimestres de 1954;
Altamira Fáro, Igarapé-Açú, Mojú, Salin6polis, São Cae-
tano de Odivelas.

Estas outras não enviaram, no decorrer de 1954,
qualquer documento ao Tribunal: Afuá, Almeirim, Ana-
jás, Barcarena, Belém, Bujarú, Cametá, Conceição do
Araguaia, Curralinho, Curuça, Guamá, Gurupá, Irituia,
Itupiranga, Marabá, Mocajuba, Monte Alegre, Nova Tim-
boteua, Obidos, Ourem, Ponta de Pedras, Portei, Porto
de Moz, Prainha, Santarém, São Sebastião da Boa Bista,
Tucurui e Vigia.

Expirou a 30 de março último o prazo previsto no
art. 44, da Lei n. 603, de 20.05.53., para remessa, ao
Tribunal, do levantamento anual das contas, com base
nos lançamentos mensais relativos à gestão de cada res-
ponsável.

Consequentemente, esta presidêncte sugere que se-
jam tomadas as contas, a revelia de todos os prefeitos
faltosos, acima relacionados, por desobediência à lei n.
603.

O EXEMPLO DO GOVERNADOR DO ESTADO

Enquanto os prefeitos municipais deram essademons-
tração de desrespeito aos mandamentos legais do Po-
der Executivo conduziu-se perfeitamente dentro da
Lei. Por parte do Poder Executivo houve o mais abso-
luto respeito àssoberanas decisõesdesta Corte de Con-
tas, que se refletem nos julgamentos realizados.
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A êsse tempo, em 14.12.1954, o Prefeito Municipal de
Tucuruf fôra afastado das funções por determinação do Tribunal
de Contas, por recusar-se, a ele, prestar contas de sua gestão
financeira. (Processo n° 502/53).

Argumentava o gestor que, obediente à Lei Orgânica dos Mu-
nicfplos, cumprira essaobrigação perante a Câmara de Vereadores,
recolhendo, desta a aprovação e o competente Alvará de Quitação.

Inconformado, o sr. Nicolau Zumero, por seu advogado, dr.
Alberto Valente do Couto, impetrou, junto ao T.J.E., MANDADO
DE SEGURANÇA contra o ato da Corte de Contas que o suspen-
dera do cargo.

Novamente, é arguida a inconstitucionalidade do art. 35, in-
ciso 11, da Constituição do Estado, face a autonomia municipal,
garantida na Lei Maior, culminando o impetrante com o pedido
para que lhe fosse concedida a SEGURANÇA demandada e decla-
rados inconstitucionais os dispositivos já mencionados.

Outrossim, requeria a autoridade atingida, a suspensão limi-
nar do ato que o afastara do exercfcio das funções de Prefeito,
para que pudesse reassumir o cargo de imediato.

O Relator do feito, desembargador Alvaro Pantoja., concedeu
a liminar e encaminhou, no dia 24 de janeiro de 1955, ao Presi-
dente do Tribunal de Contas, Ministro Benedito de Castro Frade, a
2a. via do mandado com pedido de informações, a serem prestadas
no prazo de cinco dias, comunicando ter determinado "a sustação
do ato impugnado até julgamento final do pedido".

Vinte e quatro horas após, no dia 25 de janeiro, a par de
reintegrar, no cargo de Prefeito de Tucuruf, o Tribunal informava
ao desembargador Pantoja:



Belém, 25 de janeiro de 1955.

Ofício n" 43/55

Exmo. Sr.
Desembargador ÁLVARO PANTOJA

Em atenção ao ofício n° 40, de 24 do corrente, esta Presidência presta a
\I. Excia. as informações ali solicitadas, em consequência do mandado de
segurança impetrado ao Egrégio Tribunal de Justiça pelo sr. Nicolau Zumero,
sendo requerido o Tribunal de Contas do Estado do Pará, assim enumeradas:

t, Os prefeitos do interior estão obrigados a prestar contas a êste
Tribunal, ex-vi do inciso 11,do art. 35, da Constituição Política do

Estado, o inciso I, art. 21, da Lei 603, de 20.5.53, publicada no D.
O. de 23.5.53. (Doe. nOl).

Porisso, em 19.1.54., foi baixado o ato n" " dêste Tribunal,
publicado no D. O. de 23.1.54. (Doe. nO2), determinando que:
"b) - O julgamento das contas dos Prefeitos Municipais, inclusive

o da Capital, seja ou não nomeado pelo Governador do
Estado, compete, por fôrça da Constituição Federal (art.
22), da Constituição dêste Estado (art. 35, inciso 11),da Lei
n" 603 (art. 15, inciso 11e art. 35), exclusivamente a êste
Tribunal, sem que haja quebra de autonomia dos munici-
pios.

c) O têrmo PREFEITO DO INTERIOR, empregado no inciso
11, art. 35, da Constituição Estadual, corresponde ao têrmo
PREFEITOS DOS MUNIC(PIOS OU PREFEITOS MUNICI·
PAIS, empregado no art. 28, §§ 1°e 2°da Constituição Bra-
sileira, e reproduzida no art. 73, alíneas A,B, e C parágrafo

único, da Constituição Paraense, ficando também incluido
nessaexpressão o têrmo PREFEITO DA CAPITAL."

2. O sr. Nicolau Zumero no exerctcio do cargo de prefeito municipal
de Tucurui, devia, pois, prestar as suas contas relativas no exercício
de 1953, a êste Órgão, o que não fez, resultando daí a Resolução
n" 817, de 11.7.54., publicada no D. O. de 14.1.54. (Doe. n" 3);

3. Cumprido o disposto ne: Resolução n0817, já referida, foi o pro-
cesso distribuido ao sr. auditor, dr. Armando Dias Mendes, o qual,
juntamente com os outros dois auditores dêste T.C., drs. Pedro
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Bentes Pinheiro e Ataualpa Rodrigues Leão, requereu ao Plenário
dêste Tribunal, a interpretação do dispositivo sôbre "Tomada de
Contas" dos gestores municipais, contido na lei 603, conforme a
integra do que foi lido na sessão n" 123, realizada no dia 12.10.54.
(Doc. n" 4 - 0.0. de 21.10.54);

4. Resultou do mencionado requerimento dos srs. auditores o ato
n02, de 12.11.54., dêste Tribunal, publicado no 0.0. de 28.11.54.
(Doe. n05);

5. Em obediência ao Ato n02 a Presidência dêste órgão fez publicar

nas edições do 0.0. de 27, 28 e 30.11.; 1,2,3,4,5,7 e 8.12.54, o
respectivo edital de intimação (Doe.n06 - 0.0. de 27.11.54);

6. Nesse mesmo dia de 27.11.54., a Presidência dêste Tribunal dirigiu
ao sr. Nicolau Zumero o offcio n" 438/54, anexando o exemplar do
0.0. de 27. 11.54. (Doe.n07);

7. Expirado o prazo de que trata o edita I de intimação (Fls. ), e
como o sr. Nicolau Zumero não atendesse, foi o fato levado ao
conhecimento do Plenário, resolvendo, então, o TC. puni-to até que
cumprisse a lei 603, ocasionando a Resolução nO873, de 14.12.54.
(Doe. n08 - 0.0. de 19.12.54.) de acôrdo com o resolvido na
sessão de 14.12.54. (Doc. n09 - 0.0. de 22.12.54., com a ata a
que se refere a decisão tomada);

8. Dessa decisão do Tribunal foi dado ciência ao sr. Nicolau Zumero
em telegrama n" 19, de 14.12.54. (Doc. n° 10), e ao sr. Presidente
da Câmara Municipal de Tucuruí, em telegrama n" 24 de 14.12.54.
{Doe. n" 11),·

9. Em 24.12.54. esta Presidência remeteu o processo ao dr.
Procurador dêste Tribunal, para os fins de que trata o art. 14,
inciso VI, da Lei 603, de 20.5.54. (fIs. l, nos têrmos do n" /11, do
Ato n" 2, de 12.11.54. (fIs. );

10. Na sessão n° 146, o dr. Procurador, porém, peticionou ao Plenário,

requerendo fosse sobrestado o processo até o pronunciamento da
Justiça, diante do mandado de segurança impetrado ao Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado (Doc. n° 12 - 0.0. de
9.1.55. - Ata da Sessão n" 146, com o requerimento do dr. Procu-
rador);

11. Decidiu, então, o T.C. deferir o petitário do digno representante do
Ministério Público, baixado na Resolução n" 904, de 4.1.55., publi-
cada no 0.0. de 8.1.55. (Doe. n" 13).

Eis ai, ilustre desembargador Álvaro Pantoja, as informações que esta
Presidéncia tem a honra de transmitir a V. Excia., demonstrando que as
decisões do Tribunal de Contas do Estado do Pará foram tomadas em rigorosa
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obediência a dispositivos legais.
Com o testemunho do mais elevado apreço, apresento a V. Excia.

Cordiais Saudações

Dr. BENEDITO DE CASTRO FRADE
MINISTRO PRESIDENTE.
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Concomitantemente, em 14 de dezembro de 1954, foram
suspensos de suas funções, pelo Tribunal de Contas, os Prefeitos
Municipais Francisco Siqueira Mendes Pereira, de CAMETA; José
Ribeiro da Costa, de ARATICÚ; Dionfsio Bentes de Carvalho, de
CHAVES; Silas Pastana Pinheiro, de ANAJAS; Armando Pinto
Gomes, de PORTEL; Osvaldo de Oliveira Fernandes Penna, de
BREVES; Nicolau Zumero, de TUCURUr e Mário Machado da
Silva, de GURUPA. Em decorrência, porém, do mandado de segu-
rança impetrado pelo Prefeito de Cametá, deliberou, o Tribunal,
pela Resolução n. 904, de 4.01.1955, sobrestar, até decisão do
Judiciário, as Tomadas de Contas dessasPrefeituras.

A primeiro de março de 1955, o Tribunal de Justiça julgou o
Mandado de Segurança cujo requerente fora o Prefeito Nicolau
Zumero, acordando, unanimemente.

sufragar a preliminar da incompetência do Tribunal para
conhecer, originariamente, do pedido, e, assim, tornando sem
efeito a segurança liminar concedida, fazer remeter o feito ao
Julzo de Direito dos Feitos da Fazenda, competente para o
processo e julgamento de medida pleiteada .

(ACORDÃO N. 22.305, publicado
no D. O. E. de 05.03.1965)

A sentença veio, afinal, no dia 28.05.1955, proferida pelo
Exmo. Sr. Juiz de Direito da Sexta Vara e dos Feitos da Fazenda
Pública, Estadual e Municipal, dr. Agnano Monteiro Lopes, hoje,
muito d(gno Presidente do Tribunal de Justiça do Estado.

S. Exa. concedeu a segurança requerida nestestêrmos:

Sentença proferida pelo meretíssimo Juiz de Direito da Sexta Vara e dos
Feitos das Fazendas Públicas, Estadual e Municipal, nos autos cíveis de mano
dado de segurança, em que são partes: Nicolau Zumero e o Tribunal de
Contas do Estado.

Vistos, etc ...
Nicolau Zumero, prefeito municipal de Tucuruí, impetra mandado de

segurança contra o ato do Tribunal de Contas, que o suspendeu das respecti-
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vas funções.
Alega o impetrante que desde o início de sua administração vem pres-

tando suas contas à Câmara Municipal de Tucuruí, as quais têm sido aprova-
das a unanimidade e expedido em seu favor o competente alvará de quitação.
No entretanto, em dias de dezembro do ano passado, o Tribunal de Contas
determinou ao presidente da Câmara que assumisse o cargo de prefeito, por
ter sido o impetrante suspenso de suas funções. O ato do Tribunal decorre do
fato de haver o impetrante se recusado a prestar contas perante ele, ato que
reputa inconstitucional por se chocar com preceitos da Lei Maior atinentes à
autonomia dos municípios. Finalizar pedindo seja concedido o mandado de
segurança para que volte ao exercício de seu cargo, desobrigado de prestar
contas aquele Tribunal.

O pedido veio instruído com os documentos de fls. 9 e 10.
Solicitadas informações, prestou-as às fls. 13 o Tribunal de Contas, por

intermédio de seu eminente presidente, instruindo-as com os documentos de
fls. 16 e 36.

O Dr. Procurador Geral do Estado, oficiando as fls., opina pela conces-
são da segurança impetrada.

O que tudo bem visto e devidamente examinado:
O dispositivo invocado pelo ilustre Tribunal de Contas do Estado (pará-

grafo único do art. 42 da lei n0603 de 20/5/54), para fundamentar o ato
impugnado, é inaplicável aos prefeitos municipais. Eis, ipsis litteris, o art.
citado:

"Art. 42. - Os agentes responsáveis prestam contas às repartições
a que pertencem, remetendo a esta até o dia 10 do mês seguinte, os
documentos de receita e despesa de dinheiros e outros valores a seu
cargo e da entrada e saída de material.

Parágrafo único - Os que deixarem de remeter no prazo legal
os documentos serão suspensos até que o façam, sujeitos aos juros
de môrs pela retenção dos saldos e, na reincidência, exonerados a
bem do serviço público na forma da lei".

Como decorre do seu enunciado, o dispositivo se refere, exclusivamente,
aos funcionários públicos, na situação prevista na sua parte geral, isto é, os
que detêm dinheiro e outros bens públicos e estão, por isso mesmo, obrigados
a prestar contas à repartição a que pertencem. De um modo geral, a lei quis
referir-se aos tesoureiros, coletores, fiscais e recebedores de imposto, etc. Não
pode, pois, atingir os prefeitos municipais, que, não sendo funcionários pú-
blicos, estão sobranceiros a essas disposições, aplicando-se-Ihes, quanto à per-
da e ao afastamento da função, o que dispuzerem a Constituição e a lei
orgânica dos municípios.

Como vimos, pela transcrição do texto invocado, aos funcionários pú-
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b/icos na situação indicada no referido art. 42 é que é o mesmo aplicável,
porque não se compreende que um prefeito preste contas à sua repartição e,
pela mesma, seja suspenso, quando o não fizer e exonerado (?) no caso de
reincidência. O ato do ilustre Tribunal de Contas é inconsistente e não resiste,
data venia, a um ligeiro exame.

Resta ainda considerar que se se pudesse extender - diga-se apenas
para argumentar - aos prefeitos as penalidades consignadas no parágrafo
único do art. 42, incompetente seria para aplicá-Ias o Tribunal de Contas, pois
esse entendimento resulta de seu enunciado, não conferindo ao Tribunal tal
atribuição, mesmo no caso dos funcionários a que expressamente se refere, os
quais serão punidos na forma da lei, isto é, pela autoridade designada no
Estatuto dos Funcionários Públicos e mediante o processo alí estabelecido.

Competência é matéria de direito restrito, e, pois, deve ser necessa-
riamente expressa, maximé quando se trata de aplicação de penas. O art. 15
da citada lei nO603, definindo as atribuições do Tribunal de Contas, não lhe
dá competência para impor as penalidades previstas no referido art. 42.

Desse pressuposto, resulta que é inoperante a decisão proferida por
autoridade incompetente, porque padece de nulidade insanável e irremovível.

Entende ainda o impetrante que o ato do Tribunal, obrigando-o à pres-
tação de contas, embora já o tenha feito perante a Câmara Municipal, é
baseado em dispositivo da Constituição do Estado, art. 35, inciso li, que, por
sua vez, contradiz o art. 28 da Constituição Federal.

A questão é, deverás interessante e delicada. Vitor Nunes Leal teceu, a
propósito, oportunos comentários na Revista Administrativa, vol. XVII e ne-
les está inserta a opinião de Odilon de Andrade concebida nos seguintes
termos:

"A competência concedida aos Estados, pelo art. 22 da Consti-
tuição Federal, não comporta que se atribua a órgãos estaduais a
fiscalização da administração financeira dos municípios. Admitir
que o Estado pode, por órgão seu, controlar as finanças dos muni-
cípios, é admitir, sobreposto a eles, um poder estranho que preci-
samente lhe tira a parte mais preciosa de sua liberdade de ação".

O que cumpre examinar, no caso, para desate da controvérsia, é o que o
Estado pode e o que não pode fazer em relação a seus municípios, porque
definindo a autonomia municipal e fixando-lhe o alcance no seu art. 28, a
Constituição Federal estabeleceu, na vida daquelas unidades, pontos impene-
traveis à intervenção do Estado.

Dispõe o art. 18 da Lei das leis:
"Cada Estado se regerá pela Constituição e pelas leis que adotar,
observados os princípios estabelecidos nesta Constituiçêo".

E entre os princfpios adotados pela Constituição estão 0$ que procla-
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mam a autonomia dos municípios, disposta, aliás, com precisão e clareza no
art. 28. Salvo as exceções expressas contidas na Constituição, os Estados, em
seus Estatutos Básicos, não podem impedir que os municípios elejam o prefei-
to e seus vereadores, tenham administração própria, no que concerne ao seu
peculiar interesse e, especialmente, à decretação e arredação dos tributos de
sua competência e à aplicação das suas rendas e à organização dos serviços
locais.

Deixando aos Estados a faculdade de prover a fiscalização da adminis-
tração financeira dos municípios, evidentemente não quis o constituinte que
tal fiscalização se fizesse sem que ficasse convenientemente resguardada a
autonomia municipal, que ele próprio assegurará de forma peremptória e
inequivoca.

Convocar o prefeito de um município autonomo, já devidamente quita-
do pela câmara municipal, a prestar contas perante um órgão que lhe é estra-
nho, constitua na verdade, quebra desses princípios, não só pela maneira
compulsória e ameaçadora por que essa exigência é feita, como também pela
possibilidade, no caso de recusa dessas contas, da aplicação de penalidades por
parte dêsse mesmo órgão. Dest'arte, ficaria o prefeito à mercê do órgão esta-
dual que sôbre ele teria manifesta ascendência e de forma não permitida na
Constituição.

Vitor Nunes Leal, no seu citado trabalho, admite o controle de legali-
dade a ser exercido pelo órgão estadual, desde que se observem critérios gerais
e prestabelecidos, ficando a parte propriamente política da conveniência e
oportunidade a critério das câmaras municipais.

Mas, adiante da forma por que foi exposta a questão da autonomia dos
municípios, pela Constituição Federal, nem mesmo esse controle é admissível.
O que seria tolerável diante dos preceitos constitucionais é que ao Tribunal de
Contas se conferisse, exclusivamente a faculdade de opinar sôbre essas contas,
como aliás ocorre com as do Presidente da República (art. 77, § 4° Consto
Fed.) e do Governador do Estado (art. 55, § 4° Consto Est.l, ficando o julga-
mento às câmaras municipais.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido de fls. 2 para conceder,
como concedo, a segurança impetrada, tornando, dest'arte, insubsistente o
ato do Tribunal de Contas que suspendeu o impetrante Nicolau Zumero,
prefeito municipal de Tucuruí, das respectivas funções, às quais voltará, se
ainda estiver suspenso, independentemente da obrigação de prestar contas ao
Tribunal de Contas do Estado, por ser infrigente da Constituição Federal o
art. 35, inciso 11,da Constituição do Estado, na parte referente aos prefeitos
municipais. Oficie-se ao Exmo. Sr. Dr. Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, transmitindo, em seu inteiro teor, a presente decisão, para que a
cumpra e faça cumprir, como nela se contem. Custas na forma da lei. P.
Intimem-se.
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Recorro, na forma da lei, para o Egrégio Tribunal de Justiça, reme-

tendo-lhe os autos, após o decurso do prazo para o recurso voluntário.
Demorado em meu poder não só pelo acúmulo de serviço a meu cargo,

como também pela necessidade de melhor estudo da espécie, que versa maté-
ria de alta relevância.

Belém, 28 de maio de 1955.

(a) Agnano de Moura Monteiro Lopes.
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A 3 de maio de 1955, o Tribunal, reunido em sessão
plenária decidiu, pela Resolução n. 991, tomar, à revelia, as
contas referentes à 1954 dos prefeitos faltosos, incluindo na
relação o Prefeito de Belém. Consequentemente, a 31 de
maio, faziam-se os primeiros julgamentos, sendo recusada
aprovação às contas, relativas ao exercício de 1953, dos pre-
feitos de AFUA e MOJÚ e enquadrados os mesmos nas comi-
nações da lei, consoante os Acórdãos de ns. 589 e 590, res-
pectivamente.

Seguiram-se os julgamentos, em obediência à Resolução
n. 991, das contas dos prefeitos de: Oriximiná (1953), Ourém
e Marabá (1953), Ponta de Pedras (1953), João Coêlho
(1953), Igarapé-Açú (1953/54), Igarapé-Miri (1953/54),
Inhangapí (1953), Capanema (1953), Curralinho (1953),
Monte Alegre (1953), Bragança (1953), Oriximiná (1953),
Marabá (à revelia, 1954), Faró (1953), Conceição do Ara-
guaia (1953), Prainha (1953), Vigia (à revelia, 1954), Irituia
(1953), Mu~riá e Curralinho (à revelia, 1954), Monte Alegre
(à revelia, 1954), S. Sebastião da Boa Vista (à revelia, 1954),
Capim (1953), Santarém (à revelia, 1954), Castanhal (1953),
Curuçá (1953), Mojú (à revelia, 1954), Barcarena (1953), Ma-
rapanim (1953), Afuá (à revelia, 1954), Santarém (1953),
Nova Timboteua (1953), Anhanga (1953), Vizeu (à revel ia,
1954), Maracanã (1953), Vizeu (1953), Capim (1953), Ou-
rém (1953), Abaetetuba (1953), Itupiranga (à revelia, 1954),
Acará (1953), Ananindeua (1953), Itaituba (1953), Almeirim
(1953), Curuçá (1954), Irituia (à revelia, 1954), Barcarena (à
revelia, 1954), Capanema (à revelia, 1954), Úbidos (1953),
Maracanã (à revelia, 1954), Ourém (à revelia, 1954), Almei-
rim (à revelia, 1954), Castanhal (à revelia, 1954), Araticu
(1953), Fáro (à revelia, 1954), Prainha (à revelia, 1954), Gu-
rupá (1953).
Por fim, o recurso cível "ex-officio" do dr. Juiz de Direito

dos Feitos da Fazenda foi julgado, a 10.04.1956, pelo T.J.E., que
negou provimento e, em conseqüência, decretou a inconstitucio-
nalidade do art. 35, inciso II "in fine", da Constituição Política do
Estado do Pará, através do ACÚRDÃO n. 121.

No conhecimento dessa decisão, aprovou o Plenário do Tri-
bunal de Contas do Estado, a Resolução n. 1.120, de 17.04.1956,
mandando
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arquivar todos os processos referentes à prestação ou Toma-
da de Contas dos Prefeitos Municipais, ora em curso neste
Tribunal.

Estava encerrado o "affaire" Tribunal de Contas "versus"
Prefeituras Municipais.

Travara-se uma batalha terrfvel que parecia aniquilar o Tri-
bunal, recem saído de outra não menos cruel.

Serviu-lhe a contenda para estabilizar-lhe, definitivamente, os
alicerces e firmar-lhe o conceito de entidade apolftica, austera e
fiel executora da lei. Severo no cumprimento de suas atribuições,
mas sereno nos instantes graves, emergiu da refrega mais forte do
que antes, grangeando o respeito e a confiança daqueles que vis-
lumbraram na sua criação e instalação uma necessidade inadiável,
um requisito essencial para o equilfbrio do próprio regime polftico
que governava o Pafs,

Com o advento da Constituição de 1967, o Tribunal passou a
examinar as contas dos gestores municipais oferecendo parecer
prévio conclusivo para final julgamento pelas Câmarasde Vereado-
res.

No Pará, as contas da Prefeitura Municipal de Belém - ges-
tão do dr. Stélio de Mendonça Maroja - exercício financeiro de
1967 - tiveram a manifestação favorável do Tribunal, à
28.02.1969 (Resolução n. 2884), sendo relatadas pelo Auditor dr.
Jayme Ferreira Bastos, convocado para completar o "quorum" do
Plenário.



ATOS DO TRIBUNAL

DE CONTAS



RESOLUÇÃO N. 649

o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará,em
sessão do dia 20 de novembro de 1953,

RESOLVE:

1) Encaminhar ao Auditor que estiver na vez os docu-
mentos remetidos a este Tribunal pelo Dr. l.opo Alvarez de
Castro, ex-prefeito de Belém, a fim de ser feita a instrução do
processo de tomada de contas, solicitando o referido auditor
os outros documentos necessários à essa instrução.

2) Que seja oficiado ao atual Prefeito de Belém, requisi-
tando, com urgência, todos os elementos necessários ao julga-
mento da prestação de contas, do Dr. Camilo Nasser,ex-dire-
tor do Departamento Municipal de Força e Luz;

3) Que antes de serem encaminhados esses processos
aos auditores, junte a Secretaria as competentes declarações
de bens;

4) Que independentemente de novas resoluções deste
Tribunal, todas as vezes que ocorrer a substituição de um
cidadão num desses cargos responsáveis par dinheiro e bens
públicos, as medidas ora solicitadas sejam imediatamente pos-
tas em prática pela Secretaria, através da Presidência.

Sala das sessões do Tribunal de Contas do Estado do
Pará,em 20 de novembro de 1953.

Dr. Benedito de Castro Frade
Ministro Presidente
Adolfo Burgos Xavier
Augusto Belchior de Araújo
Lindolfo Marques de Mesquita
Elmiro Gonçalves Nogueira



A C O R D A O N. 73
(Processon. 79)

TOMADA DE CONTAS

Relator:- Ministro Lindolfo Marques de Mesquita.
Vistos, relatado e discutido os presentes autos referentes

à tomada de contas do ex-prefeito Dr. Lopo Alvarez de Cas-
tro;

Acórdam os Juizes do Tribunal de Contas do Estado do
Pará, por unanimidade, dispensar o auditor interino deste ór-
gão, Dr. Pedro Bentes Pinheiro, do trabalho que lhe competia
na instrução do aludido processo, pelos motivos que expos e
que o plenário respeita, e por ter reconhecido ser judicioso o
parecer da Procuradoria Municipal, adotando ele, com essa
afirmativa, a opinião alí expedida; avocar ao referido plená-
rio, diretamente, com auxílio da Procuradoria e com funcio-
nários designados para as necessárias diligências à instrução de
que se ressente este processo, nos termos do art. 38, inciso
XI, da Lei n.603, que manda expedir instrução para levanta-
mento das contas e organização dos processos dessa natureza,
antes de serem submetidos a julgamento do Tribunal; e re-
meter o processo ao dr. Procurador, para que, de acordo com
o art. 14, inciso VI, represente contra os que se opõem à
apresentação dos documentos requisitados.

O relatório do feito e as razões de julgamento constam
da ata.

Belém, 16 de fevereiro de 1954.
(aa) Benedito de Castro Frade, presidente - Lindolfo

Marques de Mesquita, relator - Adolfo Burgos Xavier - Au-
gusto Belchior de Araújo - Elmiro Gonçalves Nogueira. Fui
Presente:- Geraldo Castelo Branco Rocha.

Voto do Sr. Ministro Lindolfo Marques de Mesquita -
relator:- "Já o dissemos e repetimos agora, o ilustre Prefeito
Dr. Celso Malcher parece-nos que não andou em caminhos
acertado quando em ofício de 20.01.54 comunicou ao Dr.
Pedro Bentes Pinheiro, auditor deste Tribunal de Contas, que
deixava de atender a solicitação de documentos para instru-
ção de processo de tomada de contas do ex-prefeito Dr. Lopo
Alvarez de Castro, em face do parecer oferecido pelo Consul-
tor Geral da Comuna belemense, parecer adotou na íntegra.
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Insistimos em citar o art. 22 da Constituiçõo Federal, que
declara: "A administração financeira, especialmente a execução do
orçamento será fiscalizada na União, pelo Congresso Nacional,
com o auxílio do Tribunal de Contas, e nos Estados e Municípios
pela forma que for estabelecida nas Constituições Estaduais".

Na forma estabelecida pela Constituição Estadual evi-
dencia-se, com absoluta clareza, a competência outorgada ao Tri-
bunal de Contas para "julgar as contas dos responsáveis por di-
nheiro e outros bens públicos, inclusive dos prefeitos".

A Lei 603, de 20.05.53, que organizou o Tribunal de Contas,
nessa parte nada mais acrescentou: limitou-se a repetir o que está
expresso na Constituição do Pará.

O fato é que em vigor está a Lei 603. Quanto à sua suposta
inconstitucionalidade, como o pretende o ilustre Prefeito, Dr. Cel-
so Malcher, não compete à S.S. decretá-Ia através de simples ofício
dirigido ao auditor dêste Tribunal. O caminho certo é cumprir a
lei, cabendo-lhe, entretanto, o direito de recorrer do ato se assim o
entender.

Por tudo isto, mantenho a opinião já firmada e voto para que
êste processo seja encaminhado ao douto procurador dêste Tribu-
nal, para cumprimento final do item VI, do art. 14, da citada lei
603".

Voto do Sr. Ministro Adolfo BurgosXavier:- "De acordo
com o retetor".

Voto do Sr. Ministro Augusto Belchior de Araújo:- "De
acordo com o relator".

Voto do Sr. Ministro Elmiro GonçalvesNogueira:- "0 julga-
mento dêste processo que não está devidamente instruído, exige a
manifestação de plenário, antes de pronunciar-se sobre o mérito,
em tôrno de váriaspreliminares nele suscitadas.

Apresentou o Dr. Celso Malcher, prefeito Municipal de Be-
lém, com fundamento no parecer do Dr. Consultor Geral da Prefei-
tura, as seguintes objeções:

A) INCONSTlTUCIONALlDADE do art. 35, inciso 11, da
Constituição Estadual.
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B) INCONSTlTUCIONALlDADE da legislação ordinária em
face do art. 35, inciso 11,da Constituição Estadual.

C) EXCLUSÃO do prefeito de Belém, consoante a Carta
Magna paraense, dentre os que estão obrigados a prestar contas ao
Tribunal, caso não prevaleçam as inconstitucionalidades levantadas
nas alíneas A) e B).

D) INTEMPESTlVO o processo de TOMADA DE CONTAS
do ex-prefeito, Dr. Lopo Alvarez de Castro.

Reconheceu, por sua vez, o Dr. Pedro Bentes Pinheiro, audi-
tor interino deste Tribunal, a quem fora o processo distribuído
para os fins previstos na lei n. 603, de 20 de maio de 1953:

E) IMPOSSIBILIDADE de instruir o processo, ante a recusa
do Dr. Celso Malcher, em "A TENDER À REMESSA DA DOCU-
MENTAÇÃO SOLICITADA, ADOTANDO, NA INTEGRA, O JU-
DICIOSO PARECER DE SUA PROCURADORIA".

Não há dúvida alguma quanto à competência deste órgão para
decidir as referidas preliminares.

O dou to plenário, aqui reunido, já mais de uma vez procla-
mou que é dupla e distinta a função do Tribunal de Contas do
Estado do Pará, nos têrmos da Constituição Federal, art. 22; Cons-
tituição Estadual, art. 35 e seus incisos, e Lei n. 603, de 20 de
maio de 1953, art. 1~·FISCALlZADORA, como órgão auxiliar do
Poder Legislativo, acompanhando a administração financeira do
Estado, especialmente quanto à execução do orçamento, e JUL-
GADORA, como órgão judiciário, a quem cabe lavrar sentenças
relativamente às contas dos responsáveis por dinheiros e outros
bens públicos. COM JURISDIÇÃO EM TODO O TERRITORIO
PARAENSE; à legalidade dos contratos e das aposentadorias, re-
formas e pensões; à aplicação dos auxílios e subvenções concedi-
dos.

E porque ao Tribunal de Contas foram conferidas, consoante
às legislações invocadas, FACULDADES JULGADORAS, a Lei n.
603, no art. 20, tornou expresso que ele TEM JURISDIÇÃO
SOBRE AS PESSOAS E MATÉRIAS SUJEITAS À SUA COMPE-
TENCIA, e no art. 37, complementando o preceito anterior, esti-
pulou categoricamente:

AS DECISOES DO TRIBUNAL DE CONTAS, NO LIMITE
DE SUA COMPETENCIA, TEM FORÇA DF ~ENTENÇA
JUDICIAL.
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Os legisladores, entretanto, para que não houvesse interpre-
tação dúbia ao ser executada a Lei n. 603, consideraram, no art.
73, SUBSIDIARIA DA LEI N. 603, A LEGISLAÇÃO SOBRE O
TRIBUNAL DE CONTAS DO BRASIL.

A Lei n. 830, de 23 de setembro de 1949, pela qual se rege o
Tribunal de Contas da União, assim estatui, no art. 69:

QUANDO FUNCIONAR COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
AS DECISOES DEFINITIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
TEM FORÇA DE SENTENÇA JUDICIAL.

O art. 200 da Carga Magna Brasileira é, afinal, a cúpula da
legislação destinada ao julgamento das aludidas preliminares.

Eis o seu texto:

Só PELO VOTO DA MAIORIA ABSOLUTA DE SEUS
MEMBROS PODERÃO OS TRIBUNAIS DECLARAR A IN-
CONSTlTUCIONALlDADE DE LEI OU DE ATO DO PO-
DER PÚBLICO.

Ora, se os Tribunais, com FUNÇÃO JULGADORA, podem
através da maioria absoluta de seusmembros, declarar a inconstitu-
cionalidade de lei ou de ato do Poder Público, é claro que, com
mais razão, também possuem atribuições para julgar, quanto à
MA TÉRIA SUJEITA À SUA COMPETENCIA, as inconstituciona-
lidades por outros argüidas.

Resta saber, para definitivo esclarecimento, se o Dr. Celso
Malcher tinha o direito de levantar aspreliminares em questão.

A resposta é afirmativa.
Essedireito lhe é asseguradopelo art. 141, inciso IV, §38, da

Constituição Federal nos seguintes termos:

QUALQUER CIDADÃO SERÃ PARTE LEG(TlMA PARA
PLEITEAR A ANULAÇÃO OU A DECLARAÇÃO DE NU-
LIDADE DE A TOS LESIVOS DO PATRIMONIO DA
UNIÃO, DOS ESTADOS OU DOS MUNICfPIOS, E BEM
ASSIM DAS ENTIDADES AUTÃRQUICAS E DAS SO-
CIEDADES DE ECONOMIA MISTA.

Tais preceitos já serviram de baseconcreta a outros julgamen-
tos; mas sendo vastaa legião dos incrédulos nos assuntos jurídicos,
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não é demais repetí-Ios agora, mesmo causando enfado aos que me
ouvem.

É da alçada, por conseguinte, dêste plenário julgar, inicial-
mente, as quatro preliminares levantadas pelo Dr. Celso Malcher,
prefeito municipal de Belém.

Havendo, porém, o A TO n. 1dêste mesmo plenário, firmado
a 19 de janeiro último (1954), por força do qual as preliminares
em discussão, ficam desde logo recusadas, por NÃO PREVALE-
CER NENHUMA DAS INCONSTlTUCIONALlDADES ARGUI-
DAS; NÃO EXISTIR, NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
PARÁ, A EXCLUSÃO EXPRESSA DO PREFEITO DA CAPITAL
DENTRE OS QUE ESTÃO OBRIGADOS A PRESTAR CONTAS
AO TRIBUNAL; NÃO SER INTEMPESTIVO O PROCESSO DE
TOMADA DE CONTAS DO EX-PREFEITO, DR. LOPO AL-
VAREZ DE CASTRO, MESMO QUE ELE NÃO HOUVESSE SI-
DO MERO DELEGADO DO GOV~RNO DO ESTADO NA GES-
TÃO DO MUNICrPIO DE BELÉM - trago êsseATO, em todo o
seu teor, como parte integrante do presente voto.

É a seguinte a sua redação:
O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em

sessãodo dia 19de janeiro de 1954,
A TENDENDO à necessidade de interpretar certos dispositi-

vos da Lei n. 603, de 20 de maio de 1953, colocando-os em face
da Constituição deste Estado e da Constituição Federal;

A TENDENDO à competência dêste Tribunal para executar a
legislação a que está subordinado;

RESOL VE, nos têrmos do art. 38, parágrafo único, de seu
Regimento Interno, firmar a interpretação dos seguintes pontos:

a) Os Auditores, no exercício de suas atribuições, estão su-
bordinados ao plenário do Tribunal.

bl O julgamento das contas dos Prefeitos Municipais, inclu-
sive o da capital, seja ou não nomeado pelo Governador do Estado,
compete, por força da Constituição Federal (art. 22), da Consti-
tuição dêste Estado (art. 35, inciso I/) e da Lei n. 603 (art. 15,
inciso tl, e art. 35), exclusivamente, a êste Tribunal, sem que haja
quebra de autonomia dos Municípios.

c) O têrmo PREFEITO DO INTERIOR, empregado no inci-
so 11,art. 35 da Constituição Estadual, corresponde ao têrmo PRE-
FEITOS DOS MUNICrPIOS ou PREFEITOS MUNICIPAIS, em-
pregado no art. 28, §§ 1°e T da Constituição Brasileira e reprodu-
zido no art. 73, alínea A), B) e C), parágrafo único, da Consti-
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tuição. Paraense, ficando também incluído nessaexpressão o têrmo
PREFEITO DA CAPITAL.

d] A TOMADA DE CONTAS de um PREFEITO MUNICI-
PAL ou de qualquer outro responsável por bens e dinheiros públi-
cos, com exceção do Governador do Estado, que está sujeito às
normas traçadas na própria Constituição, será feito quando ocorrer
um dos motivos legais previstos no art. 35, da Lei n. 603, e na
falta, ao encerrar-se o período anual.

e) As justificativas que serviram de basepara a aprovação do
presente A TO ficam consideradas parte integrante do mesmo.

Sala das Sessõesdo Tribunal de Contas do Estado do
Pará, em 19 de janeiro de 1954.

(aa) Dr. Benedito de Castro Frade, Ministro Presidente -
Adolfo Burgos Xavier - Augusto Belchior de Araújo - Lindolfo
Marques de Mesquita - Elmiro Gonçalves Nogueira.

JUSTIFICATIVAS:

A esfera de trabalho em que a atuação dos juízes se movimen-
ta, neste órgão, para que seja atingida a finalidade do Tribunal de
Contas do Estado do Pará, não se restringe às resoluções adminis-
trativas e aos julgamentos concretos; toma, ao contrário, rumos
diversos, forçando o julgador a ditar prévias informações sobre os
atos sujeitos ao seu exame e a manifestar-se voluntariamente sem-
pre que houver dúvida quanto à interpretação da lei.

É necessário reproduzir, aqui, as sólidas bases que servem de
apoio a esta afirmativa.

A Lei n. 603, de 20 de maio de 1953, sob cuja égide, que vem
da Constituição Federal e da Constituição dêste Estado, o Tribunal
de Contas do Pará irradia a sua ação fiscalizadora e julgadora,
assim preceitua o art. 28, inciso IX:

"Quanto à despesa, compete ao Tribunal de Contas: prestar,
pelo seu Presidente, à Assembléia Legislativa e aos outros Poderes,
as informações sôbre os atos sujeitos ao seu exeme".

O Regimento Interno dêste Tribunal, por sua vez estipula o
seguinte:

"ARTlGO 38 - Todos os atos do Tribunal de Contas refe-
rentes à jurisdição, atribuições, exame e registro da Receita e
Despesae Tomada de Contas, processos, recursos e execução
de sentença terão, como base fundamental, a Lei estadual n.
603, de 20 de maio de 1953, orientadora das normas a serem
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imprimidas nos trabalhos burocráticos, que serão executados
à proporção que a necessidade os vá tornando obriga-
tórios. - PARÃGRAFO ÚNICO: - Quando houver dúvida
quanto à interpretação da referida lei, quer por estabelecer
choque com a Constituição Federal e a Constituição do Es-
tado, quer por deixar ambíguo o sentido do preceito, o Ple-
nário manifestar-se-á a respeito, ouvido o Procurador, e a sua
decisão ficará, como parte integrante deste Regimento. "

Eis por que assegurei,de início: a esfera de trabalho em que a
atuação dos jUizes se movimenta, para que seja atingida a finali-
dade do Tribunal de Contas do Estado do Pará, toma rumos diver-
sos, forçando o julgador a ditar prévias informações sôbre os atos
sujeitos ao seu exame e manifestar-se voluntariamente sempre que
houver dúvida quanto à interpretação da lei .

Cabe a êste douto Plenário, com a valiosa cooperação do
ilustre dr. Procurador, elucidar quatro pontos importantes que a
lei n. 603 sugere. Podemos relacioná-Ios um a um, através das
seguintes perguntas:

PRIMEIRO - QUAL A SITUAÇÃO DOS AUDITORES EM
FACE DO TRIBUNAL?

SEGUNDO - A LEI N. 603, DANDO ATRIBUIÇÕES A
ÊSTE ÓRGÃO PARA JULGAR AS CONTAS DOS PREFEITOS
MUNICIPAIS FERIU A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A CONS-
TITUIÇÃO DÊSTE ESTADO, QUEBRANDO A AUTONOMIA
DOS MUNICIÍ'IOS?

TERCEIRO - HÁ DIFERENÇA ENTRE O TtRMO PRE-
FEITO DO INTERIOR, EMPREGADO NO INCISO li, ART. 35,
DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E O TtRMO PREFEITOS
MUNICIPAIS OU SOMENTE PREFEITOS, EMPREGADO NOS
ARTS. 1°, 15, inciso li; 21, Inciso I; 35, 33 e 44, parágrafo único
da lei 603?

QUARTO - A TOMADA DE CONTAS DE UM PREFEITO
MUNICIPAL OU DE QUALQUER OUTRO RESPONSÁVEL POR
BENS DE DINHEIROS PÚBLICOS, DEVE SER FEITA QUAN-
DO OCORRER MOTIVO LEGAL OU ESTÁ SUBORDINADA,
COMO A TOMADA DE CONTAS DO GOVERNADOR, CUJO
JULGAMENTO É FEITO PELA ASSEMBLÉIA LEGISLA TlVA,
AO ENCERRAR-SE O PERlbDO FINANCEIRO?

Examinarei, como autor desta proposição, cada pergunta for-
mulada, a fim de que possa resumir num A TO que terá o n. 1, a
conclusão do estudo feito. O plenário então, na sua alta sabedoria,
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decidirá como achar mais claro o espírito das leis.
- QUAL A SITUAÇÃO EXATA DOS AUDITORES EM

FACE DO TRIBUNAL?
A Lei n° 603, de 20 de maio de 1953, que juntamente com a

Carta Magna Brasileira e a Constituição Estadual, é a base de todo
o organismo do Tribunal de Contas do Estado do Pará, estetui no
art. J.

"Funcionam no Tribunal de Contas: a) Os Auditores; b) Mi-
nistério Público; c) Secretaria".

Enquanto a referida lei deu ao titular do Ministério Público o
caráter de representante da Fazenda Pública, para defender os seus
interêsses, praticando todos os atos que se tornem necessários a
êsse fim (art. 14, inciso 111),e considerou o cargo de provimento
em comissão e livre nomeação do Governador do Estado (art. 13 §
t"), incluiu os Auditores pela efetividade, adquirida em concurso
de títulos e provas, no plano dos que compõem o terceiro elemen-
to, que é a Secretaria, estabelecendo uma seqüência hierárquica,
cujo ápice é o Plenário. Definindo a seqüência, temos: Juízes,
Auditores e Secretaria. É justamente por isso que os Auditores
podem substituir os Juízes, quando mais de dois faltarem às ses-
sões, nos termos do art. 8° e para a vaga dos Auditores, em igual-
dade de condições, terão preferência os funcionários da Secretaria,
consoante o art. 10, § 1°.

Estão, pois, os Auditores, como os funcionários da Secretaria,
também efetivos e que, em igualdade de condições, poderão vir a
preencher os cargos da Auditoria, subordinados às resoluções do
Plenário.

O fato dos Auditores substituirem os Juízes, em casos espe-
ciais, pois a substituição não Ihes confere todos os direitos, privan-
do-os de votar na eleição da Mesa (Art. 8;parágrafo único), não
quer dizer que eles fogem à ação policiadora do Tribunal, quanto
ao fiel desempenho das suas atribuições, perfeitamente definida na
lei n. 603. De outra forma, seria quebrar a aludida sequência hie-
rárquica, implantar a anarquia e reduzir o Tribunal a uma simples
entidade administrativa.

A situação exata dos Auditores, em face do Tribunal, é a
mesma dos competentes da Secretaria, que controla todo o orga-
nismo burocrático. Ambos os elementos, embora com funções dis-
tintas e independentes, subordinam-se, por força da lei n. 603, às
resoluções do Plenário, quanto à matéria de serviço, cabendo aos
Auditores, no cumprimento das normas, conforme () art. 11, inciso
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I, PREPARAR E RELA TAR OS PROCESSOS que Ihes forem
distribuidos.

- A LEI N. 603 DANDO A TRIBUIÇÕES A ESTE ÓRGÃO
PARA JULGAR AS CONTAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS,
FERIU A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A CONSTITUIÇÃO
DESTE ESTADO, QUEBRANDO A AUTONOMIA DOS MUNI-
C(PIOS?

A resposta, de início, é breve e categórica: não.
A Constituição Brasileira, no art. 22, sentenciou:
"A administração financeira, especialmente a execução do

orçamento, será fiscalizada na União pelo Congresso Nacional,
COM AUXILIO DO TRIBUNAL DE CONTAS, e NOS ESTADOS
E MUNICípIOS PELA FORMA QUE FOR ESTABELECIDA NAS
CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS'~

Reuniram-se nesse preceito dois atos distintos e de real im-
portância: A CRIAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS e A FA-
CULDADE DAS CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS DETERMI-
NAREM A FORMA PELA QUAL SERÃ FISCALIZADA, NOS
ESTADOS E NOS MUNICIPIOS, A ADMINISTRAÇÃO FINAN-
CEIRA.

Mas querendo a Constituição Brasileira assegurar,desde logo,
a AUTONOMIA DOS MUNICípIOS, definiu no art. 28, todas as
catacterísticas dessaautonomia.

Vejamos:
"A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS SERÁ ASSEGU-

RADA: I - PELA ELEIÇÃO DO PREFEITO E DOS VE-
READORES, /I - PELA ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA, NO
QUE CONCERNE AO SEU PECULIAR INTERESSE E ESPE-
CIALMENTE: a) Ã DECRETAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS
TRIBUTOS DA SUA COMPETÊNCIA E Ã APLICAÇÃO DAS
SUAS RENDAS; b] Ã ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚ-
BLICOS LOCA IS'~

Antes, porém, no art. 18, essa mesma Constituição procla-
mara:

"CADA ESTADO SE REGERÁ PELA CONSTITUIÇÃO E
PELAS LEIS QUE ADOTAR, OBSERVADOS OS PRINCIPIOS
ESTABELECIDOS NESTA CONSTITUIÇÃO".

A Constituição do Estado do Pará, observando os princípios
da Carta Magna Brasileira, adotou o TRIBUNAL DE CONTAS,
criado pelo art. 22 daquela Carta, como órgão competente, esten-
dendo a sua jurisdição, por todo o território do Estado, para
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"ACOMPANHAR E FISCALIZAR DIRETAMENTE, OU POR
DELEGAÇÕES CRIADAS EM LEI, A EXECUÇÃO DO ORÇA-
MENTO; JULGAR AS CONTAS DOS RESPONSÃ VEIS POR DI-
NHEIROS E OUTROS BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PREFEI-
TOS DO INTERIOR, E JULGAR DA LEGALIDADE DOS CON-
TRA TOS E DAS APOSENTADORIAS; REFORMAS E PENSÕES
(art. 34, incisos I, /I e /lI e parágrafos 1°,2°,3°, e 4°r'.

Tendo a Constituição Federal conferido às Constituições Es-
taduais essedireito, a Carta Magna Paraense utilizou-o de maneira
clara, precisa e insofismável.

Reconheceu, através do art. 73, incisos I, /I e /lI e alínea A e
B, nos mesmos termos da Constituição Federal, a AUTONOMIA
DOS MUNICfpIOS. E no art. 85, consignou, desde logo os princí-
pios básicos da Lei Orgânica dos Municípios.

Eis o preceito: '~ LEI ORGÁNICA DOS MUNICrPIOS FI-
XARÁ A DIVISÃO TERRITORIAL, O NÚMERO DE VE-
READORES, AS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE DES-
TES, OS DIREITOS E DEVERES, CONDIÇÕES DE EXER-
C'-CIO OU PERDA DO CARGO DE PREFEITO, DE VICE-
PREFEITO E VEREADORES, OBSERVADOS, NO QUE
COUBER, OS PRINCIPIOS ESTATUIDOS PELA CONSTI-
TUIÇÃO E LEIS FEDERAIS".
Mais adiante, ao· ser apreciada a terceira pergunta, ficará

patente a inocuidade do termo PREFEITOS DO INTERIOR; por
enquanto, basta provar o seguinte; A Constituição deste Estado,
dando, com fundamento na Constituição Federal, atribuições defi-
nidas ao TRIBUNAL DE CONTAS PARA JULGAR AS CONTAS
DOS PREFEITOS MUNICIPAIS, NÃO FERIU A AUTONOMIA
DOS MUNICIPIOS, PORQUE FOI A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL QUE DETERMINOU FOSSE A ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA FISCALIZADA, NOS ESTADOS E MUNICIPIOS,
PELA FORMA ESTABELECIDA NAS CONSTITUIÇÕES
ESTADUAIS. E a Constituição paraense - já foi evidenciado -
mandou expressamente que o TRIBUNAL DE CONTAS E NÃO
A CÃMARA MUNICIPAL JULGASSE AS CONTAS DOS PRE-
FEITOS MUNICIPAIS. Cabe a esta, sim, policiar os gastos sem
base orçamentária, verificando o cumprimento das leis votadas;
NUNCA, PORÉM, JULGAR AS CONTAS DOS PREFEITOS OU
DE QUALQUER OUTRO RESPONSAvEL POR DINHEIROS,
VALORES, MATERIAIS E BENS DO MUNICIPIO. Esta facul-
dade é exclusiva do TRIBUNAL DE CONTAS.
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Pode-se considerar oportuna a citação de um caso semelhan-
te, ocorrido com o Tribunal de Contas do Brasil. A decisão que
este proferiu e que foi publicada no "Diário Oficial" da União, de
4 de março de 1949,elucida, suficientemente, o assunto.

Aqui está a síntese do pronunciamento:
"A CONSTITUIÇÃO CONFIOU AO TRIBUNAL DE CON-
TAS A FACULDADE DE JULGAR AS CONTAS DOS AD-
MINISTRADORES DAS ENTIDADES AUTÁRQUICAS, EM
RAZÃO DISSO, O TRIBUNAL DE CONTAS NÃO VAI
EXERCER A FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA DAS AU-
TARQUIAS, MAS JULGAR AS CONTAS DE SEUS ADMI-
NISTRADORES O QUE É COISA DIFERENTE. A FISCA-
LIZAÇÃO FINANCEIRA CABE AOS ÚRGÃOS CRIADOS
POR LEI; O JULGAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS".
É oportuno esclarecer o seguinte, entre parentesis: a lei 603,

pela qual se rege o Tribunal de Contas do Estado do Pará, é quase
um decalque da lei n0830, de 23 de setembro de 1949,base-funda-
mento do Tribunal de Contas da União.

Prossigamos:
A mesma coisa que sepassacom as entidades autárquicas, no

Rio, ocorre com as Câmaras Municipais, no Pará; elas exercerão a
fiscalização financeira dos respectivos municípios, na pessoa do
gestor das coisas públicas, e o Tribunal julgará, por força da Cons-
tituição Federal, da Constituição Estadual e da lei n0603, as contas
do Prefeito.

A lei n° 603, por conseguinte, dando atribuições a êste órgão
para JULGAR AS CONTAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS,
NÃO FERIU A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A CONSTITUI-
çÃO DESTE ESTADO, NEM QUEBROU A AUTONOMIA DOS
MUNICIÍ'IOS.

- HÃ DIFERENÇA ENTRE O TERMO PREFEITOS DO
INTERIOR, EMPREGADO NO INCISO li, ART. 35, DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E O TERMO PREFEITOS
MUNICIPAIS OU SOMENTE PREFEITOS, EMPREGADOS
NOS ARTS. 1~15, inciso li; 21 inciso I; 35,36 e 44 parágra-
fo único DA LEI N. 603?
A Constituição Brasileira tratando da Autonomia dos Municí-

pios, amplia o art. 28, da seguinte maneira:
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser nomeados pelos
Governadores do~Estados ou dos territórios os Prefeitos DAS
CAPITAIS, bem como os DOS MUNICIÍ'IOS onde houver
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estâncias hidrominerais naturais, quando beneficiadas pelo
Estado ou pela União.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Serão nomeados pelos Gover-
nadores dos Estados ou dos Territórios os PREFEITOS DOS
MUNICrPIOS que a lei federal, mediante parecer do Conselho
de Segurança Nacional, declarar bases ou postos militares de
excepcional importância para a defesa externa do País.
A Constituição Federal, como se vê, consagrou o têrmo i'RE-

FEITOS DOS MUNICrPIOS, que é o mesmo que dizer PREFEI-
TOS MUNICIPAIS, criando apenasesta forma designativa especial:
PREFEITOS DAS CAPITAIS. Digo. FORMA DESIGNA TlVA ES-
PECIAL, porque os PREFEITOS DAS CAPITAIS TAMBÉM SÃO
PREFEITOS MUNICIPAIS. A capital é um município como qual-
quer outro. Não falou porém, a Constituição Federal em Prefeitos
do Interior.

Ora, se a Constituição do Estado do Pará referiu-se, no inciso
11do art. 35, a PREFEITOS DO INTERIOR, é claro que usou de
uma expressão inócua, para o caso, visto que o têrmo exato, consa-
grado pela Constituição Brasileira, é PREFEITOS DOS MUNICI=
PIOS ou PREFEITOS MUNICIPAIS. Tanto que, no art. 73, alí-
neas A, B e C, do parágrafo único, a Constituição Estadual usa o
mesmo termo da Constituição Brasileira.

A lei n. 603, empregando, nos arts. 1~15, inciso 11;21, inciso
I; 35, 36 e 44, parágrafo único, o termo PREFEITOS MUNICI-
PAIS, cumpriu a Constituição Federal e não estabeleceu nenhuma
diferença com o têrmo PREFEITOS DO INTERIOR, empregado
no inciso 11,art. 35, da Constituição Estadual.

- A TOMADA DE CONTAS DE UM PREFEITO MUNICI-
PAL OU DE QUALQUER OUTRO RESPONSÃ VEL POR
BENS E DINHEIROS PÚBLICOS, DEVE SER FEITA
QUANDO OCORRER MOTIVO LEGAL OU ESTÃ SUBOR-
DINADA, COMO AS CONTAS DO GOVERNADOR, CUJO
JULGAMENTO É FEITO PELA ASSEMBLÉIA LEGISLA-
TI VA, AO ENCERRAMENTO DO PERIODO FINAN-
CEIRO?
A Constituição do Estado do Pará, atribuiu exclusivamente à

Assembléia Legislativa o direito de JULGAR AS CONTAS
ANUAIS DO GOVERNADOR DO ESTADO, nos termos do art.
25, inciso VII.

O Tribunal de Contas tem somente a faculdade, que lhe con-
feriu o art. 35, inciso I e parágrafo 4°do inciso 111,de ACOMPA-
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NHAR E FISCALIZAR DIRETAMENTE OU POR DELEGA-
ÇÕES CRIADAS EM LEI, A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E
DAR PARECER PRÉVIO NO PRAZO DE TRINTA (30) DIAS,
SOBRE AS CONTAS QUE O GOVERNADOR DEVERÁ PRES-
TAR, ANUALMENTE, A ASSEMBLÉIA LEGISLA TlVA, SE
ELAS NÃO LHE FOREM ENVIADAS NO PRAZO DA LEI, CO-
MUNICARÁ O FATO À ASSEMBLÉIA LEGISLA TlVA, PARA
OS FINS DE DIREITO, APRESENTANDO-LHE; NUM E
NOUTRO CASO, MINUCIOSO RELA T6RI0 DO EXERClCIO
FINANCEIRO ENCERRADO.

Quanto às contas dos PREFEITOS MUNICIPAIS, a Consti-
tuição Estadual restringiu-se a outorgar poderes ao Tribunal de
Contas para julgá-Ias, NÃO INDIVIDUALIZANDO OS RESPON-
SÁ VEIS, NEM MARCANDO PERlODO CERTO PARA A INS-
TRUÇÃO DO RESPECTIVO PROCESSO. Convém notar que este
órgão não exerce, como no Estado, a sua ação fiscalizadora em
torno da execução do orçamento municipal. No momento oportu-
no, determina a TOMADA DE CONTAS, para efeito de julgamen-
to.

Coube à lei n. 603 especificar o MOMENTO OPORTUNO.
O art. 45 assim condensa a matéria:
"NOS CASOS DE DESFALQUE OU DE DESVIO DOS DI-
NHEIROS OU DOS BENS PÚBLICOS, FALECIMENTO OU
EXONERAÇÃO DO RESPONSÁ VEL, A TOMADA DE
CONTAS SERÁ INICIADA IMEDIATAMENTE E TERMI-
NADA NO PRAZO DE TRINTA (30) DIAS".
Deve o Plenário autorizar, IMEDIATAMENTE, em qualquer

dos casosprevistos (DESFALQUE OU DESVIO DOS DINHEIROS
OU DOS BENS PÚBLICOS E FALECIMENTO OU EXONE-
RAÇÃO DO RESPONSÁ VEL, a competente TOMADA DE CON-
TAS.

E o Auditor a quem for distribuido o processo não poderá
levantar objeções nem recusar-se a relatá-Io, porque - diz o art.
48 - "AOS AUDITORES CABE A INSTRUÇÃO DO PROCES-
SO E SEU PREPARO PARA JULGAMENTO PELO TRI-
BUNAL", acrescentando o art. 49; "NA INSTRUÇÃO E PREPA-
RO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL,
CONSTITUEM FINALIDADES SUBSTANCIAIS: I - EXAME
DOS AUTOS PELO FUNCIONÁRIO A QUEM FOR DISTRI-
BUIDO O PROCESSO' PODENDO, REQUERER DILlGÉNCIAS;
/I - CITAÇÃO DO RESPONSÁ VEL OU DO SEU FIADOR PA-
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RA A DEFESA, QUANDO O EXAME DETERMINAR DtBITO
COM A FAZENDA PÚBLICA; /lI - PARECER DO MINISTt-
RIO PÚBLICO". E o art. 51 fulmina o assunto: '',40S AUDITO-
RES OU DELEGADOS DO TRIBUNAL CABE PROMOVER AS
DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS A PERFEITA INSTRUÇÃO DO
PROCESSO, ANTES DE SER FEITA A CONCESSÃO AO TRI-
BUNAL PARA JULGAMENTO, PODENDO, PARA ISTO DIRI-
GIR-SE A .l)UA LQUER REPARTIÇÃO NO SENTIDO DE OB-
TER ESCLARECIMENTOS E DOCUMENTOS QUE FORAM RE-
PUTADOS ÚTEIS".

É o Plenário do Tribunal de Contas que possui autoridade,
em face da lei n. 603, que seapoia na Constituição deste Estado e
na Constituição Federal, PARA DETERMINAR O INiCIO DA
TOMADA DE CONTAS E DIZER QUEM É OU NÃO É RESPON-
SÁVEL SOB A SUA JURISDIÇÃO.

Quem lhe deu este poder foi o art. 20 da lei n. 603, estipu-
lando:

"0 TRIBUNAL DE CONTAS TEM JURISDIÇÃO SO-
BRE AS PESSOAS E MATERIAIS SUJEITAS A SUA COM-
PETÊNCIA, ABRANGENDO TODOS OS RESPONSÁVEIS
POR DINHEIROS, VALORES E MATERIAIS PERTEN-
CENTES AO ESTADO E AOS MUNICIPIOS; OU PELOS
QUAIS ELES RESPONDAM, EM QUALQUER LUGAR EM
QUE SE ENCONTRAM, BEM COMO HERDEIROS, FIADO-
RES E REPRESENTANTES".
Outra citação ao Tribunal de Contas do Brasil vem reforçar

este argumento. Foi assim que sepronunciou aquele órgão, confor-
me a síntese publicada no "Diário Oficial", da União, de 25 de
outubro de 1950:

"SÕ O TRIBUNAL DE CONTAS TEM JURISDIÇÃO PRI-
VATIVA SOBRE OS RESPONSÁVEIS CUJO JULGA-
MENTO LHE COMPETE, NOS TERMOS EXPRESSOS DA
CONSTITUIÇÃO E LEIS VIGENTES, so O TRIBUNAL DE
CONTAS TEM COMPETÊNCIA PARA DIZER, POIS,
QUEM É OU NÃO É RESPONSÁVEL SUJEITO A SUA JU-
RISDIÇÃO, OUTRO JUIZ OU TRIBUNAL QUE PRETEN-
DA FAZÊ-:LO, INVADIRÁ A ÓRBITA DA AÇÃO PRIVA-
TIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS E TAL ATO OU DECI-
SÃO EXORBITANTE NÃO PODE PRODUZIR EFEITO".
Recordamos o que já se disse antes: a lei 603, pela se rege o

Tribunal de Contas do Estado do Pará, é quase um decalque de lei
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n. 830, de 23 de setembro de 1949 base-fundamento do Tribunal
de Contas da União.

Não há dúvida, portanto, que a TOMADA DE CONTAS de
um PREFEITO MUNICIPAL, OU DE QUALQUER OUTRO RES-
PONsAvEL POR BENS E DINHEIRO~ PÚBLICOS, com EXCE-
çÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO, SERA FEITA QUAN-
DO OCORRER MOTIVO LEGAL. Pouco importa que o gestor
desempenhe as funções de PREFEITO DA CAPITAL ou de PRE-
FEITO DO INTERIOR, pois ambos são PREFEITOS MUNICI-
PAIS, nos termos da Constituição Brasileira".

À vista do exposto, tendo o Plenário interpretado, anterior-
mente, o art. 35, inciso /I, da Constituição Estadual em face dos
princípios consignados na Carta Magna Brasileira, bem como as
disposições da lei n. 603, de 20 de maio de 1953, relativamente ao
assunto, em face daquelas duas Constituições, não se torna preciso
novo pronunciamento.

Estão recusados aspreliminares.
Quanto à confissão feita pelo auditor interino deste Tribunal,

dr. Pedro Bentes Pinheiro, de que lhe é impossível organizar o
processo, ante a recusa do dr. Celso Malcher - segundo as suas
expressões - em "ATENDER A REMESSA DA DOCUMENTA-
çÃO SOLICITADA, ADOTANDO, NA INTEGRA, O JUDICIO-
SO PARECER DA SUA PROCURADORIA.

- Solicito ao douto plenário que se manifeste a respeito des-
ta solução: dispensar o referido auditor interino desse trabalho,
pelos motivos que expôs e que o plenário respeita e por ter reco-
nhecido ser Judicioso o PARECER DA PROCURADORIA MUNI-
CIPAL, adotando também ele, com essaafirmativa, a opinião ali
expendida, e avocar o plenário a si, diretamente, com auxílio da
Procuradoria e de funcionários designados para as necessáriasdili-
gências, a instrução de que se ressente esteprocesso, nos termos do
art. 38, inciso XI, da referida lei n. 603, que manda o Tribunal
"EXPEDIR INSTRUÇÕES PARA LEVANTAMENTO DAS CON-
TAS E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TOMADA DE
CONTAS, ANTES DE SEREM SUBMETIDOS A JULGAMENTO
DO TRIBUNAL".

Eis por que, dando ao processo este aspecto jurídico, profiro
o meu voto, acompanhando o nobre ministro relator na sua con-
clusão: ao dr. Procurador para que, de acordo com o art. 14, inciso
VI, represente o Tribunal contra os que se opõem à apresentação
dos documentos requisitados.
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Voto do sr. ministro Presidente: -"De ecõrdo".

Or. Benedito de Castro Frade
Ministro Presidente

Lindolfo Marques de Mesquita

Adolfo Burgos Xavier

Augusto Belchior de Araújo

Elmiro Gonçalves Nogueira

Fui Presente

Or. Geraldo Castelo Branco Rocha
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ACORDÃO N° 86
(pROCESSO N° 205)

Requerente: - Dr. Celso Cunha da Gama Malcher, Prefeito Municipal de
Belém.

Relator: : - Ministro Elmiro Gonçalves Nogueira

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que o dr. Celso
Cunha da Geme Malcher, Prefeito Municipal de Belém, "não
conformado com o Acordão n '73, lavrado no processo n °79,
referente à tomada de contas do ex-preieito dr. Lopo Alva-
rez de Castro e publicado no "Diário Oficial", em 16 de

o fevereiro deste ano, vem, com base no art. 63 da Lei estadual
n °603, de 20 de maio de 1953, recorrer essa decisão para a
Colenda Assembléia Legislativa":

ACORDAM os juízes do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unani-
mamente aceitando apenas a conclusão a que chegou o dr. Procurador em seu
parecer e reconhecendo a impropriedade da medida relativamente a Assem-
bléia Legislativa deste Estado, indeferir, pois não tem base legal o recurso em
julgamento.

O relatório do feito e as razões da decisão constam da ata.
Belém, 16 de março de 1954.

aa) - Benedito de Castro Frade - Ministro Presidente
Elmiro Gonçalves Nogueira - Relator
Adolfo Burgos Xavier
Augusto Belchior de Araújo
Lindolfo Marques de Mesquita
Fui presente: - Geraldo Castelo Branco Rocha

Voto do sr. Ministro Elmiro Gonçalves Nogueira - Relator: - "No voto

que proferi, em reunião de 8de janeiro do ano corrente, ao serem julgados os
processos n~. 145 e 146, através dos quais os drs. João Fernandes e Célio Meio
pediram fossem reconsideradas as decisões contidas nos Acórdão nO 1 e nO2,
de 18 de agosto de 1953, há um preâmbulo que se ajusta, como luva de
pelica, ao recurso agora em julgamento.

Para ser coerente, faço desse preâmbulo, na íntegra, o meu voto. Aqui
está ele, arejando a lembrança dos nobres JUIzes:

"0 Tribunal de Contas é uma criação da Constituição Federal. Diz o
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artigo 22: "A administração financeira, especialmente a execução do orça-
mento, será fiscalizada na União pelo Congresso Nacional, com auxílio do
Tribunal de Contas, e nos Estados e Municípios pela forma que for estabele-
cida nas Constituições Estaduais. " O art. 22 criou o Tribunal de Contas com
esta característica: auxiliar do Congresso Nacional na parte fiscalizadora; mas,
no art. 77 diz a Constituição Brasileira: "Compete ao Tribunal de Contas (é
preciso notar que eu ainda estou me referindo ao Tribunal de Contas da
União): I Acompanhar e fiscalizar diretamente, ou por delegações criadas em
lei, a execução do orçamento: /1- Julgar previamente as contas dos responsá-
veis por dinheiros e outros bens públicos, e a dos administradores das entida-
des autárquicas; 1/1- Julgar a legalidade dos contratos e das aposentadorias,
reformas e pensões. "Ora, a criação, que inicialmente era de um órgão apenas
fiscalizador, desdobrou-se com duas funções, em virtude do art. 77: fiscaliza-
dora e julgador~. Logo, deu a própria Constituição Federal, que criou o
Tribunal de Contas da União. dupla atribuição a este órgão: fiscalizadora,
auxiliando o Congresso Nacional, e julgadora, já com caráter de Tribunal de
Justiça. Tanto é assim que a lei pela qual rege o Tribunal de Contas da União
estabelece, no art. 69 (Lei n~30, de 23.9.1949), com uma clareza verdadeira-
mente cristalina, o seguinte: "QUANDO FUNCIONAM COMO TRIBUNAL
DE JUSTIçA, AS DECISÕES DEFINITIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
TÊM FORÇA DE SENTENÇA JUDICIAL'~ O Tribunal, depois, quando fun-·
cionar como Tribunal de Justiça, não está vinculado ao Congresso Nacional.
Ele exerce, por consequinte, o direito de interpretar as leis que se referem às
matérias de sua competência, decidindo e julgando os casos até mesmo sob o
aspecto de inconstitucionalidade. Quanto à parte fiscalizadora, ele não pode
fugir à superior alçada do Congresso Nacional.

Foi o art. 22 da Constituição Federal que deu aos ESTADOS E MUNI-
C(PIOS o direito de ESTABELECER, NAS CONSTITUiÇÕES ESTADUAIS
A FORMA DA LEI PELA QUAL SE REGERA ESSA FISCALlZADORA.
Veio, então, a Constituição do Estado e criou também o Tribunal de Contas,
nos mesmos termos da Constituição Federal.

Diz o art. 34: "Fica criado o Tribunal de Contas, com sede na capital e
jurisdição em todo o território do Estado". E acrescenta no art. 35: "Com-
pete ao Tribunal de Contas: 1- Acompanhar e fiscalizar diretamente, ou por
delegação criadas em lei, a execução do orçamento; /1- Julgar as contas dos

responsáveis por dinheiros e outros bens públicos, inclusive prefeitos do in-
terior; 111- Julgar da legalidade dos contratos e das aposentadorias, reformas
e pensões. "Está patente que a mesma dupla função conferida ao Tribunal de
Contas da União, acabou tendo li Tribunal de Contas do Estado do Pará. No
exercício da ação fiscalizadora, está subordinado à Assembléia Legislativa; no
desempenho da função julgadora age como Tribunal de Justiça. Resultou da



Constituição paraense a lei n0603, de 20.5.53., pela qual se rege este órgão. (
Ela define atribuições e esclarece competência logo no art. t'oue assim eststui /
de início: "0 Tribunal de Contas, órgão auxiliar do Poder Legislativo, na
fiscalização da administração financeira do Estado - veja-se bem: ÓRGÃO
AUXILIAR NA FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DO ESTADO - especialmente na execução do orçamento, e JULGADOR
DAS CONTAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS." Ora, o TRIBUNAL SÓ e
SUBORDINADO A ASSEMBL~/A LEGISLATlVA NA PARTE DA FISCA-
LIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. NA PARTE DE JULGADOR o art.
tOABSOLUTAMENTE NÃO O SUBORDINA A ASSEMBL~/A LEGISLATI-
VA, isto porque a própria Constituição do Estado não o subordinou também.
A clareza do art. tOda lei n0603, de 20.5.53, é cristalina.

Indo mais longe encontraremos a mesma fôrça poderosa do Tribunal de
Contas da União, conferida ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, já no
art. 20: "0 TRIBUNAL DE CONTAS TEM JURISDIÇÃO SOBRE AS PES-
SOAS E MAT~RIAS SUJEITAS A SUA COMPETÊNCIA." Quer dizer que
toda a matéria, toda a lei subordinada a casos de sua competência, ele o
Tribunal, pode apreciar e julgar, com fundamento nas duas Constituições: a
Federal e a do Estado. E a lei n0603 que se apresenta quase como um
decalque da lei n" 830, deu a este órgão o poder que ali já fôra traçado,
estabelecendo no art. 37 êste preceito, que é um reflexo do art. 69, da citada
legislação do Tribunal de Contas da União: "AS DECISÕES DO TRIBUNAL
DE CONTAS, NO LIMITE DE SUA COMPETÊNCIA, TÊM FORÇA DE
SENTENÇA JUDICIAL." O que é ter força de sentença judicial? E decidir
como Tribunal de Justiça. Dilatando os esclarecimentos que dei, o art. 56
mostra as atribuições do Tribunal de Contas, como Tribunal de Justiça: "Das
sentenças do Tribunal de Contas, nos processos de tomada de contas, só são
admissíveis os seguintes recursos, ambos com efeito suspensivo: a) embargos;
b)revisão.

Os dois recursos são para o próprio Tribunal e não para a Assembléia
Legislativa. Logo, há restrição no art. 63 da /(,i n °603, quando preceitua: "Dos
atos e decisões do Tribunal de Contas cabe recurso, em última instância, para
Assembléia Legislativa do Estado." Êste artigo ficou subordinado à determi-
naçaõ do art. t~ no que se refere APENAS A FISCALIZAÇÃO DA ADMINIS-
TRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO, ESPECIALMENTE NA EXECUÇÃO
DO ORÇAMENTO. Tudo quanto se refere a esta parte, cabe recurso para a
Assembléia Legislativa; fora disso não. "

A vista do exposto, aceitando apenas a conclusão a que chegou o dr.
Procurador em seu parecer e reconhecendo a impropriedade da medida relati-
vamente à Assembléia Legislativa dêste Estado, indefiro, por não ter base
legal, o recurso em julgamento. "
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Voto do sr. ministro Adolfo Burgos Xavier:"lnteiramente de acordo com o
voto do do relatar. "

Voto do sr, ministro Augusto Belchior de Araújo:- "Sou de parecer que este
processo já está a caminho da forma contenciosa, como bem expressam os
artigos 37 e 38 da lei que rege este Tribunal. Aceitando as razões do brilhante
voto do nobre ministro Elmiro Nogueira, eu o acompanho para que seja
inferido o recurso ora em jutqemento".

Voto do sr. ministro Lindolfo Marques de Mesquita:
voto do ministro reletor".
Voto do sr. ministro Presidente:- "De scôrdo".

"De acôrdo com o

Dr. BENEDITO DE CASTRO FRADE
MINISTRO PRESIDENTE

ELMIRO GONÇALVES NOGUEIRA

ADOLFO BURGOS XAVIER

AUGUSTO BELCHIOR DE ARAÚJO

LINDOLFO MARQUES DE MESQUITA

Fui presente - GERALDO CASTELO BRANCO ROCHA
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R E S O L U ç Ã O N° 797

o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em sessão do dia
26 de março de 1954.

R E S O L V E:

a) Não sustar os processos de tomada de contas, referentes aos drs.
LOPO AL VAREZ DE CASTRO, ex-preieito municipal de Belém, por no-
meação do Governador do estado, e CAMI LO NASSER, ex-diretor do Depar-
tamento Municipal de Fôrça e Luz, conforme solicitou o exmo. sr. dr. Abel
Martins e Silva, presidente da Assembléia Legislativa do Estado, por estarem
os referidos processos seguindo, legalmente, o ritmo normal.

bl Oficiar, num gesto de cortezia, aquele presidente, remetendo cópia
não só da presente Resolução e dos votos proferidos, como também de tudo
quanto já ocorreu nêste Tribunal e foi decidido relativamente aos citados
processos.

c) Ratificar a decisão pela qual o dr. Procurador, com exercício neste
Tribunal, foi autorizado a proceder, nos têrmos do art. 14, inciso VI, da lei
n° 603, de 20 de maio de 1953, contra os que não forneceram os documentos
requisitados para a instrução daqueles processos.

Sala das sessões do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em 26 de
março de 1954.

DR. BENEDITO DE CASTRO FRADE
Ministro Presidente

ADOLFO BURGOS XAVIER

AUGUSTO BELCHIOR DE ARAÚJO

LINDOLFO MARQUES DE MESQUITA

ELMIRO GONÇALVES NOGUEIRA



R E S O L U ç Ã O N°S17

o plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em sessão do dia 9
de julho de 1954

RESOLVE:

Determinar que a Secretaria promova a distribuição equitetive, entre os

auditores efetivos, dos processos remetidos a este Tribunal, afim de que seja
feita a tomada de contas referente ao exercício de 1953, dos seguintes pretei-
tos municipais que fielmente cumpriram o disposto no srt. 36, e seus pará-
grafos, da lei n0603, de 20.5.53. :-

Manoel Paiva Mota

Alberto Garcia Soares
Antonio Ortega Sampaio
Simpliciano F. de Medeiros Junior
João Soares de Meio
Cipriano Rodrigues das Chagas
Andrassy Viana de Carvalho
João Flor de Oliveira

Joaquim Nepomuceno de Oliveira
Teôtito Olegário Furtado
Domingos da Piedade
Alfan Ferreira de Souza
Osvaldo Meireles Cunha
Osvaldo Ubiretsn de Carvalho
Greg6rio Urbano de Sã
Avelino Camarão Brabo

Antonio Machado Imbiriba
Pedro Boulhosa Sobrinho
Gerõncio Alves Dias
Rodolfo Engelhard

de Acará
Altsmire
Anhanga
Bragança
Castanhal
Capim

Guamá
19arapé-Açu
lrituia
Itaituba
Inhangapi
João Coelho
Juruti
Marapanim
Maracanã
Muaná
Oriximiná
Ponta de Pedras
Salin6polis
Soure,



como, também, destes outros que, de modo completo, o deixaram de cum-

prir: -
Joaquim Mendes Contente
Raimundo da Vera Cruz
Du~aIPifesDama~eno
Raimundo M. da Silva Neves
Raimundo Martins de Lima
Deodoro M. de Ataide

Jofre de Sá Seixas
Adolfo Macedo
Eriberto Marques Batista
Lucídio Gonçalves da Silva
Frederico Duarte Vasconcelos
Veríssimo Paula da Trintade
Osvaldo de Oliveira Fernandes Penna
Benedito Rocha
Francisco Chagas da Silva
Marcos Mendes de Cervetno
Odilar Maciel Barreto
Antonio Vilhena de Souza
José Dias Pimentel
Oscar Corrêa de Miranda
Ernani Gonçalves Chaves
Artemon de Souza Rolim
Raimundo da Costa Chaves
Alderico Ribeiro Aires
Pedro Relagado de Souza
Pretestato de C. Alvarenga
Santino Sirotheau Corrêa

Aníbal Augusto Freire
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e dos que o desconheceram: -
Silas Pastana Pinheiro
José Ribeiro da Costa
Celso Cunha da Gama Malcher-
ILopo Alvarez de Castro)
Francisco S. Mendes Pereira
Dionlsio Bentes Carvalho
Mário Machado da Silva
Armando Pinto Gomes

Abaetetuba
Ananindeua
Baião
Capanema
19arapé-Miri

S. Caetano de Odivelas

Afuá
Almelrim
Alenquer
Arariuna
Barcarena
Bujaru
Breves
Conceição do Araguaia
Curralinho
Faro
Itupiranga
Marabá
Mocajuba
Moju
Monte Alegre
Nova Timboteua
Õbidos

Ourém
Porto deMos
Prainha
Santarém

Viseu,

Anajás
Araticu

Belém
Cametá
Chaves
Gurupá
Portei
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João de Souza Guimarães
Nicolau Zumero
Manoel Cassiano de Lima

S. S. da Boa Vista
Tucuruí
Vigia.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em 9 de
julho de 1954.

DR. BENEDITO DE CASTRO FRADE
Ministro Presidente

ADOLFO BURGOS XA VIER

AUGUSTO BELCHIOR DE ARAÚJO

LlNDOLFO MARQUES DE MESQUITA

ELMIRO GONÇAL VES NOGUEIRA
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A C Ó R DÃO N"s89
Processo n" 459

Objeto:- Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Afuá (exercício de
1953).

Relator:- Ministro Lindolfo Marques de Mesquita

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de prestação de contas da
Prefeitura Municipal de Afuá, concernente ao exercício financeiro
de 1953.

ACORDAM os JUIzes do Tribunal de Contas do Estado do Pará, por
unanimidade, negar aprovação a referida prestação de contas e enquadrar o
ex-prefeito Joffre de Sá Seixas no inciso V, do art. 38 e cominações do art. 40

tudo da lei 603, de 20.5.53. O parecer do dr. Procurador e o relatório do dr.
auditor constam dos autos.

Belém, 31 de maio de 1955.
aa) - Benedito de Castro Frade Ministro Presidente

Adolfo Burgos Xavier

Elmiro Gonçalves Nogueira
Fui presente- Demérito Rodrigues de Noronha

Voto do sr. ministro Lindolfo Marques de Mesquita -Relator: - "Nenhuma

prestação de contas dos prefeitos municipais do interior, referente ao exer-
cício de 1953, poude ainda ser julgada em boas condições, isto pela insufi-
ciência da documentação apresentada por quem devia em tal se esmerar.

Ocorre que os administradores responsáveis não cumprem integralmente
a lei no tocante ao que a mesma dispõe com referência aos documentos que
são obrigados a enviar a êste T.C. E exato que êste órgão julgador das contas
dos Prefeitos Municipais tem o prazo improrrogável de seis meses para pro-
ferir julgamento, mas para que isso aconteça imperioso também se torna que
os senhores gestores municipais satisfaçam as determinações que estão su-
jeitos, a fim de que a Auditoria do Tribunal, por sua vez, fique habilitada ao
preparo do processo dentro do prazo conveniente. Não se pode por exemplo,
conceber que uma Prefeitura não tenha, a par de sua escrita, os comprovantes
de todas as despesas efetuadas, para que possa a qualquer momento exibi-tos.
quando não no original, pelo menos através de segundas ou terceiras vias
devidamente autenticadas. E o que mais se verifica é justamente essa dificul-
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dade da parte de alguns prefeitos em atender requisições de documentos desta
natureza.

A presente prestação de contas da Prefeitura de Afuá, referente a 1953,
oferecida pelo então prefeito Joffre de Sá Seixas, sofre da mesma carência de
documentação verificad relatório extraimos dentre outras, as seguintes infor-
mações: "Não se conhece a discriminação da Receita e Despesa; carecem de
aprovação as quantias lançadas como despesa realizada, por falta de docu-
mentos hábeis; o conjunto de leis de abertura de créditos adicionais em que se
basearam os decretos juntados aos autos, não foi obtido; os créditos especiais
são registrados no Quadro Demonstrativo da Receita e da Despesa no valor de
Cr$ 314.486,00, ao passo que os decretos documentados perfazem somente
Cr$ 179. 175,90".

Cabe aos auditores ou delegados do Tribunal promover as diligências
necessárias a perfeita instrução do processo, antes de ser feita conclusão ao
Tribunal para julgamento, assim determina o art. 51 da lei n °603, de 20.5.53.

No caso deste processo, força é reconhecer, a perfeita instrução não se pode
dizer que existe, pela falta de documentos indispensáveis, mas isto em canse-
quência do não etendimento do prefeito a reiteradas requisições feitas, quan-
do ainda ele se encontra no exercício do cargo. Convém frizar que somente
depois, esgotados todos os prazos possíveis, e já outro prefeito na direção da
comuna de Afuá, foi que o responsável se dignou de telegrafar ao dr. Auditor
Armando Dias Menqes,esc/arecendo a impossibilidade de remeter os elementos
requisitados, por não se encontrar presente no municlpio o atual prefeito,
junto a quem poderia solicitar essaprovidência.

O fato é que das despesas sobre as quais se pediu a necessária compro-
vação, esta não foi exibida. Há, porém, um responsável por essagrave irregula-
ridade, que é o prefeito. E esgotados os recursos da lei para que se definisse, o
que não o fêz, quanto à exatidão dessas despesas, lógico que inerte, não se
pode quedar esta Corte de Contas.

Por estas razões, desaprovamos a presente prestação de contas e consi-
deramos desde já o prefeito Joffre de Sá Seixas enqque a lei n0603, de
20.5.953, dispõe em seu artigo 38, inciso V, combinado com o artigo 54 e
suas cominações.

Este é o nosso voto.

Voto do sr. ministro Adolfo Burgos Xavier er: - "Acompanho o voto do sr.

ministro reletor".

Voto do sr. ministro Elmiro Gonçalves Nogueira: _ "Inteiramente de acordo
com o voto do sr. ministro relator que veio retificar os meus outros pronun-
ciamentos nos processos de prestação de contas de Bragança, Juruti e Vizeu."
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(Acórdãos n~. 431, 432 e 433).

Voto do sr. ministro presidente: - "De acordo".

DR. BENEDITO DE CASTRO FRADE
MINISTRO PRESIDENTE

LINDOLFO MARQUES DE MESQUITA
RELATaR

ADOLFO BURGOS XAVIER

ELMIRO GONÇALVES NOGUEIRA

Fui Presente - DEMÓCRITO NORONHA
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A C Ó R D ,Ã O N 'S90
(Processo n° 374)

Objeto:- Prestação de Contas da Prefeitura de Mojú (exercício de 1953).
Relator:- Ministro Ado/fo Burgos Xavier

Vistos, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da
Prefeitura Municipal de Mojú, concernente ao exercício financeiro
de 1953,

ACORDAM os juízes do Tribunal de Contas do Estado do Pará, por
unanimidade, negar aprovação a referida prestação de contas e enquadrar o
ex-prefeito Oscar Corrêa de Miranda no inciso V, do art. 38 e cominações do
art. 54, tudo da lei 603, de 20.5.53.

O parecer do dr. Procurador e o relatório do dr. auditor constam dos
autos.

Belém, 31 de Maio de 1955.
aa)- Benedito de Castro Frade - Ministro Presidente

Ado/fo Burgos Xevier-Retetor
Lindo/fo Marques de Mesquita
Elmiro Gonçalves Nogueira Fui Presente - Demócrito Ro-

drigues de Noronha

Voto do sr. ministro Adolfo Burqos Xavier - Retetor.: - "Em sessão de 24
de maio expirsnte, o exmo. sr. dr. Ministro Presidente deste Tribunal, de-
signou-me relator do presente processo n0374, de prestação de contas do sr.
Oscar Corrêa de Miranda, ex-preteito municipal de Mojú, referente ao exer-
cício financeiro de 1953, depois do Plenário ter ouvido a minuciosa exposição
feita em seu Relatório pelo ilustre Auditor Dr. Armando Dias Mendes e a
leitura do parecer do ilustre dr. Procurador.

Do estudo dos autos, evidência-se que foi o seguinte o resultado da
Receita e Despesa, no ano de 1953, ao encerrar-se o movimento financeiro da
Prefeitura Municipal de Mojú:

Receita:
Orçamentária arrecadada
Extr-aorçamentária
Saldo do ano de 1952

858.348,70
706.776,40
52.082,60 1.617.207,70



Despesa:

Orçamentária efetuada

Extra-orçamentária

Saldo
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1.203.971,30

191.627,30 1.395.598,60

221.609,10

Na realidade, o resultado da Receita e Despesa, no ano de 1953, ao

encerrar-se o movimento financeiro da Prefeitura Municipal de Mojú foi o

seguinte:

Receita:

Orçamentária arrecadada

Extra-orçamentária

Saldo do ano de 1952

Despesa:

Orçamentária efetuada

Extra orçamentária

435.171,00

706.776,40

52.082,60 1. 194.030,00

1.203.971 ,30

191.627,30 1.395.598,60

A Despesa, como se vê, foi superior a Recetts.
Tem, por conseguinte:

Despesa

Receita

Deficit

1.395.598,60

1.194.030,00

CR$ 201.568,60

Verifica-se em face do exposto, que as contribuições Federais no valor

de Cr$ 423. 177,70, não tiveram a devida aplicação, consoante o art. 15

parágrafo 4°da Constituição Federal, servindo, em parte, para cobrir o deficit

antes referido e apresentar, com o restante dessa verba, o fictício saldo de

Cr$ 221.609,10.

Vejamos:

Contribuição Federais

Deficit do exerci cio financeiro

Saldo acusado

423.177,70
201.568,60

CR$ 221.609,10

A conclusão a que se chega no estudo dos presentes autos é que

nenhuma comprovação foi apresentada relativamente as despesas orçamen-

tárias no valor de Cr$ 1.203.971,30, e extra orçamentária, no valor de Cr$

191.627,30, nem quanto a aplicação das Contribuições Federais, no valor de

Cr$ 423. 177,70, nos têrmos precisos da Constituição Federal.

Sendo assim não tendo sido atendida a citação que lhe fez esta Côrte,



-335-

para oferecer defesa dentro do prazo legal, voto pela fixação, a revelia, de

toda a despesa não comprovada como responsabilidade do sr. Oscar Corrêa de

Miranda ex-prefeito municipal de Mojú, nos termos do art. 38, inciso V, da lei

n0603, de 20 de maio de 1953 e, consequentemente, enquadro o mencionado

responsável nas cominações do art. 54, da referida lei.

Modifico o meu voto, proferido a serem julgados os processos referentes

as Prefeituras Municipais de Bragança, Jururi e Vizeu, em virtude de reco-

nhecer, agora, não ter sólido fundamento a nomeação, pelo Tribunal, de

delegados, uma vez ultimada a instrução do processo e submetido mesmo a

julgamento, conforme preceitua o art. 53 da citada lei n0603.

Voto do sr. ministro Lindolfo Marques de Mesquita:'-"Acompanho o voto do

sr. ministro retstor".
Voto do sr. ministro Elmiro Gonçalves Noqueira:'- "Inteiramente de acordo

com o voto do sr. ministro relator".
Voto do sr. ministropresidente:- "De scordo":

DR. BENEDITO DE CASTRO FRADE

MINISTRO PRESIDENTE

ADOLFO BURGOS XA VIER

RELATaR

LlNDOLFO MARQUES DE MESQUITA

ELMIRO GONÇAL VES DE NOGUEIRA

Fui Presente: DEMÓCRITO NORONHA
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RESOLUÇÃO N° 904

o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em sessãodo dia 4

de janeiro de 1955, considerando o que requereu o sr. Procurador deste

Tribunal, dr. Geraldo Castelo Branco Rocha (doe. protocolado sob o nO8, fls

105 do livro n" 1) e diante das Resoluções nOs. 870, 871, 872, 873, 875, 876 e

877.

R E S O L V E:

Sobrestar, até que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado se pronuncie

a respeito do mandado de segurança impetrado pelo sr. FRANCISCO SI-

QUEIRA MENDES PEREIRA, prefeito municipal de Cametá, contra a deci-

são deste T.C., consubstanciada nas resoluções n0870, de 14.12.54. (0.0. de

19.12.54), e 900, de 24.12.54. (0.0. de 29.12.54), os seguintes processos,

todos referentes à Tomada de Contas relativos ao exercício inanceiro de

1953: n° 499, do sr. José Ribeiro da Costa Araticu; 500 do sr. Francisco

Siqueira Mendes Pereira - Cametá; 501, do sr. Oionísio Carvalho - Chaves;

502, do sr. Nicolau Zumero - Tucuruí; 504, do sr. Silas Pastana

Pinheiro - Anajás; 505, do sr. Armando Pinto Gomes - PorteI e 53 do sr.

Osvaldo de Oliveira Fernandes Pena - Breves, contra o voto do sr. ministro

Lindo/fo Marques de Mesquita.

Sala das sessões do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em 4 de

Janeiro de 1955.

Or. BENEDITO DE CASTRO FRADE
Ministro Presidente

ADOLFO BURGOS XAVIER

ELMIRO GONÇALVES NOGUEIRA

MÁRIO NEPOMUCEOO DE SOUSA
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R E S O L U ç Ã O N°U20

o plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em sessão do dia
17 de abril de 1956.

CONSIDERANDO a seguinte exposição do exmo. sr. ministro pre-
sidente:-

"Douto plenário:
O "Diário da Justiça" nO4.622, de 13 do corrente, que circulou anexo

ao "Diário Oficial" da mesma data, n° 18.175, publicou o Venerando Acór-
dão n° 121, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, que decreta a inconsti-
tucionalidade do inciso 1/. "ia-tine", do ert. 35. da Constituição Estadual dos
arts. 35 e 36, totalmente; e parcialmente, dos arts. 1° 16, inciso 1/, "in-fine",
20, 21, incisos I, 1/ e 1/1; 40 (ou dos municípios), 44, parágrafo único, e 55
(ou municipal) - tudo da lei estadual n0603, de 20.5.53, na parte em que
essa Lei se refere a Prefeitos ou Prefeituras Municipais, e alude à prestação de
contas do Tribunal do Estado, cuja íntegra é a seguinte:

"JURISPRUDÊNCIA - Ac6RDÃO N° 121 - Recurso
Civil ex-offício" da Capital - Recorrente - O Dr. Juiz de Di-
reito dos Feitos da Fazenda - Recorrida , - O Tribunal de
Contas do Estado - Relatar - Desembargador Maurício Pinto.

Vistos, examinados e discutidos estes autos da recurso ex-
offício em mandado de segurança, oriundos da Comarca da Capi-
tal, em que é recorrente, o Dr. Juiz do Direito da Vara da Fazen-
da Municipal, e, recorrido. Nicolau Zumero, Prefeito Municipal de
Tucuruí, etc ...

I - Nicolau Zumero, prefeito municipal de Tucuruí, eleito
por sufrágio direto, foi intimado por edita I do dr. Presidente do
Tribunal de Contas do Estado do Pará a prestar a este órgão as
contas relativas ao ano de 1953, ex-vi do inciso 1/ do artigo 35 da
Constituição Estadual, o inciso I do artigo 21 da Lei n. 603, de 20
de maio de 1953, que deu organização ao referido Tribunal de
Contas.

O prefeito Nicolau Zumero não obedeceu a intimação por-
que estava munido de um alvará de quitação das ditas contas
expedido pela Câmara de Vereadores de seu município. A vista
disso, foi suspenso de suas funções pelo já referido Tribunal, por
ato de 14.14.1954.

Inconformado com a medida, o requerente impetrou man-
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dado de segurança a este Egrégio Tribunal de Justiça, arguindo de
inconstitucional o ato, por infringente ao princípio da autonomia
municipal, prevista no artigo 28 da Constituição Federal.

Esta Superior Instância, em preliminar suscitada pelo exmo.
sr. Desembargador Procurador Geral do Estado, julgou-se imcom-
petente para conhecer de modo originário, do mandado, confor-
me se verifica pelo Venerando Acórdão n022.305, de 16 de feve-
reiro de 1955 (fls. 43 verso e 45), e, em consequência os autos
foram remetidos ao dr. Juiz dos Feitos da fazenda Estadual e
Municipal, para o processo e julgamento da medida pleiteada.

O dr. Juiz, a quo, depois de observadas as formalidades
legais, confirmou a medida liminar que o impetrante obtivera
nesta Instância pelo exmo. sr. Des. Relator, e concedeu a seguran-
ça, recorrendo, oficialmente para este Tribunal onde ouvido o
Chefe do Ministério Público, em longo parecer, fez uma explana-
ção minuciosa do assunto em julgamento através da doutrina e da
lei, e manifestou-se como fizera anteriormente quando do julga-
mento em primeira Instância, pela concessão da medida, e como
preliminar, arguiu a inconstitucionalidade parcial da Lei n" 603,
de 20.5.53, e do artigo 35 inciso 11,parte final, da Constituição
Estadual.

S. Excia., em seu estudo, encarou o assunto sob seis as-
pectos:

Orçamento - Exercício financeiro e administração fi-
nanceira -Controle do exercício financeiro - Prestação de
contas - Autonomia municipal financeira e política - ln-
constitucionalidade parcial da Lei do Tribunal de Contas e da
Constituição Estadual.

O que imediatamente interessou à Primeira Câmara Civil, à
qual coube o feito por distribuição, foram os dois últimos assun-
tos; Autonomia Municipal Financeira e política, e inconstitucio-
nalidade parcial das Leis citadas.

A Primeira Câmara, diante do argumentado, houve por
bem, unanimamente, e de acordo com o que preceituem os arti-
gos 200 da Constituição Federal e 115a 117do Regimento Inte-
rno do Tribunal, submeter ao conhecimento o julgamento do
Plenário a matéria da inconstitucionalidade acima referida, con-
forme Acórdão n"22.603, de 19.9.1955 (fls. 96).

Diz o Chefe do Ministério Público, às fls.:
"A parte final do inciso II do artigo 33 da Constituição

Estadual, em que se possibilita a prestação das contas dos Pre-
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feitos no Tribunal de Contas, é inconstitucionet, por isso que,
efetivamente viola o princfpio, da autonomia municipal assegu-
rado pelo artigo 28 e pelo artigo 7 da Constituição Federal,
cuja observância e obrigatória, sob pena de intervenção federal
no Estado que não fizer respeitar esse princfpio. E a Lei n °603,
que criou o Tribunal de Contas nessa mesma parte, é também
inconstitucional, por padecer do idêntico vfcio. Por outro lado
a Constituição Estadual é contraditória, pois, se no artigo 35,
inciso " autoriza a prestação de contas dos prefeitos do inte-
rior do Tribunal de Contas, no artigo 73assegura a autonomia
dos municípios, reproduzindo as palavras usadas no artigo 28
da Constituição Federal:

"Art. 28 - A autonomia dos municfpios será assegurada:
I - pela eleição do Prefeito e dos Vereadores;

" - pela administração própria, no que concerne no seu peculiar in-
teresse e especialmente:

a) - à decretação e arrecadação dos tributos de sua competência e a
aplicação de suas rendas;

bl - à organização dos serviços públicos locais. "
"Em conclusão, pensamos que a sentença do ilustrado dr.

Juiz Recorrente merece confirmação pelos fundamentos, porque
realmente, o ato que determina a suspensão do impetrante é ile-
gal, em razão de ferir a autonomia consagrada na Constituição
Estadual, por isso que é uma decorrência da intervenção ilegitima
na vida financeira do municfpio.

Ainda é ilegal dita suspensão porque se baseou no parágrafo
único do art. 42 da Lei n °603 e essa disposição se aplica apenas a
funcionários administrativos, tais como: exatores, tesoureiros, fis-
cais, etc., e refere-se a contas mensais, pois até determina o dia do
mês seguinte em que finda o prazo para esta prestação de contas.
O Tribunal de Contas interpretou esse parágrafo único, em separa-
do da parte principal, como se isso fosse possfvel. Prefeito não é
funcionário público, mas sim titular de Poder (Constituição Esta-
dual, art. 66); Pteteito não pode ser suspenso pelo chefe da repar-
tição a que pertence reproduzidas as palavras do dito parágrafo
único; Prefeito não pode ser exonerado, na reincidência da falta",
a bem do serviço público, pois exerce cargo eletivo. (Constituição
Estadual, artigo 72 e artigo 23 da Constituição Federal); e, Ifinal-
mente, de acordo com o disposto no art. 35, parágrafo único da
Lei n °603, as contas do Prefeito são anuais e não mensais. "

É o relatório.
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li - O assunto tratado na preliminar levantada pelo exmo. sr. Des.
Procurador Geral do Estado - Inconstitucionalidade de Lei - Constitui
uma prejudicial, cuja decisão envolve o próprio mérito da questão.

O impetrante do mandado de segurança, o Dr. Juiz a quo e ao Chefe do
Ministério Público fizeram o contejo da Constituição Federal, da Constituição
Estadual e da Lei n" 603, de 20 de maio de 1953, em seus artigos: T'inciso
VIII, alínea 1, 22, 23, 28, da primeira; 35, inciso .11,parte final e 73, da
segunda; e por fim, do artigo 15, inciso li, parte final e 21, inciso I, da última
pertinentes ao caso em julgamento. E sustentaram que o principio da autono-
mia municipal, assegurada pela Constituição Federal, nos artigos 7 a 28, foi
violado pelo artigo 35, inciso li, parte final da Constituição Estadual, e pelos
artigos 15 e 21 da Lei n0603, de 20.5.53., que organizou o Tribunal de Contas
do Estado, desde que os diplomas estaduais referidos dispuzeram de maneira
contrária no estatuído na Lei maior.

A redação do artigo 35 e seu inciso 11, da Constituição Estadual, pro-
mulgada em 8.7.1947, é a seguinte:

"Art. 35 - Compete ao Tribunal de Contas:
I .

li - Julgar as contas dos responsáveis por dinheiros públi-
cos, inclusive prefeitos do interior.

A essa época, os prefeitos do interior do Estado do Pará, como da
Capital também, eram de livre escolha a nomeação do Chefe do Executivo
Estadual e Ihes prestavam contas. Posteriormente, a Lei Orgânica dos Municí-
pios, - Lei n~... de ..... de 1943, traduzido o princípio da autonomia muni-
cipal assegurado pelo Constituição Federal, determinou que as contas dos
Prefeitos fossem prestadas perante as Câramas de Vereadores, e passaram daí
por diante, os Prefeitos do interior, a ser eleitos, cessando, portanto, a atribui-
ção do Chefe do Executivo Estadual de nomeá-Ios e, consequentemente, de
exigir-Ihes as contas, por intermédio do Departamento das Municipalidades.

A Lei Estadual n0603, de 20 de maio de 1953, todavia, para isso não
atentou e repetiu em seu texto farto 15 inciso li), a obrigação prevista na
parte final do inciso li, do art. 35, da Constituição Estadual, porém, já sem
aplicação, desde quando concretizada a autonomia municipal.

/! cânone fundamental, que todas as leis devem acatar a Constituição
Federal, da qual recebem a força e a autoridade que possuem, não podendo,
assim, estar em conflito com ela, porque, traduzindo esta a vontade do povo
brasileiro está evidentemente colocada acima de qualquer outros atos legisla-
tivos ordinários. Estes lhe devem subordinação e respeito aos seus princípios.
E a regra resultante da hierarquia legal.

As leis que deixam de observar estas prescrições não são leis e do dizer
de jurisconsultos prátrios, inclusive Rui Barbosa, por essa razão não podem
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obrigar a ninguém.
Quando ocorre conflito entre o preceito da lei ordinária e o constitucio-

nal, necessariamente há de prevalecer o último. Em verdade, não tendo a lei
ordinária autoridade própria, não pode contrariar os preceitos desta, não pode
desobedecer-lhe a autoridade, que é inatingível, a exemplo da própria sobe-
rania da nação da qual, aliás, promana.

No caso se alega a incompatibilidade dos princípios já indicados, na
Constituição Federal, da Constituição Estadual e da Lei n°i;03, uma vez que
estes dois últimos diplomas não reconhecem a autonomia assegurada pela
primeira. A inconstitucionalidade em apreço diz respeito, portanto, ao con-
teudo destes dois atos legislativos, e não a sua forma de elaboração.

A violação constitucional será irrecusável?
Realmente, as disposições do art. 35, inciso 11,parte final, da Constitui-

ção Estadual e as da Leio 603 estatuem a obrigação do Prefeito prestar contas
anuais ao Tribunal de Contas do Estado, enquanto que os preceitos dos
artigos 28 e 7, inciso VII, letra a, da Constituição Federal, proclamam o
principio da autonomia municipal.

A contradição entre estes dispositivos se revela, com efeito de maneira
c/ara, inequívoca e evidente, impondo-se por si mesma, pois se, efetivamente
os primeiros determinam a prestação de um fato: as contas do Prefeito ao
Tribunal, os últimos estabelecem situação inteiramente oposta, ou seja, negam
esta prestação de contas perante referido órgão, e isso por força da autonomia
financeira e política consagrada no Código Fundamental. De fato, se o muni-
ctpio nos termos constitucionais, arrecada e aplica sua receita, prestando disso
contas à Câmara Municipal, na forma esta tu ida na Lei Orgãnica dos Municí-
pios, segue-se que não pode o Prefeito ser compelido a prestar as mesmas
contas ao Tribunal, que não é órgão municipal, e sim estadual. A interferência
do Estado na vida administrativa dos municípios só tem cabimento nos dois
casos previstos no art. 23, da Constituição Federal, e isso para regularizar sua
situação financeira, isto é, quando se verifica impontualidade no serviço de
empréstimo garantido pelo Estado, ou quando o município deixa de pagar
por dois anos consecutivos a sua dívida fundada ou consolidada.

Ambos os casos dizem, portanto, respeito à impontualidade no paga-
mento de dívidas municipais. Fora daí, não tem justificativa a Intervenção do
Estado. Ora, isso não se verificou no caso em exame.

Autonomia financeira municipal e prestação de contas do Prefeito no
Tribunal de Contas do Estado, são, pois, situações inconciliáveis.

Ou existe a autonomia financeira municipal ou não existe.
O conflito dos preceitos em referência é, por conseguinte, patente, e na

dissonância não podem deixar de prevalecer as prescrições da Constituição
Federal.
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. . . . . . . . . . . . . . .. mas mesmo que a parte não alegue a incons-
titucionalidade é dever do juiz declará-Ia, não lhe sendo lícido
ficar indiferente à violação da lei magna da qual ele é intérprete e,
nesse caráter, defensor legal da integridade do seu texto (Carvalho
Santos, Código Civil Interpretado, vol. li, pág. 22 - lnconstitu-
cionalidade da lei).

Aliás, este Tribunal por sua 2a. Câmara Civil, já adotou a tese da auto-
nomia municipal e da prestação de contas do Prefeito perante a Câmara
Municipal em obediência a Lei Orgânica dos Municípios, em decisão de 21 de
maio de 1954, proferida na apelação cível interposta pelo Prefeito Municipal
de Soure, na sentença do Dr. Juiz de Direito da Comarca do mesmo nome,
cujo feito foi relatado pelo Exmo. Sr. Desembargador Inácio de Souza Moitta,
e do respeitável Acórdão se transcreve o texto abaixo:

"Apelação Cível de Soure - Acórdão n022.031 - apelan-
te - Rodolfo Fernando Engelhard - apelado - A Câmara
Municipal de Soure Relator do designado - Desembargador
Souza Moitta.

EMENTA I - t carecedor do direito de ação comina-
tória de prestação de contas, o Prefeito Municipal, em face da
incompetência do Poder Judiciário para tomar e julgar tais contas.

li - O Cód. Proc. Civil rege apenas as ações previstas em
seu dispositivo, como se lê no artigo 1°deixando as leis
especiais a regulação dos feitos nelas contemplados.
li I - Para a apreciação das contas dos gestores municipais,
há não só lei especial, a Lei Orgânica dos Municípios; como
órgão privativo e exclusivo, a Câmara dos Vereadores, esca-
pando assim o assunto de âmbito do Poder Judiciário.
I V - A outurga de jurisdição e competência às Câmaras
Municipais, para julgamento de contas do Prefeito, se es-
teia no artigo 22 da Constituição Federal, se expressamen-
te atribuíu ao legislador local a determinação do órgão
incumbido da fiscalização financeira, assim dos Estados,
como de seus Municípios.

Dentro desta estrutura a Constituição, no ert. 22, estatui expli-
citamente, que a administração financeira e especialmente a execução do
orçamento, será fiscalizada nos Estados e Municípios, pela forma que for
determinada nas Constituições Estaduais. Usando desses poderes, estabeleceu,
por sua vez, o Estado, na sua Constituição política, a estruturação dos Muni-
cípios, ficando os órgãos de atuação municipal, quer no âmbito político, quer
no administrativo oi judiscional. Mais, ainda, outorgou-lhe um Estatuto, a Lei
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Orgânica dos Municlpios, onde estão consubstanciados ao direi.to, as prerroga-
tivas, as condições e os limites das atribuições dos órgãos municipais. Ora, é
precisamente este Estatuto ou Lei Orgânica que atribui às Câmaras de Verea-
dores uma das mais importantes de suas funções, A DE APRECIAR E JUL-
GAR AS CONTAS DE PODERES MUNICIPAIS, podendo-se afirmar, como o
fez a ementa do Acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, de 8 de
setembro de 1953 (Revista dos Tribunais, vol. 217, pág. 336), sobre caso
idêntico ao destes autos: a outorga da jurisdição e competência. na Câmara
Municipal, para julgamento de Contas de Prefeito, se esteia no artigo 22 da
Constituição Federal que expressamente atribuiu ao legislador local a deter-
minação do órgão incumbido da fiscalização financeira, assim dos Estados,
como dos seus Municípios. Criando, portanto, esse órgão, por força da pró-
pria Constituição e incumbido de exercer determinada e especlfica jurisdição,
esta é privativa, exclusive dêsse órgão instituido. No caso sub judice o único
órgão competente dos canones constitucionais, para apreciar as contas do ora
apelante, como Prefeito Municipal, é a Câmara de Vereadores do respectivo
Municlpio, decaindo qualquer invocação do C.P. Civil, para regular o assunto.
O C.P. Civil, afirmou a lúcida decisão mantida pelo Acórdão citado, rege
apenas as ações previstas em seus dispositivos; como se lê em seu artigo
primeiro, deixando às leis especiais a regulação dos feitos nelas contempladas.
Aliás, o próprio apelante submeteu as suas contas ao órgão competente, que
era a Câmara dos Vereadores e somente porque esse órgão jurisdicional negou
apreciação às contas é que entendeu de apelar para o Poder Judiciário, no
sentido de vê-Ias novamente apreciáveis e julgadas. E assim um novo julgamen-
to, superposto ao primeiro, ou antes e na verdade, uma revisão do primeiro
julgamento, por um poder judiciante que não tem competência para tal, pois
para o caso não só lei especlfica especial, a Lei Orgânica dos Municípios,
como um órgão privativo, exclusivo, a Câmara de Vereadores, cuja função
preclpua é exatamente de apreciar e JULGAR AS CONTAS dos gestores da
Comarca. Por estes fundamentos: ACORDAM os JUizes da 2a. Câmara Cível
do Tribunal de Justiça. negar provimento, por unanimidade, ao agravo no
auto do processo e por maioria de votos, à apelação, para confirmar a senten-
çaapelada.

Custas na forma da lei. Belém, 21 de maio de 1954. - (aa) Antonino
MeIo, Presidente. - Souza Moitta, relator designado - Sadi Duarte - Sil-
vio Pélico, vencido. "

No mesmo sentido, também decidiu o Supremo Tribunal Federal, no
Recurso Extraordinário n° 16.762, oriundo do Estado de São Paulo, no qual o
Pretório E.xcelso achou por bem julgar que o Prefeito de São Roque só devia
prestar as suas contas perante a Câmara do seu municlpio, de acordo com a
Lei Orgânica Municipal daquele Estado. Eis o Venerando aresto citado:
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"PREFEITO - PRESTAÇÃO DE CONTAS. - A Câmara dos Verea-
dores, e não ao Juiz de Direito, compete o julgamento das contas do Prefei-
to. "

"SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Joaquim Firmino de Lima
versus Câmara Municipal de São Roque. - Recurso Extraordinário
n~6.762. - Relator - Sr. Ministro Hahnemeno Guimarães

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos antes autos de recurso extraordinário,

número 16.762, de São Paulo, em que é recorrente Joaquim Firmino de
Lima, sendo recorrida a Câmara Municipal de São Roque, ac6rdam, em segun-
da turma os Ministros do Supremo Tribunal Federal não conhecer do recurso,
em conformidade com as notas juntos. Rio de Janeiro, 29 de janeiro de
1952. - Orozimbo Nonato, presidente. - Hahnemano Guimarães. Relator.

Relatório
"0 sr. Ministro Hahnemann Guimarães - Os JUizes da Sexta Câmara

Civel do Tribunal de Justiça negaram provimento ao agravo que Joaquim
Firmino de Lima opôs à decisão em que o Juiz de Direito da Comarca de São
Roque acolheu a exceção oferecida pela Câmara Municipal, e se declarou
incompetente para receber e julgar as contas do Prefeito Municipal, porque
esta atribuição pertence, privativamente, à Câmara Municipal, pelo artigo 34,
I V, da Lei Orgânica dos Municípios (Lei n °1, de 18 de setembro de 1937). Ao
acórdão de 28 de novembro de 1949 (fIs. 52), o autor opôs recurso extraordi-
nário, alegando infração do preceito do art. 182 do Código do Processo Civil e
do princípio do art. 141, § 4°da Constituição. As razões do recorrente (fIs.
57) não foram contrariadas Itts. 66). O sr. Procurador Geral opinou pelo não
conhecimento do recurso {tts. 71).

Voto preliminar:
"0 Sr. Ministro Hahneman Guimarães (Relator) - Nenhuma infração

sofreram as disposições do art. 141, § 4°da Constituição e do artigo 182 do
Código do Processo Civil, sendo EVIDENTE QUE SÓ A CÂMARA DOS
VEREADORES PODIA CONFERIR O JULGAMENTO DAS CONTAS DO
PREFEITO. Não conheço do recurso

Voto
O Sr. Ministro Rocha Lagôa - Sr. Presidente, data vênia do Sr. Rela-

tor, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PRO V1MENTO.
Decisão
Como consta da ata a decisão foi a seguinte: Não conheceram do recur-

so, divergindo o sr. Ministro Rocha Lagôa. Deixou de comparecer o Exmo. Sr.
Ministro Lafayette de Andrade, por motivo justificado. (Rev. de Direito
Administrativo - vol.40 - abril/junho 1955, pág. 312).

A prestação das contas dos Prefeitos Municipais ao Tribunal de Contas
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de Estado teria, indubitavelmente, grande alcance moral, porém, tal medida
não encontra apoio na Constituição Federal.

Em conclusão:
III - Acordam os Juizes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em

sessão plenária com a maioria da totalidade de seus (11), negar provimento ao
recurso e em consequência, decretam a inconstitucionalidade do inciso /lin
fine do artigo 35 da Constituição Estadual, dos artigos 35 e 36 totalmente; e
parcialmente dos artigos 1°15, inciso /I in fine 20,21, inciso I, /I e 11I,40 (As
dos Municlpios), 44, parágrafo único e 55 (em municipal), tudo da lei esta-
dual n° 603, de 20 de maio de 1953, na parte em que essa lei se refere a
Prefeitos Municipais e alude a prestação de contas ao Tribunal do Estado.
Contra o voto do Exmo. Sr. Desembargador Augusto Rangel de Borborema
que julgou a dita lei estadual n °603 constitucional, em seus artigos aludidos,
de acordo com o artigo 22 da Constituição Federal.

Custas na forma da lei.
aa) - Antônio MeIo provimento, sem voto, - Maurício Pinto, Relator

- E. Sousa Filho, Procurador Geral - Secretário do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará - Belém, 10 de abril de 1956 - Luís Faria, Secretário.

Consulta ao Plenário qual deve ser o procedimento desta côrte diante
do Acórdão referido:

a) - Se o Tribunal de Contas recorre da decisão do Egrégio Tribunal
de JUstiça do Estado ou Supremo Tribunal Federal, ou

bl - Não recorre, e, consequentemente, determina o arquivamenet dos
processos referentes à prestação de contas dos prefeitos do inte-
rior, ora em curso neste Tribunal. Solicito ao Plenário pronuncia-
mento a respeito.

RESOLVE:

Contra o voto do sr. ministro AUGUSTO BELCHIOR DE
ARAÚJO, de opinião que o Tribunal de Contas do Estado do
Pará recorresse para o Supremo Tribunal Federal, da decisão con-
tida no Venerando Acórdão n° 121, (D.O. de 13.4.56), do Egré-
gio Tribunal de Justiça do Estado,

Determinar que a Secretaria desta Corte promova o arquivamento de
todos os processos referentes à prestação ou tomadas de contas dos prefeitos
municipais, ora em curso neste Tribunal.

Sala das sessões do Tribunal de Contas do Estado do Pará em 17 de
abril de 1956.
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ADOLFO BURGOS XAVIER
Ministro Presidente

AUGUSTO BELCHIOR DE ARAÚJO

ELMIRO GONÇALVES NOGUEIRA

MÁRIO NEPOMUCENO DE SOUSA

Voto do sr. Ministro AUGUSTO BELCHIOR DE ARAÚJO:Naõ tendo
logrado unanimidade a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, manifesta-se
pelo recurso desta douta Corte de Contas, para a instância superior.
Voto do Ministro ELMIRO GONÇALVES NOGUEIRA: Dou meu voto por
escrito para que fique fazendo parte integrante da Resolução, juntamente
com o pronunciamento dos outros ministros: "Mesmo tendo opinião contrá-
ria à contida no Venerando Acórdão, n0121, do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado, pois considero a parte final do inciso tl, art. 35, da Constituição
Paraense, bem como os preceitos correIa tos da lei n °603, de 20 de maio de
1953, perfeitamente de acordo com o que dispõem os arts. 18e 22 da Carta
Magna Brasileira, não ferindo a autonomia dos Municípios, voto para que se
acate e se cumpra a decisão, suspendendo esta Corte, em definitivo, o julga·
mento das contas dos prefeitos municipais.

A sentença do Judiciário não atingiu o ato deste Tribunal, mas, sim, da
Assembléia Legislativa, que votou e promulgou a referida Constituição. Não
cabe, portanto, a esta Corte, promover o recurso extraordinário para o
Supremo Tribunal Federal, pois ele apenas executa, rigorosamente, as etribui-
ções que lhe são conferidas, sem interêsse algum em julgar fora da órbita de
sua competência.
Voto do sr. Ministro MÁRIO NEPOMUCENO DE SOUSA: Pronuncio-me
pela aprovação do item b da consulta feita por Vossa Excelência ao Plenário.
Voto do Ministro PRESIDENTE: Voto de acordo com o item b da consulta.

ADOLFO BURGOS XAVIER
Ministro Presidente

AUGUSTO BELCHIOR DE ARAÚJO
LINDOLFO MARQUES DE MESQUITA
ELMIRO GONÇALVES NOGUEIRA
MÁRIO NEPOMUCENO DE SOUSA
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A AÇÃO ADMINISTRATIVA

Como vimos, o Tribunal de Contas, reinstalado, não possuia
funcionários, por isso a designação da Presidência, de bom grado
aceita por todos os seus membros, dos Juízes Burgos Xavier, Lin-
dolfo Mesquita e Belchior de Araújo, para responderem, respecti-
vamente, pelas seções de Receita, Despesa e Tomada de Contas.

No dia 1B de julho de 1953, às 9 horas, na mesma sala do dia
anterior, reuniu-se novamente o Plenário para apreciar e aprovar os
quadros de pessoal do Tribunal de Contas do Estado e do Minis-
tério Público, a fim de serem submetidos à apreciação do Poder
Legislativo, em obediência ao disposto na Constituição Política do
Estado do Pará, os quais, pela Resolução n. 4, dessa mesma data,
ficaram com esta constituição:

Código Padrão Dotação Total
ou Classe Total Geral

* 5 Juizes a 108.000,00 ........ 540.000,00
Representação do Presidente .. 12.000,00

Ministério Público
* ~ocurndor . . . . . . . . . . . . . . 234.000,00
* 3 Auditores a 78.000,00

( *) Cargos criados pelas leis nos. 603 e
604, de 20.05.53

N 1 Escriturário · ........... 18.000,00
M 1 Dati lógrafo . . . . . . . . . . . . . . 15.600,00
K 1 Contínuo .............. 13.200,00

Secretaria
X Secretário · ............. 50.400,00
T Chefe de Expediente ...... 33.600,00
V Taquigrafo ............. 44.600,00
N Porteiro Procolista ........ 18.000,00
M Dacti lógrafo · ........... 15.600,00
O Motorista · ............. 19.200,00

Gratificação ao Secretário .... 9.600,00
Seção de Receita

X 1 Chefe da Seção (contador) 50.400,00
R 1 Contabilista · ........... 26.400,00
N 2 Escriturários a 18.000,00 .... 36.000,00
M 1 Dactilógrafo · ........... 15.600,00
K 1 Contínuo · ............. 13.200,00
J 1 Servente · . . . . . . . . . . . .. 12.600,00

Seção de Despesa
X Chefe da Seção (contador) 50.400,00
R Contabilista · ........... 26.400,00



-350-

N 2 Escriturário a 18.000,00 .... 36.000,00
M 1 Dacti lógrafo ............ 15.600,00
K 1 Contínuo · ............. 13.200,00
J 1 Servente · ............. 12.600,00

Seção de Tomada de Contas
X 1 Chefe da Seção (contador) 50.400,00
R 1 Contabilista ............ 26.400,00
N 2 Escriturários a 18.000,00 .... 36.000,00
M 1 Dactilógrafo ............ 15.600,00
K 1 Contínuo .............. 13.200,00
J 1 Servente · ............. 12.600,00 1.612.200,00

Na Assembléia Legislativa, entretanto, o assunto não teve a
mesma aceitação. Reclamaram os deputados, ao Tribunal, o direito
ferido, as atribuições invadidas, sendo por fim os quadros aprova-
dos com muitas restrições, sobretudo, nos padrões dos venci-
mentos. A lei que os fixou tomou o n.700 e foi sancionada a
23.11. 1953.

Na sessão plenária, realizada no dia 20.07.1953, deliberou o
Tribunal, pela Resolução n.5, solicitar do Poder Executivo o provi-
mento dos cargos de Procurador e Auditor.

Nessa reunião, o juiz Augusto Belchior de Araújo chamou a
atenção do plenário para o tratamento de Ministro e não Juiz,
dado pela Constituição Federal aos membros do Tribunal de Con-
tas.

Foi, também, aprovada a indicação feita pelo Ministro Elmiro
Nogueira, do Sr. Ossian da Silveira Brito, para exercer o cargo,
efetivo, de Secretário do Tribunal e marcadas, pelo Presidente, as
reuniões plenárias às terças e sextas feiras, da semana, com início
para às 9 horas, até a aprovação do Regimento Interno da Casa.

Aos 24 de julho de 1953, reuniu-se, pela quarta vez consecu-
tiva, o Tribunal, para examinar os recursos impetrados pelos ba-
charéis Célio Meio e João Rodrigues Fernandes, reclamando o re-
conhecimento da Corte de Contas aos seus direitos e vantagens
conferidos pela posse e exercfcio dos cargos para os quais haviam
sido nomeados, pelo Governador do Estado, em 25 de janeiro de
1951, a quando da instalação do Tribunal de Contas, em obe-
diência à lei n.379, de 23.01.1953; decidir sobre a requisição de
funcionários públicos estaduais para servirem no órqão: discutir e
votar o Regimento Interno já elaborado pela Comissão encarre-
gada, desincumbindo-se desse trabalho, o Ministro Elmiro No-
gueira, por delegação dos seus pares.
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Estabelecia o Regimento aprovado, nessa reunião, entre ou-
tras cousas que:

as eleições para Presidente e Vice-Presidente serão
realizadas na primeira reunião de cada novo período anual.
o Tribunal de Contas terá quadro próprio, organizando,
para isso, os serviços auxiliares, provendo os cargos e pro-
pondo à Assembléia Legislativa a criação e extinção de
cargos e a fixação dos respectivos vencimentos.
a nomeação dos funcionários, nos termos do artigo ante-
rior, será feita pelo Tribunal, em reunião, a que estiverem
presentes pelo menos de 3 membros, inclusive o Presi-
dente, através de votos, orais, aceitando ou rejeitando a
indicação.
os trabalhos do organismo burocrático do Tribunal, terão
ia/cio, diariamente, às sete e trinta (7.30) horas e termi-
narão às doze e trinta (12.30) horas, podendo esse horário,
ser desdobrado em dois expedientes, pela manhã e a tarde,
por deliberação do Presidente.

-- os Estatutos dos Funcionários Públicos Cívis do Estado
prevalecem para os funcionários do Tribunal de Contas,
quanto ao que a este for aplicável .

Quanto aos recursos, decidiu o Tribunal mandar que os inte-
ressados juntassem aos processos os respectivos títulos de no-
meação.

RESOLUÇOES

RESOLUÇÃO N° 1, de 17.07.1953.

Estabelece que, provisoriamente, as reuniões plenárias do Tri-
bunal se realizem em uma das salas do Edifício da Impensa,
Oficial do Estado.

enquanto o Executivo providencia a instalação deste Tri-
bunal em sede definitiva .

RESOLUÇÃO N°2, de 17.07.1953.

Nomeia uma comissão constitu ida dos srs. Ministros Elmiro
Gonçalves Nogueira, Lindolfo Marques de Mesquita e Adolfo
Burgos Xavier, para no prazo de 30 dias, elaborar o Regi-
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mento interno do Tribunal.

RESOLUÇÃO N~ 3, de 17.07.1953.

Solicita providências ao Chefe do Executivo para que seja
cedido o prédio onde estão funcionando os Departamentos
Municipal de Engenharia e do Patrimônio e Arquivo, à avo
Nazaré, antes ocupado pela Companhia Paraense de Eletri-
cidade, para a sede do Tribunal. Esta solicitação foi reiterada
por outra contida nas Resoluções nos. 9 e 14, de 28.07.1953
e 18.08.1953, respectivamente, face o Regimento Interno do
Tribunal de Contas, em seu art. 2~ vedar o seu funciona-
mento na sedede qualquer entidade por ele fiscalizada.

RESOLUÇÃO N° 4, de 18.07.1953.

Aprova o Quadro do Pessoal do Tribunal para ser encami-
nhado à Assembléia Legislativa, para o fim de aprovação.
Todos os cargos seriam de provimento efetivo, exceção feita
aos de Procurador e de Auditores, aquele em Comissão e
estes, com efetividade após concurso de títulos.

O citado quadro foi objeto da lei n. 700, de 23.11.1953,
e só entrou em vigor, na realidade, à partir de 1° de janeiro de
1954.
As RESOLUÇÕES nos. 5 e 6, ambas de 20.07.1953, uma
solicita do Chefe do Poder Executivo a designação do Procu-
rador do Ministério Público junto ao Tribunal e o provimento
dos cargos de Auditor, a outra autoriza a nomeação do jorna-
lista Ossian da Silveira Brito para exercer, em caráter efetivo,
o cargo de Secretário do Tribunal, respectivamente. A de n.
7, de 24.07.1953, requisita, do Executivo Estadual, os fun-
cionários Alba Lopes de Freitas, Maria Laura da Gama e Silva
Maia e Evandro Gonçalves da Gama, todos em exercício na
Imprensa Oficial, para prestarem serviço no Tribunal. A de n.
8, também de 24.07.1953, aprova o Regimento Interno do
Tribunal. A de n. 10, de 28.07.1953, fixa o prazo de sessenta
(60) dias à partir de 17 de julho, para que os responsáveis
pela guarda dos dinheiros e bens públicos apresentassemde-
clarações de bens, ao Tribunal, nos termos da lei n. 603, de
20.05.1953. A de n. 22, de 06.09.1953, determina fosse re-
clamada ao Governador "uma relação de todos os funcionários
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do Estado que exerçam funções, tendo sob sua guarda dinhei-
ro ou bens públicos." ..

PRIMEIRO EDITAL DE CONCORRÊNCIA

A Resolução n.220, de 06.10.1953, aprovou a redação do
primeiro Edital de concorrência pública para a aquisição dos se-
guintes móvies e utensílios destinados ao Tribunal, mandando que
o mesmo fosse publicado vinte (20) vezes no D.O. e três (3) vezes
nos jornais "Folha do Norte", "A Província do Pará" e "0 Estado
do Pará":

33 bureaux, tipo "DASP"
48 cadeiras
12 estantes de madeira

1 máquina de escrever de 250 espaços, com a respectiva
mesa.

5 máquinas de escrever, de 150 espaços, com as respectivas
mesas.

2 máquinas de calcular (manual)
1 cofre (caixa forte)
4 arqu ivos-fichários
1 bancada completa, para a sala de sessões
1 completo estufado, para o Gabinete do Presidente.

o pagamento seria à vista e a caução exigida aos concorrentes
era de Cr$ 5.000,00, previamente depositado na Caixa Econômica
Federal do Pará.

Foram declaradas vencedoras da concorrência as firmas MO-
VAÇO, INDÚSTRIA E COM~RCIO LTDA., com o preço de Cr$
126.020,00, para o fornecimento de 30 bureaux e uma bancada
para a sala de sessões; P. MARTINI & CIA., com o preço de Cr$
88.200,00 para o fornecimento de 48 cadeiras, 12 estantes tipo
DASP, 6 mesas para máquina de escrever, 1 completo estilo "Re-
nascença", para o Gabinete do Presidente; ERNESTO FARIAS &
IRMÃOS LTDA., com o preço de Cr$ 23.340,00 para o forneci-
mento de 1 cofre comercial e 4 arquivos de açõ e ANTONIO
CAVALCANTE FILHO, com o preço de Cr$ 10.000,00, para o
fornecimento de 1 máquina de escrever marca "Remington" -
Stander, com 140 espaços.

A Resolução n.607, de 10.11.1953, autorizou a Presidência
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mandar publicar edital de concorrência para a aquisição de um
automóvel para o Tribunal.

Acorreram vários proponentes, porém nenhum dos carros
oferecidos foi aceito na vistoria promovida pelo mecânico Paulo
Monteiro, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado,
convocado para proceder o exame técnico das viaturas.

IMPRESSÃO DOS ANUÃRIOS

Pela Resolução n.648, de 17.11.1953, o Plenário do Tri-
bunal autorizou a Secretaria a organizar, para impressão, a matéria
constante das atas, resoluções, relatórios, acórdãos e os demais
atos das atividades do órgão, devendo sua primeira publicação,
enfeixando os assuntos atinentes ao exercício de 1953, sair até 15
de janeiro de 1954, constituindo-se, daí por diante, em Anuário.

Foram impressos, na Imprensa Oficial do Estado, os Anuários
referentes aos anos de 1953 a 1961, inclusive, interrompendo-se as
publicações até 1972. Por proposição de nossa autoria, deliberou,
em 23 de fevereiro do corrente ano, o Tribunal, mandar prosseguir
as impressões dos Anuários a partir de 1973.

PRIMEIRO CONCURSO PÚBLICO

A Resolução n.734, de 22.12.1953, autorizou a realização do
primeiro Concurso Público, indicando para compor a banca exami-
nadora, sob a presidência do dr. Benedito de Castro Frade, os
seguintes nomes:

Aldebaro Cavaleiro de Macêdo Klautau, Or/ando Chicre Mi-
guel Bitar, José Acúrcio Cavaleiro de Macedo, Antônio Gon-
çalves Bastos e Samuel Napoleão Cohen.

PRIMEIROS REGISTROS

A 11 de setembro de 1953, o Tribunal de Contas, pelas Reso-
luções de nos. 23, 24 e 25, registrava as primeiras declarações de
bens apresentadas por Joaquim Nepomuceno de Oliveira, Prefeito
Municipal de Irituia, Nair Porto Pinheiro, Tesoureira da Prefeitura
Municipal de Irituia e Cipriano Rodrigues das Chagas, Prefeito
Municipal de Capim, respectivamente.

A 15 de setembro do mesmo ano, pelas Resoluções de ns. 33
e 34, eram registradas as declarações de bens do Procurador Geral
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da Fazenda Municipal de Belém, dr. Emílio Uchôa Lopes Martins,
e do Chefe da 2a. seção do Contencioso Municipal de Belém,
professor Clóvis Silva de Morais Rêgo, hoje ilustres Ju ízes deste
Tribunal.

Foram os primeiros funcionários da Prefeitura Municipal de
Belém a prestar obediência ao disposto no art.70, da lei n.603, de
20.05.1953.

A 30 de novembro de 1953, pela Resolução n.492, o Tribu-
nal registrou a declaraçâo.debens do Governador do Estado.

A 06 de outubro de 1953, o Tribunal, pela Resolução de
n.221, registrava a lei orçamentária do Estado do Pará, que tomou
o n.564, de 02.10.1952, para o exercício de 1953.

Pela Resolução n.222, de 06.10.1953, o Plenário do Tribunal
de Contas decidiu "evocar a si qualquer pedido de informação
formulado ao Tribunal, por intermédio do Presidente, nos termos
do inciso IX, do art.23( da Lei n.603, de 20.05.1953, assim expres-
so:

prestar pelo seu presidente, à Assembléia Legislativa e aos
outros Poderes, as informações sobre atos sujeitos ao seu
exame.

Pela Resolução n.502, de 30.10.1953, o Tribunal prorrogou,
até 30 de novembro daquele ano, o prazo para a remessa, pelos
Prefeitos Municipais, dos balancetes da Receita e da Despesa, reali-
zadas no primeiro semestre do ano em curso.
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ACÚRDÃO N. 1

No dia 18 de agosto de 1953, em sua nona (9a.) sessãoplená-
ria, o Tribunal proferiu o seu primeiro julgamento no processo em
que foi parte interessada o belo João Rodrigues Fernandes, cujo
Relator foi o Juiz Adolfo Burgos Xavier.

O requerente, nomeado por decreto do Poder Executivo, da-
tado de 25.01.1951, para exercer o cargo de Consultor Jurídico do
Tribunal de Contas do Estado, assumiu as funções a 31 de janeiro
e as desempenhou até o dia 07 de abril do mesmo ano, quando o
funcionamento do Tribunal foi suspenso em decorrência da lei
n.381, de 02.04.1951, que derrogou a lei n.379. Reinstalado o
Tribunal, por força de decisão judiciária emanada da Suprema Cor-
te Federal, pleiteou a reassunção do cargo e requereu lhe fossem
asseguradostodos os direitos e vantagens, inclusive os vencimentos
atrasados.

Ocorrera, no entanto, que nova lei, a de n.603, de 20 de maio
de 1953, revogara a de n.379, de 1951, dando nova organização ao
Tribunal, extinguindo o cargo de Consultor Jurídico.

Julgando a matéria decidiu o Tribunal, por maioria, acatar o
voto do Exmo. Sr. Juiz Elmiro Nogueira, pelo indeferimento total
do recurso oposto, de vez que a Constituição Federal, em seu art.
97, determinava taxativamente ser competência dos Tribunais
"elaborar seus Regimentos Internos e organizar os serviços auxi-
liares, provendo-Ihes os cargos na forma da lei". Não cabia, pois,
ao Governador, essainiciativa.

Estava proferido o ACÚRDÃO N. 1 do Tribunal de Contas
do Estado do Pará, com a presença do Procurador do Ministério
Público, dr. Geraldo Castelo Branco Rocha.

O Acórdão n. 2, de 18.08.1953, em que foi Relator o Minis-
tro Augusto Belchior de Araújo, continha a decisão do Tribunal
indeferindo solicitação idêntica do dr. Célio Meio, antes nomeado
para o cargo, em comissão de Secretário do mesmo Tribunal.

Pelo Acórdão n. 3, de 06.10.1953, cujo Relator foi o Minis-
tro Lindolfo Marques de Mesquita, o Tribunal concedia o registro
de créditos especiais, extraordinários e suplementares, remetidos
ao Tribunal pelo Secretário de Estado e Finanças da Prefeitura
Municipal de Belém, dr. Stélio de Mendonça Maroja, observando o
Ministro Elmiro Nogueira, em seu voto, a necessidade da remessa





o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em 1955, no prédio sito à avo
Independência, n. 184, presentes os Ju ízes: Elmiro Gonçalves Nogueira, Vice-Presidente,
Mário Nepomuceno de Sousa, Lindolfo Marques de Mesquita, Adolfo Burgos Xavier e o
Procurador do Ministério Público, Dem6crito Rodrigues de Noronha.
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conjunta, ao Tribunal, das leis geradoras da matéria.
O Acórdão n, 4, de 16.10.1953, contém a primeira negativa

do Tribunal ao registro de dois créditos abertos pela Assembléia
Legislativa, sem as cautelas legais, por simples Resoluções promul-
gadas pela Mesa, nos valores de Cr$ 62.000,00 e Cr$ 20.000,00.

Tais créditos foram, no entanto, cadastrados sob reserva, pos-
teriormente, pelo Acórdão n. 17, de 27.11.1953.

PRIMEIRA APOSENTADORIA REGISTRADA

O Acórdão n, 10, de 30.10.1953, está assim redigido:
"Requerente: dr. Daniel Coêlho de Souza, Secretário de Es-

tado do Interior e Justiça.
Relator: Ministro Adolfo Burgos Xavier.

Vistos, relatados e discutidos os presentes au-
tos em que é requerente o dr. Daniel Coêlho
de Souza, Secretário de Estado do Interior e
Justiça, remetendo a este Tribunal de Contas,
para efeito de registro, o decreto de aposen-
tadoria do sr. Desembargador Raimundo No-
gueira de Faria.

Acordam os Ministros do Tribunal de
Contas, por unanimidade de votos, autorizar o
registro.

O Relatório do feito e as razões do julga-
mento constam da ata.

Belém, 30 de outubro de 1953."

O decreto de aposentadoria, oriundo do Poder Executivo, foi
encaminhado pelo Secretário de Estado do Interior e Justiça, dr.
Daniel Coêlho de Souza, através do ofício n. 1224, de 19.10.1953,
sendo processado no Tribunal sob o número quarenta e seis (46) e
na 27a. sessão plenária, realizada no dia 20.10.1953, foi mandado
distribuir ao Procurador do Ministério Público e julgado na 30a.
sessão plenária, efetuada no dia 30.10.1953.

PRIMEIRA DENÚNCIA

Foi feita ao Tribunal, através de um telegrama firmado pelo
sr. Alexandre Kizas Jorge, Tesoureiro da Prefeitura Municipal de
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Prainha, denunciando ter o Prefeito "se apoderado do dinheiro da
Prefeitura para comprar gado para a sua fazenda particular".

Não tomou, a Corte de Contas do Estado, conhecimento, por
não vir a denúncia em documento subscrito pelo autor, com firma
reconhecida, e, também, por considerar ferida a autonomia Muni-
cipal com a intervenção do Tribunal em assunto da competência
da Câmara de Vereadores, deliberando decidir à respeito da ma-
téria à quando da apreciação da prestação de contas.

Essa a decisão prol atada na 38a. seção plenária, realizada no
dia 27.11.1953.

PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNADOR

À 74a. sessão ordinária, realizada no dia 13 de abril de 1954,
compareceu o Secretário de Estado de Finanças, dr. José Jacintho
Aben-Athar, que, representando o Governador do Estado, Galo de
Divisão Alexandre Zacarias de Assumpção, cumpria a obrigação
constitucional. Entregando, pessoalmente, à Corte de Contas Esta-
dual a prestação de contas do Chefe do Executivo paraense, corres-
pondente ao exercício financeiro de 1953, disse o dr. Aben-Athar:

Posso assegurar a V. V.Excias. que, qualquer omissão, por
ventura existente na demonstração das contas do Governo, a
Secretaria de Finanças, a sua contabilidade, fica a inteira
disposição dos técnicos deste Colendo Tribunal, Congra-
tulo-me com VV.Excias. de, pela primeira vez, ser portador
do mais importante documento do Governo do Estado.

Formado o processo, foi distribu ído ao Ministro lindolfo
Marques de Mesquita para relatar, ocorrendo o julgamento na 76a.
sessão ordinária, realizada no dia 23 de abril de 1954, presentes os
Ministros Benedito de Castro Frade (Presidente), Adolfo Burgos
Xavier, Augusto Belchior de Araújo, lindolfo Marques de Mes-
quita e Elmiro Gonçalves Nogueira e o Procurador dr. Geraldo
Castelo Branco Rocha.

O parecer prévio, cujo teor damos abaixo, favorável à apro-
vação das contas, foi aprovado por unanimidade, sendo o processo,
a seguir, remetido, para julgamento, à Assembléia Legislativa do
Estado.
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RESOLUÇÃO N. 802

o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em
sessão de 23 de abril de 1954,

RESOLVE:

Aprovar o seguinte parecer prévio exarado no processo
n. 256, referente às contas que o exmo. sr. General Governa-
dor do Estado apresentou a este Tribunal para posterior julga-
mento da Assembléia Legislativa do Estado, de autoria do sr.
Ministro Lindolfo Marques de Mesquita, relator do mesmo:

- "Em cumprimento ao despacho exarado pela presi-
dência do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em 20 de
abril de 1954, cumpre-nos emitir parecer sobre o processo n.
256, acerca da prestação de contas apresentada pelo exmo.
Sr. Governador do Estado a este Egrégio órgão fiscalizador,
relativa ao exercício financeiro de 1953, na conformidade do
§4°, do art. 35, da Constituição do Estado.

Cingimo-nos a uma apreciação atenta da farta documen-
tação apresentada, a qual, através dos algarismos enfileirados
em parcelas comparativas, face à Receita e Despesa, historia o
movimento financeiro realizado no período focalizado.

A prestação de contas exibida pelo Poder Executivo, é
de salientar, reveste-se de clareza, fácil à percepção de quem
compulsar o documentário elaborado com as minúcias indis-
pensáveis a um exame geral das atividades financeiras encer-
radas e ora objeto desta nossa observação.

Na verificação dessa prestação de contas que o exmo. sr.
Governador General Alexandre Zacarias de Assumpção
submete ao pronunciamento prévio deste T.C., nenhum lapso
deparamos, havendo equilíbrio perfeito na demonstração
concernente à Receita e Despesa, bem como a indispensável
referência as leis de autorização de que se serviu para utiliza-
ção dos créditos extraordinários e suplementares.

Nenhum gasto sem autorização foi feito, que se possa
arguir de indevido ou inconstitucional.

O exercício financeiro que deu origem à referida presta-
ção de contas obedeceu ao que estatuiu a lei 564, de 2 de
outubro de 1952, que orçou a Receita e fixou a Despesa para
as atividades financeiras de 1953. Estava, pois, em plena exe-
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cução quando este Tribunal, após a organização disciplinada
pela lei 603, de 20 de maio de 1953, entrou a funcionar, isto
é, a 17 de julho do ano próximo passado, dentro dos limites
de sua competência, jurisdição e atribuições. Dessa data em
diante é que vem, realmente, esta Egrégia Corte fiscalizadora
tomando conhecimento do que ocorre no setor administra-
tivo financeiro estadual. Como se vê, não acompanhamos des-
de o início o movimento financeiro em apreço, que já ia em
mais de metade de sua execução quando o T.C., principiou
seus trabalhos, integrado na vontade única de bem cumprir a
lei.

Observa-se nessa prestação de contas que a Receita pre-
vista em Cr$ 177.082.400,00 elevou-se entretanto a Cr$
208.394.583,00, havendo, como se percebe do confronto,
um excesso de arrecadação na importância de Cr$
31.312.183,00.

Os documentos detalhando todas as operações realizadas
são parte integrante da exposição que consubstancia a presta-
ção de contas do exmo. sr. Governador do Estado, fácil de
serem compulsadas e entendidas por quem quer seja.

A Despesa atingiu no exercício de 1953 a importância
de Cr$ 223.372.539,00.

Para melhor esclarecimento, servimo-nos do próprio de-
monstrativo, que é o seguinte:

Pelo orçamento (lei 564, de 02.10.52). 193.175.092,60
Por créditos suplementares. 26.894. 170,00
Por créditos especiais. . . . . . . . . . . . . . .. 2.303.276,40
Por créditos extraordinários. 1.000.000,00
A despesa explica um tópico sobre o assunto, "nõo al-

cançou a soma prefixada, mas apenas a um montante global
de Cr$ 207.859.776,90, do que resultou uma economia na
importância de Cr$ 15.512.762,10". Seguem-se a esse tópico
as demais demonstrações, num trabalho elucidativo de parce-
las que se alinham dentro de seus quadros comparativos.

Em resumo, diante da exposição feita, o essencial é veri-
ficar se o Governo do Estado, no limite do que autorizou a lei
564, de 2 de outubro de 1952, deu cumprimento ao orça-
mento por ela fixado, e se de novos créditos se utilizou, o fez
também autorizado por leis concedidas pela Assembléia Le-
gislativa.
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Cumpre assim o Governo o que determina a lei quanto a
prestação de contas perante o T.C., o que fez dentro do prazo
estabelecido, enfeixando em grosso volume a demonstração
circunstanciada de tudo quanto o Estado arrecadou e do que
aplicou, dotação por dotação, obediente às tabelas respecti-
vas.

E nessa oportunidade queremos fazer sentir aos nossos
ilustres pares o contraste chocante observado na atitude da-
queles que, diferentes do Chefe do Estado, fugindo ao que
está expresso na lei, tentam desobedecê-Ia, sofismando, no
propósito 'agressivo de desentender aos Atos e Resoluções
emanadas desta Colenda Corte de Contas.

Queremos, também, salientar que a concessão de auxí-
lios à diversas instituições, no exercício de 1953 (Lei 584, de
22.11.52) enquadra os que aproveitaram tais auxílios no item
IV, do art. 15, da lei 603, de 20 de maio de 1953. E igual
ítem do art. 21 da mesma lei, diz que estão sujeitos à presta-
ção de contas: "os administradores das entidades autárquicas
ou paraestatais, inclusive o Departamento de Estradas de Ro-
dagem e qualquer entidade ou administradores que utilizem
dinheiros públicos ou subvenções".

Ora, enquanto o Governo do Estado presta suas contas
ao T.C., cabe-nos daqui mesmo verberar a atitude do Departa-
mento de Estradas de Rodagem, que ainda se não manifestou
a esse respeito, expondo-se, dessa maneira, às penas discipli-
nares a que está sujeito e fatalmente lhe serão aplicadas.

Relevem-nos os nossos ilustres pares os reparos que aqui
introduzimos, ao emitir nosso parecer sobre a prestação de
contas enviada a êste Tribunal.

Da apreciação geral que fizemos sobre a execução do
orçamento do Estado, relativo ao exercício financeiro de
1953, nenhum pagamento irregular nos foi permitido consta-
tar, quer feito sem crédito, quer por ultrapassar os créditos
votados.

E ao encerrar estas nossas considerações, é de nossa obri-
gação acentuar que com referência aos créditos suplementares
cujos registros foram solicitados a êste Tribunal, para serem
utilizados no exercício financeiro a que nos reportamos, so-
mente os destinados à Secretaria da Assembléia Legislativa,
nas importâncias de Cr$ 62.000,00 e Cr$ 20.000,00, foram
feitos sob reserva, pela recusa que ao registro simples dos
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mesmos o Plenário do T.C., Ihes opôs. Dito registro sob reser-
va o Governo o fez na forma do art. 18, da lei 603, de
20.05.53 (Acórdão n. 1·7, de 27.11.53).

Nenhuma restrição, pois, de nossa parte, quanto à apro-
vação da citada prestação de contas".

Os demais ministros manifestaram-se do seguinte modo:
Voto do sr. Mmistro Augusto Belchior de Araújo: "Sr.

Presidente: Foi com grande satisfação que ouvi o minucioso
relatório do nobre colega Ministro Lindolfo Marques de Mes-
quita, dando o seu parecer favorável às contas apresentadas a
este Tribunal pelo sr. General Zacarias de Assumpção, Gover-
nador do Estedo. É de se louvar a lisura com que os dinheiros
públicos foram aplicados numa verdadeira obediência, num
respeito que muito engrandece o Executivo. Tudo foi feito,
dentro do prazo legal, e pormenorizadamente detalhado o
modo por que aplicou os dinheiros públicos. Salientou muito
bem o nobre ministro Lindolfo Mesquita estas particulari-
dades que são de todo louváveis. É preciso que o público
tenha conhecimento de que os dinheiros públicos foram ho-
nestamente aplicados. Referiu-se, também, o nobre relator ao
Departamento de Estradas de Rodagem - eu o acompanho
nos seus conceitos - acrescentando, ainda, que algumas de-
zenas de instituições que recebem auxílio dos cofres do Esta-
do, recusam-se a cumprir as disposições da lei 603. Seria enfa-
donho enumerá-Ias.

E neste meu voto também quero salientar que o Execu-
tivo teve como timoneiro, na Fazenda Pública dois titulares,
que eu com todo respeito e admiração cito: "os drs. Stélio
Maroja e J. J. Aben-Athar, este atual titular. Acompanho,
pois, prazeirosamente, o parecer do nobre Ministro Lindolfo
Marques de Mesquita, por reconhecer que é perfeitamente
respeitável".

Voto do Sr. Ministro Adolfo BurgosXavier: - "Diante
da brilhante exposição feita pelo ministro relatar, eu acompa-
nho inteiramente o voto do mesmo, pela aprovação das con-
tas do Governador do Estsdo",

Voto do Sr. Ministro Elmiro Gonçalves Nogueira: -
"Ninguém melhor do que o relatar para dizer a este plenário
a verdadeira situação das contas apresentadas por S. Excia., o
sr. Governador do Estado. No aspecto breve de seu parecer,
percebi que ele desceu, por si mesmo, sem trazer ao plenário
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para não fatigar, a detalhes, àsminúcias, que o convenceram,
positivamente, de que nessascontas não existe o menor de-
feito. Como não compete a este órgão julgar as contas do S.
Excia., o Governador do Estado, mas apenas apreciá-Ias e
encaminha-Ias à Assembléia para que julgue, eu aceito, como
sendo do plenário, o parecer do Ministro Lindolfo Mesquita,
e como tendo a sua conclusão a certeza absoluta, em face das
minúcias a que me referi de que nada sepode argüir quanto à
apreciação por ele feita. Por isso, é que aceito o parecer do
Ministro Lindolfo Mesquita, como da autoria do próprio ple-
nário, para ser encaminhado à Assembléia Leçistettve,
quando, então, dará a Assembléia, atreves das suascomissões
especializadas, o julgamento definitivo da matéria".

Voto do sr. Ministro Presidente: - "Também voto fa-
voravelmente ao parecer do Ministro Lindolfo Mesquita".

Sala das sessõesdo .Tribunal de Contas do Estado do
Pará, em 23 de abril de 1954.

Dr. Benedito de Castro Frade
Ministro Presidente

Adolfo Burgos Xavier

Augusto Belchior de Araújo

Lindolfo Marques de Mesquita

Elmiro Gonçalves Nogueira

(Publicada no D.O. de 28.04.54).

Ao iniciar-se o ano de 1954, reunido o plenário, deliberou o
Tribunal aprovar o Ato n. 1, cuja redação é da autoria do Ministro
Elmiro Gonçalves Nogueira, pelo qual foram interpretados alguns
dispositivos da lei n. 603, de 20.05.1953, "colocando-os em face
da Constituição dêste Estado e da Constituição Federal."

Por esse documento ficaram definidas a subordinação dos
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Auditores, a competência do Tribunal para julgar as contas dos
Prefeitos da Capital e do interior, o momento oportuno em que
deve ser feita a Tomada de Contas de um Prefeito Municipal, etc.

o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em sessão do dia
19 de janeiro de 1954,

Atendendo a necessidade de interpretar certos dispositivos da Lei n. 603,
de 20 maio de 1953, colocando-os em face da Constituição dêste Estado e da
Constituição Federal;

Atendendo a competência deste Tribunal para executar a legislação a
que está subordinado,

Resolve, nos termos do art. 33, parágrafo único, de seu Regimento Inter-
no, firmar a interpretação dos seguintes pontos:

a) - Os Auditores, no exercício de suas atribuições, estão subordinados
ao Plenário do Tribunal.

b) - O julgamento das contas dos Prefeitos Municipais, inclusive o da
Capital, seja ou não nomeado pelo Governador do Estado, compete, por força
da Constituição Federal (art. 22), da Constituição dêste Estado Iert. 35,
inciso 11), da Lei n. 603 (art. 15, inciso 11,e art. 35), exclusivamente a êste
Tribunal, sem que haja quebra de autonomia dos municípios.

c) - O têrmo PREFEITO DO INTERIOR, empregado no inciso 11,art.
35, da Constituição Estadual, corresponde ao têrmo PREFEITOS DOS MU-
NIC/PIOS ou PREFEITOS MUNICIPAIS, empregado no art. 28, §§ 1°e 2°da
Constituição Brasileira, e reproduzida no art. li, alíneas A, B e C, parágrafo
único, da Constituição paraense, ficando também incluído nessa expressão o
termo PREFEITO DA CAPITAL.

d) - A TOMADA DE CONTAS de um PREFEITO MUNICIPAL, ou de
qualquer outro responsável por bens e dinheiros públicos, com exceção do
Governador do Estado, que está sujeito às normas traçadas na própria Consti-
tuição, será feita quando ocorrer um dos motivos legais previstos no art. 45,
da Lei n. 603, e na falta, ao encerrar-se o período anual.

e) - As justificativas que serviram de base para a aprovação do presente
A TO ficam consideradas parte integrante do mesmo.

Sala das sessões do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em 19 de
janeiro de 1954.

Dr. Benedito de Castro Frade
Ministro Presidente

Molfo Burqos Xavier





Edifício sede. à avo Independência nO184. para onde se mudou o Tribunal de Contas em
1954.
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Augusto Belchior de Araújo
Lindolfo Marques de Mesquita
Elmiro Gonçalves Nogueira

JUSTIFICATIVAS :

A esfera de trabalho em que a atuação dos ju ízes se movimenta, neste
órgão, para que seja atingida a finalidade do Tribunal de Contas do Estado do
Pará, não se restringe às resoluções administrativas e aos julgamentos concre-
tos; toma, ao contrário, rumos diversos, forçando o julgador a ditar prévias
informações sobre os atos sujeitos ao seu exame e a manifestar-se volunta-
riamente sempre que houver dúvida quanto à interpretação da lei.

É necessário reproduzir, aqui, as sólidas bases que servem de apôio a esta
afirmativa.

A Lei n. 603, de 20 de maio de 1953, sob cuja égide, que vem da
Constituição Federal e da Constituição dêste Estado, o Tribunal de Contas do
Pará irradia a sua ação fiscalizadora e julgadora, assim preceitua no art. 23,
inciso IX:

"Quanto à despesa, compete ao Tribunal de Contas: prestar, pelo
seu presidente, à Assembléia Legislativa e aos outros Poderes, as infor-
mações sobre os atos sujeitos ao seu exame".

o Regimento Interno dêste Tribunal, por sua vez, estipula o seguinte:

ART. 38 - Todos os atos do Tribunal de Contas, referentes à
jurisdição, atribuições, exame e registro da Receita e Despesa e Tomada
de Contas, processos, recursos e execução de sentença, terão como base
fundamental a Lei estadual n. 603, de 20 de maio de 1953,orientadora
das normas a serem imprimidas nos trabalhos burocráticos, que serão
executados à proporção que a necessidade os vá tornando obrigató-
rios - PARÁGRAFO ÚNICO: Quando houver dúvida quanto à inter-
pretação da referida Lei, quer por estabelecer choque com a Constitui-
ção Federal e a Constituição do Estado, quer por deixar ambíguo o
sentido do preceito, o Plenário manifestar-se-á a respeito, ouvido o
Procurador, e a sua decisão ficará como parte integrante deste Regi-
mento".

Eis por que assegurei, de início: a esfera de trabalho em que a atuação
dos juízes se movimenta, para que seja atingida a finalidade do Tribunal de
Contas do Estado do Pará, toma rumos diversos, forçando o julgado r a ditar
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prévias informações sobre os atos sujeitos ao seu exame e manifestar-se volun-
tariamente sempre que houver dúvida quanto à interpretação da lei.

Cabe a este douto Plenário, com a valiosa cooperação do ilustre dr.
Procurador, elucidar quatro pontos importantes que a Lei n. 603 sugere.
Podemos relacioná-Ios um a um, através das seguintes perguntas:

PRIMEIRO - QUAL A SITUAÇÃO EXATA DOS AUDITORES, EM
FACE DO TRIBUNAL?

SEGUNDO - A LEI N. 603, DANDO ATRIBUIÇÕES A ESTE 6R-
GÃO PARA JULGAR AS CONTAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS, FERIU
A CONSTITUiÇÃO FEDERAL E A CONSTITUIÇÃO DÊSTE ESTADO,
QUEBRANDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS?

TERCEIRO - HÁ DIFERENÇA ENTRE O TÊRMO PREFEITO 00
INTERIOR, EMPREGADO NO INCISO 1/, ART. 35, DA CONSTITUiÇÃO
ESTADUAL E O TÊRMO PREFEITOS MUNICIPAIS OU SOMENTE PRE-
FEITOS, EMPREGADOS NOS ARTS. 1~·15, inciso 1/; 21, inciso I; 35; 36 e
44, parágrafo único, da Lei 603?

QUARTO - A TOMADA DE CONTAS DE UM PREFEITO MUNI-
CIPAL OU DE QUALQUER OUTRO RESPONSÁ VEL POR BENS E DI-
NHEIROS PÚBLICOS DEVE SER FEITA QUANDO OCORRER MOTIVO
LEGAL OU ESTÁ SUBORDINADA, COMO A TOMADA DE CONTAS DO
GOVERNADOR, CUJO JULGAMENTO É FEITO PELA ASSEMBLÉIA LE-
GISLATlVA, AO ENCERRAR-SE O PERIODO FINANCEIRO?

Examinarei, como autor desta proposição, cada pergunta formulada, a
fim de que possa resumir num ATO, que terá o n. 1, a conclusão do estudo
feito. O Plenário, então, na sua alta sabedoria, decidirá como achar mais claro
o espírito das leis.

- QUAL A SITUAÇÃO EXATA DOS AUDITORES EM FACE DO
TRIBUNAL?

A Lei n. 603, de 20 de maio de 1953, que, juntamente com a Carta
Magna Brasileira e a Constituição Estadual, é a base de todo o organismo do
Tribunal de Contas do Estado do Pará, estatuiu, no art. 3° :

"Funcionam no Tribunal de Contas: a) Os Auditores; b) Ministério
Público; c) Secretaria."
Enquanto a referida lei deu ao titular do Ministério Público o caráter de

representante da Fazenda Pública, para defender os seus interesses, praticando
todos os atos que se tornem necessários a êsse fim farto 14, inciso 1/1), e
considerou o cargo de provimento em comissão e livre nomeação do gover-
nador do Estado farto 13,parágrafo O, incluiu os Auditores, pela efetividade,
adquirida em concurso de títulos e provas, no plano dos que compõem o
terceiro elemento, que é a Secretaria, estabelecendo uma seqüência hierár-
quica, cujo ápice é o Plenário. Definindo a seqüência, temos: Juízes, Audi-
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tores e Secretaria. É justamente por isso que os Auditores podem substituir os
Ju Ires, quando mais de dois faltarem às sessões, nos termos do art. 8°e para a
vaga dos Auditores, em igualdade de condições, terão preferência os funcioná-

rios da Secretaria, consoante o art. 10, parágrafo 1~
Estão, pois, os Auditores, como os funcionários da Secretaria, também

efetivos e que, em igualdade de condições, poderão vir a preencher os cargos
da Auditoria, subordinados às resoluções do Plenário.

O fato de os Auditores substituirem os Juizes, em casos especiais, pois a
substituição não Ihes confere todos os direitos, privando-se de votar na eleição
da Mesa (ert. 8~ parágrafo único), não quer dizer que eles fogem à ação
policiadora do Tribunal, quanto ao fiel desempenho das suas atribuições,
perfeitamente definidas na lei n. 603. De outra forma, seria quebrar a aludida
seqüência hierárquica, implantar a anarquia e reduzir o Tribunal a uma sim-
ples entidade administrativa.

A situação exata dos Auditores, em face do Tribunal, é a mesma dos
componentes da Secretaria, que controla todo o organismo burocrático.
Ambos os elementos, embora com funções distintas e independentes, subor-
dinam-se, por força da lei n. 603, às resoluções do Plenário, quanto à matéria
de serviço, cabendo aos Auditores, no cumprimento das normas legais, con-
forme o art. 11, inciso I, PREPARAR E RELATAR OS PROCESSOS que
Ihes forem distribuídos.

- A LEI N. 603, DANDO ATRIBUIÇÕES A ESTE ÓRGÃO PARA
JULGAR AS CONTAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS, FERIU A CONSTI-
TUIÇÃO FEDERAL E A CONSTITUIÇÃO DESTE ESTADO, QUE-
BRANDO A AUTONOMIA DOS MUNICIP/oS?

A resposta, de início, é breve e categórica: não.
A Constituição Brasileira, no art. 22, sentenciou:
"A administração financeira, especialmente a execução do orçamento,

será fiscalizada na União pelo Congresso Nacional, COM AUXILIO DO TRI-
BUNAL DE CONTAS e NOS ESTADOS E MUNICIP/oS PELA FORMA
QUE FOR ESTABELECIDA NAS CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS".

Reuniram-se nesse preceito dois atos distintos e de real importância: A
CRIAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS e A FACULDADE DAS CONSTI-
TUIÇÕES ESTADUAIS DE DETERMINAREM A FORMA PELA QUAL
SERÁ FISCALIZADA, NOS ESTADOS E NOS MUNICIP/OS, A ADMINIS-
TRAÇÃO FINANCEIRA.

Mas, querendo a Constituição Brasileira assegurar, desde logo, a AUTO-
NOMIA DOS MUNICIPIOS, definiu no art. 28, todas as características dessa
autonomia.

Vejamos:
"A AUTONOMIA DOS MUNICIP/oS SERÁ ASSEGURADA:
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I - PELA ELEIÇÃO DO PREFEITO E DOS VEREADORES; /I - PELA
ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA, NO QUE CONCERNE AO SEU PECULIAR
INTERESSE E, ESPECIALMENTE: a) À DECRETAÇÃO E ARRECADA-
çÃO DOS TRIBUTOS DA SUA COMPETÊNCIA E À APLICAÇÃO DAS
SUAS RENDAS; b) À ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS LO-
CAIS."

Antes, porém, no art. 18, essamesma Constituição proclamara:
"CADA ESTADO SE REGERÁ PELA CONSTITUIÇÃO E PELAS

LEIS QUE ADOTAR, OBSERVADOS OS PRINCIPIOS ESTABELECIDOS
NESTA CONSTITUIÇÃO."

A Constituição do Estado do Pará, observando os princípios da Carta
Magna Brasileira, adotou o TRIBUNAL DE CONTAS, criado pelo art. 22
daquela Carta, como órgão competente, estendendo a sua jurisdição por todo
o territôrio do Estado, para "ACOMPANHAR E FISCALIZAR DIRETA-
MENTE, OU POR DELEGAÇÕES CRIADAS EM LEI, A EXECUÇÃO DO
ORÇAMENTO; JULGAR AS CONTAS DOS RESPONSA VEIS POR DI-
NHEIROS E OUTROS BENS PÚBLICOS, INCLUSIVE PREFEITOS DO IN-
TERIOR, E JULGAR DA LEGALIDADE DOS CONTRATOS E DAS APO-
SENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES (erts. 34, parágrafos 1°e 2~ e 35,
incisos I, /I e I/J e parágrafos 1~2° 3°e 4°)."

Tendo a Constituição Federal conferido às Constituições Estaduais êsse
direito, a Carta Magana paraense utilizou-o de maneira clara, precisa e insoiis-
mável.

Reconheceu, através do art. 73, incisos I, /I e tll, e alíneas A e B, nos
mesmos termos da Constituição Federal, a AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS.
E no art. 85 consignou desde logo, os princípios básicos da Lei Orgânica dos
Municípios.

Eis o preceito:
NA LEI ORGÂNICA DOS MUNICIPIOS FIXARÁ A DIVISÃO TERRI-

TORIAL, O NÚMERO DE VEREADORES, AS CONDIÇÕES DE ELEGIBI-
LIDADE DESTES, OS DIREITOS E DEVERES, CONDIÇÕES DE EXER-
ciCIO OU PERDA DO CARGO DE PREFEITO, DE VICE-PREFEITO E
VEREADORES, OBSERVADOS, NO QUE COUBER, OS PRINCIPIOS ES-
TA TUIDOS PELA CONSTITUIÇÃO E LEIS FEDERAIS."

Mais adiante, ao ser apreciada a terceira pergunta, ficará patente a ino-
cuidade do têrmo PREFEITOS DO INTERIOR; por enquanto, basta prover o
seguinte: A Constituição deste Estado, dando com fundamento na Constitui-
ção Federal, atribuições definidas ao TRIBUNAL DE CONTAS PARA JUL-
GAR AS CONTAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS, NÃO FERIU A AUTO-
NOMIA DOS MUNICIPIOS, PORQUE FOI A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL QUE DETERMINOU FOSSE A ADMINISTRAÇÃO FINAN-
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CEIRA FISCALIZADA, NOS ESTADOS E MUNICfpIOS, PELA FORMA
ESTABELECIDA NAS CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS. E a Constituição
paraense - já foi evidenciado - mandou, expressamente, que o TRIBU-
NAL DE CONTAS E NÃO A CÁMARA MUNICIPAL JULGASSE AS CON-
TAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS. Cabe a esta, sim, policiar os gastos sem
base orçamentária, verificando o cumprimento das leis votadas; NUNCA, PO-
RÉM, JULGAR AS CONTAS DOS PREFEITOS OU DE QUALQUER
OUTRO RESPONSAvEL POR DINHEIROS, VALORES, MATERIAIS E
BENS DO MUNICIPIO. Esta faculdade é exclusiva do TRIBUNAL DE CON-
TAS.

Pode-se considerar oportuna a citação de um caso semelhante, ocorrido
com o Tribunal de Contas do Brasil. A decisão que este proferiu e que foi
publicada no DIÁRIO OFICIAL da União, de 4 de março de 1949, elucide,
suficientemente, o assunto.

Aqui está a síntese do pronunciamento:
"A CONSTITUIÇÃO CONFIOU AO TRIBUNAL DE CONTAS A FA-

CULDADE DE JULGAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES DAS EN-
TIDADES AUTARQUICAS, EM RAZÃO DISSO O TRIBUNAL DE CON-
TAS NÃO VAI EXERCER A FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA DAS AUTAR-
QUIAS, MAS JULGAR AS CONTAS DE SEUS ADMINISTRADORES, O
QUE É COISA DIFERENTE. A FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA CABE AOS
ÓRGÃOS ESPECIAIS CRIADOS POR LEI; O JULGAMENTO AO TRI-
BUNAL DE CONTAS."

É oportuno esclarecer o seguinte, entre parêntesis: a lei 603, pela qual
se rege o Tribunal de Contas do Estado do Pará, é quase um decalque da lei n.
830, de 23 de setembro de 1949, base-fundamento do Tribunal de Çontes da
União.

Prossigamos:
A mesma coisa que se passa com as entidades autárquicas, no Rio,

ocorre com as Câmaras Municipais, no Pará: elas exercerão a fiscalização
financeira dos respectivos municípios, na pessoa do gestor das coisas públicas,
e o Tribunal julgará, por força da Constituição Federal, da Constituição Esta-
dual e da lei n. 603, as contas do Prefeito.

A lei n. 603, por conseguinte, dando atribuições a este órgão para
JULGAR AS CONTAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS, NÃO FERIU A
CONSTITUiÇÃO FEDERAL E A CONSTITUIÇÃO DÊSTE ESTADO, NEM
QUEBROU A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS.

- HÁ DIFERENÇA ENTRE O TÊRMO PREFEITOS DO INTERIOR,
EMPREGADO NO INCISO li, ART. 35, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL,
E O TÊRMO PREFEITOS MUNICIPAIS OU SOMENTE PREFEITOS, EM-
PREGADO NOS ARTS. 1~' 15, inciso li; 21, inciso I; 35; 36 e 44, parágrafo
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único, DA LEI N. 603?
A Constituição Brasileira, tratando da AUTONOMIA DOS MUNI-

CiPIOS, amplia o art. 28 da seguinte maneira:
"PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser nomeados pelos gover-

nadores dos Estados ou dos Territórios os PREFEITOS DAS CAPITAIS, bem
como OS DOS MUNICIÍ'IOS, onde houver estâncias hidrominerais naturais,
quando beneficiadas pelo Estado ou pela União.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Serão nomeados pelos governadores dos
Estados ou dos Territórios os PREFEITOS DOS MUNICIÍ'IOS que a lei fede-
ral, mediante parecer do Conselho de Segurança Nacional, declarar bases ou
postos militares de excepcional importância para a defesa externa do país. "

A Constituição Federal, como se vê, consagrou o têrmo PREFEITOS
DOS MUNICIÍ'IOS, que é o mesmo que dizer PREFEITOS MUNICIPAIS,
criando, apenas, esta forma designativa especial: PREFEITOS DAS CAPI-
TAIS. Digo, FORMA DESIGNATlVA ESPECIAL porque os PREFEITOS
DAS CAPITAIS TAMBÉM SÃO PREFEITOS MUNICIPAIS. A capital é um
município como qualquer outro. Não falou, porém, a Constituição Federal
em PREFEITOS DO INTERIOR.

Ora, se a Constituição do Estado do Pará referiu-se, no inciso 1/, do art.
35, a PREFEITOS DO INTERIOR, é claro que usou de uma expressão inó-
cua, para o caso, visto que o têrmo exato, consagrado pela Constituição
Brasileira, é PREFEITOS DOS MUNICIÍ'IOS ou PREFEITOS MUNICIPAIS.
Tanto que, no art. 73, alíneas A, B e C do parágrafo único, a Constituição
Estadual usa o mesmo têrmo da Constituição Brasileira.

A lei n. 603, empregando, nos arts. 1~·15, inciso 1/; 21, inciso I; 35; 36
e 44, parágrafo único, o têrmo PREFEITOS MUNICIPAIS, cumpriu a Consti-
tuição Federal e não estabeleceu nenhuma diferença com o têrmo PRE-
FEITOS DO INTERIOR, empregado no inciso 1/, art. 35, da Constituição
Estadual.

- A TOMADA DE CONTAS DE UM PREFEITO MUNICIPAL, OU
DE QUALQUER OUTRO RESPONSÁ VEL POR BENS E DINHEIROS pú-
BLICOS, DEVE SER FEITA QUANDO OCORRER MOTIVO LEGAL OU
ESTÁ SUBORDINADA, COMO AS CONTAS DO GOVERNADOR, CUJO
JULGAMENTO É FEITO PELA ASSEMBLÉIA LEGISLA TlVA, AO EN-
CERRAMENTO DO PERIODO FINANCEIRO?

A Constituição do Estado do Pará atribuiu exclusivamente à Assembléia
Legislativa o direito de JULGAR AS CONTAS ANUAIS DO GOVERNADOR
DO ESTADO, nos termos do art. 25, inciso VI/.

O Tribunal de Contas tem somente a faculdade, que lhe conferiu o art.
35, inciso I e parágrafo 4° do inciso 11I, de ACOMPANHAR E FISCALIZAR
DIRETAMENTE, OU POR DELEGAÇÕES CRIADAS EM LEI, A EXECU-
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çÃO DO ORÇAMENTO E DAR PARECER PRÉVIO NO PRAZO DE TRIN-
TA (30) DIAS, SOBRE AS CONTAS QUE O GOVERNADOR DEVERÁ
PRESTAR, ANUALMENTE) À ASSEMBLÉIA LEGISLA TlVA, SE ELAS
NÃO LHE FOREM ENVIADAS NO PRAZO DA LEI, COMUNICARÁ O
FATO À ASSEMBLÉIA LEGISLA TlVA, PARA OS FINS DE DIREITO,
APRESENTANDO-LHE, NUM E NOUTRO CASO, MINUCIOSO RELA-
T6RIO DO EXERCltlO FINANCEIRO ENCERRADO.

Quanto às contas dos PREFEITOS MUNICIPAIS, a Constituição Esta-
dual restringiu-se a outorgar poderes ao Tribunal de Contas para julgá-Ias,
NÃO INDIVIDUALIZANDO OS RESPONSÁ VEIS, NEM MARCANDO PE-
RIODO CERTO PARA A INSTRUÇÃO DO RESPECTIVO PROCESSO.
Convém notar que êste órgão não exerce, como no Estado, a sua ação fiscali-
zadora em torno da execução do orçamento municipal. No momento opor-
tuno, determina a TOMADA DE CONTAS, para efeito de julgamento.

Coube à lei n. 603 especificar o MOMENTO OPORTUNO.
O art. 45 assim condensa a matéria:
"NOS CASOS DE DESFALQUE OU DE DESVIO DOS DINHEIROS

OU DOS BENS PÚBLICOS, FALECIMENTO OU EXONERAÇÃO DO RES-
PONSÁVEL, A TOMADA DE CONTAS SERÁ INICIADA IMEDIATA-
MENTE E TERMINADA NO PRAZO DE TRINTA (30) DIAS."

Deve o Plenário autorizar, IMEDIATAMENTE, em qualquer dos casos
previstos (DESFALQUE OU DESVIO DOS DINHEIROS OU DOS BENS
PÚBLICOS e FALECIMENTO OU EXONERAÇÃO DO RESPONSÁ VEL) a
competente TOMADA DE CONTAS.

E o Auditor a quem for distribuido o processo não poderá levantar
objeções, nem recusar-se a relsté-lo, porque - diz o art. 4B - "AOS AUDI-
TORES CABE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO E SEU PREPARO PARA
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL" acrescentando o art. 49: "NA INSTRU-
çÃO E PREPARO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO PELO TRI-
BUNAL, CONSTITUEM FORMALIDADES SUBSTANCIAIS: I - EXAME
DOS AUTOS PELO FUNCIONÁRIO A QUEM FOR DISTRIBUIDO O PRO-
CESSO, PODENDO REQUERER DILIGÊNCIAS; 1/ - CITAÇÃO DO RES-
PONSÁ VEL OU DO SEU FIADOR PARA A DEFESA, QUANDO O EXAME
DETERMINAR DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA; 11I - PARECER
DO MINISTÊRIO PÚBLICO," E o art. 51 fulmina o assunto: "AOS AUDI-
TORES OU DELEGADOS DO TRIBUNAL CABE PROMOVER AS DILI-
GÊNCIAS NECESSÁRIAS À PERFEITA INSTRUÇÃO DO PROCESSO,
ANTES DE SER FEITA A CONCLUSÃO AO TRIBUNAL PARA JULGA-
MENTO, PODENDO? PARA ISTO, DIRIGIR-SE Á QUALQUER REPAR-
TIçÃO NO SENTIDO DE OBTER OS ESCLARECIMENTOS E DOCU-
MENTOS QUE FOREM REPUTADOS ÚTEIS."
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É O Plenário do Tribunal de Contas que possui autoridade, emface da
lei n. 603, que se apoia na Constituição deste Estado e na Constituição
Federal, PARA DETERMINAR O IN/tlO DA TOMADA DE CONTAS E
DIZER QUEM É OU NÃO É RESPONSÁ VEL SOB A SUA JURISDIÇÃO.

Quem lhe deu essepoder foi o art. 20 da lei n. 603, estipulando:
"0 TRIBUNAL DE CONTAS TEM JURISDIÇÃO SOBRE AS

PESSOAS E MATÉRIAS SUJEITAS À SUA COMPETÉNCIA ABRAN-
GENDO TODOS OS RESPONSÁVEIS POR DINHEIROS VALORES E MA-
TERIAIS PERTENCENTES AO ESTADO E AOS MUNICIPIOS, OU PELOS
QUAIS ESTES RESPONDAM, EM QUALQUER LUGAR EM QUE SE EN-
CONTREM; BEM COMO HERDEIROS, FIADORES E REPRESEN-
TANTES."

Outra citação ao Tribunal de Contas do Brasil vem reforçar este argu-
mento.

Foi assim que se pronunciou aquele órgão, conforme a síntese publi-
cada no DIÁRIO OFICIAL da União, de 25 de outubro de 1950:

so O TRIBUNAL DE CONTAS TEM JURISDIÇÃO PRIVA TlVA SO-
BRE OS RESPONSÁ VEIS CUJO JULGAMENTO LHE COMPETE, ·NOS
TERMOS EXPRESSOS DA CONSTITUIÇÃO E LEIS VIGENTES, SÓ O
TRIBUNAL DE CONTAS TEM COMPETÊNCIA PARA DIZER, POIS,
QUEM É OU NÃO É RESPONSÁVEL SUJEITO À JURISDIÇÃO. OUTRO
JUIZ OU TRIBUNAL QUE PRETENDA FAZE-L O, INVADIRÁ A 6RBITA
DA AÇÃO PRIVATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS E TAL ATO OU
DECISÃO EXORBITANTE NÃO PODE PRODUZIR EFEITO".

Recordemos o que já se disse antes: a lei 603, pela qual se rege o
Tribunal de Contas do Estado do Pará, é quase um decalque da lei 830, de 23
de setembro de 1949, base-fundamento do Tribunal de Contas da União.

Não há dúvida, portanto, que a TOMADA DE CONTAS de um PRE-
FEITO MUNICIPAL, OU DE QUALQUER OUTRO RESPONSÁVEL POR
BENS E DINHEIROS PÚBLICOS, COM EXCEÇÃO DO GOVERNADOR DO
ESTADO, SERÁ FEITA QUANDO OCORRER MOTIVO LEGAL. Pouco
importa que o gestor desempenhe as funções de PREFEITO DA CAPITAL ou
de PREFEITO DO INTERIOR, pois ambos são PREFEITOS MUNICIPAIS
nos termos da Constituição Brasileira.

(Publicado no D. O. de 23/1/54).





Momento da inauguração do Palácio "SERZEDELLO CORR~A", no dia 21.10.1970,
quando o Governador do Estado, Ten. Cel. Alacidda Silva Nunes, cumprimentava o
Secretário de Estado da Viação e Obras Públicas, eng. José Mariade Azevedo Barbosa e
deste recebia o convite para descerrar a fita simbólica, à entrada do prédio.
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SEDE PRÓPRIA

Aos 23 dias do mês de novembro de 1954, o Tribunal de
Contas realizou sua primeira sessão ordinária (l34a.) em sede pró-
pria, no prédio de n. 184, sito à Av. Independência, pertencente ao
acervo do Museu Paraense Emílio Goeldi, cedido, provisoriamente
pelo Governo do Estado.

Presidiu a sessão o Vice-Presidente, Ministro Elmiro Gonçal-
ves Nogueira, deliberando, o plenário, manter o horário de traba-
lho na repartição, das 13 às 18 horas, como vinha ocorrendo desde
a sua reinstalação e constava no Regimento Interno.

Somente a 21 de outubro de 1970, ganhava o Tribunal de
Contas sua sede própria definitiva, no Governo do Ten. Cel. Alacid
da Silva Nunes. S. Exa., sensibilizado com as precárias instalações
do Tribunal, determinou ao seu Secretário de Obras a construção
do belo prédio onde hoje funciona a repartição, à Tv. Ouintino
Bocaiúva n° 1.585, esquina com a Av. Nazaré.

Não foram poupados esforços para a realização da obra, à
curto prazo, mantendo-se, a par da beleza arquitetônica, a fun-
cionalidade do projeto e o conforto aos funcionários para o bom
desempenho de seu trabalho.

Na noite de sua inauguração, presentes as mais altas autori-
dades federais, estaduais e municipais, os Exmos. Srs. Ministros e
todo o corpo de funcionários do Tribunal, deu início à solenidade
o Secretário de Estado da Viação e Obras Públicas, engo. José
Maria de Azevedo Barbosa, que, em discurso breve, assim salientou
o esforço do Governo e as características da obra para bem dotar a
Corte de Contas do Estado de instalações condígnas e, verdadeira-
mente, funcionais:

Precisamente no dia 4 de outubro de 1968, às 10 horas, no
salão de despachos do Palácio Lauro Sodré, o Exmo. Sr. Go-
vernador do Estado, Ten. Cel. Alacid da Silva Nunes, assinava
contrato com a firma COMA8 - Construtora Marabá para a
construção deste prédio. Presentes, a Exma. Sra. Ora. Eva
Andersen Pinheiro, Presidente do Tribunal de Contas e os
Exmos. Srs. Ministros, o Secretário de Estado da Viação e
Obras Públicas, o Chefe do Gabinete Civil do Governador, os
Diretores da firma contratada e alguns outros funcionários
estaduais.

No mesmo dia os serviços de demolição do prédio, até
então existente no local onde se deveria erigir a obra, foram
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iniciados sob a supervisão direta da Secretaria de Obras do
Estado, tendo à frente o engo. Paulo Barroso, designado fis-
cal.

Seguiram-se às escavações, a cravação das estacas, em
número de 365; depois a estrutura complexa de um projeto
arrojado de autoria dos jovens Paulo Chaves Fernandes, Paulo
CaIse Armando Mendonça.

1.226 metros cúbicos de concreto foram gastos para co-
brir uma área construida de 2.283 m2 que, somados aos 700
m2 correspondentes aos arcos, pestanas e caixotes, toteli-
zaram quase 3.000 m2, ao preço contratado e não reajustado
de Cr$ 1.350.000,00.

À sua volta, 1.131 m2 de áreas, compreendendo lagos,
jardins, rampas de acesso e calçadas, completam a paisagem
arquitetõnica que hoje se desenha, bonita, neste logradouro,
banhada pela cortina d'água cantante que, despencando dos
telhados, toca os baldrames do prédio desfazendo-se em cas-
catas luminosas a refletir a imagem festiva deste instante na
superfície dos lagos que a recebem.

É o momento maior. Aquele pelo qual trabalhamos in-
cessantemente: Governador, Secretário de Obras, Engenheiros
e Operários.

Obtivemos o êxito desejado, não sem lutas e sacrifícios.
As incompreensões, a inveja e a cetúnie, mesmo, respon-

demos com o trabalho árduo e honesto. E deste trabalho,
senhores, resultou a obra imperecível de Governo que aí está:
saúde, educação, energia, transportes, comunicação; tudo
convergindo, num crescendo de realizações indesmentíveís,
para o bem estar do povo e, consequentemente, o desenvol-
vimento acelerado da Amazonia!

Sr. Governador. Autoridades presentes. Neste momento
sentimo-nos recompensados pelo esforço dispendido à frente
do Setor de Obras do Estado e, em nosso nome e em nome de
todos aqueles que foram fiéis às suas responsabilidades, agra-
decemos a honra que nos haveis permitido de abrir esta sole-
nidade.

Convido pois, V. Exa., Sr. Governador Alacid da Silva
Nunes, a descerrar a fita simbólica, dando por inaugurado o
prédio do Tribunal de Contes do Estado do Pará .
Seguiu-se a este ato uma sessão solene no decorrer da qual

usaram a palavra a Ju íza Presidente do Tribunal, Eva Andersen

r
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Pinheiro, discorrendo, sobre a ação do órgão, nesse exerCICIO, e
agradecendo ao Governador a dádiva recebida, fruto da com-
preensão e do respeito mútuo havido entre o Poder Executivo e a
Instituição por si presidida; o Procurador do Ministério Público,
dr. José Octávio Dias Mescouto; o Juiz Mário Nepomuceno de
Sousa e, finalmente, S. Exa., o Governador do Estado, dizendo da
sua satisfação em ter podido solucionar problema tão angustioso
quanto antigo.

Falou, ainda o Ministro Victor Amaral Freire, transmitindo a
mensagem enviada pelo Tribunal de Contas do Estado de S. Paulo
e o Centro de Coordenação dos Tribunais de Contas do Brasil.

A solenidade tomou relevância maior pelo acolhimento que
emprestaram ao ato os convidados oficiais. Àquela noite festiva,
com muita luz e música,tocada pela banda da Polícia Militar do
Estado, postada na calçada fronteiriça ao prédio, feericamente ilu-
minado, acorreram as mais altas autoridades federais, estaduais e
municipais, Ministros e Conselheiros do Tribunal de Contas da
União e dos Tribunais de vários Estados e o povo, à volta, atraído
pelo rumor alegre da festa.

Ali compareceram: O Ten. Ceio Alacid da Silva Nunes, Gover-
nador do Estado; o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,
des. Agnano Monteiro Lopes; o Presidente da Assembléia Legisla-
tiva e Vice-Governador do Estado, dr. Renato Franco; o Arcebispo
Metropolitano, d. Alberto Gaudêncio Ramos; o Prefeito Municipal
de Belém, eng. Mauro Pilar Porto; o Ministro do Superior Tribunal
Militar, Waldemar Torres da Costa; o Comandante da la. Zona
Aérea, Major-Brigadeiro Paulo Sobral Ribeiro; o Comandante do
IV Distrito Naval, Contra-Almirante Diocles Lima de Siqueira; o
Comandante da 8a. Região Militar, Galo Darcy Lázaro; o Presi-
dente do Tribunal Regional do Trabalho, dr. Orlando Teixeira da
Costa; o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, des. Eduardo
Mendes Patriarcha; o Magn ífico Reitor da Universidade Federal do
Pará, dr. Aloysio da Costa Chaves; o Juiz Federal, dr. Anselmo
Santiago; Secretários de Estado; Secretários da Municipalidade; Di-
retores dos órgãos autônomos estaduais; Deputados; Vereadores;
Representante da SUDAM; Ju ízes, Procurador, Sub-Procuradores,
Auditores e funcionários do Tribunal de Contas do Pará e os seus
Ju ízes, Procuradores, Sub-Procuradores e Auditores aposentados;
convidados especiais presentes: os Tribunais de Contas da União e
dos Estados da Bahia, Espírito Santo, Ceará, Amazonas, Piauí e
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Paraná, representados pelo Ministro Victor Amaral Freire e Conse-
lheiros: Joel Muniz Ferreira, Senithes Moraes, Edvaldo Meio Tá-
vora, Belarmino Lima Filho e José Ribeiro do Nascimento, Alcides
Nunes, Rafael Saturnino, e o Auditor Antônio Bruneti, respecti-
vamente.

A marcar a comemoração, o Tribunal de Contas do Pará ofer-
tou aos convidados a medalha comemorativa do evento, cunhada
em metal dourado, contendo, no anverso, a perspectiva do seu
edifício-sede com a data da inauguração e no verso, o escudo do
Estado do Pará, com a inscrição:

"ESTADO DO PARÃ - GOVERNO ALACID NUNES"

Ao Governador do Estado e à Juíza Presidente, o Tribunal
ofertou plaquetas, em ouro, com dizeres alusivos ao aconteci-
mento.

Com muita justiça, nominaram o prédio, os senhores Juízes
do Tribunal, de Palácio "SERZEDELLO CORREA", em homena-
gem ao paraense instituidor do Tribunal de Contas no País.

Tal atitude mereceu dos drs. Eurico Serzedello Machado e
Armando Serzedello Corrêa, insigne distinção para com o Tribunal
de Contas do Pará, a quando do lançamento, em Belém, do livro,
de autoria do primeiro, intitulado "UM REPUBLICANO - A VI-
DA DE INOCÊNCIO SERZEDELLO CORRÊA".

O autor dedicou a obra ao Governo e ao Tribunal de Contas
do Estado do Pará

"pelo que fizeram em homenagem a
Inocêncio Serzedello Corrêa".

A cerimônia ocorrida às 18 horas, do dia 16 de junho de
1972, no salão das reuniões plenárias da Corte de Contas, quando
se completavam 114 anos de nascimento de Serzedello Corrêa, foi
presidida pelo Conselheiro Elias Naif Daibes Hamouche, Presidente
do Colegiado, e a ela compareceram as mais expressivas figuras do
meio civil e militar, achando-se presentes o Vice-Governador, no
exercício da governança, Cel. Newton Burlamaqui Barreira e o
ex-Governador, Ten. CeioAlacid da Silva Nunes.

Ao término, em brilhante- improviso. o dr. Armando Serze-
dello Corrêa doou ao Tribunal o busto, em bronze, de seu pai -
oferta dos paraensesao grande general e homem público, no alvo-





Mesa Diretora da Sessão Solene de inauguração do Palácio "SERZEDELLO CORReA",
constituida da Juiza Eva Anderson Pinheiro, Presidente do Tribunal de Contas, Ten. Cel.
Alacid da Silva Nunes, Governador do Estado, des. Agnano Monteiro Lopes, Presidente
do T.J.E. e dr. Renato Franco, Vice-Governador do Estado.





Aspecto do Plenário do Tribunal de Contas no momento da sessão solene de inauguração
do Palácio "SERZEDELLO CORRt:A", vendo-se, em primeiro plano, as autoridades
presentes e, nas bancadas, os Ju Izes da Corte.





Convidados especrais presentes à Sessão Solene de inauguração do Palácio "SER-
ZEDELLO CORR~A": Ministro Victor do Amaral Freire (T.C.União) e Conselheiros
representantes dos Tribunais de Contas da Bahia, Espírito Santo, Ceará, Piauí, Amazonas
e Paraná.
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recer do século, rejubilados pela reparação que tivera ele do Gover-
no.

Mantém-se a rei íquia no plenário do Tribunal, ladeada pelas
bandeiras brasileira e paraense.
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PRIMEIRA POSSE NO TRIBUNAL

Ocorreu a 08.08.1969, com a investidura do Juiz Clóvis Silva
de Morais Rêgo, no plenário do Tribunal de Contas, em sessão

. solene, especialmente para tal fim convocada. Antes, o ato de
posse se fazia no Palácio lauro Sodré, perante o Governador do
Estado; com o advento do Dec. lei n. 20, de 18.06.1969 (lei
Orgânica do T.C.), passou, nos termos do art. 7° desse diploma, a
ser "perante o Presidente do Tribunal de Contas dentro de trinta
dias, contados da publicação do ato de nomeação, no Diário Ofi-
cial" .

A 11.03.1971, o Tribunal, pela segunda vez.em sessão magna,
recebeu o Juiz José Maria de Azevedo Barbosa, desta vez, no Ple-
nário de sua sede própria recém inaugurada.

INSTITUiÇÃO DA BECA

O uso da beca, pelos Juízes, Procuradores e Auditores, du-
rante as sessões plenárias do Tribunal foi introduzido no ano de
1970, proposto pelo Juiz Clóvis Silva de Morais Rêgo, em reunião
realizada no dia 17 de setembro daquele ano, quando era discutido
o ante-projeto do Regimento do Tribunal que, aprovado, o disci-
plinou no parágrafo 2°, do art. 4° do capítulo 11 - DOS JUrZES:

Os Juízes terão assento em plenário, a partir da bancada
à direita da Presidência obedecida a ordem de antigui-
dade e durante assessõesusarão, como traje oficial, beca,
conforme modelo aprovado pelo plenário.

Foi vestida, pela primeira vez, durante a sessão ordinária reali-
zada à 22.01.1971.



LEGISLAÇÃO INTERNA DO

TRmUNAL DE CONTAS
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r REGIMENTO INTERNO
Aprovado pela Resolução n. 8, de 24 de julho de 1953.

REGIMENTO INTERNO
-DO-

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

CAPÍfULOI
Constituição do Tribunal

PARTE PRIMEIRA
Jurisdição, sede e componentes

Art. 1° O Tribunal de Contas, que é órgão auxiliar do Poder Legisla-
tivo, fiscalizará a administração financeira doEstado, especialmente quanto à
execução do orçamento, e julgará as contas dos prefeitos municipais, esten-
dendo-se a sua jurisdição por todo o território paraense. (Constitu{ção Fe-
deral, art. 22, e Constituição do Estado, art. 35).

Art. 2° A sede do Tribunal de Contas é na cidade de Belém, capital
deste Estado, e as suas instalações deverão ser feitas em prédio condigno,
onde não funcione qualquer entidade por ete fiscalizada.

Art. 3° O Tribunal de Contas compõe-se de cinco (5) juízes, designa-
dos Ministros, nos termos da Constituição Federal, art. 187. Nomes-tos-é o
Governador do Estado, após a indicação por êste feita à Assembléia Legisla-
tiva e a aprovação desta aos nomes escolhidos, tendo eles os mesmos direitos,
garantias, vencimentos, proibições e impedimentos dos desembargadores.
(Constituição do Estado, art. 34, § 1°e Lei estadual n. 603, de 20 de maio de
1953, art. 2°).

Art. 4° A escolha dos juízes recairá em cidadãos brasileiros de'notável
saber e reputação ilibada, não podendo ser membros do Tribunst.conjunte-
mente parentes consanguíneos ou afins, na linha ascendente ou descendente,
ou na linha colateral, até o segundo grau. (Lei estadual n. 603, de 20 de maio
de 1953, arts. 4° e ~).

Art. ~ Os ju ízes indicarão entre si o presidente e o vice-presidente,
para mandato anual, renovável por um período. (Lei estadual n. 603, de 20 de

- Não nos foi possivel localizar 01° REGIMENTOJNTERNO, elaborado e aprovado
pelo Tribunal de Contas, no mês de fevereiro de 1951, como fazem prova os re-
sumos das atas publicadas nos D.O.E. de 22.02.51,25.02.51 e 10.03.1951.
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maio de 1953, art. 7').
Parágrafo único. A eleição se processará em escrutínio secreto, constan-

do da mesma chapa os dois nomes preferidos, com a designação respectiva:
Para presidente... Para vice-presidente... Havendo empate, será eleito o
mais idoso.

Art. 6° No ato da posse, os Ministros assumirão o compromisso formal
de bem cumprir os deveres do cargo.

§ 1° O compromisso do presidente será tomado pelo Tribunal, com
qualquer número de membros, e o do vice-presidente será prestado ao Minis-
tro que tiver assumido a presidência.

§ 2° A ata dos trabalhos consignará o compromisso do presidente;
quanto ao compromisso do vice-presidente, será lavrado, pelo Secretário, em
livro especial, o competente termo, que receberá a assinatura do presidente,
do eleito e do secretário.

Art. 7' No caso de vagar um ou ambos os cargos, far-se-á imediata
eleição para completar o período restante; porém, se o fato ocorrer três meses
antes das eleições normais, a vaga de presidente será preenchida pelo vice-pre-
sidente, ficando esta sem titular até a realização do pleito regulamentar.

Art. 8° As eleições serão procedidas na primeira reunião de cada novo
período anual.

Art. 9° Só na primeira reunião de 1955 haverá substituição do presi-
dente e vice-presidente eleitos em sessão de 17 de julho do corrente ano
(1953).

Art. 10. O Tribunal de Contas terá quadro próprio, organizando,
para isso, os serviços auxiliares, provendo os cargos e propondo à Assembléia
Legislativa a criação e extinção de cargos e a fixação dos respectivos venci-
mentos. (Constituição Federal, art. 76, § 2~ e art. 97, inciso /I, e Constituição
do Estado, art. 34, §2°).

Art. 11. A nomeação dos funcionários, nos termos do artigo anterior,
será feita pelo Tribunal, em reunião, pelo menos, de três membros, inclusive o
presidente, através de votos orais, aceitando ou rejeitando a indicação. O
presidente votará em último lugar.

Art. 12. O Tribunal decidirá sempre, ressalvadas as especificações con-
tidas neste Regimento, por meio de votos, cujo pronunciamento se iniciará
com o do Relator, ou do Ministro que submeter o caso ao plenário, e termi-
nará com o do presidente.

Art. 13. Integram o Tribunal de Contas: I - Auditoria; /I - Minis-
tério Público; /li - Secretaria. (Lei estadual n. 603, de 20 de maio de 1953,
art. 3°).

Art. 14. É o seguinte o quadro de funcionários do Tribunal de Contas,
com os respectivos padrões e vencimentos:
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Ministério Público
Escriturário .
Dactilógrafo .
Contínuo .

Secretaria
Secretário .
Chefe de expediente .
Taqu ígrafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Porteiro-Protocolista .
Arquivista .
Dactilógrafo .
Motorista .
Gratificação ao secretário .

Seção de Receita
Chefe de seção (contador) .
Contabilista .
Escriturários a 18.000,00 .
Dactilógrafo .
Contínuo .
Servente .

Seção de Despesa
Chefe de seção (contador) .
Contabilista .
Escriturários a 18.000,00 .
Dactilógrafo .
Contínuo .
Servente .

Seção de Tomada de Contas
Chefe de Seção (contador) .
Contabilista .
Escriturários a 18.000,00 .
Dacti lógrafo .
Contínuo .
Servente .

PARTE SEGUNDA
Competência, atribuições e impedimentos

18.000,00
15.600,00
13.200,00

50.400,00
33.600,00
44.600,00
18.000,00
18.000,00
15.600,00
19.200,00
9.600,00

50.400,00
26.400,00
36.000,00
15.600,00
13.200,00
12.600,00

50.400,00
26.400,00
36.000,00
15.600,00
13.200,00
12.600,00

50.400,00
26.400,00
36.000,00
15.600,00
13.200,00
12.600,00

Art. 15. Compete ao Tribunal de Contas (Constituição Federal, art.
77 e seus incisos e parágrafos, e Constituição do Estado, art. 35 e seus incisos
e parágrafos);
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I - acompanhar e fiscalizar, diretamente ou por delegações criadas
em lei, a execução do orçamento;

1/ - julgar as contas dos responsáveis por dinheiros e outros bens
públicos, inclusive prefeitos do interior;

III - julgar da legalidade dos contratos e das aposentadorias, reformas
e pensões.

§ 1° Os contratos que, por qualquer modo, interessarem à Receita ou à
Despesa só se reputarão perfeitos depois de registrados pelo Tribunal de Con-
tas. A recusa do registro suspenderá a execução do contrato até que se pro-
nuncie a Assembléia Legislativa.

§ 2° Será sujeito a registro no Tribunal de Contas, prévio ou posterior,
conforme a lei estabelecer, qualquer ato da administração pública de que
resulte obrigação de pagamento pelo Tesouro Estadual ou por conta deste.

§ 3° Em qualquer caso, a recusa do registro por falta de saldo no
crédito ou por imputação a crédito impróprio terá caráter proibitivo. Quando
a recusa tiver outro fundamento, a despesa poderá efetuar-se após despacho
do Governador, registro sob reserva no Tribunal de Contas e recurso
"ex-oiiicio" para a Assembléia Legislativa.

§ 4° O Tribunal de Contas dará parecer prévio, no prazo de trinta (30)
dias, sôbre as contas que o Governador deverá prestar, anualmente, à Assem-
bléia Legislativa. Se elas não lhe forem enviadas no prazo da lei, comunicará o
fato à Assembléia Legislativa, para os fins de direito, apresentando-lhe, num e
noutro caso, minucioso relatório do exercício financeiro encerrado.

Art. 16. Dos atos e decisões do Tribunal de Contas cabe recurso, em
última instância, para a Assembléia Legislativa. (Lei estadual n. 603, de 20 de
maio de 1953).

Art. 17. Todos os recursos, nos térmos do preceito anterior, mesmo
aqueles a que se refere, na parte final, o § 3° do art. 15, deste Regimento,
serão feitos pelos interessados à Assembléia Legislativa.

Art. 18. As atribuições e os impedimentos assim ficam definidos:

SEÇÃO I
Dosjuízes

I - Cumpre a cada um dos ju ízes do Tribunal de Contas:
a) comparecer às sessões ou justificar a sua ausência, por escrito ou

através de outro Ministro, na própria sessão a que faltar, ou, então, se não for
possível a comunicação imediata, efetuá-Ia no máximo até a sessão seguinte;

b) relatar os processos que lhe sejam distribuídos, apresentando de
improviso ou lido, as razões de seu voto e assinando as decisões;

c) levar ao plenário, a fim de ser discutido e votado, tudo quanto for
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de alçada e decisão do Tribunal;
d) jurar suspeição nos casos em que, por lei ou de consciência, não

possa funcionar;
e) lavrar o Acórdão, obrigatoriamente, quando o seu voto for vitorioso

ou sempre que receber essa incumbência;
f) supervisionar qualquer das seções: Receita, Despesa e Tomada de

Contas! quando designado em plenário.
li - Não poderão os juízes do Tribunal de Contas, mesmo em dis-

ponibilidade:
a) exercer outra função pública, salvo o magistério secundário e supe-

rior, sob pena de perder o cargo judiciário. (Constituição Federal, art. 96,
inciso 1);

bl exercer comissão remunerada;
c) exercer profissão liberal ou emprêgo particular, ser comerciante ou

ter qualquer interesse em sociedade comercial;
d) celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, entidade

autárquica, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de ser-
viço público, excetuados os contratos que obedeçam a normas uniformes;

e) funcionar em processo que envolva o interesse próprio ou de paren-
tes até o terceiro grau, inclusive.

1/1 - Os ju ízes só poderão ser exonerados em virtude de sentença
judiciária ou por incompatibilidade legal e os seus vencimentos, irredutiveis,
são os mesmos dos desembargadores. (Constituição do Estado, art. 34, § 1°).

IV - Nas suas faltas ou impedimentos, os juízes serão substituídos
pelos auditores, observada a ordem de antiguidade destes ou, em igualdade de
condições, o mais idoso, sendo convocado pelo presidente, quando faltar
"quorum" para a sessão, e a juízo do Tribunal, para as substituições periódi-
cas.

V - Após um ano de exercício na função, os juízes terão direito às
férias anuais, concedidas pelo Tribunal, nos termos do art. 15, inciso V, da
Lei estadual n. 603, de 20 de maio de 1953, e abrangendo o período de trinta
(30) dias consecutivos, não podendo gozá-Ias simultaneamente dois ou mais

juizes, nem podendo acumular férias de um para outro ano, coni'IJrme esti-
pula o art. 67 da citada Lei n. 603.

VI - O presidente assinará todas as portarias de licença e férias, com
exceção da sua, que será assinada pelo vice-presidente.

VII - Os juízes poderão requerer licença, para tratamento de saúde
ou motivo justificado, mas essa licença não poderá ultrapassar o prazo de
doze (12) meses, com vencimentos. (Lei estadual n. 603, de 20 de maio de
1953, art. 9°).

VIII - A licença e as férias serão gozadas onde aprouver aos benefi-
ciários.
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SEÇÃO 11
Do Presidente

Inciso único - Compete ao Presidente do Tribunal de Contas:
a) a suprema direção dos serviços do Tribunal;
b) presidir as sessões do Tribunal, manter a ordem nos debates, apurar

os votos e votar em último lugar, proclamando o resultado;
c) convocar sessões extraordinárias, quer por deliberação própria, quer

a requerimento de qualquer outro juiz;
d) assinar a ata de cada reunião e todos os papéis e documentos do

Tribunal, inclusive as suas resoluções, que fará executar;
e) aceitar do vice-presidente, do procurador, dos auditores, do secro-

tário, dos chefes de Seção e dos funcionários em geral a promessa de fiel
exação de seus deveres, dando-Ihes posses;

f) assinar as portarias de licenças ou férias que o Tribunal conceder;
g) executar as penas disciplinares que o Tribunal aplicar aos seus fun-

cionários;
h) autorizar e subscrever, com o secretário, as certidões de registros e

documentos que não forem de caráter reservado;
i) assinar os termos de abertura e de encerramento e rubricar as folhas

dos livros destinados à lavratura de ata das sessões e de termo de posse;
j) encaminhar aos juízes, por meio de distribuição equitativa, os pro-

cessos organizados pelos Auditores para efeito de julgamento;
k fazer cumprir as deliberações do Tribunal;
I) assinar as quitações;
m) representar o Tribunal em suas relações com os poderes públicos da

União, do Estado e dos Municípios, nos casos puramente administrativos, pois
quando o assunto exigir a prévia audiência do Tribunal, essa representação só
poderá ser exercida depois que o plenário se pronunciar;

n} despachar o expediente diário;
o) autorizar as despesas por conta de qualquer das verbas e requisitar o

respectivo pagamento;
p) tomar as providências que se fizerem necessárias para a eficiente

atividade de cada funcionário e o perfeito entrosamento dos vários setores,
designando substitutos eventuais e prorrogando o expediente, por deliberação
própria ou sugestão de qualquer Ministro, do procurador, de qualquer auditor
ou do secretário;

q) designar o juiz que devet» lavrar o acórdão, quando o voto do
relator for vencido;

r) enviar à Assembléia Legislativa, depois de aprovado em plenário, a
proposta de orçamento do Tribunal;
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s) baixar portaria designando uma comissão de funcionários para efe-
tuar os inquéritos, as diligências e as inspeções que o Tribunal decidir;

tl convocar, nas faltas ou impedimentos dos juízes, os auditores,
observando sempre a ordem de antiguidade destes ou, em igualdade de con-
dições, o mais idoso;

u) organizar, juntamente com o secretário, nos termos do art. 19, da
Lei Estadual n. 603, de 20 de maio de 1953, minucioso relatório do exercício
financeiro encerrado, para ser remetido à Assembléia Legislativa, depois de
aprovado em plenário.

SEÇÃO III
Do Vice-presidente

I - Compete ao Vice-presidente do Tribunal de Contas:
a) substituir o presidente nas suas faltas ou impedimentos, praticando

todos os atos de suas atribuições;
b) substituir, também,nas faltas e impedimentos, os Ministros que su-

pervisionarem as seções da Receita, Despesa e Tomadas de Contas;
c) assinar a portaria de licença ou de férias que o Tribunal conceder ao

presidente.
/! - O Vice-presidente, nas suas faltas e impedimentos, será substituí-

do pelo Ministro mais idoso.

SEÇÃO IV
Do Ministério Público

I - São atribuições do Procurador que funcionar no Tribunal de
Contas (Lei Estadual n. 603, de 20 de maio de 1953, art. 13):

a) comparecer às sessões do Tribunal, participar das discussões e assi-
nar os acórdãos, com a declaração de ter sido presente;

b) emitir parecer sobre todos os processos sujeitos à deliberação do
Tribunal;

c) promover, perante o Tribunal, os interesses da Fazenda Pública,
praticando todos os atos que se tornem necessários a esse fim;

d) dar conhecimento, às Secretarias de Estado de qualquer dolo, falsi-
dade, concussão ou peculato, cujo responsável o haja praticado no exercício
de suas funções;

e) interpor recursos permitidos por lei ou definidos neste Regimento e
requerer revisão da tomada de contas;

f) representar o Tribunal contra os que não apresentarem suas contas
em tempo hábil ou não hajam fornecido os documentos requisitados;
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g) expor, em relatório anual, que será anexo ao do Tribunal, o anda-
mento da execução das sentenças;

h) manifestar-se, obrigatoriamente, nos casos de: consulta sobre aber-
tura de créditos e de contratos; concessão de aposentadorias, reforma, mon-
tepio e outras pensões; processo de tomada de contas, inclusive os recursos
relacionados àqueles e às finanças e mais feitos;

i) emitir os seus pareceres no prazo máximo de quinze (15) dias con-
tados,estes,da entrega do processo.

li - O Procurador não tomará parte nos debates e resoluções que
interessem exclusivamente à organização do próprio Tribunal.

11I - O cargo de Procurador é de provimento em comissão e da livre
nomeação do Governador do Estado, com os vencimentos equivalentes aos de
juiz do Tribunal (§ s: art. 13, da Lei estadual n. 603, de 20 de maio de
1953).

IV - Nas faltas ou impedimentos do Procurador será designado, pelo
Executivo, procurador "ad-hoc," dentre os membros do Ministério Público.

V - Vigoram para o Procurador os mesmos impedimentos e proibi-
ções dos juízes do Tribunal.

SEÇÃO V
Dos Auditores

I - É da competência dos Auditores (Lei estadual n. 603, de 20 de
maio de 1953):

a) preparar e relatar os processos;
b) reunir, através da secretaria e do arquivo Tribunal, nas seções de

Receita, Despesa e Tomada de Cantas, ou nas fontes externas, onde quer que
elas se encontrem, os elementos necessários para instruir os processos desti-
nados a julgamento pelo Tribunal;

c) substituir os jutzes, de acordo com o estabelecido no art. 18, Seção
I, inciso I V, deste Regi~ento.

li - Os auditores, em número de três (3), serão nomeados pelo Go-
vernador do Estado, após concurso de títulos e provas, entre bacharéis em
direito, presidido pelo Tribunal.

111 - Não poderão eles, quando substituirem os juízes, tomar parte na
eleição da mesa (parágrafo único, art. 8° da Lei estadual n. 603, de 20 de maio
de 1953).

IV - Os Auditores estão sujeitos às mesmas incompatibilidades, impe-
dimentos e proibições dos JUIZes, salvo o patrocínio de causas que não envol-
vam interesses de pessoas jurídicas de direito público, entidades paraestatais,
sociedades de economia mista e empresas concessionárias de serviços públicos,
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ou susceptíveis de virem a apreciação do Tribunal (§ 2~ art. tO, da Lei
Estadual n. 603, de 20 de maio de 1953).

SEÇÃO VI
Da Secretaria

I - Cabe ao Secretário, que é o controlador de todo o organismo
burocrático do Tribunal, fazer executar os serviços peculiares ao funciona-
mento, amplo e detalhado, das três seções em que se divide a organização
interna.

II - Serão atribuídas a cada uma das seções em que se divide o
organismo burocrático - Receita, Despesa e Tomada de Contas - os de-
veres e obrigações inerentes às responsabilidades definidas na Lei n. 603, de
20 de maio de 1953. Os serviços se desdobrarão conforme as necessidades se
imponham.

/lI - O chefe de cada uma dessas seções responderá pela ordem,
disciplina, eficiência e perfeita execução dos trabalhos diários.

I V - Os funcionários serão obrigados a empregar, dentro de cada
especialidade, o máximo de seus esforços, a fim de que a produção individual
preencha, integralmente, as exigências do serviço.

V - Ficam admitidas, como se expressa estivessem neste Regi-
mento, as atribuições reconhecidas imprescindíveis ao fiel cumprimento das
tarefas impostas ao secretário, aos chefes de seções, ao diretor de expediente e
a cada um dos outros funcionários.

VI - É da competência exclusiva do secretário assistir às sessões do
Tribunal e lavrar as atas.

V/I - O funcionário, de qualquer categoria, que se recusar a fazer o
trabalho que lhe for destinado, perfeitamente de acordo com as suas funções,
será punido segundo a resolução tomada pelo Tribunal.

VII/ - O Governador do Estado colocará à disposição do Tribunal os
funcionários que forem precisos. Não podendo ele atender ao preenchimento
de todas as funções especializadas, o Tribunal, por deliberação de seus mem-
bros, nomeará pessoas estranhas ao funcionalismo público.

CAPITUW 11
Disposições especiais
PARTE PRIMEIRA

Das sessões

Art. 19. É necessária a presença de, pelo menos, três Ministros, inclu-
sive o presidente, para que o Tribunal se reuna e delibere sobre os processos
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em pauta ou a respeito de qualquer assunto submetido a resolução do plená-
rio.

Parágrafo únicoo. No caso de impedimento ou falta de mais de dois
Ministros, o presidente convocará para as deliberações, se achar indispensável
a reunião, os Auditores respectivos.

Art. 20. O Tribunal reunir-se-é. em sessão ordinária, às terças e sextas-
feiras e, extraordinariamente, sempre que houver motivo justificável.

Parágrafo único. As sessões extraordinárias serão convocadas pelo pre-
sidente, quer por iniciativa própria, quer por solicitação de outro juiz.

Art. 21. O Tribunal, atendendo à proposta de qualquer de seus mem-
bros, relativamente à afluência dos processos submetidos a sua apreciação,
poderá dilatar o número de sessões ordinárias até quando perdurarem as
razões dessa medida.

Art. 22. As sessões ordinárias terão início às 9 horas e as extraordi-
nárias à hora designada no ato da convoceçêo, sendo encerradas somente
quando estiverem preenchidos os serviços correspondentes.

Art. 23. As sessões e votações, em geral, serão públicas; quando,
porém, se tratar, a juízo do Tribunal, de assunto reservado, a reunião terá
caráter secreto.

§ 1° Participarão das sessões secretas apenas os Ministros e o Procura-
dor.

§ 2° Os processos com a nota reservado serão encaminhados ao Tri-
bunal por intermédio do presidente, constando do protocolo apenas as indica-
ções da sobrecarta.

§ 3° As resoluções tomadas pelo Tribunal sobre os processos dessa
natureza constarão da ata, mas esta será guardada em sigilo pelo presidente.

§ 4° A ciência de tais resoluções será dada, em ofício, também com a
nota reservado.

Art. 24. É a seguinte a ordem dos trabalhos:
I - verificação do número de Ministros presentes;

II - na primeira parte, leitura, discussão e aprovação da ata da sessão
anterior e leitura do expediente; na segunda parte, de acordo com a alínea c)
do art. 18, seção I, inciso I, deste Regimento, apresentação, para ser discutido
e votado, de tudo quanto for da alçada e decisão do Tribunal.

Art. 25. Fica assim regulada a discussão: falará em primeiro lugar o
relator e, em seguida, pela ordem da idade, os demais Ministros.

§ 1° Em torno do assunto em discussão, cada Ministro poderá falar uma
vez e o relator duas. Se, porém, qualquer dos Ministros quiser explicar a
modificação do voto já enunciado, terá o direito de somente para isso, falar
mais uma ~ez. Nenhum falará sem que o presidente lhe conceda a palavra,
nem interromperá aquele a quem ela tiver sido concedida.



-391 -

§ 2° Será dada a palavra, pela ordem, sempre que qualquer dos Minis-
tros ou o procurador tenha alguma questêo de ordem a levantar.

§ 3° Oprocurador só poderá falar uma vez, em seguida ao relatório.
§4° O presidente não participará dos debates, mas votará.
Art. 26. Qualquer dos Ministros poderá requerer o julgamento do pro-

cesso para a sessão seguinte, continuando aberta a discussão.
Art. 27. É facultado a qualquer dos Ministros, na fase da discussão,

pedir vista do processo.
Parágrafo único. A vista será dada até a sessão seguinte, salvo se o

Tribunal determinar prazo mais curto, nunca inferior a vinte e quatro (24)
horas, caso em que será convocada uma sessão extraordinária.

Art. 28. Opresidente, após a discussão, tomará os votos, cujo pronun-
ciamento, nos termos do art. 12, deste Regimento, se iniciará com o do
relatar, seguindo-se-Ihe, pela ordem decrescente de idade, os dos outros Minis-
tros, e terminará com o voto do presidente.

§ 1° Quando houver empate, o voto do presidente será decisivo.
§ 2° O vencido poderá dar, oralmente, os fundamentos de seu voto,

para serem transcritos na ata da sessão.
Art. 29. A distribuição dos processos será feita pelo presidente aos

Juízes, de forma equitativa, com o prazo máximo de quinze (15) dias para ser
debatido em plenário, a contar da data em que houver sido distribuído, não
podendo ser feita a distribuição de mais de um processo na mesma data ao
mesmo juiz.

§ 1° Os processos terão número distintos, por ordem cronológica e
serão distribuídos em livro especial.

§ 2° O ministro a quem couber a distribuição é o relatar do processo, o
seu relatório, em mesa, é oral, podendo Iê-Io se o tiver escrito.

Art. 30. As atas das sessões resumirão, clara e exatamente, o que nas
mesmas tiver ocorrido, sendo obrigatórios os seguintes registros:

I data (dia, mês e ano) e hora da abertura e do encerramento da
sessão;

" nome do presidente ou do Ministro que suas vezes fizer;
111 nome dos outros Ministros e do Procurador presentes;
IV - processos julgados, resultados das votações e o mais que ocorrer.
Art. 31. O presidente assinará as atas, que serão subscritas pelo Secre-

tário e publicadas no "Diário Oficial" do Estado, imediatamente à aprovação.

PARTE SEGUNDA
Do Expediente

Art. 32. Os trabalhos do organismo burocrático do Tribunal terão
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início, diariamente, às sete e trinta (7,30) horas e terminarão às doze e trinta
(12,30) horas. Esse horário poderá ser desdobrado em dois expedientes, pela
manhã, ~ à tarde, sempre que o ritmo dos trabalhos o exigir, mediante delibe-
ração do presidente. Sábado à tarde, entretanto, nunca haverá expediente.

Art 33. Todos os funcionários, abrangendo secretário, diretor de ex-
pediente, chefe de seção e demais auxiliares estão sujeitos ao lançamento de
sua assinatura no livro-ponto.

Art. 34. O livro-ponto será encerrado pelo Secretário, impreterivel-
mente, às sete e quarenta (7,40) horas.

Art. 35. A punição do funcionário que compareça ao serviço ou dele
se retire fora do horário regulamentar, bem como do que se mostrar disidioso
e relapso, será decidida em resolução do Tribunal, a quem o presidente dará
conhecimento da ocorrência.

Art. 36. Os funcionários que faltarem ao serviço por motivo de mo-
léstia, além de cinco (5) dias, serão levados à exame de saúde, na Repartição
competente.

Art. 37. Os Estatutos dos Funcionários Públicos Civis do Estado preva-
lecem para os funcionários do Tribunal de Contas, quanto ao que a estes for
aplicá~/.

PARTE TERCEIRA
Dos serviços em geral

Art. 38. Todos os atos do Tribunal de Contas, referente à jurisdição,
atribuições, exame e registro da Receita, Despesa e Tomada de Contas, pro-
cessos, recursos e execução da sentença terão como base fundamental a Lei
estadual n. 603, de 20 de maio de 1953, orientadora das normas a serem
imprimidas nos trabalhos burocráticos, que serão executados à proporção que
a necessidade os vá tornando obrigatórios.

Parágrafo único. Quando houver dúvida quanto à interpretação da re-
ferida Lei, quer por estabelecer choque com a Constituição Federal e a Cons-
tituição do Estado, quer por deixar ambíguo o sentido do preceito, o plenário
manifestar-se-á a respeito, ouvido o Procurador, e a sua decisão ficará como
parte integrante deste Regimento.

Art. 39. As denúncias anônimas não serão recebidas pelo Tribunal.
Art. 40. Os requerimentos e as petições, bem como os papéis que

expressem responsabilidade, só transitarão no Tribunal com as firmas reco-
nhecidas por notário público.

Art. 41. Todos os documentos serão detidamente examinados, nume-
rados e relacionados, para seguro esclarecimento do processo, cabendo aos
Auditores no desempenho das suas atribuições, exigir dos funcionários as
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provas indispensáveis e estes colherem nos registros ou nas repartições fisca-
lizadas tudo quanto se tornar preciso ao exato cumprimento daquela exi-
gência.

Art. 42. Nenhum registo se fará sem que o Tribunal o autorize.
Art. 43. t da alçada do Tribunal de Contas ojulgamento de processos

contenciosos, relativamente às contas dos responsáveis por dinheiro ou bens
da Fazenda Estadual. As suas decisões liberarão o responsável ou conde-
né-to-êo, impondo as penas cabíveis.

Art. 44. Os prazos de pronunciamento, concedidos aos Juízes, Procu-
rador e Auditores, quando não estipulados neste Regimento ou em lei, jamais
poderão exceder de 15dias.

Art. 45. Os que forem argüidos de responsáveis perante a Fazenda
Pública poderão examinar o processo na Secretaria, ficando-Ihes, porém, ve-
dada a entrega dos autos; e nas diligências efetuadas, as partes terão vista;
também na Secretaria, pelo prazo de dez (10) dias, a partir do encerramento
das mesmas.

Art. 46. As citações serão feitas por edital e este publicado no "Diário
Oficial" do Estado.

Art. 47. Somente às partes interessadas ou aos seus procuradores, cujo
instrumento fique apenso aos autos, serão dadas informações sobre o anda-
mento dos processos, não sendo admitidos, em hipótese alguma, interme-
diários, nem a interferência de funcionários do Tribunal ou de Repartições
Públicas.

Art. 48. Os acórdãos e resoluções serão assinados por todos os Minis-
tros que tiverem participado da reunião.

Art. 49. Haverá no Tribunal um livro próprio, destinado ao registo dos
bens pertencentes a todos os responsáveis pela guarda dos dinheiros e 'bens
públicos, no qual serão. rigorosamente cumpridas as determinações da Lei
estadual n. 603, de 20 de maio de 1953,art. 70 e seus parágrafos.

CAPÍI'uwm
Disposições gerais

Art. 50. As verbas ordinárias do Tribunal e os créditos que forem
concedidos para os seus serviços, conforme aprovação da Assembléia Legis-
lativa, serão empregadas por ordem do presidente.

Art. 51. O presente Regimento, destinado a regular a ordem dostra-
balhos e a economia interna do Tribunal de Contas do Estado do Pará, poderá
ser reformado, quando se fizer necessário. E para que a sua execução se torne
mais clara e p!ecisa, são consideradas partes integrantes do mesmo a
Constituição Federal, a Constituição do Estado, as Leis estaduais ns. 603 e
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604, de 20 de maio de 1953, e a Codificação da Contabilidade Pública.

Sala das sessõesdo Tribunal de Contas do Estado do Pará,24 de julho
de 1953.

BENEDITO DE CASTRO FRADE
Ministro Presidente

Augusto Belchior de Araujo
Adolfo Burgos Xavier

Lindolfo Marques Mesquita
Elmiro Gonçalves Nogueira

(~ste Regimento faz parte da Resolução n. 8 do T. C., de 24/7/53, e
publicada no D. O. de 4/8/53.)
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Dispõe sobre o Regimento do Tribunal de
Contas do Estado do Pará.

O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, reunido em sessão
de 17 de setembro de 1970.

CONSIDERANDO que, nos termos dos artigos 83 e 125, n. "da Cons-
tituição do Estsdo do Pará, (Emenda Constitucional n. 1) e 38, n. 1, do
Decreto-Lei Estsduel n. 20, de 18 de junho de 1969, é de sua competência
elaborar o Regimento do Tribunal de Contas do Estado do Pará,

CONSIDERANDO que o artigo 75, n. 1, do Decreto-Lei Estadual n. 20,
autoriza ao Tribunal de Contas promover o reexame de seu regimento e a
reorganização de seus serviços auxiliares,

CONSIDERANDO que o atual regimento, além de haver recebido nu-
merosas emendas, não se harmoniza, em várias de suas disposições, com as
normas constitucionais e legais referentes à organização, ao funcionamento e
à competência do Tribunal de Contas,

CONSIDERANDO que a adaptação das normas regimentais, à Consti-
tuição e à lei, exige a aprovação de um novo Regimento,

RESOL VE promulgar o seguinte

ATON.16

Art. 1° - Fica aprovado e promulgado, em texto anexo ao presente
ato, o Regimento do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Art. 2° - O Regimento do Tribunal de Contas do Estado do Pará
entrará em vigor na data de sua publicação, sem prejuízo da aplicação imedia-
ta das normas referentes exclusivamente ao funcionamento interno do Tribu-
nal.

Art. 3° - Este ato entra em vigor nesta data, revogadas as disposições
em contrário.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estsdo do Pará, em 17 de
setembro de 1970.

EVA ANDERSEN PINHEIRO
Conselheira Presidenta

SEBASTIÃO SANTOS DE SANT ANA
ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE
MÁRIO NEPOMUCENO DE SOUZA
EMÍLIO UCHÔA LOPES MARTINS
CLÓVIS SILVA DE MORAIS RÊGO
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3° REGIMENTO INTERNO

Aprovado pelo Ato n. 16, de 17.09.1970

REGIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS
-DO-

ESTADO DO PARÁ
TITULO I - Da Organização

CAPITuLO I - Da Sede e da Composição

Art. 1°- O Tribunal de Contas do Estado do Pará, órgão destinado à
fiscalização financeira e orçamentária do Estado e dos Municípios, em colabo-
ração com o Poder Legislativo, tem a sua sede na cidade de Belém e jurisdição
em todo o território estadual.

Art. 2° - O Tribunal de Contas compõe-se de sete Juízes.
Parágrafo 1°- O Tribunal de Contas, por deliberação da maioria abso-

luta dos Juízes efetivos poderá dividir-se em Câmaras, as quais terão a com-
posição e o funcionamento regulados em Resolução Especial, cujo texto, após
sua aprovação, passará a constituir parte integrante deste Regimento.

Parágrafo 2° - O Tribunal Pleno terá o tratamento de Egrégio Tribunal,
e as Câmaras, quando constituídas, o de Egrégia Câmara.

Parágrafo 3° - Serão mantidas no Plenário as Bandeiras do Brasil e do
Estado do Pará, a primeira à direita da Presidência e a segunda à sua esquerda.

Art. 3° - Funcionam no Tribunal de Contas, como partes integrantes
de sua organização:

I As Auditorias;
/I O Ministério Público;

11I Os Serviços Auxiliares.

CAPITULO 11 - Dos Jufzes

Art. 4° - Os Juízes do Tribunal de Contas serão nomeados pelo Gover-
nador do Estado, depois de aprovada a indicação pela Assembléia Legislativa,
dentre brasileiros, maiores de trinta anos de idade, de idoneidade moral e
notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de administra-
ção pública, e terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e impedi-
mentos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado.

Parágrafo 1°- Os Juizes do Tribunal de Contas terão o título de Con-
selheiro e o tratamento de Excelência.

Parágrafo 2° - Os JUIzes terão assento em Plenário, a partir da bancada
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à direita da Presidência, obedecida a ordem de antiguidade e durante as
sessões usarão, como traje oficial, beca, conforme modelo, aprovado pelo
Plenário.

Parágrafo 3° - A antiguidade dos Juízes será regulada:
I Pela data de posse;

/I Pela data de publicação do ato de nomeação, se a da posse for a
mesma;

/lI - Pela idade, se forem coincidentes as datas indicadas nos ítens
anteriores.

Art. 5' - É vedado aos Juízes intervir no julgamento de interesse pró-
prio, no de parente ou afim, até o segundo grau inclusive.

Art. 6° - Não poderão exercer, contemporaneamente, o cargo de Juiz,
parentes consanguíneos ou afins, na linha ascendente ou descendente, e na
linha colateral, até o segundo grau inclusive.

Parágrafo 1°-Em todas as disposições que fizerem referência ao pa-
rentesco por afinidade fica inclu ída a pessoa do cônjuge, como fonte geradora
do mesmo.

Parágrafo 2° - A incompatibilidade resolve-se:
I - Antes da posse, contra o último nomeado ou contra o menos

idoso, se nomeados na mesma data;
/I - Depois da posse, contra o que lhe deu causa, e se a ambos imputá-

vel, contra o que tiver menos tempo de serviço no cargo de Juiz.
Art. 7" - Os Juízes tomarão posse perante o Presidente do Tribunal de

Contas, em sessão especial do Plenário, dentro de trinta dias, contados da
publicação do ato de nomeação no "Diário Oficia/".

Parágrafo 1°- Este prazo poderá ser prorrogado, por mais trinta dias,
por solicitação escrita do interessado ao Tribunal.

Parágrafo 2° - Antes da posse, os Juízes apresentarão o laudo médico
de aprovação em inspeção de saúde, provando, ainda, a regularidade de suas
situações militar, eleitoral e fiscal.

Parágrafo 3° - No ato de posse, os Juízes apresentarão as declarações
de bens e de acumulação de cargos, e prestarão o compromisso de desem-
penhar com retidão os deveres do cargo.

Parágrafo 4° - Do ato de posse lsvrsr-se-é termo, em livro especial,
assinado pelo Presidente e pelo Juiz empossado.

Parágrafo 5° - O Plenário do Tribunal de Contas designará um de seus
membros efetivos para proferir oração de saudação ao novo Juiz, por ocasião
do ato de posse.

Art. 8°- Depois de nomeados e empossados, os Ju ízes só perderão
seus cargos por efeito de sentença judiciária, exoneração a pedido ou motivo
de incompatibilidade definida em lei e neste Regimento, quando reconhecida
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pela maioria absoluta dos Juízes efetivos.
Art. 9°-Os Juizes. após um ano de exercício, terão direito a sessenta

dias de férias por ano, que poderão ser consecutivos ou divididos em dois
períodos de trinta dias cada.

Parágrafo 1°- A escala de férias dos Juízes será organizada até o dia 31
de dezembro de cada ano, para vigorar no ano seguinte.

Parágrafo 2° - Na preparação da escala de férias serão conciliadas, tan-
to quanto possível, as preferências de cada Juiz e, na impossibilidade de
conciliação, e conflito será solucionado mediante sorteio.

Parágrafo 3° - A escala de férias poderá ser alterada, por dellbersçõo

do Plenário.
Parágrafo 4° - As férias individuais não poderão ser gozadas, simulta-

neamente, por mais de dois Juízes.
Parágrafo f) - Por deliberação da maioria absoluta dos Ju ízes efetivos,

as férias, correspondentes a um dos períodos de trinta dias, poderão ser
coletivas.

Parágrafo 6° - As licenças para tratamento de saúde, por motivo de
doença em pessoa da família, para tratar de interesse particular e em outros
casos, serão reguladas pelas normas legais pertinentes aos Desembargadores do
Tribunal de Justiça do Estado.

Parágrafo 7°- A licença para tratamento de saúde, até trinta dias,
poderá ser concedida mediante atestado médico.

Art. 10. São atribuições dos Ju ízes:
I Comparecer às sessões ordinárias, extraordinária e especiais do

Tribunal;
/I - Dirigir e orientar a instrução da matéria da qual seja Relator,

exarando os despachos necessários, e solicitando ao Presidente
a realização das diligências indispensáveis à completa instrução
dos autos;

//I - Apresentar, relatar e votar os processos que lhe sejam distri·
buídos;

IV - Propor, discutir e votar as matérias de competência do Tri-
bunal, podendo requerer as providências necessárias ao escla-
recimento do assunto.;

V - Redigir o instrumento formalizador da decisão do Tribunal
quando, na qualidade de Relator, seu voto for vencedor, ou nos
demais casos previstos neste Regimento;

VI - Substituir, na ordem decrescente de antiguidade, o Vice-Presi-
dente, nas licenças, férias, faltas ou impedimentos, praticando
todos os atos de suas atribuições;

VII - Participar da composição das Câmaras e presidir as mesmas, nos
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termos da resolução que as constituir;
VIII - Determinar, a seu prudente arbítrio, o andamento urgente de

processo ou expediente que lhe tenha sido distribuído, fixando
os prazos que julgar necessários, quando estes não estejam de-
terminados por lei ou por este Regimento;

IX - Exercer outras atribuições que explícita ou implicitamente lhe
forem conferidas pela Constituição, por lei, por este Regimento
ou que resultem de deliberação do Plenário do Tribunal.

Art. 11. - Quando o Juiz não comparecer às sessões justificará sua
falta, através de outro Juiz, na mesma sessão a que faltar, e não sendo possível
a justificativa imediata, efetua-Ia-á até a sessão seguinte.

Art. 12. - Os Juízes deverão declarar-se impedidos, nos casos em que
por lei não possam funcionar, bem como nos processos que envolvam inte-
resse próprio ou de parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau, inclu-
sive.

Parágrafo único. - Por motivo de consciência, os Juízes poderão
abster-se de votar.

CAPITULO 1lI - Da Presidência e da Vice-Presidência

Art. 13. - O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal de Contas
serão eleitos por seus pares, para mandato correspondente a um ano civil,
renovável, no máximo, por dois períodos.

Art. 14. - Na eleição do Presidente e do Vice-Presidente serão obser-
vadas as seguintes normas:

I A eleição será efetuada no início da primeira sessão ordinária
realizada após o dia 15 de dezembro;

11 Só terão direito a voto os Juízes efetivos, ainda que estejam em
gozo de licença ou férias;

111 - Os Juízes ausentes, por motivo de doença, férias ou licença,
poderão votar, desde que fique assegurado o sigilo do voto;

IV A eleição será presidida pelo representante do Ministério Pú-
blico junto ao Tribunal de Contas, presente à sessão;

V - A eleição será realizada em votação secreta, mediante dois es-
crutínios distintos, o primeiro para Presidente e o segundo para
Vice-Presidente;

VI Serão considerados eleitos os Juízes que alcançarem a maioria
de votos;

VII Em caso de empate será efetuado novo escrutinio e, persistindo
o empate, considerar-se-é eleito o Juiz mais antigo,·

VIII - A eleição de que trata este artigo só poderá ser efetivada com a
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presença de mais da metade dos Julzes efetivos;
IX - Os eleitos serão proclamados pelo representante do Ministério

Público junto ao Tribunal de Contas, logo após conhecidos os
resultados.

Parágrafo 1°- Os eleitos serão investidos, em sessão especial, no pri-
meiro dia útil do mês de janeiro, e prestarão, perant:e o Plenário, compromisso
de bem exercer os cargos dos quais são titulares.

Parágrafo 2° - Na sessão de posse, que será presidida pelo Juiz, cujo
mandato de Presidente expirou, os eleitos apresentarão a sua declaração de
bens.

Parágrafo 3° - As atas dos atos de eleição e de posse serão lavradas em
livro especial.

Parágrafo 4° - Por ocasião da posse, o Juiz que tiver exercido a Presi-
dência, ainda que reeleito, apresentará relatório das atividades do Tribunal, no
ano civil encerrado.

Parágrafo 5' - Vagando os cargos de Presidente ou de Vice-Presidente,
far-se-á nova eleição.

Parág;afo 6° - O Juiz eleito para vaga eventual será imediatamente
empossado e completará o tempo do mandato de seu antecessor.

Art. 15. São atribuições do Presidente:
I Dirigir o Tribunal e seus serviços;

li Dar posse aos Ministros, aos Auditores, ao Procurador, aos
Sub-Procuradores, estes com a assistência do Procurador, ao
Secretário, ao Subsecretário, aos Chefes de Departamento e
aos de Divisão;

111 - Expedir, após Resolução do Plenário, atos de nomeação,
demissão, exoneração, remoção, aposentadoria e outros re-
lativos aos funcionários do Tribunal.

IV - Organizar, com o auxllio do Secretário, o relatório conclu-
sivo de que trata o art. 194;

V Representar o Tribunal em suas relações externas, solici-
tando a autorização do Plenário quando necessário;

VI Cumprir as deliberações do Plenário;
VII Dar ciência ao Plenário relativamente aos oticio, pedidos de

informações, resoluções e semelhantes de interesse geral,
que receber de quaisquer órgãos ou autoridades;

VIII - Presidir às sessões do Plenário, manter a ordem nos debates,
apurar os votos e votar em último lugar, proclamando o
resultado, e proferindo voto de qualidade, nos casos de em-
pate;

IX - Convocar as sessões extraordinárias e especiais, nos termos
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X - Assinar, após a sua aprovação, a ata de cada sessãoe, isola-

damente ou em conjunto com os demais JUIZes, todos os
atos do Tribunal;
Executar as penas disciplinares que o Tribunal impuser aos
seus servidores, aplicando as que forem de sua competência;
Visar as certidões requeridas ao Tribunal;
Assinar os termos de abertura e de encerramento, e rubricar
as folhas dos livros utilizados no Tribunal;

XIV - Encaminhar aos Juizes, após sorteio, os processos instruí-
dos pelas Secções competentes e Auditoria;

XV - Fazer cumprir todas as decisões do Tribunal;
XVI Assinar as quitações;

XVII Despachar o expediente diário;
XVIII Autorizar o empenho das despesas, conforme as dotações

orçamentárias do Tribunal;
Remeter ao Poder competente, depois de aprovada pelo
Plenário, a proposta do orçamento do Tribunal;

XX - Designar funcionários ou comissões de funcionários para
efetuar os inquéritos, as diligências e as inspeções que o
Tribunal decidir;

Expedir notificação e edital de citação, nos termos deste
Regimento;

XXII - Convocar, nas faltas ou impedimentos dos Juízes, os Audi-
tores, observando sempre a ordem de antiguidade dos
mesmos ou, em igualdade de condições, e preferência do
mais idoso;

XXIII - Relatar todos os processos de interesse funcional dos
Juizes. Auditores, Procurador, Subprocuradores e servi-
dores do Tribunal, podendo, quando julgar necessário, dis-
tribui-Ios ao Vice-Presidente;

XXIV - Submeter à decisão do Plenário qualquer questão de natu-
reza administrativa de competência do mesmo ou aquelas
que, a seu juízo, entenda de interesse do Tribunal;
Propor, na forma da lei e deste Regimento, a divisão do

Tribunal em Câmaras, bem como a sustação dessa medida;
Propor, na forma da lei e deste Regimento, a fixação das
férias coletivas;
Prestar as informações que lhe forem pedidas pelos JUIZes
ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal;

XXVIII - Suspender ou prorrogar o expediente da Secretaria, quando

XII
XIII

XIX

XXI

XXV

XXVI

XXVII
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necessário;
XXIX Prestar contas na forma e no prazo estabelecido em lei e

neste Regimento;
XXX - Contratar, obedecidas as formalidades legais, e após autori-

zação do Plenário, os servidores e serviços de auditagem
necessários ao Tribunal;

XXXI - Comunicar aos órgãos e às autoridades competentes as de-
cisões do Tribunal, quando assim determinarem a Lei, este
Regimento ou o Plenário;

XXX/I - Exercer todas as atribuições que, explícita ou implici-
tamente, lhe forem conferidas pela Constituição, por lei,
por este Regimento ou que resultem de deliberação do Ple-
nário;

XXXIII - Apreciar e determinar as diligências requeridas;
Parágrafo 1°- Dependendo de sua natureza, os atos da exclusiva com-

petência do Presidente serão formalizados através de Portaria ou ordem de
serviço.

Parágarfo 2°-Nos termos deste Regimento, caberá Recurso ao Ple-
nário contra os atos e decisões do Presidente.

Parágrafo 3° - Independentemente de recurso, poderá o Plenário, por
proposta de qualquer de seus membros ou do Procurador, revogar ou modi-
ficar os atos do Presidente, desde que ilegais, anti-regimentais ou manifesta-
mente contrários aos interesses do Tribunal.

Parágrafo 4° - Quando julgar necessário, e após autorização do Ple-
nário, poderá o Presidente delegar atribuições de sua competência ao Vice-
Presidente. A resolução que autorizar a delegação fixer-lhe-é o prazo e os
limites dentro dos quais será exercida.

Art 16. - São atribuições do Vice-Presidente:
I Presidir uma das Câmaras, quando constituídas;

II Substituir o Presidente nas suas faltas e impedimentos;
/11 Auxiliar o Presidente no exercício de suas funções, quando assim

o exigir a necessidade dos serviços, e por solicitação dele;
I V - Exercer as atribuições do Presidente, mediante delegação, nos

termos deste Regimento;
V - Receber a prestação de contas do Presidente e dar-lhe tremi-

tação, comunicando ao Plenário se a mesma não for entregue no
prazo legal;

VI - Exercer outras atribuições que, explícita ou implicitamente, lhe
forem conferidas pela Constituição, por lei, por este Regimento
ou que resultarem de deliberação do Plenário.
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CAPITULO IV - Das Auditorias

Art. 17. - As Auditorias serão exercidas pelos Auditores.
Parágrafo 1°-Os Auditores serão nomeados pelo Governador do Esta-

do, mediante concurso de provas e títulos, dentre brasileiros, bacharéis em
Direito, Ciências Contábeis, Economia ou Administração.

Parágrafo 2° - O concurso será presidido por comissão examinadora da
qual participará, obrigatoriamente, um Juiz, que será o seu Presidente, sendo
os demais membros designados pelo Plenário ao qual caberá estabelecer as
normas da sua realização.

Parágrafo 3° - Compete ao Presidente do Tribunal, em caso de vaga nas
Auditorias, e dentro de trinta dias após a vacância, propor ao Plenário a
realização do concurso.

Parágrafo 4° - Enquanto não for preenchida a vaga, e desde que haja
necessidade, o Plenário poderá designar funcionário do Tribunal para o exer-
cício temporário do cargo, ou autorizar o Presidente a contratar pessoa consi-
derada habilitada. Em qualquer dos casos, o substituto deverá satisfazer os
requisitos legais e regimentais estabelecidos para a investidura no cargo de
Auditor.

Parágrafo b- Realizado o concurso, em igualdade de condições, terão
preferência, para preenchimento das vagas, os funcionários da Secretaria do
Tribunal, e, a seguir, os da Secretaria do Ministério Público, não se aplicando
essa preferência ao substituto temporário, previsto no parágrafo anterior, se o
mesmo não pertencer ao quadro de funcionários do Tribunal ou do Ministério
Público.

Art. 18. - Os impedimentos dos Auditores são os estabelecidos na Lei
Orgânica do Tribunal de Contas.

Art. 19. - Aplica-se aos Auditores, entre si, e aos Auditores em rela-
ção aos Juízes, o disposto no art. 6° e seus parágrafos.

Art. 20. - Os Auditores, depois de nomeados e empossados, só perde-
rão o cargo por sentença judiciária, coordenação em processo administrativo,
exoneração a pedido ou por motivo de incompatibilidade definida em lei e
neste Regimento, quando reconhecida pela maioria absoluta dos Juizes efe-
tivos.

Art. 21. - Aos Auditores aplica-se no que couber, o disposto neste
Regimento relativamente à posse, férias e licença dos Juizes, exceção feita às
férias coletivas.

Art. 22. - Aplicam-se aos Auditores, no que couber as disposições do
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado.

Parágrafo único - Sob pena de perda do cargo, não podem os Audi-
tores patrocinar, direta ou indiretamente, interesses de pessoas ou entidades
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sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas.
Art. 23. - Os Auditores efetivos, por deliberação do Plenário, substi-

tuirão os Juízes, nas licenças, férias, faltas ou impedimentos destes.
Parágrafo 1°-Nos casos de vacância, observada sempre a ordem de

antiguidade no cargo e, em caso de igualdade, o substituto será o mais idoso.
Parágrafo 2° - Para efeito de quorum nas sessões, os Auditores efetivos

poderão, por convocação do Presidente, substituir os Juízes.
Parágrafo 3°-Nas substituições superiores a trinta' dias, o Auditor

perceberá a diferença de vencimentos correspondente aos dias em que fun-
cionar como Juiz.

Art. 24. - Os Auditores, desde que concordem, somente poderão ser
colocados à disposição de órgãos federais e entidades estaduais e municipais,'
não fiscalizadas pelo _.Tribunal de Contas, e sempre com a anuência da maioria
absoluta dos Juízes efetivos.

Parágrafo único. .: Ocorrida a hipótese prevista neste artigo, o Tri-
bunal poderá designar substituto ao Auditor cedido, nos termos do parágrafo
4° do artigo 17.

Art. 25. - São atribuições dos Auditores:
I Preparar e relatar os processos na fase de instrução:

II - Substituir os Ju ízes, nos termos deste Regimento;
111 - Presidir comissão de inquéritos e de inspeção;
IV - Realizar sindicância;
V - Estudar, por designação do Presidente ou do Plenário, matéria

objeto de consulta ao Tribunal;
VI - Auxiliar o Presidente, o Vice-Presidente e os Juízes no exercício

de suas atribuições;
VII ~ Exercer outras atribuições que, explícita ou impticitemente,

Ihes forem conferidas pela Lei Orgânica do Tribunal de Contas,
por este Rf!!Jimento ou que resultem de deliberação do Plenário.

Parágrafo ônico - Aplica-se aos Auditores o disposto no art. 12.

CAPITULO V - Do Ministério Público

Art. 26. - O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, com-
põe-se de Procurador e Sub-procursdores.

Art. 27. - Os processos de investidura, bem como os impedimentos e
incompatibilidades, do Procurador e dos subprocuradores, são os estabele-
cidos em Lei.

Art. 28. - São atribuições do Procurador:

I - Promover a defesa dos interesses da Administração e da Fa-
zenda Pública;
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II - Comparecer às sessões do Tribunal e intervir nos processos de
tomada de contas, de concessão, inicial de aposentadorias, de
créditos, transferências de dotações, inspeções, sindicâncias,
bem como naqueles que decorrerem de consultas formuladas
ao Tribunal sobre matéria de sua competência;

111 - Dizer de direito, verbalmente ou por escrito, por deliberação
do Plenário, a requerimento de qualquer de seus membros ou
por distribuição do Plenário, nos assuntos sujeitos à decisão do
Tribunal de Contas;

I V - Levar ao conhecimento dos órgãos competentes qualquer crime
contra a fé pública ou contra a administração pública, que for
constatado na órbita de competência do Tribunal de Contas, e
que tenha sido praticado em decorrência do exercício da fun-
ção pública;

V - Expor, em relatório anual, que será anexo ao do Tribunal, o
andamento da execução das sentenças, bem como o resultado
das representações contra autoridades que tenham praticado
crimes, inclusive de responsabilidade e infrações político-admi-
nistrativas;

VI - Representar ao Tribunal, deste requerendo as medidas cabíveis,
contra aqueles que não houverem em tempo, apresentado as
suas contas ou se encontrarem em alcance;

VII - Representar ao Tribunal contra a ilegalidade de qualquer des-
pesa, inclusive das despesas decorrentes de contratos, aposen-
tadorias, reformas e pensões;

VIII - Representar aos órgãos competentes contra as autoridades que
tenham praticado crimes de responsabilidade ou infrações polí-
tico-administrativos, constantes em decorrência de ação fisca-
lizadora do Tribunal;

IX Exercer outras atribuições, inerentes à competência e à juris-
dição do Tribunal, e que lhe sejam por este conferida;

X - Exercer as atribuições que, explícita ou implicitamente, lhe
forem atribuídas na Constituição, na Lei, neste Regimento e no
Regimento do Ministério Público.

Art. 29. - Aos Subprocuradores compete auxiliar o Procurador, por
determinação deste, nas atribuições da Procuradorià e substituí-Io nas licen-
ças, férias, faltas ou impedimentos.

Parágrafo único. - A competência dos Subprocuradores e a substi-
tuição prevista neste artigo serão reguladas no Regimento do Ministério PÚ-
blico, obedecidas as normas estabelecidas em lei.
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TÍTULO n
Dos Serviços Auxiliares

Art 30. - Completam como serviços auxiliares, a organização do Tri-
bunal de Contas:

I - A Secretaria;
II O Gabinete da Presidência;

'" O Gabinete dos Juízes.

CAPITULO I
Da Secretaria

s s c ç x o I
Da Organização da Secretaria

Art. 31. - A Secretaria será chefiada pelo Secretário, com auxílio do
Subsecretário, e será organizada levando em conta a conveniência e a rapidez
da fiscalização financeira e orçamentária.

Parágrafo único. - O Tribunal votará, em Resolução especial, o Regu-
lamento de sua Secretaria, estabelecendo a sua organização, direção e ordem
dos serviços, competência e atribuição dos seus funcionários, respeitadas a
legislação em vigor e as normas deste Regimento.

Art.32. - A Secretaria será constituída de dois (2) Departamentos:
- Departamento Administrativo;

II - Departamento Técnico.
Art 33. - Competem ao Departamento Administrativo todos os ser-

viços atinentes à administração em geral.
Art. 34. - Competem ao Departamento Técnico todos os serviços ine-

rentes a instrução processual, à realização de inspeções e ao assessoramento
técnico em geral.

Art 35. - Os Departamentos são constituídos por Divisões, Serviços e
Setores, levando-se em conta, para criação, a descentralização dos serviços
administrativos do Tribunal e a eficiência e rapidez da fiscalização financeira e
orçamentária.

Art 36. - Compete ao Secretário:
I - Dirigir e coordenar os trebelbos da Secretaria;

" - Secretariar as reuniões do Tribunal Pleno e as das Câmaras, se
houver;

111 - Proferir despachos interlocutórios;
"IV - Expedir comunicações sobre o andamento ou ,solução dos

ieitos, ou para a indicação de diligências e providências neces-
sárias à conclusão destes;



Dirigir e coordenar os trabalhos da Secretaria;
Secretariar as reuniões do Tribunal Pleno e as das Câmaras, se
houver;
Proferir despachos intertocutários:
Expedir comunicações sobre o andamento ou solução dos
feitos, ou para a indicação de diligências e providências neces-
sárias à conclusão destes;
Comunicar aos órgãos competentes os atos e fatos relativos à
vida funcional dos servidores do Tribunsl;
Apresentar ao Presidente todos os atos e papéis que depen-
dem de sua apreciação,·
Determinar o arquivamento de todos os processos e papéis
referentes a assuntos já solucionados;
Baixar, no que for de sua alçada, as instruções internas que
julgar necessárias;
Mandar expedir certidão de atos e papéis que não tenham
caráter reservado, mediante despacho do Presidente;
Zelar pela ordem e disciplina do Tribunal;
Despachar diariamente com o Presidente;
Elaborar o anteprojeto de orçamento do Tribunal e submetê-
10 à apreciação da Presidência;
Proceder a distribuição do Pessoal entre os órgãos e serviços
que compõem a Secretaria, bem como a substituição do refe-
rido pessoal, dando conhecimento ao Presidente;
Dar posse aos funcionários chefes de serviço e setor;
Convocar, extraordinariamente, os funcionários, sempre que
o serviço o exigir, e prorrogar as horas do expediente, me-
diante prévia autorização do Presidente;
Organizar, de acordo com os Chefes de Serviço e de Setores, a
escala de férias dos servidores e submetê-Ia ao Presidente;
Verificar e rubricar a folha de pagamento mensal dos ser-
vidores;
propor ao Presidente as penalidades que se fizerem necessá-
rias;

XIX Propor ao Presidente a abertura de sindicâncias e inquéritos
administrativos;

XX - Promover reuniões periódicas de Diretores, Chefes de Serviços

e de Setor ou de funcionários sobre assuntos de serviço, vi-
sando o aprimoramento dos métodos de trabalho;

XXI - Representar ao Presidente sobre matéria de serviço ou enca-
minhar representação nesse sentido;

VII

VIII -

X
XI

XII

XIII -

XIV
XV

XVI

XVII

XVIII
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IV -

V

VI

IX
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XX II Corresponder-se com as repartições em assuntos de sua com-
petência;

XXIII Aplicar, de acordo com a Presidência, as dotações orçamen-
tárias destinadas ao Tribunal de Contas;

XXIV - Elaborar as comprovações da aplicação das dotações orçamen-
tárias recebidas pelo Tribunal de Contas;

XXV Delegar, ouvida a Presidência, ou Subsecretário, Diretores e
Chefes, atribuições de caráter rotineiro;

XXVI - Exercer outras funções consignadas no Regulamento da Se-
cretaria ou que lhe forem confiadas pelo Plenário ou pela
Presidência.

Art. 37. - Compete ao Subsecretário:
I Substituir o Secretário nas suas faltas ou impedimentos;

II Auxiliar o Secretário no exercício de suas atribuições;
1/1 Exercer as atividades que lhe forem atribuídas no Regulamento

da Secretaria ou que lhe forem confiadas pelo Presidente ou pelo
Secretário;

Art. 38. - Aos Diretores e Chefes em geral compete, sem prejuízo de
suas atribuições específicas:

I - Comparecer diariamente à repartição e manter-se à testa dos
serviços, durante o horário do expediente, e também fora
deste; quando necessário for;

/I - Fiscalizar a freqüência do pessoal e, notadamente, a perma-
nência dos servidores no local de trabalho, durante o horário
do expediente e de serviço extraordinário que for determi-
nado;

III - Manter em ordem os serviços que dirige, de modo a evitar
todo acúmulo e atraso, devendo estudar e por em prática,
com autorização superior, e quando necessário, métodos de
trabalho mais eficientes;

IV - Manter, no recinto de trabalho, a indispensável disciplina;
V - Distribuir, diariamente, aos servidores, os processos recebidos

para instrução e as diferentes tarefas que devem ser execu-
tadas, dando, para o cumprimento desses serviços, prazo ra-
zoável;

VI Orientar e fiscalizar os servidores, na execução das tarefas a
cada um distribuídas;

VII Impedir que os servidores se entrequem, no local de trabalho,
a palestras, leituras e outras ocupações estranhas ao serviço ou
que do mesmo se ausentem, salvo por motivo justo e por
tempo determinado;
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VIII - Impedir a entrada ou permanência, no local de trabalho, de
qualquer pessoa estranha que, à sua entrada, não justifique
interesse legítimo;

IX - Estimular, entre os seus subordinados, por todos os meios, e
principalmente pelo próprio exemplo, o espírito de coopera-
ção e de dedicação ao serviço público;

X - Cumprir e fazer cumprir as disposições legais, regimentais e
regulamentares, bem como as ordens do Presidente e as do
Secretário;

XI Propor ao Secretário a execução de serviços extraordinárioss,
quando conveniente;

XII Apresentar, quando determinado por autoridade superior, re-
latório dos serviços a seu cargo;

XIII - Comunicar à autoridade superior qualquer ocorrência anor-
mal relativa aos serviços, e consultar sobre dúvidas na inter-
pretação de dispositivos legais;

XIV - Propor ou sugerir à autoridade superior quaisquer medidas
concernentes à eficácia dos trabalhos do Tribunal;

XV - Organizar e manter em ordem o arquivo de sua diretoria,
setor ou serviço;

XVI Zelar pelo material do Tribunal em uso no respectivo recinto
de trabalho, bem como pelo asseio e higiene deste;

XVII - Delegar a funcionários habilitados, sob sua imediata res-
ponsabilidade, atribuições de caráter rotineiro, ouvido o Se-
cretário;

XVII I - Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas no Regu-
lamento da Secretaria ou confiadas por superior hierárquico.

Art. 39. - O Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Contas
terá a composição e a classificação que forem estabelecidas em Resolução.

Art. 40. - Os cargos constantes do quadro do Pessoal permanente do
Tribunal serão providos na forma da lei, respeitados os preceitos regimentais e
regulamentares.

Art. 41. - Os direitos, vantagens e deveres dos funciona rios do Tri·
bunal reçer-se-êo pelas normas gerais atinentes aos servidores estaduais, no que
não colidirem com a Lei Orgânica do Tribunal e com este Regimento Interno.

Art. 42. - Os funcionários tomarão posse perante o Secretário, no
prazo de 30 dias contados da publicação do ato no "Diário Oficia/", salvo
prorrogação, por motivo relevante a juízo do Presidente do Tribunal, e que
poderá ser concedida pelo prazo máximo de trinta (30) dias.

Parágrafo 1°- O ato de posse será transcrito em livro especial, assinado
pelo Secretário e pelo funcionário empossado.
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Parágrafo 2° - O funcionário empossado entrará imediatamente no
exerc ício do cargo.

Parágrafo 3° - A posse do Secretário, do Subsecretário e dos Diretores
de Departamento e Divisão será dada pelo Presidente.

Art 43. - O provimento dos cargos de direção e chefia, bem como das

substituições, é de competência do Presidente, por porposta do Secretário.
Art 44. - Os funcionários são obrigados a empregar, dentro de cada

especialidade, o máximo de seus esforços, a fim de que a produção individual
preencha integralmente as exigências do serviço.

Art 45. - Aos funcionários cabe inteira responsabilidade pelas mani-
festações expendidas nos processos e papéis que Ihes forem confiados.

Art 46. - O funcionário, de qualquer categoria, que se recusar a fazer
trabalho a si atribuído em decorrência de suas funções, será punido nos
.termos legais e regimentais.

Art. 47. - Aos funcionários é vedado, sob pena de demissão, patro-
cinar, direta ou indiretamente, interesses de pessoas e entidades sujeitas à
jurisdição do Tribunal.

Art 48. - Por omissão no cumprimento de deveres ou por ação que
venha a transgredí-Ios, os funcionários do Tribunal ficam sujeitos às seguintes
penas disciplinares:

I - Advertência;
/I - Repreensão;

/1/ - Multa;
IV - Suspensão;
V - Destituição de função;

VI - Demissão;
VII - Cassação de aposentadoria e disponibilidade.
Parágrafo 1°- Na aplicação das penalidades, será levado em conta o

disposto no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado e na legislação
específica.

Parágrafo 2° - As penas de advertência, repreensão, multa, ou de sus-
pensão até trinta (30) dias serão aplicadas pelo Presidente, cabendo ao Ple-
nário aplicar as penalidades de maior alcance, previstas no Estatuto dos Fun-
cionários Públicos do Estado e na legislação específica.

Art. 49. - Contra ato disciplinar da Presidência, poderá ser interposto
recurso ao Plenário, sem efeito suspensivo, no prazo de dez dias.

Art. 50. - A pena de advertência será aplicada verbalmente em caso de
negligência, falta de urbanidade e respeito para com qualquer pessoa dentro
da sede do Tribunal, e em caso de sucessivas faltas, que não incidam em
penalidades mais graves, comunicando-se a ocorrência ao setor de pessoal,
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para registro nos assentamentos do funcionário.
Art. 51. - A pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de

desobediência, falta de cumprimento no dever, revelação de despachos ou de
deliberações ainda não dadas à publicidade e nos casos de outras faltas que
não importem em penalidades mais graves.

Art. 52. - Aos funcionários que desrespeitarem o ambiente de traba-
lho com contendas ou discussões, quebrando a ordem, a disciplina e o res-
peito, será aplicada a pena de suspensão por quinze(15) a trinta (30) dias,
indistintamente, sem que se entre na apreciação da causa, que originou a
contenda.

Parágrafo único. - Aos Chefes caberá comunicar imediatamente,ao
Secretário atos dessa natureza, sob pena de incorrerem nas mesmas pena-
lidades impostas neste artigo.

Art. 53. - Aos funcionários é vedado, sob pena de demissão, revelar
segredo de que esteja de posse por força do cargo.

Art. 54. - Caberá aos Diretores de Divisão, aos Chefes de Setor e de

Serviço, a responsabilidade pelo bom andamento dos trabalhos confiados à
sua direção, competindo-Ihes representar ao Secretário, quando tiverem
ciência ou notícia de qualquer irregularidade cometida pelos funcionários que
Ihes são subordinados.

Art. 55. - Aos funcionários compete acatar as determinações da Che-

fia a que estão subordinados, seguindo-lhe a orientação e obedecendo suas
ordens, desde que compatíveis com o cargo.

Parágrafo único. - Qualquer ato de desrespeito e desobediência a
Chefia será considerado falta grave.

Art. 56. - Das penalidades caberá pedido de reconsideração, no prazo
máximo de cinco (5) dias, interrompendo-se o prazo do recurso cabível.

Parágrafo único. - No caso de ser relevada a falta, será cancelada a
pena, mediante anotação, ao lado da lavratura da penalidade, rubricada pelo
Presidente e pelo Secretário.

Art. 57. - O Plenário, por por posta do Presidente ou de qualquer de
seus membros, poderá anistiar o funcionário ao qual tenha sido aplicada pena
de advertência, repreensão, multa ou suspensão.

Parágrafo único. - A concessão da anistia será precedida de parecer do
Presidente.

Art. 58. - O Processo administrativo ocorrerá perante comissão com-
posta de três (3) funcionários, designada pelo Presidente, dentre funcionários
de categoria nunca inferior à do indiciado.

Art. 59. - Caberá processo administrativo sempre que houver apli-
cação das penas de suspensão por mais de trinta (30) dias, destituição de
função, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
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Parágrafo único. - O processo a que responderem o Secretário, o
Subsecretário e os Diretores de Departamento e de Divisão, correrá perante
comissão designada pelo Plenário.

Art 60 . ....,.A qualquer tempo poderá serrequerida revisão do processo
administrativo, desde que se aduzam fatos ou circunstâncias suscetíveis de
justificar a inocência do requerente, e obedecidas as formalidades legais.

Art 61.- Cumpre aos servidores em geral, além da competência espe-
cífica determinada no Regulamento da Secretaria:

I Comparecer diariamente à repartição, à hora regulamentar, e
nela permanecer durante todo o horário do expediente;

li - Executar, com presteza e zêto, e de acordo com as instruções
que haja recebido, as tarefas distribuídas pelos chefes de ser-
viço ou setor e as que devam desempenhar por força de atri-
buição legal;

111 - Atender à convocação para os serviços extraordinários pre-de-
terminados e execute-tos dunmte o horário que for estabele-
cido;

I V - Cumprir as ordens de seus superiores, representando ao Secre-
tário, quando forem manifestamente ilegais;

V - Observar as disposições deste Regimento e do Regulamento da
Secretaria, e as demais disposições legais vigentes;

VI Guardar a necessária discrição em matéria de serviço;
VII Tratar com urbanidade as partes, atendendo-as sem prefe-

rências pessoais;
VIII Manter espírito de cooperação e solidariedade com seus compa-

nheiros de trabalho;
IX - Zelar pela economia do material de expediente e pela conser-

vação das máquinas e utensílios que utilizem durante o tra-
balho;

X Consultar seu superior imediato sobre dúvidas ocorridas em
serviço;

XI Contribuir, na medida de sua capacidade, e com procedimento
digno, para a boa ordem e eficiência dos serviços da Repar-
tição;

XII - Cientificar ao Secretário, antes de entrar em férias, o lugar
onde vai gozá-la5.!.e a ele apresentar-se quando retomar ao ser-
viço;

XIII - Arquivar, na pasta própria, e de caordo com as determinações
de seu chefe, cópia dos seus trabalhos, de modo a facilitar o
perfeito andamento dos serviços;

XIV - Cumprir os prazos que forem determinados pejos chefes, pata
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conclusão dos serviços que lhe forem confiados.
Art. 62. - É vedado aos servidores do Tribunal:

I Retirar, sem prévia permissão do Secretário, qualquer docu-
mento ou objeto existente na Repartição;

II Deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada;
111 Entreter-se, durante as horas de trabalho, em palestra, leituras e

outras atividades estranhas ao serviço;
IV - Exercer comércio, promover ou subscrever listas de donativos,

dentro da Repartição;
V - Deixar de representar sobre ato manifestamente ilegal e cujo

cumprimento lhe caberia;
VI - Deixar de cumprir, por negligência ou rebeldia, as disposições

deste Regimento, do Regulamento da Secretaria, ou qualquer
disposição de lei, a cuja observância esteja obrigado, assim como
as ordens de serviços e determinações de seus superiores.

Art. 63. - Os servidores do Tribunal que exercerem cargos em comis-
são ou de chefia, ou que lidarem com dinheiro ou bens, deverão apresentar ao
Secretário sua declaração de bens, nos termos da lei.

Parágrafo único. - A declaração prevista neste artigo deverá ser atuali-
zada, anualmente, até o dia 30 de abril, comunicando-se, para efeito de ever-
bação, todas as variações patrimoniais ocorridas.

Art. 64. - Os serviços de exame de saúde, exigidos para os funcioná-
rios, serão executados pela Secretaria do Estado de Saúde Pública, na forma
das leis vigentes, sob requisição ou a pedido do Presidente.

Art. 65. - Somente será exigido exame de saúde pela Secretaria de
Estado de Saúde Pública para os funcionários que faltarem ao serviço, por
motivo de moléstia, por mais de três (3) dias.

Art. 66. - Poderão ser abonadas pelo Presidente, mediante informação
do Secretário, até três (3) faltas durante o mês.

s s c ç x o TI
Da Ordem do Serviço

Art. 67. - A Secretaria funcionará todos os dias úteis das sete (7) às
treze (13) horas, exceto aos sábados, quando não haverá expediente.

Parágrafo 1° - Sempre que o ritmo dos trabalhos o exigir, o Presidente
poderá determinar expediente na parte da tarde, reservado para o serviço
interno do Tribunal, utilizando o horário de quinze (15) às dezoito (18)
horas.

Parágrafo 2° - Os funcionários em regime especial de trabalho comple-
tarão seus horários no expediente vespertino.
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Parágrafo 3° - Somente em casos excepcionais, o Presidente poderá
convocar extraordinariamente os funcionários para trabalhos fora do expe-
diente previsto neste artigo.

Parágrafo 4° - Apenas em casos especiais, e por determinação do Presi-
dente, poderá ser utilizado o expediente vespertino no atendimento das par-
tes.

Parágrafo S'- O Presidente, quando achar conveniente, determinará o
encerramento antecipado 'do expediente, suspendendo ou facultando o ponto
nos dias feriados ou datas comemorativas, bem como antecipará ou prorroga-
rá o horário de trabalho.

Art. 68. - Os trabalhos de limpeza deverão ser executados fora das
horas normais do expediente.

Parágrafo único. - O pessoal lotado no setor de Limpeza obedecerá
horário especial, determinsdo pelo Secretário.

Art. 69. ~ Todos os funcionários da Secretaria são diretamente subor-
dinados ao Secretário.

Parágrafo 1°-Aplicam-se aos funcionários que comparecerem ao tra-
balho fora da hora marcada para seu início, ou dele se retirarem, antes do seu
término, sem autorização do Secretário, as penalidades previstas na legislação
vigente.

Parágrafo 2° - Os funcionários que estiverem encarregados de serviços
do Tribunal, fora da Repartição, quer em diligência ou inspeção, terão sua
ausência justificada no cartão de ponto, pelo Secretário.

Art. 70.· - O Secretário expedirá carteira de Identidade funcional com
o visto da Presidência aos membros do Tribunal, Auditores e funcionários.

Parágrafo único. - No caso de extravio, será expedida segunda via,
mediante requerimento do interessado.

Art 71. ~ A Secretaria das Sessões compreende todo o serviço de
assessoria pelas mesmas requerido, o· preparo da pauta, a lavratura de atas e a
elaboração do expediente complementar.

Art. 72. - Todos os papéis encaminhados ao Tribunal serão protoco-
lados, exceção feita para correspondência "reservada", "confidencial", ou
"particular", que será encaminhada intacta ao destinatário.

Art. 73. Os expedientes anônimos não serão recebidos pelo Tri-
bunal.

Art. 74. - Somente às partes interessadas, aos seus procuradores e a
pessoas devidamente credenciadas, serão dadas intorrmções sobre o anda-
mento dos processos, não sendo admitidos, em hipótese alguma, interme-
diários, outros, nem a interferência de funcionários do Tribunal ou de repar-
tições públicas.

Art. 75. - É admitido o uso de siglas para representar a denominação
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do Tribunel de Contas, dos Departamentos técnicos, "bem como dos seus
órgãos internos, as quais deverão ser previamente aprovadas pelo Plenário e
amplamente divulgadas.

CAPITULOU
Do Gabinete da Presidência

Art. 76. - O Gabinete da Presidência, destinado ao auxílio imediato e
direto nas atividades do Presidente do Tribunal, será constitu ido por:

I Um Chefe de Gabinete;
li - Um Assessor;

/li - Um Escriturário;
IV - Um Motorista,
Parágrafo 1°-As funções previstas neste artigo serão exercidas por

funcionários efetivos do Tribunal, designados pelo Presidente, ou por outras
pessoas, mediante contrato ou nomeação em comissão.

Parágrafo 2° - Em qualquer dos casos previstos no parágrafo anterior,
os integrantes do Gabinete dependerão da exclusiva confiança do Presidente,
que poderá substitui-tos quando assim o entender.

Parágrafo 3° - Quando se tratar de contrato, O' término do contrato
não poderá ultrapassar o dia 31 de dezembro.

Parágrafo 4° - Os funcionários do Tribunal que servirem no Gabinete
da Presidência poderão optar entre a remuneração da função e a do cargo que
ocupam em caráter efetivo.

Parágrafo 5° - Antes de transmitir o cargo a seu sucessor, o Presidente
do Tribunal baixará os atos da dispensa dos integrantes do Gabinete da Presi-
dência.

Art. 77. - As atribuições dos integrantes do Gabinete da Presidência
bem como o horário de trabalho dos mesmos, serão estabelecidos pelo Presi-
dente do Tribunal, obedecido um mínimo de seis horas diárias.

Art. 78. - São atribuições do Gabinete da Presidência as seguintes:
I A coordenação externa e interna das relações da Presidência;

II A triagem do expediente a ser submetido ao Presidente;
111 O preparo do expediente a ser despachado e assinado pelo Presi-

dente, quando vinculado à sua exclusiva decisão;
IV - A elaboração e a execução do cerimonial das sessões solenes;
V - A divulgação de todos os assuntos de relevante importância para

o Tribunal;
VI - A representação do Presidente em atos que, por sua importância,

não exijam a presença dele ou de outro Juiz.



-416-

CAPITULO m
Do Gabinete dos Jufzes

Art. 79. - O Gabinete dos Juízes, destinado ao auxílio imediato e
direto nas atividades dos membros do Tribunal de Contas, terá a coordenação
do Vice-Presidente do Tribunal e será constituído pelos Assessores e por um
Motorista.

Parágrafo 1°-Cada juiz, excluído o que estiver no exercício efetivo da
Presidência do Tribunal, terá um Assessor.

Parágrafo 2° - A função de Assessor será exercida por um funcionário
efetivo do Tribunal ou por outra pessoa, mediante contrato ou nomeação em
comissão, cabendo ao Presidente do Tribunal promover a designação ou a
contratação, após solicitação do Juiz interessado, e ao Plenário a nomeação.

Parágrafo 3° -:- Em qualquer dos casos previstos no parágrafo anterior,
o Assessor dependerá da exclusiva confiança do respectivo Juiz, que poderá
substituí-Io, quando assim o entender.

Parágrafo 4° - Os funcionários do Tribunal que servirem no Gabinete
dos JUIZes poderão optar entre a remuneração da função e a do cargo que
ocupam em caráter efetivo.

Art. 80. - As atribuições dos integrantes do Gabinete dos JUIZes, bem
como o horário de trabalho a que estão sujeitos, serão estabelecidos pelos
membros do Tribunal, sendo obrigatória a sua presença às sessões.

Art. 81. - O Presidente colocará à disposição do Gabinete dos JUIZes
um dos motoristas do quadro de pessoal do Tribunal.

TITULOm
Da Competência e da Jurisdição

CAPITULO I
Da Competência

Art. 82. - A competência do Tribunal de Contas decorre de sua con-
dição de órgão destinado à fiscalização financeira e orçamentária, compreen-
dendo a apreciação das contas do Governador do Estado e dos Prefeitos de
todos os Municípios, o desempenho das funçã!s da auditoria sobre as contas
das unidades administrativas dos três Poderes do Estado, autarquias estaduais
e municipais e das Prefeituras Municipais, e o julgamento da regularidade das
contas dos administradores ou demais responsáveis por bens e valores públi-
cos, bem como da legalidade, no âmbito estadual, das concessões iniciais de
aposentadorias, reformas e pensões.

Art. 83. - O Tribunal de Contas dará parecer prévio, no prazo de
sessenta dias, contados da data de entrega no protocolo, sobre as contas que o
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Governador do Estado deverá prestar anualmente à Assembléia Legislativa, no
prazo constitucional ou legal.

Parágrafo único. - Na apreciação das contas do Governador do Es·
tado, e na elaboração do respectivo parecer prévio, serão observadas as nor-
mas constantes deste Regimento.

Parágrafo único. - O disposto neste artigo aplica-se às contas dos ln-
terventores, nomeados para a execução de intervenção do Estado nos Muni-
cípios.

Art 85. - Os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como o
Presidente do Tribunal de Contas terão suas contas prestadas e julgadas de
acordo com as normas legais e as fixadas neste Regimento.

Art. 86. - Compete ao Tribunal de Contas:
I - Exercer as funções de auditoria financeira e orçamentária sobre

as contas das unidades administrativas dos três Poderes do Es-
tado, de todos os Municípios e das autarquias estaduais e muni-
cipais;

II - Julgar da regularidade das contas dos ordenadores da despesa,
administradores e demais responsáveis por bens e valores pú-
blicos;

1/1 - Julgar, no âmbito estadual, da legalidade das concessões iniciais
de aposentadorias, reformas e pensões;

IV - Representar ao Poder Executivo e à Assembléia Legislativa
sobre irregularidades e abusos que verificar no exercício do
controle da administração financeira e orçamentária;

V - Assinar prazo razoável para que o órgão da administração pú-
blica adote as providências necessárias ao exato cumprimento
da lei, se verificar de ofício, ou mediante provocação do Minis-
tério Público ou das Auditorias e demais órgãos auxiliares, a
ilegalidade de qualquer despesa, inclusive decorrente de aber-
tura de créditos adicionais, contratos, aposentadorias, reformas
e pensões;

VI - Sustar a execução do ato, em caso de não atendimento da
determinação do ítem anterior, exceto em relação aos con-
tratos;

VII - Solicitar à Assembléia Legislativa a sustação do ato ou outras
medidas que julgar necessárias ao resguardo dos objetivos le-
gais, em caso de não atendimento da determinação do ítem V,
na hipótese de contrato;

VIII - Velar pela entrega, na forma e nos prazos constitucionais e
legais, das importâncias devidas aos Municípios, deduzíveis da
arrecadação estadual, fiscalizando a aplicação das importâncias
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entregues;
IX Registrar as declarações de bens, na forma da lei e deste Regi-

mento;
X - Examinar, em face das limitações constitucionais, os atos legis-

lativos estaduais e municipais, inclusive das autarquias e órgãos
sujeitos à sua jurisdição, que fixem remuneração do funciona-
lismo civil e militar, dos membros do Poder Judiciários, dos
integrantes do Ministério Público e dos titulares de mandatos
eletivos;

XI - Realizar, nos órgãos sujeitos à sua jurisdição, as inspeções que
julgar necessárias.

Art. 87. - Compete ainda ao Tribunal de Contas:
I Alterar este Regimento;

11 - Organizar seus serviços, prover-lbes os cargos, na forma da lei, e
praticar todos os atos inerentes à vida funcional de seu pessoal
adm inistreti vo;

111 - Eleger, de acordo com o estabelecido em lei e neste Regimento,
o Presidente e o Vice-Presidente, dando-Ihes posse;

IV - Presidir, através de comissão examinadora, a realização de con-
cursos para provimento dos cargos de Subprocurador e Audi-
tor;

VII
VIII

XI
XII

XIII -

V- Conceder licença e férias aos JUIZes, Auditores, Procurador,
Subprocuradores, Secretário e Subsecretário, Chefes de Depar-
tamentos, Chefes de Divisão, Chefes de Serviços e demais servi-
dores;
Propor ao Poder-competente a criação ou extinção de cargos e
a fixação dos respectivos vencimentos, ouvido o Poder Execu-
tivo sobre as repercussões financeiras;
Decidir sobre a incompatibilidade dos JUIZes e Auditores;
Prestar informações aos Poderes Estaduais, exceção feita aos
assuntos de sua economia interna;
Responder, sobre matéria de sua competência, as consultas que
lhe forem feitas em tese, pelos órgãos ou pessoas sujeitas à sua
jurisdição;
Expedir as instruções necessárias à execução de sua Lei Orgâ-
nica, deste Regimento e"de seus atos;
Estabelecer prejulgados, na forma prescrita neste Regimento;
Solicitar ao Governador do Estado a decretação de intervenção
nos Municípios, nos termos da Constituição e da lei;
Orientar, diretamente ou em cooperação com instituições pú-
blicas ou privadas, as pessoas ou órgãos sob sua jurisdição,

VI -

IX -

X
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quanto ao controle externo da administração, financeira e orça-
mentária do Estado e dos Municípios;

VIV - Apresentar projetos de lei sobre matéria de sua competência;
XV Apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder

Público;
XVI - Exercer todos os poderes que, explícita ou implicitamente, lhe

forem conferidos na ordem constitucional, na legislação federal
ou estadual e neste Regimento.

Parágrafo único. - Quando o Tribunal de Contas, no exercício de suas
atribuições, verificar a existência de atos que constituam crime ou infrações
político-administrativos, representará, através do Ministério Público, aos ór-
gãos competentes, dando ciência da representação ao Ministério da Justiça e
aos Poderes Executivo e Legislativo doEstado.

CAPtruLo n
Da Jurisdição

Art 88. - O Tribunal de Contas tem jurisdição própria e privativa
sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência, a qual abrange todo
aquele que arrecadar ou gerir dinheiros, valores e' bens um e outros -res-
pendem, bem como, quando houver expressa disposição legal, os administra-
dores de outras entidades.

Parágrafo único. - A jurisdição do Tribunal de Contas abrange tem-
bém os herdeiros, fiadores e representantes dos responsáveis.

Art. 89. - Estão sujeitos à tomada de contas, e só por ato do Tribunal
de Contas podem ser liberados de sua responsabilidade:

I Os ordenadores de despesas;
II As pessoas enquadradas no artigo 82;

111 Todos os servidores públicos civis ou militares e qualquer pessoa
ou entidade, ainda que não estipendiada pelos cofres públicos,
que derem causa à perda, subtração, extravio ou estrago de va-
lores, bens e material do Estado ou dos Municípios, inclusive de
suas autarquias, pelos quais um e outros sejam responsáveis;

IV - As pessoas ou entidades que utilizem dinheiros públicos decor-
rentes de auxílios e subvenções estaduais ou municipais, a qual-
quer título;

V - Todos quantos, por expressa disposição de lei, lhe devam prestar
contas.
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rmno IV - Dos Processos
PARTE I - Das Normas Gerais

CAPfruLoI
Da Tramitação

Art. 90. - No mesmo dia do recebimento, serão protocolados e au-
tuados na Secretaria, os papéis e processos apresentados ao Tribunal.

Parágrafo 10
_ Os papéis de natureza reservada serão protocolados em

livro especial.
Parágrafo 20

- Não estão sujeitos à autuação os papéis que não depen-
dam de estudo e informação.

Parágrafo 30
- Os processos receberão números próprios de protocolo,

abrindo-se fichas de controle e movimentação no Tribunal.
Parágrafo 40

- Ao setor incumbido dos serviços de protocolo, caberá
numerar e rubricar todas as folhas do processo, antes de qualquer movi-
mentação.

Art. 91. - Após protocolados e autuados, os processos serão imediata-
mente remetidos pelo Protocolo ao setor competente, para efeito de distri-
buição:

I - Ao Presidente, quando se tratar de assunto sujeito à sua delibe-
ração ou do Plenário;

li - À Auditoria, quando se tratar de prestação de contas, exceção
feita à do Governo do Estado;

111 - Ao Departamento Técnico, quando se tratar da aposentadoria,
pensão, reforma, orçamento, créditos adicionais, transferência de
dotações, contratos e fixação de remuneração.

Parágrafo único. - A distribuição de que trata este artigo é automá-
tica, independendo de qualquer despacho de encaminhamento, e será feita
através de protocolo interno.

Art. 92. - A distribuição dos processos entre os Auditores far-se-á
mediante rodízio sistemático, por natureza do feito.

Parágrafo ,0 - Distribuir-se-ão à mesma Auditoria, por dependência, os
feitos que se relacionem com outros a ela já distribuídos.

Parágrafo 20
- No caso de impedimento ou suspeição de Auditor, far-

se-á nova distribuição, mediante compensação posterior.
Parágrafo 30

- OAuditor que se considerar suspeito ou impedido escla-
recerá o motivo, salvo se for este a respeito de natureza íntima, cabendo à
Presidência deliberar sobre o mesmo.

Art. 93. - Os processos que, em decorrência de ordem legal ou regula·
mentar, tiverem origem no Tribunal, resultarão de expediente da Secretaria,
da Auditoria, do Ministério Público ou de determinação do Presidente ou do
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Plenário.
Art 94. - Os termos e atos processuais, exarados sempre em ordem

cronológica, conterão somente o indispensável à realização da sua finalidade,
não sendo admitidas entrelinhas, rasuras ou emendas não ressalvadas.

Art. 95. - Os processos não podem sair do Tribunal, sob pena de
responsabilidade de quem o consentir, salvo quando:

I Para o Relator e demais Juízes;
1I - Para a Procuradaria;

/li - Para os Auditores;
IV - Para diligências ou inspeções e
V - Por necessidade de serviço, mediante autorização expressa do

Secretário.
Art. 96. - Às partes é facultado examinar e consultar, na Secretaria,

os processos de seu interesse, sendo-lhos vedado lançar nos autos qualquer
anotação ou assinalação.

Art. 97. - Nenhum documento pode ser juntado, desentranhado,
apensado ou desapensado sem que disso conste nos autos, lavrado no ato.

CAPtruw 11
Da Instrução

Art. 98. - Todos os processos serão informados pelo Departamento
Técnico, tendo em vista Leis, Regulamentos e Instruções que devam ser obser-
vados, de modo a se verificar a legalidade material e formal dos Atos a que
eles se refiram.

Parágrafo único. - Não se incluem neste artigo os processos adminis-
trativos, a prestação de contas do Governo do Estado e aqueles que, pela sua
natureza, independem da informação dos setores técnicos.

Art 99. - As informações ou pareceres dos funcionários do Depar-
tamento Técnico, no preparo dos atos e processos, deverão constar do se-
guinte:

I a descrição com fidelidade, do conteúdo do ato ou processo,
indicando a legislação a que os mesmos se reportem;
indicação. precisa de todas as ocorrências que interessem ao
assunto;

III - demonstração de todos os elementos contábeis que serviram de
base ao seu levantamento e

IV - conclusão, opinando a respeito, quando se tratar de parecer.
Art 100 - A distribuição dos processos aos funcionários será feita a

critério dos Chefes dos Setores, mediante fixação do prazo para conclusão do
serviço, prazo esse que não ultrapassará a 15 dias úteis.

"
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Parágrafo 1°- Os Chefes de Setor poderão prorrogar o prazo inicial-
mente fixado, por solicitação escrita do funcionário, não podendo a prorroga-
ção ultrapassar a 15 dias úteis.

Parágrafo 2° - Pelo não cumprimento do prazo, o Tribunal poderá
aplicar ao funcionário responsável multa de até 30% sobre os seus vencimen-
tos mensais.

Art 101 - Se os funcionários incumbidos de informar entenderem que
o processo csrece de algum dado ou providência preliminar indispensável à
sua conveniente instrução, por intermédio dos seus chefes imediatos fá·lo-ão
saber ao Secretário, que decidirá sobre o assunto.

Parágrafo 1°-Nas prestações de contas, as solicitações serão encami-
nhadas ao Auditor, a quem caberá decidir.

Parágrafo 2° - Sempre que as providências necessárias fugirem à alçada
do Secretário ou do Auditor, os autos serão encaminhados à Presidência.

Art 102 - Os processos de prestação de contas, exceção feita às contas
do Governo do Estado, serão instruídos pelos Auditores, mediante infor-
mação prévia dos Setores do Departamento Técnico.

Parágrafo único. - Distribuídos os processos à Auditoria, o Setor auxi-
liar, mediante protocolo interno, os encaminhará, para fins de informação
prévia, aos Setores do Departamento Técnico, independente de qualquer des-
pacho.

Art. 103 - Os Auditores instruirão periodicamente as prestações de
contas que Ihes forem distribuídas, devendo, no prazo de 9 (nove) meses do
recebimento da última prestação de contas do ano, ou da data em que se
esgotar o prazo de sua remessa, encerrar dita instrução e apresentar circuns-
tanciado Relatório que possibilite o julgamento da matéria.

Parágrafo 1°-Quando o processo não comportar prestação de contas
parcial, o prazo de 9 meses será contado da data do recebimento da prestação
de contas pelo Tribunal de Contas.

Parágrafo 2° - Nas prestações de contas das Prefeituras Municipais, o
prazo para encerramento da instrução do processo é de 120 (cento e vinte)
dias, contados da data de entrega dos balanços anuais no Protocolo do Tri-
bunal de Contas, ou da data em que se esgotou o prazo para sua remessa.

Parágrafo 3° - A Auditoria manterá fichário atualizado das prestações
de contas dos 6rgãos sob jurisdição do Tribunal de Contas, cabendo-lhe co-
municar à Presidência quais aqueles que deixaram de remetê-Ias no prazo
legal, para as medidas cabíveis.

Art 104 - Considera-se encerrada a instruçõo do feito com o Relatório
Final da Auditoria, que deverá ser circunstanciado e conclusivo.

Art. 105 - Não sendo cumprido o prazo indicado nos artigos ante-
riores, o Tribunal de Contas poderá aplicar ao Auditor responsável multa até



-423-

30% de seus vencimentos mensais.
Art 106 - Na instrução dos processos de prestação de contas, consti-

tuem formalidades essenciais:
I Exame pelo Departamento Técnico;

II Notificação das Partes para prestarem esclarecimentos ou supri-
rem omissões, quando for o caso;

III - Relatório da Auditoria.
Art. 107 - Os processos relativos à aposentadoria, pensões, reformas,

orçamentos, créditos adicionais, transferência de dotações, contratos e fi-
xação de remuneração, serão instru ídos apenas com as informações do Depar-
tamento Técnico.

Art 108 - A instrução poderá ser reaberta:
I A pedido do Ministério Público;

II - A pedido do Juiz-Reletor:
III - Por decisão do Plenário.
Art. 109 - Reaberta a instrução, o processo, quando se tratar de pres-

tação de contas, volta ao Auditor que a presidiu, para que promova as dili-
gências necessárias ao esclarecimento das dúvidas pendentes, apresentando, na
conclusão de seu trabalho, Relatório Complementar; nos demais casos, a Pre-
sidência determinará as providências necessárias.

Art. 110 - Quando o pedido de reabertura de instrução originar-se do
Juiz-Reletor ou de Plenário, deverá, desde logo, ser solicitada nova audiência
da Procuradoria, se o caso exigir.

Art. 111 - A Presidência, ao devolver o processo ao Auditor na reaber-
tura da instrução, fixará prazo para a conclusão dos trabalhos de acordo com
a natureza das diligências requeridas, prazo esse que não ultrapassará 30 dias e
que poderá ser prorrogado por solicitação escrita do Auditor, no máximo por
mais 15 dias.

Art. 112 - O Departamento Técnico dará prioridade às informações
decorrentes de reabertura da instrução

CAPfrULOill
Das Diligências

Art. 113 - Aos Auditores e ao Secretário, por solicitação do Depar-
tamento Técnico, cabe promover as diligências necessárias à perfeita instrução
do processo, antes de ser feita a conclusão ao Plenário para julgamento,
podendo, para isto, dirigir-se a qualquer repartição, no sentido de obter os
esclarecimentos e documentos que julgarem indispensáveis.

Parágrafo único. - Caberá ao Secretário determinar a saída de fun-
cionário credenciado para efetuar diligência fora da sede.
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Art. 114"';' Na realização das diligências, o funcionário do Tribunal de
Contas poderá requisitar quaisquer processos, documentos ou papéis necessá-
rios ao seu trabalho e, sempre que não for atendido, deverá comunicar o fato
ao seu superior hierárquico, para as providências cabíveis.

Art. 115 - A documentação coletada, como decorrência da diligência,
deverá ser anexada ao processo respectivo, mediante termo.

Art. 116 - Todos os informes e declarações resultantes de diligência
deverão ser tomados por termo, do qual constará, além da assinatura do
funcionário que efetivou a diligência, a assinatura da pessoa que informou ou
prestou declaração.

Art. 117 - As diligências suspenderão os prazos dados para a infor-
mação do Departamento Técnico, mas não interromperão o prazo para tér-
mino da instrução.

Art. 118 - As diligências, na fase da Instrução processual, só poderão
ser determinadas pelos Auditores e pelo Secretário, devendo ser fixado prazo
para a conclusão dos trabalhos, de acordo com a natureza dos mesmos.

Parágrafo único. - O prazo poderá ser dilatado a critério de quem
ordenou, por solicitação escrita do funcionário que executa a diligência.

Art. 119 - As diligências decorrentes de reabertura da Instrução serão
determinadas pela Presidência, eplicsndo-se-lbes, no que couber, o disposto
neste capítulo.

Parágrafo único. - As diligências de que trata este artigo interrompe-
rão os prazos dados à Procuradoria e ao Juiz-Relator.

CAPfruLOIV
Das Inspeções

Art 120 - No exercício de sua auditoria financeira, o Tribunal reali-
zará, nos órgãos sujeitos à sua jurisdição, as inspeções que julgar necessárias.

Art. 121 - As inspeções somente serão realizadas por iniciativa da Au-
ditoria ou do Plenário, no primeiro caso cientificado este através da Presi-
dência.

Art. 122 - Nenhum processo, documento ou informação, poderá ser
sonegado ao Tribunal em suas inspeções, sob qualquer pretexto.

Parágrafo 1°-Em caso de sonegação, o Auditor, a quem couber presi-
dir a inspeção, comunicará o fato à Presidência, que deverá assinar prazo para
a apresentação da documentação ou informação desejadas e, não sendo aten-
dida, comunicará o fato ao Plenário, para as medidas cabíveis.

Parágrafo 2° - Se, de qualquer modo, o Tribunal não vier a ser aten-
dido, o fato será comunicado ao Poder Legislativo, sujeitando-se as autori-
dades responsáveis às penalidades aplicáveis.
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Art. 123 - As inspeções serão sempre presididas por um Auditor e,
segundo a oportunidade de sua realização, poderão ser:

I Ordinárias;
11 - De rotina;

11I - Extraordinárias.
Art 124 - As inspeções ordinárias teria por fim esclarecer omissões

verificadas e devidamente levantadas, no exame e controle dos documentos e
processos encaminhados ao Tribunal, e cuja solução independa de simples
diligência, bem como se destinam a apurar irregularidades, cuja retevêncie e
gravidade exijam exame mais detido e aprofundado.

Art. 125 - As inspeções de rotina terão por fim o acompanhamento
sistemático da execução financeira e orçamentária, bem como a verificação da
fiel e regular execução de contratos celebrados pelas administrações estadual e
municipal.

Parágrafo 1° - As inspeções de rotina serão determinadas mediante sor-
teio em Plenário, entre os órgãos sujeitos à jurisdição do Tribunal.

Parágrafo 2° - As inspeções de rotina serão realizadas segundo Planos
de Inspeção e mediante Questionários, atendidos em Relat6rios que con-
substanciarão os resultados.

Parágrafo 3° - Os órgãos a serem inspecionados serão os escolhidos
mediante sorteio, por proposta da Presidência ao Plenário levando-se em con-
ta as disponibilidades financeiras do Tribunal e o acúmulo de serviço.

Parágrafo 4° - O sorteio abrangerá os 6rgãos estaduais e municipais,
cabendo a distribuição aos Auditores, através de rodtzio.

Parágrafo s: - Aos Planos de Inspeção e Questionários poderão ser
acrescentados quesitos especiais, decorrentes das csrectertstices peculiares do
6rgão inspecionado, e das ocorrências nele constatadas.

Art. 126 - As inspeções extraordinárias serão realizadas para apurar
denúncias formuladas em termos legais, ou a requerimento dos Juízes, da
Auditoria e da Procuradoria, e sempre determinadas pelo Plenário.

Art. 127 - O Relatório Final da inspeção deverá ser conclusivo, com a
indicação das falhas e omissões encontradas, especificando, quando for o
caso, as irregularidades e ilegalidades que determinem o enquadramento do
responsável na legislação específica vigente.

Art. 128 - O A to que determinar a inspeção assinalará, também, prazo
para sua realização e encaminhamento do Relatório conclusivo, ficando a
prorrogação do mesmo na dependência de deliberação do Plenário.

Art 129 - Fica vedado aos Juízes, aos Auditores, aos membros do
Ministério Público e aos funcionários, antecipar ou divulgar qualquer infor-
mação sobre matéria objeto de inspeção, antes do pronunciamento final do
Plenário.
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Art. 130 - Às inspeções de rotina caberá também orientar o Órgão
inspecionado, quanto às exigências do Tribunal relativas às normas de tlsce-
lização financeira e orçamentária.

Art. 131 - Os funcionários credenciados para a inspeção deverão datar
e rubricar todos os elementos que serviram de base ao seu trabalho, inclusive
os livros Caixa, Razão, Diário e Empenho.

Parágrafo único. - Os elementos colhidos no curso da Inspeção serão
autuados pela Auditoria em ordem cronológica.

Art. 132 - Sempre que a inspeção concluir pela existêncl« de irregu-
laridades ou ilegalidades, após o Parecer da Procuradoria os lndicisdos serão
notificados a apresentar defesa, no prazo de quinze dias contados da última
publicação do respectivo edital no "Diário Oticiet" do Estado, publicação essa
que deverá ser feita três vezes no prazo de dez dias.

Parágrafo único. - Independentemente da publicação no "Diário Ofi·
ele!" do Estado, ou em outros órgãos da imprensa, os interessados poderão ser
notificados mediante expediente, contra recibo, caso em que o prazo, para
defesa, será contado a partir da data de recepção do expediente encaminhado,
aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 333 e 336 deste Regimento

CAPfruLov

Da Audiência da Procuradoria

Art. 133 - É obrigéltÚriaa audiência da Procuradoria:
I Nos processos de prestação de contas, exceção feita às contas

do Govemo do Estado;
/I - Nos processos de cadastramento de orçamentos, créditos adio

cionais, transferência de dotações, contratos e fixação de remu-
neração;

III - Nos processos relativos a aposentadorias, pensões e reformas;
I V - Nos processos administrativos;
V - Nas tomadas de contas;

VI - Nos processos- relativos às inspeções;
VII - Nos recursos;

VIII - Quando o Plenário o decidir.
Art. 134 - Em todos os feitos, nos quais lhe caiba funcionar, a Procu-

radoria será a última a ser ouvida, antes do julgamento, a não ser quando se
trate de recurso interposto pelo próprio Ministério Público.

Art. 135 - Se, depois do pronunciamento da Procuradoria, novos do-
cumentos ou alegações das partes se produzirem, terá o Ministério Público
vista dos autos, para falar sobre o acrescido.
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Parágrafo 1°- Em caso de urgência, incluído o processo na Ordem do
Dia, a vista será dada em sessão, após o Relatório.

Parágrafo 2° - Proceder-se-é da mesma forma se a juntada for feita em
sessão.

Art. 136 - Nos pareceres finais, os Procuradores pronunciar-se-ão so-
bre o mérito do processo, após a matéria preliminar que venham a suscitar.

Art. 137 - A Procuradoria terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias
para apresentar parecer, a contar da data do recebimento dos autos, na sua
Secretaria.

Parágrafo 1°- O prazo deste artigo prorrogar-se-á por igual período,
apenas uma vez, por despacho do Procurador, mediante solicitação escrita dos
Subprocuradores, justificada nos autos, ao Procurador.

Parágrafo 2° - Em se tratando de parecer do Procurador, essa prorroga-
ção será feita por ele próprio, mediante justificativa nos autos.

Art. 138 - Antes do parecer a Procuradoria poderá:
I Pedir a reabertura da instrução nos processos de prestação de

contas;
1/ - Requerer ao Presidente do Tribunal:

a) nova informação do Departamento Técnico, a fim de aduzir as
informações complementares ou elucidativas que entender con-
venientementes;

b) a realização de diligências para colete de dados e informações
que lhe pareçam indispensáveis;

c) a realização de alguma providência ordenatória ou saneadora
do processo;

d) novo pronunciamento da Auditoria.
Parágrafo 1°- Concretizadas as hipóteses deste artigo será interrompi-

do o prazo previsto no artigo anterior.
Parágrafo 2° - A Presidência poderá solicitar manifestação do Plenário

quanto ao deferimento ou não das diligências requeridas pelo Procurador
quando julgar necessário.

Art. 139 - Todos os processos somente serão encaminhados a Procura-
doria através despacho da Presidência.

Art. 140 - A Procuradoria poderá propor ao Tribunal o arquivamento
dos processos, cujo objeto tenha perecido.

Art. 141 - Nos assuntos afetos à Presidência do Tribunal, esta poderá
solicitar a audiência da Procuradoria.
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PARTEll
Das Nonnas Especiais

CAPÍI1JLO I
Aposentadorias, Pensões e Reformas

Art. 142 - Os processos relativos a Aposentadorias, Reformas e Pen-
sões, após protocolados e autuados, serão distribuídos pelo setor competente
ao Departamento Técnico, independente de qualquer despacho.

Art. 143- Os processos alusivos a aposentadorias e reformas serão
informados relativamente aos dispositivos legais, que fixaram vencimentos e
vantagens assegurados aos beneficiários, bem como quanto ao cálculo dos
proventos, ao cumprimento dos dispositivos legais e'normss do Tribunal per-
tinentes ao assunto.

Art. 144- Nos processos pertinentes a pensões, a informação do De-
partamento Técnico esclarecerá se o ato emanou de autoridade competente,
se foi publicado, se estão em vigor os dispositivos invocados para a sua prática
e se tiveram correta e efetiva aplicação na espécie.

Art. 145- Após informados pelo Departamento Técnico, os processos
serão remetidos à Presidência, para encaminhamento à Procuradoria.

Art. 146- O Tribunal só julgará da legalidade das concessões iniciais
de aposentadoria, reformas e pensões, independendo de sua decisão as me-
Ihorias posteriores.

Parágrafo único. - Não serêo consideradas melhorias as retificações no
valor dos proventos ou benefícios decorrentes de revisão no cálculo que os
fixou.

CAPITUW 11
Dos Cadastramentos

Art. 147- Para efeito de cadastramento os Poderes Executivo e Legis-
lativo do Estado e dos Municípios e as Autarquias Estaduais e Municipais
remeterão ao Tribunal, antes de sua execução, cópia autenticada da Lei Orça-
mentária anual e seus anexos, cópias autenticadas dos Orçamentos plurianuais
de investimentos.: cópia autenticada dos atos de autorização e abertura de
créditos adicionais e das transferências de dotações, uma via dos contratos e
cópia autenticada dos atos que fixem remuneração do funcionalismo civil e
militar, membros do Poder Judiciário, integrantes do Ministério Público e
titulares de mandatos eletivos, sendo, para estes atos, o.prezo de remessa ao
Tribunal, de 15dias após a sua publicação.

Parágrafo 1°-Os processos referentes aos assuntos relacionados neste
artigo serão informados pelo Departamento Técnico na forma determinada
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neste Regimento, recebendo sempre manifestação da Procuradoria.
Parágrafo 2° .: A distribuição destes processos ao Departamento

Técnico será feita por portocolo interno, independente de qualquer despacho.
Parágrafo 3° - Após informados pelo Departamento Técnico, os pro-

cessos serão remetidos à Presidência para encaminhamento à Procuradoria.
Art. 148 - O cadastramento será feito por despacho fundamentado do

Juiz a quem foi distribuído o feito e homologado pelo Plenário.
Parágrafo único. - Sempre que o Juiz Relator discordar do Parecer da

Procuradoria ou julgar necessário poderá transformar o despacho em Rela-
tório para julgamento do Plenário.

Art. 149 - O Plenário poderá delegar competência à Presidência para
cadastrar os processos julgados em ordem pela Procuradoria, independente da
distribuição aos Juízes e de homologação .

.SEÇÃOI
Orçamentos

Art. 150 - Somente serão cadastrados no Tribunal os orçamentos re-
cebidos até o dia 30 de abril do exercício a que se referem.

Parágrafo 1°- Os orçamentos recebidos fora do prazo estipulado neste
neste artigo, após informação do Departamento Técnico e parecer da Procu-
radoria, serão anexados ao processo de prestação de contas, para apreciação
conjunta.

Parágrafo 2° - Sempre que, nos processos de que trata este artigo, o
parecer da Procuradoria concluir pela existência de ilegalidade os orçamentos
serão examinados pelo Plenário nos termos deste Regimento.

Art. 151 - Ao informar nos processos relativos a orçamentos, o
Departamento Técnico verificará se foram cumpridas todas as exigências pre-
vistas na Constituição e na Legislação financeira vigente, inclusive nos anexos
que deverão integrar ou acompanhar a Lei Orçamentária e os orçamentos
plurianuais de investimentos.

sscçao n
Créditos Adicionais

Art: 152 - Somente serão cadastrados os créditos adicionais que cum-
prirem as exigências da Constituição eda legislação financeira vigente, e que
forem recebidos no Tribunal até 90 dias após a assinatura dos respectivos atos
de abertura.

Parágrafo único. - Os créditos adicionais recebidos no Tribunal fora
do prazo estipulado neste artigo serão, após informação do Departamento
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Técnico e parecer da Procuradoria, anexados à prestação de contas, para
apreciação conjunta, aplicando-se, no que couber, o disposto nos parágrafos
primeiro e segundo do art. 150.

Art 153 - Os processos relativos a cadastramento de créditos adi-
cionais serão informados pelo Departamento Técnico, que levará em conta:

I Natureza do Crédito Adicional;
" Exigências constitucionais e legais para sua validade;

III Prazo da vigência.

sscçxom
Das Transferências de dotações

Art. 154 - Somente serão cadastradas as Transferências de Dotações
que comprovem as exigências constitucionais e legais e que forem recebidas
no Tribunal até 90 dias, contados da data da sua efetivação, aplicando-se, no
que couber, o disposto nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 150.

Art; 155 - Ao informar os processos pertinentes as Transferências de
Dotações, o Departamento Técnico observará, além do cumprimento das exi-
gências legais para sua validade, 8. existência de limite de valores para dar
cobertura às mesmas, bem como as alterações ocasionadas no orçamento pelas
referidas transferências.

SEcçAoIV
Dos Contratos

Art. 156 - Para julgamento da legalidade dos contratos o Tribunal
verificará:

I - Se foram precedidos de ticitsçêo, quando exigida por lei;
" Se foram celebrados por órgãos e autoridades competentes e se

as partes são legítimas e bem representadas;
11I - Se guardaram obediência às disposições legais reguladoras da es-

pécie;
I V - Se foram previamente empenhados.
Parágrafo 1°-Nos contratos cuja execução deva ocorrer ou com-

pletar-se em exercício ou exercícios futuros, o Tribunal também verificará se
houve lei autorizando o compromisso e fixando os montantes das verbas
correspondentes nor orçamentos anuais futuros.

Parágrafo 2° - A contratação de pessoal deverá ser acompanhada dos
elementos que demonstrem o atendimento de todas as exigências legais, inclu-
sive declaração positiva ou negativa de acumulação de cargos.

Art. 157 - Ao examinar os contratos o Departamento Técnico verifi-
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cará, além do cumprimento das determinações legais, a existência de saldo nas
verbas correspondentes para dar cobertura às obrigações contratuais, e se o
empenho foi feito na verba própria.

Art. 158 - Após parecer da Procuradoria o Processo será distribuído
em Plenário para julgamento.

Parágrafo 1°- Julgado legal o contrato, a Secretaria certificará em uma
das vias o seu cadastramento, devolvendo-a ao interessado.

Parágrafo 2° - Julgado ilegal o contrato, o Tribunal deverá:
I - Assinar, na própria Resolução do julgamento, prazo para que o

Órgão da administração pública adote as providências necessárias
ao exato cumprimento da Lei;

/I - Em caso de não atendimento, solicitar ao Poder Legislativo que
determine a sustação da execução do ato ou outras medidas ne-
cessárias para o resguardo dos objetivos legais.

Parágrafo 3° - No caso do ítem I do parágrafo anterior, será remetida
uma das vias da Resolução ao órgão interessado, cabendo à- Secretaria certi-
ficar a expiração do prazo sem que tenham sido adotadas as providências
ordenadas para que o Plenário determine as medidas previstas no ítem /I do
parágrafo segundo.

Art. 159 - O Tribunal não exigirá forma solene:
I - Nos contratos de fornecimento ou de serviços de terceiros,

quando a prestação a cargo dos contratados tiver de ser integral-
mente cumprida antes do pagamento total do preço;

II - Nos contratos de pessoal temporário para obras ou desempenho
de função extrsnumerérls de natureza técnica ou especializada,
cujo valor não exceder dois salários mínimos da região.

Parágrafo único. - Nos casos dos ítens I e /I, o Tribunal verificará:
I Se o compromisso se acha perfeitamente esclarecido, e especi-

ficado corretamente o valor correspondente;
II Se foi expedida a nata de empenho correspondente.
Art. 160 - As disposições desta secção se aplicam aos convênios, acor-

dos, ajustes e outros atos que guardem analogia com os contratos, desde que
tratem de matéria financeira ou orçamentária .

.Art. 161 - No exercício da fiscalização financeira e orçamentária o
Tribunal verificará se a execução dos contratos foi precedida da remessa de
uma das vias ao seu controle, para efeito 'de cadastramento.

Parágrafo único. ~ Quando se tratar de contratação de pessoal, deverá
verificar se o pagamento do contrato foi precedido de prova da remessa de
uma das vias ao seu controle, para efeito de cadastramento.

Parágrafo único. ~ Quando se tratar de contratação de pessoal, deverá
verificar se o pagamento do contrato foi precedido de prova da remessa de
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uma das vias ao Tribunal, acompanhada de todos os elementos que demons-
trem o atendimento às exigências legais, inclusive declaração positiva ou nega-
tiva de acumulação de cargos.

SECÇÃOV
Dos Atos que fixam remuneração

Art. 162 - O Tribunal examinará os atos legislativos estaduais e muni-
cipais, inclusive das autarquias e órgãos sujeitos à sua jurisdição que fixem
remuneração do funcionalismo civil e militar, membros do Poder Judiciário,
integrantes do Ministério Público e titulares de mandatos eletivos em face das
limitações constitucionais.

Art. 163 - Os processos relativos aos atos mencionados no artigo ante-
rior, deverão ser encaminhados diretamente à Procuradoria para manifestação.

Art. 164 - Julgado ilegal o ato, a decisão deve sercomunicada imedia-
tamente ao interessado para sustação de pagamento correspondente, e adoção
de outras medidas cabfveis.

CAPÍI1JWm
Da Prestação de Contas das Unidades
Administrativas dos Poderes Estaduais

Art. 165 - As prestações de contas das unidades administrativas dos
Poderes estaduais serão remetidas ao Tribunal- de Contas, na forma de balan-
cetes trimestrais, até o dia 30 do mês subseqüente ao trimestre vencido,
acompanhadas da respectiva comprovação da Receita e da Despesa, acusando,
se houver, o saldo disponfvel, e anexando ao levantamento anual das contas o
balance te do último trimestre.

Parágrafo único. - No caso de não recebimento de qualquer quota, os
responsáveis ficam obrigados a comunicar a ocorrência ao Tribunal, no prazo
referido neste artigo, sendo que a prestação de contas referente às quotas
recebidas com atraso será uma só,sempre,porém,até o dia 30 do mês seguinte
aO do respectivo recebimento.

Art 166 - Os processos referidos neste capftulo serão instrufdos com
os comprovantes originais de receita e despesa, devidamente relacionados e
com o respectivo balancete, no qual constará:

I - Nome da entidade que presta contas;
/I - Importância recebida classificada por elementos e indicada a res-

pectiva data do recebimento;
II1 Despesa efetuada, devidamente classificada por elementos;
IV - Saldo, se houver;
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v - Data e assinatura do responsável.
Parágrafo único. - Na demonstração anual que acompanha a prestação

de contas do último trimestre, deve ser anexada prova de recolhimento do
saldo, se houver.

Art. 167 - A documentação da despesa deverá ser agrupada pelas do-
tações orçamentárias no mínimo por elemento, e- visada pelo dirigente da
entidade que presta contas.

Art. .168 - Não serão aceitos documentos que apresentarem alte-
rações, emendas ou rasuras, que Ihes prejudiquem a clareza, sem a devida
ressalva, feita por quem de direito.

Art. 169 -- Os documentos que, pelas suas reduzidas dimensões, difi-
cultem a montagem dos processos, somente serão recebidos no Tribunal se
colados em folha de tamanho maior, respeitadas, entretanto, as anotações
existentes no verso.

Art. 170 - Somente será considerada hábil a documentação de despesa
que contiver, além da prova de empenho prévio, declaração de que o material
foi recebido ou o serviço foi prestado, conforme o caso, bem como da exis-
tência de licitação, quando a lei o exigir.

Parágrafo 1°-Nos recibos de aquisição de material em que não houver
discriminação de unidade e valor, será sempre exigida a apresentação da res-
pectiva nota fiscal.

Parágrafo 2° - Não serão admitidos comprovantes de serviços prestados
em que não for especificada a natureza dos mesmos.

Art. 171 - Quando se tratar de despesa miúda e de pronto pagamento
de valor inferior a 20% do salário mínimo da região, admite-se a comprovação
mediante simples nota de venda ou recibo do funcionário que efetuou a
despesa, desde que devidamente visados pelo dirigente da entidade.

Parágrafo único - Não serão aceitas comprovações mediante simples
talões de registradora, exceção feita para despesas relativas à utilização de
correios e telégrafos.

Arr. 172 - Caracterizará a data da aplicação da despesa a da emissão
do recibo.

Art. 173 - Os processos de prestação de contas referidos neste cepi-
tulo serão informados pelo Departamento Técnico, que, em parecer con-
clusivo, evidenciará:

I - Previsão orçamentária e créditos adicionais que originaram a des-
pesa;

II Valor transferido à entidade, com sua respectiva classificação e
data da transferência;

111 - Despesa efetuada, classificada por elementos demonstrando-se se
foram obedecidos os limites da autorização legal;
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IV - Resultado do exame da documentação comprobatória da des-
pesa, .evidenciando além da correção dos comprovartes o cum-
primento das exigências legais pertinentes à espécie;

V - Posição do saldo, se houver, e se o mesmo foi recolhido;
VI - Parecer contábil conclusivo, quanto à regularidade das contas.
Art. 174 - O prazo para instrução processual das contas referidas neste

capítulo é de nove meses contados do recebimento da última prestação de
contas do ano ou da data em que se esgotar o prazo da sua remessa.

Art. 175 - Caberá ao Auditor presidir a instrução processual deter-
minando o prazo para parecer final do Departamento Técnico.

Parágrafo único. - As prestações de contas trimestrais serão instruídas
desde logo pelo Auditor, efetuando-se o preparo final dos autos após a re-
messada prestação de contas anual.

Art 176 - No curso da instrução, o Auditor a quem foi distribuído o
processo ordenará as diligências necessárias para saneamento dos autos, po-
dendo intimar as partes para regularizar a sua prestação de contas.

Art_ 177 - Encerrada a fase de instrução, nenhum documento será
recebido no Tribunal relativamente às contas, salvo no prazo dado às partes
para defesa. .

Art 178 - A instrução dos processos relacionados neste artigo en-
cerra-se com o Relatório do Auditor, que deverá ser circunstanciado e con-
clusivo.

Art. 179 - Após o Relatório do auditor, os autos serão encaminhados
à Procuradoria, para parecer.

Art 180 - Sempre que o Relatório do Auditor concluir pela irregula-
ridade das contas, a parte interessada deverá ser citada, após o Parecer da
Procuradoria, para apresentar defesa no prazo de 10 dias.

Parágrafo 10
_ Se no ato da defesa for apresentada nova docu-

mentação, serão devolvidos os autos à Auditoria e à Procuradoria para que no
prazo de 10 dias, cada uma, apresentem nova manifestação.

Parágrafo 20
- Esse prazo poderá ser dilatado até 10 dias, mediante

requerimento ao Plenário, sempre que a prova aduzida requerer novo exame
pelo Departamento Técnico.

Art 181 - Se o julgamento do Plenário concluir pela regularidade das
contas, a Presidência expedirá ao responsável o competente Alvará de Qui-
tação, após transitar em julgado a decisão do Tribunal.

Art. 182 - Quando a sentença concluir pela condenação do respon-
sável, ser-Ihe-á expedida notificação, cientificando-o do prazo para reco-
lhimento da importância correspondente ao alcance, sob pena de lhe serem
aplicadas as comi nações da tei.

Art. 183 - Os processos de prestação de contas, de despesas de caráter



-435-

reservado ou confidencial, terão instrução reservada e serão julgados em
sessão secreta.

CAPfrUWIV
Prestação de Contas de Auxílios e Subvenções

Art 184 - Nos processos de Prestação de Contas dos Auxílios e
Subvenções será observado o disposto no capítulo /lI, no que couber.

Art 185 As Contas deverão ser prestadas ao Tribunal, no prazo esti-
pulado para esse fim, ou, não havendo prazo determinado, até seis meses após
o recebimento total do auxílio ou subvenção.

Parágrafo únicoo. - Decorrido o prazo fixado neste artigo, sem que as
contas tenham sido apresentadas, o Tribunal, por intermédio da Presidência,
comunicará o fato ao Governo, para os fins de direito, e iniciará a competente
tomada de contas.

Art. 186 - A Secretaria da Fazenda, ou Órgão equivalente no Muni-
cípio, não poderá pagar Auxílio ou Subvenção do exercício subseqüente, sem
a prova de ter sido entregue ao Tribunal a Prestação de contas anterior.

Art 187 - A instrução dos processos referidos neste capítulo será feita
no prazo de nove meses contados da data do recebimento da última prestação
de contas pelo Tribunal, ou, quando esta for uma só, da data da sua entrada
no protocolo.

Art. 188 - O Departamento Técnico deverá, no seu parecer, além dos
elementos indispensáveis exigidos neste Regimento, demonstrar se foi feita a
incorporação às contas do saldo do exercício anterior, se houver.

CAPfruwV
Das Prestações de Contas das Autarquias Estaduais e Municipais

Art. 189 - A Prestação de Contas das Autarquias Estaduais e Muni-
cipais será instruída com os seguintes elementos:

I Cópia autenticada do orçamento para o exercício com seus
respectivos anexos, devidamente aprovado na forma da Lei;

/I Cópia autêntica do Ato ou deliberação que aprovou o Orça-
mento;

11I - Cópia autenticada dos atos da abertura de Créditos Adicionais,
bem como as Transferências de Dotações, comprovadas com
cópia autêntica dos atos autorizadores;

I V - Uma via dos contratos;
V - Balancete anual da Receita e Despesa acompanhado da res-
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pectiva comprovação;
VI Relatório anual acompanhado dos Balanços Orçamentários Fi-

nanceiro, Patrimonial e Demonstração das variações Patrimo-
niais;

V/I Cópias do parecer dos Órgãos internos que devam dar seu pro-
nunciamento sobre as contas;

VIII Certificado da Auditoria externa da entidade sobre a exatidão
do betenço.

Art 190 - Aplica-se aos processos relacionados neste capítulo o dis-
posto no capítulo /lI, no que couber.

CAPtruLOVI
Da prestação de contas do Governador do Estado

Art. 191 - As Contas do Governador considersr-se-êo prestadas à
Assembléia Legislativa no dia de sua apresentação no Tribunal, obedecidos os
prazos constitucional e legal.

Art. 192 - As Contas consistirão do Relatório sobre a execução do
Orçamento e a situação da Administração Financeira estadual, e dos Balanços
Gerais do Estado, observados os padrões e normas do direito financeiro em
vigor.

Art 193 - Apresentadas as contas no Tribunal, o Presidente, na pri-
meira sessão, comunicará o fato ao Plenário, designando, desde logo, o Rela-
tar, que será escolhido mediante rodízio, obedecido o critério de antiguidade.

Parágrafo 1°-Quando o juiz se decclarar impedido, será designado o
seguinte, na ordem de antiguidade ficando o impedido na vez para a próxima
distribuição.

Parágrafo 2° - O exercício da função do Juiz-Relatar das contas do
Governador iniclsr-se-é na data da comunicação do recebimento das contas, e
isenta o titular da distribuição de processos para julgamento.

Art. 194 - Caberá à Presidência apresentar o Relatório do Tribunal
sobre os resultados do exercício financeiro encerrado.

Art. 195 - O Relatório da Presidência deverá apreciar e analisar minu-
ciosamente o exercício financeiro encerrado, demonstrando, se houver,
abusos, irregularidades e ilegalidades observados na execução do Orçamento e
na gestão financeira do Estado.

Art. 196 - Apresentadas as contas no Tribunal, irá o processo, ime-
diatamente, ao Departamento Técnico para que este, no prazo máximo de dez
dias, se manifeste:

I - Dizendo se constam dos autos todos os documentos exigidos por
Lei e se a elaboração dos Balanços atendeu às prescrições da Lei
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Federal reguladora da matéria e da legislação estadual supletiva;
/I - Apresentando circunstanciado relatório dos registros feitos pelo

Tribunal relativamente à arrecadação da Receita e execução da
Despesa, bem como as conclusões relativas às operações de cré-
dito.

Art 197 - O parecer prévio sobre as contas do Governador será apre-
sentado no prazo de 60 dias, contados da data da entrega da mesma no
Protocolo.

Parágrafo único. - Desse prazo, 10 dias são conferidos aos relatórios
do Departamento Técnico, 10 dias ao Belettoio da Presidência e 30 dias ao
Juiz- Relator.

Art. 198 - O parecer prévio do Tribunal, que será conclusivo, deverá
consistir numa apreciação geral do exercício financeiro findo e da execução
do orçamento, assinalando, quanto à Receita, as omissões relativas a ope-
rações de crédito e, quanto à Despesa, os pagamentos irregulares, quer feitos
sem créditos, quer por ultrapassarem os créditos votados, bem como os atos
que importem em ilegalidade de qualquer despesa, inclusive as decorrentes
dos contratos.

Art 199 - Se as Contas do Governador não forem apresentadas dentro
dos prazos constitucionais e legais, o Tribunal comunicará o fato à Assembléia
Legislativa, para os fins de direito.

Parágrafo único. - Na hipótese deste artigo, deverá o Tribunal apre-
sentar à Assembléia Legislativa minucioso relatório do exercício financeiro
encerrado, louvando-se, para tanto, nos elementos colhidos no curso da Audi-
toria financeira e orçamentária.

Art. 200 - O parecer prévio será apreciado em sessão especial do PIe-
nário.

Art. 201 - Após receberem parecer e relatório, de que se remeterão
cópias ao Governador, as cópias serão encaminhadas pelo Tribunal à Assem-
bléia Legislativa.

CAPITuLovn
Das Prestações de Contas
dos Prefeitos Municipais

Art. 202 - As prestações de contas das Prefeituras Municipais serão
apresentadas no prazo legal e terão o seu exame à luz dos seguintes elementos:

I Cópia autenticada da lei orçamentária anual e seus anexos;
II Cópia autenticada dos orçamentos plurianuais de investi-

mentos;
/lI - Cópia autenticada dos atos de autorização da abertura de Cré-
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ditos Adicionais e das Transferências de Dotações;
Cópia autenticada dos processos de adiantamento;
Uma via dos contratos;
Rol dos responsáveis, bens, valores, dinheiros públicos, inclu-
sive das autarquias;
Uma cópia dos atos legislativos que fixam remuneração do fun-
cionalismo civil e militar, e dos titulares de mandatos eletivos;

VIII - Uma via dos relatórios dos órgãos encarregados do controle
interno;

IX - Balancetes trimestrais da Receita e da Despesa realizadas,
acompanhados dos respectivos comprovantes, bem como do
termo de conferência no caixa da tesouraria e do extrato das
contas correntes bancárias;

X - Prestação de contas anual consistindo dos seguintes elementos:
10

- balanço orçamentário;
20

- balanço financeiro;
30

- balanço patrimonial;
40

- demonstração das variações patrimoniais;
!J - quadro demonstrativo da receita e da despesa, segundo

as categorias econômicas;
60

- demonstração da despesa pelas funções, segundo as cate-
gorias econômicas;

7' - demonstração da despesa pelas categorias econômicas,
segundo as funções;

80
- demonstração da despesa pelas unidades orçamentárias,

segundo as categorias econômicas;
90

- demonstração da despesa pelas unidades orçamentárias,
segundo as funções;

IV -
V-

VI

VII

100
- quadro comparativo da receita orçada com a arrecadada;

,,
0

- quadro comparativo da despesa autorizada com a reali-
zada;

120
- demonstração da dívida fundada interna;

130
- demonstração da dívida flutuante;

140
- inventário geral;

1!J - inscrição dos restos a pagar;
160

- inscrição da dívida ativa;
17' - quadro comparativo do Balanço do exercício encerrado

com o anterior;
180

- demonstração das operações de crédito realizadas;
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19°- extrato das contas correntes bancárias;
20° - termo de confemru;ia no caixa dá tesouraria;
21° - demonstração da aplicação do Fundo de Participação

dos Municípios.
Art. 203 - Os balancetes trimestrais e respectiva comprovação deverão

ser remetidos ao Tribunal até o dia 30 do mês subseqüente ao trimestre
vencido.

Art. 204 - Os balanços anuais serão remetidos no prazo fixado em lei.
Art 205 - As Prefeituras administradas por mais de um Prefeito du-

rante o exercício financeiro incluirão, em sua prestação de contas, além do
balanço financeiro anual, o balanço da Receita e Despesa de cada gestão.

Art 206 - As prestações de contas trimestrais serão instruídas periodi-
camente pela Auditoria, com base no exame do Departamento Técnico, que
solicitará, desde logo, as diligências necessárias para saneamento dos pro-
cessos.

Art. 207 - O parecer prévio do Tribunal será dado no prazo de 180
dias, a contar da data da entrada da prestação de contas anual no protocolo,
prazo esse que será de 120 dias para a instrução processual, 15 dias para
Relatório do Auditor, 15 dias para parecer da Procuradoria e 15 dias para o
Juiz-Retetor:

Parágrafo único. - O prazo de que trata este artigo será interrompido
a quando da realização da diligência ou inspeção determinada pelo Plenário.

Art 208 - O parecer prévio será sempre acompanhado de minucioso
relatório conclusivo sobre os resultados apurados na fiscalização financeira e
orçamentária do exercício financeiro.

Art. 209 - No exame das prestações de contas deste capítulo será
observado, no que couber, o disposto no capítulo 11Ida Parte" do Título IV.

Art. 210 - Se as Prefeituras não enviarem as suas prestações de contas
dentro do prazo da lei, a Presidência comunicará ao Plenário, a fim de que
sejam adotadas as providências cabíveis.

Art. 211 - Ao receber a prestação de contas anual, a Auditoria deter-
minará a autuação final de todos os processos relativos a Prefeitura, solici-
tando parecer final do Departamento Técnico.

Parágrafo único. - A instrução processual deverá ser encerreds no pra-
zo de 120 dias, devendo o Auditor apresentar Relatório final nos 15 dias
subseqüentes;

AIT. 212 - Após o encerramento da fase de Instrução processual, so-
mente serão recebidos documentos que interessem ao processo no prazo con-
cedido para defesa.

Art. 213 - O relatório da Auditoria deverá ser minucioso e conclusivo,
evidenciando os resultados apurados na fiscalização financeira e orçamentária



-440-

do exercício encerrado.
Art. 214 - Após o relatório da Auditoria, os autos serão encaminhados

à Procuradoria para apresentar parecer no prazo de 15dias.
Art 215 - Se o Relatório do Auditor ou o parecer da Procuradoria

concluírem pela não aprovação das contas, o fato será comunicado pela Presi-
dência ao Plenário, para que este autorize citação do Prefeito, a fim de apre-
sentar defesa, no prazo de 10 dias, ficando sustado o prazo de que trata o
artigo 207.

Parágrafo único. - Quando a conclusão pela não aprovação das contas
for apenas do Juiz Relator, e o Plenário adotá-Ia, será concedido o prazo de
10 dias ao Prefeito para que interponha recurso.

Art. 216 - Sempre que as normas legais pertinentes a prestações de
contas forem inobservadas pets administração municipal, a Presidência, por
solicitação do Auditor ou da Procuradoria, solicitará do Plenário adoção das
medidas cabíveis.

Art. 217 - Os resultados apurados pelo Tribunal, no curso das inspe-
ções, serão anexados à prestação de contas do Município, e constarão do
parecer prévio, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis.

Art. 218 - Por ocasião da remessa do parecer prévio à Câmara Muni-
cipal, a Secretaria do Tribunal devolverá todos os elementos que serviram de
base ao exame das contas.

Art. 219 - A Secretaria providenciará para que fique no Tribunal cópia
dos elementos que possam interessar ao exame das contas do exercício poste-
rior.

CAPITULOvm
Das Prestações de Contas dos Interventores Municipais

Art. 220 - As contas dos Interventores Municipais considerar-se-ão
prestadas à Assembléia Legislativa na data de sua remessa ao Tribunal, por
intermédio do Governador, nos prazos estabelecidos emei:

Art 221 - O Tribunal apresentará parecer prévio conclusivo no prazo
de 60 dias, a partir da entrada no protocolo, prazo esse que será de 25 dias
para instrução processual, 10 dias para o parecer da Procuradoria e 15 dias
para o parecer do Juiz-Relatar.

Parágrafo único. - Esse prazo será interrompido a quando da reali-
zação de diligência ou inspeção determinada pelo Plenário.

Art 222 - Aplice-se às prestações de contas do tnterventor, no que
couber, o disposto nos Capítulos 111e VII da Parte II do Título IV.

Art 223 - Emitido o parecer prévio, que será conclusivo, as contas
serão devolvidas ao Governador do Estado, com todos os elementos que
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serviram de base à decisão do Plenário.
Art. 224 - A tramitação dos processos relacionados neste Capítulo

terá prioridade não só no Departamento Técnico como na Auditoria e Procu-
radoria.

CAPÍfULOIX
Das Tomadas de Contas

Art. 225- Serão tomadas as contas de todos aqueles que, obrigados a
prestá-Ias por lei, não o tenham feito por mais de 90 dias.

Art. 226 - O levantamento da responsabilidade será feito à vista dos
documentos e outros elementos colhidos na oportunidade da tomada de con-
tas.

Art. 227 - Aplicar-~á aos processos de tomada de contas o disposto
nos capítulos 11I e VI/I, da Parte 1/ do Título IV deste Regimento, no que
couber.

Art. 228 - Enquanto não julgadas as contas tomadas, perdurarão os
efeitos de todas as sanções aplicadas por atraso na prestação.

Art. 229 - O prazo- para encerramento da instrução dos processos de
tomada de contas é de 90 dias, após o que os autos serão encaminhados à
Procuradoria para parecer.

Art. 230 - Caberá também tomada de contas nos casos de desfalque
ou desvio de bens, e nos de falecimento do responsável, ou de vacância da
cargo por qualquer causa, desde que não tenham sido apresentadas as contas
no prazo legal, devendo a tomada seriniciada imediatamente e ultimada com
a maior presteza.

Art. 231 - Para efeito de controle dos responsáveis sujeitos a sua juris-
dição, o Tribunal receberá dos órgãos competentes, até 15 de março de cada
ano, o competente rol, que deverá ser convenientemente registrado em livro
próprio na Secretaria do mesmo.

Parágrafo único. - As autoridades competentes comunicarão, obriga-
toriamente, dentro do prazo de 15dias, qualquer modificação ocorrida.

Art. 232 - À Secretaria caberá comunicar à Presidência o nome dos
responsáveis que não apresentaram sua prestação de contas no devido tempo

CAPtruwx
Dos Adiantamentos

Art. 223 - O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas
expressamente definidos em lei, e consiste na entrega de numerário a servidor,
sempre precedida de empenho na dotação própria, para o fim de realização de
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despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.
Art. 234 - Não se fará adiantamento a servidor em alcance, nem a

responsável por outro adiantamento, ainda pendente da prestação de contas.
Art. 235 - Ao efetuar a contabilização da entrega do numerário ao

funcionário, por adiantamento ou para pagamento a terceiro, a direção da
entidade administrativa explicitará o nome do responsável, a verba ou crédito
utilizado para o empenho, o valor adiantado, data da entrega do numerário e
prazo para aplicação do mesmo e da respectiva prestação de contas.

Parágrafo único. - O recibo do funcionário que recebeu o adianta-
mento deverá ser Sempre acompanhado de prova de empenho prévio.

Art. 236 - A prestação de contas do emprego de numerário recebido
por adiantamento deverá integrar à prestação de contas da entidade adminis-
trativa que o concedeu, em volume especial.

Parágrafo único. - Esgotado o prazo para prestação de contas do
adiantamento, sem que o seu responsável o faça, o dirigente da entidade
administrativa deverá comunicar o fato, imediatamente, ao Tribunal de Con-
tas, para as medidas cabíveis.

Art. 237 - A autoridade concessora tem responsabilidade perante o
Tribunal pelas contas dos funcionários que movimentem adiantamentos.

Art. 238 - A prestação de contas dos adiantamentos será instruída
com uma via do recibo de entrega do numerário correspondente, com o
carimbo registrando a data do pagamento, bem como com uma demonstração
contábil da aplicação de adiantamento acompanhada dos respectivos compro-
vantes, inclusive do recolhimento de saldo, se houver, à autoridade conces-
sora.

Art. 239 - Aplica-se ao exame da prestação de contas relativa a adian-
tamento, o disposto nos Capítulos /lI a VIII, no que couber.

Art. 240 - Nos casos previstos no Parágrafo único do artigo 236, o
Tribunal efetuará a Tomada de Contas, permanecendo a responsabilidade da
autoridade concessora até o julgamento da Tomada de Contas.

CAPÍI1JLO XI
Dos Processos Administrativos

Art 241 - Nos processos administrativos serão observadas as dispo-
sições legais pertinentes à matéria.

Art. 242 - Encerrada a fase de instrução processual, os autos serão-
remetidos à Procuradoria para emitir parecer, no prazo de 15 dias, e depois
distribuídos em Plenário a um Juiz Relator.
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CAPITULO XII
Das Consultas

Art. 243 - As consultas, após protocoladas, serão encaminhadas à Pr~
sidência, que poderá ouvir os órgãos competentes, submetendo-as, se julgar
necessário, à deliberação do Plenário.

Art. 244 - O Tribunal de Contas responderá, sobre matéria de sua
competência, às consultas que lhe forem feitas, em tese, pelos órgãos ou
pessoas sujeitas à sua jurisdição.

Art. 245 - Os processos relativos às consultas receberão instrução e
prazos especiais, conforme a pecutieridsde das mesmas, podendo-se-lhos epti-.
car os prazos comuns.deste Regimento.

TÍl'ULOV
Do Funcionamento do Plenário

CAPÍl'ULOI
Das Sessões

Art. 246 - As sessões do Tribunal serão ordinárias, extraordinárias ou
especiais.

Parágrafo 1°- As sessões ordinárias serão realizadas às terças e sextas-
feiras, terão início às 9 (nove) horas e durarão o tempo necessário à realização
de suas finalidades.

Parágrafo 2°_ As sessões extraordinárias serão convocadas quando ne-
cessário, pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido de qualquer dos
membros do Plenário, devendo tal convocação ser feita com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

Parágrafo 3°- As sessões especiais terão por objeto:
I solenidade de posse de Juiz;

/I - solenidade de posse do Presidente e do Vice-Presidente do Tri-
bunal;

11I - julgamento das contas do Governador do Estado;
I V - apreciação de questões de alta indagação;
V - exame de questões internas e de outras que não importem julga-

mento;
VI - "prática de atos de caráter cívico ou social.
Art. 247 - O Plenário, atendendo a proposta de qualquer de seus mem-

bros, poderá dilatar o número de sessões ordinárias.
Art. 248 - As sessões serão públicas, e só terão caráter secreto quando

se tratar:
I - de questões que, a iuízo do Tribunal, ou pela sua natureza, acon-
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selharem ou exigirem reserva;
/I - de questões que interessem à segurança pública.
Parágrafo 10

_ A apreciação de assuntos reservados e, qumdo for o
caso, a respectiva votação, terão lugar em sessão convocada para esse fim, ou
serão feitas, com esse caráter, mediante destaque na ordem do dia.

Parágrafo 20

- Participarão das sessões secretas apenas os Juízes, o re-
presentante do Ministério Público e, quando for o caso, pessoas expressamen-
te convocadas a critério do Plenário.

Parágrafo 30

_ Os papéis com a nota "reservado" serão encaminhados
ao Plenário por intermédio do Presidente, constando do Protocolo apenas as
indicações de sobrecarta.

Parágrafo 40

- As resoluções tomadas pelo Plenário sobre os papéis
dessa natureza constarão de ata especial, que seja guardada em sigilo pela
Presidência.

Parágrafo [) - A ciência de tais Resoluções será dada, em ofício, com a
nota "reservado".

Art. 249 - É necessérie a presença de, pelo menos, quatro (4) Juízes,
inclusive o Presidente, para que o Plenário se reúna e delibere sobre os pro-
cessos em pauta ou a respeito de qualquer assunto submetido à deliberação do
Colegiado.

Parágrafo ,0 - As sessões especiais, que se destinarem a assuntos não
sujeitos à deliberação do Plenário, realizar-se-ão com qualquer número de
Juízes.

Parágrafv 20

- Serão convocados Auditores para completar o quorum
necessário aos serviços do Plenário sempre que, por falta ou impedimento,
não houver número legal para tais serviços.

Art. 250 - Os trabalhos nas sessões obedecerão à seguinte ordem salvo
quando outra for fixada, no caso de sessões extraordinárias ou especiais:

I - verificação do número de Juízes presentes;
II - verificação da presença do representante do Ministério Público;
/lI - abertura;

IV - leitura, discussão, aprovação e assinatura da ata de sessão ante-
rior;

V leitura do expediente:
VI - julgamentos;

VII apreciação de matéria administrativa;
VIII palavra livre dada aos presentes;

IX distribuição de processos;
X encerramento.

Parágrafo 10

- A leitura da ata poderá ser dispensada, se cada um dos
Juízes receber cópia antes da sessão.



-445-

CAPtruwll
Das Distribuições dos Processos

Art. 251 - Os processos, depois de instruídos, e, quando for o caso,
com parecer do Ministério Público, serão distribuídos pelo Presidente aos
Juízes, mediante sorteio, precedido pelo Secretário.

Art. 252 - Os processos submetidos à deliberação do Plenário serão
distribuídos em clssses, da seguinte forma:

I - prestação de contas das Prefeituras e Interventorias Municipais;
/I - inspeções e tomadas de contas;

III - demais processos.
Parágrafo 1°- A prestação de contas do, Governador do Estado será

distribuída nos termos deste Regimento.
Parágrafo 2° - Os processos a serem sorteados serão identificados pela

respectiva ordem numérica, iniciando-se o sorteio Pelo Juiz seguinte ao último
designado relatar, no sorteio anterior.

Parágrafo 3° - Quando houver apenas um processo' a ser distribuído
não haverá sorteio.

Art. 253 - Feita a distribuição, os autos serão conclusos ao Relatar,
que terá quinze (15) dias para estudá-Ias, salvo as exceções previstas neste
Regimento, contando-se tal prazo a partir do dia de distribuição.

Parágrafo único - O prazo acima será considerado cumprido com a
entrega do processo na Secretaria do Tribunal, para fins de organização da
pauta para julgamento.

Art. 254 - A não ser por solicitação ou determinação do Relatar, a
partir da distribuição nenhuma providência poderá ser tomada em relação ao
processo distribuído, até final decisão do Plenário.

Art. 255 - Serão redistribuídos os processos cujo Relatar tenha se
afastado do Tribunal, por motivo de férias ou licença.

Parágrafo único. - A distribuição a um qualquer juiz poderá ser sus-
pensa duas (2) sessões antes de o mesmo entrar em gozo de férias ou licença.

Art. 256 - Osprocessos cujo Relatar tenha se julgado impedido serão
redistribuídos, devendo haver, nesse caso, compensação.

Art. 257 - A Secretaria manterá livro próprio para controle da distri-
buição dos processos.

CAPITULO DI
Da Pauta para Julgamento

Art. 258 - Os JUizes entregarão à Secretaria osprocessos estudados, a

fim de ser elaborada a pauta para julgamentos.
Art. 259 - A pauta para julgamentos será organizada pelo Secretário,
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de acordo com as determinações do Presidente.
Parágrafo 1°- Os processos entregues deverão constar da pauta da

sessão subseqüente à entrega, ou, se tal for imposslvel, ou a requerimento do
Relator, da paula da segunda sessão após a entrega.

Parágrafo 2° - A pauta será organizada atendendo-se exclusivamente à
natureza dos processos.

Art. 260- A pauta, depois de elaborada, será distribuída à imprensa,
com antecedência mlnima de vinte e quatro horas em relação à sessão para a
qual foi elaborada, independentemente de publicação no prôprio Tribunal,
mas esta será feita, quando for o caso, na Portaria da Corte, preferen-
cialmente.

Parágrafo único. - A não divulgação da pauta pela imprensa não preju-
dicará o julgamento dos processos dela constantes.

Art. 261 - Os processos que não tiverem sido julgados numa sessão
permanecerão em pauta, independentemente de nova publicação, conser-
vando a mesma ordem, com preferência sobre as demais, para julgamento nas
sessões seguintes.

CAPITULO IV
Dos Julgamentos

Art. 262 - Os julgamentos de competência do Tribunal obedecerão à
ordem da pauta, salvo pedido de inversão, deferido pelo Plenário.

Art. 263 - Anunciado o julgamento pelo Presidente, fará o Relator a
exposição do assunto sujeito à deliberação do Plenário, não podendo ser ele
interrompido.

Art. 264 - Findo o Relatório, dará o Presidente a palavra, sucessiva-
mente, à Auditoria, ao representante do Ministério Público, e às partes ou
seus procuradores, quando for o caso.

Parágrafo 1°- A Auditoria, o representante do Ministério Público e as
partes ou seus procuradores disporão, cada qual, de quinze minutos para
aduzirem as razões que tiverem.

Parágrafo 2° - Havendo mais de um interesssdo, a palavra será dada,
obedecendo-se à ordem das respectivas defesas no processo.

Art. 265 - Encerradas as manifestações previstas no artigo anterior, ou
não as havendo, será aberta a discussão, que não excederá trinta minutos,
prorrogáveis por igual período.

Parágrafo único. - Na fase da discussão, cada Juiz poderá usar da
palavra, sendo-lhe facultado pedir esclarecimentos ao Relator, à Auditoria, ao
representante do Ministério Público e às partes ou seus procuradores.

Art. 266 - Encerrada a discussão, a votação será iniciada com o voto
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do Relator, seguindo-se os dos demais Juízes, na ordem de antiguidade no
Tribunal, não cabendo interrupçêo.

Parágrafo único. - Os votos serão colhidos pelo Presidente, a quem,
em caso de empate, caberá decidir.

Art. 267 - As questões preliminares serão sempre apreciadas antes do
mérito. Quando o julgamento for convertido em diligência, o Plenário fixará
prazo para cumprimento da mesma, caso não conste de lei ou deste Regi-
mento.

Art. 268 - Rejeitada a preliminar, seguir-strão a discussão e o julga-
mento da matéria principal, devendo pronunciar-se sobre este os Juizes venci-
dos.

Art 269 - Os Juizes poderão pedir vistas dos autos, ficando o julga-
mento adiado no máximo por duas sessões.

Parágrafo único. - Concretizada a hipótese prevista neste artigo,
quando do retomo do processo a julgamento não poderão votar os JUIZes que
estiveram ausentes à sessão em que foi feito o relatório e proferido o voto do
Juiz-Reletor, salvo se solicitarem vistas dos autos.

Art. 270 - Terminada a votação, o Presidente proclamará o resultado.
Parágrafo 1°- Antes de proclamado o resultado do Julgamento, qual-

quer Juiz poderá pedir a palavra para modificar o seu voto, dispondo, para tal,
do prazo de dez minutos.

Parágrafo 2° - Proclamado o resultado do Julgamento, não poderá ser
reaberta a discussão.

CAPtruwv
Dos Prejulgados

Art. 271 - Mediante requerimento de qualquer dos JUizes, poderá o
Plenário pronunciar-se sobre a interpretação de qualquer norma jurídica, se
reconhecer que sobre a mesma ocorre ou poderá ocorrer divergência de
interpretação dos Juizes, constituindo tal pronunciamento prejulgado do Tri-
bunal.

Parágrafo único. - Sendo a medida de iniciativa do Presidente do Tri-
bunal, será ele o Relator da matéria.

Art. 272 - Sempre que, em processos da mesma natureza e versando
sobre a mesma hipótese, o Tribunal emitir a mesma decisão por dez vezes
consecutivas, tal decisão constituirá prejulgado, assim declarado pelo Plenário
à vista das decisões, e por solicitação do Presidente, de qualquer dos JUizes ou
do representante do Ministério Público.

Art. 273 - Considera-se revogado ou reformado o prejulgado, sempre
que o Tribunal, pronunciando-se em tese ou em concreto, sobre a hiootese do
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prejulgado, firmar nova interpretação. Em tais casos, o acórdão fará exp!essa
remissão à reforma ou revogação do prejulgado.

Art. 274 - Somente pela maioria absoluta da totalidade dos Juízes
efetivos poderá o Tribunal estabelecer, reformar ou revogar prejulgados.

Art. 275 - Os prejulgados serão numerados e publicados no órgão ofi-
cial do Estado, fazendo-se as remissões necessárias.

CAPfrUWVI
Dos Impedimentos

Art. 276 - Não tomarão parte na discussão e votação os Juízes que se
declararem impedidos, ou que se abstenham de votar, na forma deste Regi-
mento.

Parágrafo único. - O impedimento ou abstenção não prejudicarão o
quorum para julgamento.

Art. 277 - Se o Juiz impedido for o Relator, haverá nova distribuição.

CAPfruwvn
Da Forma das Decisões

Art. 278 - As decisões do Plenário adotarão a forma de:
A TO, quando se referirem à aprovação de regimento ou emenda
regimental;

" - ACÓRDÃO, quando se tratar de:
1°- prestação de contas;
2° - julgamento da legalidade dos atos de concessão de aposen-

tadorias, reformas ou pensões;
3° - contagem de tempo de serviço de Juízes, Procuradores, Au-

ditores e demais servidores do Tribunal;
4° - outras decisões que, a Juízo do Plenário, devam revestir

essa.forma;
11I - RESOLUÇÃO, quando se tratar de:

1°- aprovação de instruções gerais ou espectets, relativas ao
controle orçamentário e financeiro;

2° - cadastramentos;
3° - aprovação de pereceres-prévios;
4° - assuntos da economia interna do Tribunal;
5" - outras matérias que, por sua natureza entenda o Plenário

devam revestir-se dessa forma;
IV - DECISÃO SIMPLES, quando o objeto não puder ser abrangido,

por qualquer das hipóteses anteriores.
Art. 279 - As decisões do Plenário serão assinadas por todos os Ju ízes,
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começando-se pelo Presidente e seguindo-se, quando for o caso, o Relator.
Art. 280 - Os acórdãos e pareceres serão redigidos pelo Relator, e

deverão conter a exposição do assunto e o fundamento da decisão podendo
ser precedidos de ementa.

Parágrafo único. - Vencido o Relator no todo ou em parte, será de-
signado um dos Juízes da corrente vencedora para redigir o acórdão ou pa-
recer, devendo tal designação ser feita pelo Presidente.

Art. 281 - Os atos, Acórdãos e Resoluções deverão ser publicados no
órgão oficial de imprensa do Estado.

Parágrafo único. - As decisões simples constarão apenas de ata.
Art. 282 - Será obrigatória a declaração de presença do representante

do Ministério Público, sempre que a decisão referir-se a processo no qual o
mesmo tenha se manifestado.

CAPtruw VIII
Das Consultas

Art. 283 - O Plenário decidirá sobre as consultas que lhe forem tormu-
ladas em tese quanto a dúvidas suscitadas na aplicação de normas concer-
nentes à matéria de sua competência.

Parágrafo único. - As consultas, acompanhadas sempre que possível
de parecer do órgão de assistência jurídica da autoridade consulente, conterão
indicação precisa do seu objeto.

Art. 284 - As decisões tomadas pelo Plenário em relação a consultas
terão caráter normativo se tal decisão for unânime.

Parágrafo único. - O Plenário, por iniciativa do Presidente, de qual-
quer dos Juízes ou do representante do Ministério Público, ou, ainda, a re-
querimento do interessado, poderá reexaminar decisão anterior.

Art 285 - As decisões do Plenário relativas a consultas serão publi-
cadas na imprensa oficial do Estado.

CAPtruwIX
Da Argüição de Inconstitucionalidade

Art. 286 - Na fase do julgamento, o Relator, qualquer dos Juízes, o
representante do Ministério Público ou parte interessada, podendo argüir a
inconstitucionalidade de lei ou de ato do Poder Público, devendo tal argüição
ser feita até o início da votação.

Parágrafo único. - A argüição de inconstitucionalidade suspende o jul-
gamento até a sessão seguinte, quando será apreciada preliminarmente, deci-
dindo-se em seguida sobre o caso concreto, levando-se em consideração o que
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foi decidido quanto à inconstitucíonalidade argüida.
Art. 287 - Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros

efetivos poderá o Tribunal declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato do
Poder Público.

Art 288 - A decisão que concluir pela inconstitucionalidade de lei ou
ato do Poder Público constituirá, para o futuro, normas definitiva e de apli-
cação obrigatória nos casos análogos, salvo nova manifestação, em contrário,
do Plenário.

CAPÍfULOX
Do Registro de Declarações de Be~

Art. 289. - As declarações de bens, apresentadas revestidas das exi-
gências legais e nos prazos estabelecidos em lei, serão submetidas pelo Presi-
dente ao Plenário, para fins de registro.

Parágrafo 1 o - As declarações que não se revestirem das exigências
legais serão devolvidas, liminarmente, para as providências cabíveis.

Parágrafo 2 o - As declarações apresentadas intempestivamente po-
derão ser registradas pelo Tribunal, sem prejuízo, entretanto, das sanções
cabíveis. Em caso de efetivação do registro, este será feito com observação de
que a declaração não foi apresentada no prazo legal.

Art 290. - Para as declarações de variações patrimoniais também se
exigirá reconhecimento de assinaturas.

Art. 291. - Os registros deferidos pelo Plenário serão efetuados em
livro próprio.

CAPÍfUWXI
Das Denúncias

Art. 292. - As denúncias formuladas ao Tribunal deverão revestir-se
das seguintes formalidades:

I assinaturas reconhecidas dos denunciantes;
II - denúncie formulada em via original;

11I - exposição de elementos da denúncia feita de maneira clara e
organizada;

IV - documentação mínima comprobatória do alegado na denúncia.
Parágrafo úncio - O Tribunal não receberá, em nenhuma hipótese,

denúncmsanônÍlna~
Art. 293. - Caberá ao Presidente verificar se as denúncias apresentadas

revestiram as formalidades regimentais, encaminhando-as ao Plenário com as
suas observações, podendo tomar as providências prévias que julgar necessá-
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rias.
Art. 294 - O Plenário, conhecendo a denúncia, determinará as provi-

dências que julgar cabíveis.
Parágrafo único. - O representante do Ministério Público participará

da apreciação da denúncia.
Art. 295 - As denúncias manifestamente ineptas ou desprovidas das

exigências regimentais serão arquivadas, por determinação do Plenário.

TITULO VI
Da Execução das Decisões

CAPITULO I
Do Alvará de Quitação

Art. 296 - Aos que forem julgados quites com as Fazendas Estadual
ou Municipais expedirá o Tribunal o competente alvará devendo tal expedição
ser efetivada quinze dias após a notificação dos mesmos responsáveis.

Art. 297 - Os alvarás de quitação conterão indicações referentes ao
número e data do Acórdão que julgou regulares as contas, ao número do
respectivo processo, ao valor prestado conta e ao saldo a ser comprovada no
exercício seguinte, quando houver, além de outras indispensáveis à perfeita
caracterização da quitação, a critério da Presidência.

Parágrafo único. - Os alvarás de quitação serão assinados pelo Presi-
dente do Tribunal.

Art. 298 - O Tribunal adotará, para perfeito controle das quitações
expedidas, o sistema de numeração dos alvarás, não podendo haver inter-
rupções na ordem de sua expedição.

Parágrafo únicoo. - Os alvarás serão extraídos com cópias, quantas
forem necessárias, a critério da Presidência.

Art. 299 - Somente o Plenário do Tribunal poderá autorizar a expedi-
ção de ovo alvará, em qualquer caso, devendo este fazer expressa referência à
decisão do Plenário que autorizou sua emissão.

CAPtrULO fi
Dos Registros

Art. 300 - O registro consistirá na inscrição do ato em livro próprio do
Tribunal, cujas folhas serão rubricadas pelo Presidente.

Parágrafo 10
_ Os regmros de aposentadorias, reformas ou pensões

conterão o nome do interessado, o valor dos proventos, soldo ou pensão, o
número do acórdão que autorizou o registro e o número dos processos res-
pectivos.
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Parágrafo 2° - Os registros de declarações de bens poderão ser feitos de
maneira sucinta, indicando-se o nome do declarante, valor dos bens e repar-
tição em que trabalha. Nesse caso, o Tribunal manterá arquivamento especial
para as declarações.

Art. 301 - Nenhum registro poderá ser feito sem que o Plenário o
autorize.

CAPITULOm
Dos Cadastramentos

Art 302 - O cadastramento consistirá na inscrição do ato em livro
próprio, cujas folhas serão rubricadas pelo Presidente do Tribunal.

Parágrafo único. - O Tribunal poderá adotar sistema de fichas para
cadastramentos.

Art. 303 - Os cadastramentos deverão ser feitos por decisão do Plená-
rio ou por deliberação deste ao Presidente.

CAPITUWIV
Das Citações, Notificações e Intimações

Art. 304 - As citações, notificações e intimações poderão ser feitas
diretamente pelo Tribunal em expediente dirigido aos responsáveis e interes-
sados ou seus procuradores, quando for o caso, ou por edital.

Parágrafo único. - As citações, notificações e intimações por edital
deverão ser publicadas três vezes consecutivas, no órgão oficial do Estado.

Art. 305 - Caberá citação sempre que, por deliberação do Plenário ou
nos casos da Lei, couber defesa dos interessados, antes da decisão final do
Plenário.

Art. 306 - Caberá notificação nos casos de débito, declarado pelo Plfr
nário, em decisão transitada em julgado.

Art. 307 - Caberá intimação, dos atos processuais que não justificarem
citação ou notificação.

Art. 308 - Em qualquer caso, não poderá haver msis de uma citação,
notificação ou intimação do mesmo ato, ao mesmo interessado, salvo mani-
festa nulidade de tais atos.

Art. 309 - Quando houver, concomitantemente, expediente direto ao
interessado e utilização de edital para as citações, notificações ou intimações,
o prazo será contado a partir daquele, desde que válido.

Parágrafo único. - O expediente direto ao interessado será consi-
derado válido sempre que houver, na respectiva cópia, ato de recebimento,
firmado pelo mesmo interessado ou seu procurador.
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CAPtruwv
Da Cobrança dos Débitos para com a Fazenda Pública

Art. 310 - Se, julgado em débito para com a Fazenda Pública, o res-
ponsável não atender à notificação pertinente, o Tribunal tomará qualquer
das seguintes providências:

I ordenará a liquidação administrativa da fiança ou caução, se
houver;

/I determinará a cobrança judicial por via executiva, na forma da
Lei;

11/ - determinará o desconto integral ou parcelado do débito na remu-
neração ou nos proventos do responsável.

Art. 311 - No caso do ítem "1/" do artigo'anterior, o Tribunal encami-
nhará ao órgão do Ministério Público o expediente necessário aos fins pre-
vistos em lei e neste Regimento, devendo constar de tal expediente, obrigato-
riamente, certidão do respectivo acórdão.

Parágrafo único. - A Procuradoria poderá solicitar qualquer outro ele-
mento que julgar necessário.

Art. 312 - De posse do expediente mencionado, a Procuradoria do
Tribunal encaminhará aos órgãos competentes os elementos necessários à co-
brança do débito.

Parágrafo único. - Sempre que possível, deverá a Procuradoria do Tri-
bunal acompanhar tal cobrança, comunicando ao Plenário, por intermédio da
Presidência, seus resultados.

CAPfruLOVI
Da Aplicação das Penas Administrativas

Art. 313 - Quando o Tribunal, no exercício de suas atribuições, con-
cluir pela existência de fato que constitua irrfração, cuja apuração independa
de processos administrativos, citará o responsável para, no prazo de dez dias,
alegar o que tiver em sua defesa.

Art. 314 - Decorrido o prazo referido no artigo anterior, se o Plenário
decidir serão os autos remetidos ao MInistério Público junto ao Tribunal, para
a pertinente manifestação.

Parágrafo único. - O interessado e o representante do Ministério PÚ-
blico, se for o caso, poderão. aduzir novas razões na sessão de julgamento,
cada um por dez minutos e após o relatório.

Art. 315 - Quando a decisão do Plenário comportar ação do Ministério
Público, voltará o processo à Procuradoria, para as providências cabíveis.
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CAPÍfULOVll
DegaJidades, Abusos e IrreguJaridades

Art. 316 - Se o Tribunal, no exercício da fiscalização financeira e
orçamentária, constatar a existência de fatos indicadores de infração penal ou
administrativa, tomará as providências necessárias à apuração dos mesmos.

Art. 317 - A apuração dos fatos referidos no artigo anterior deverá
constar de processo autônomo, quando não estiverem .vinculados a denúncias,
prestações de contas ou demais expedientes sujeitos à deliberação do Plenário.
Nesse caso, a apuração constará do mesmo processo.

Art. 318 - Apurados os fatos, serão os autos remetidos ao Ministério
Público, que deverá tomar as providências necessárias, tendentes à mani-
festação do Poder competente.

Art. 319 - Poderá o Tribunal, no âmbito da fiscalização dos Muni-
cípios, representar às Câmaras de Vereadores, denunciando as irregularidades,
abusos e ilegalidades que encontrar no exercício dessa fiscalização, além de
outras medidas que julgar aconselháveis.

Art. 320 - Se qualquer dos Municípios deixar de enviar ao Tribunal no
prazo da lei, sua prestação de contas, será o fato comunicado ao Governador
do Estado, para fins de ser decretada a intervenção no município faltoso, sem
prejuízo das demais penalidades cabíveis.

Parágrafo único. ~ Integrarão o expediente a ser enviado ao Gover-
nador, além de outros, os seguintes elementos:

I - pareceres-prévios emitidos pelo Tribunal em relação aos dois exer-
cícios financeiros imediatamente anteriores àquele cujas contas
deixarem de ser enviadas;

/I - todos os papéis que se referirem, direta ou indiretamente, ao
exercício encerrado.

Art. 321 - Se o Tribunal, no exercício de suas atribuições, verificar a
ilegalidade de qualquer despesa, deverá:

I estipular prazo razoável para que o órgão faltoso adote as provi-
dências necessárias ao perfeito cumprimento da lei;

/I sustar a execução do ato, exceto em relação aos contratos, se a
medida anterior não for observada pelo órgão;

/lI - tratando-se de contrato, solicitar ao Poder Legislativo que deter-
mine a medida prevista no inciso anterior, ou outras que julgar
necessárias.

Art. 322 - Além das medidas anteriores, sempre que o Tribunal, no
exercício da fiscalização financeira e orçamentária, constatar a existência de
irregularidades, abusos ou ilegalidades as administrações estadual ou muni-
cipais, poderá representar aos Poderes Executivo e Legislativo sobre tais fatos.
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TÍfULO vn
Dos Recursos
CAPÍfULO I

Disposições Gerais

Art. 323 - Interposto o recurso, verificará a Presidência se o mesmo
obedeceu às exigências legais; encaminhando os autos, nesse caso, à Procura-
doria, que deverá manifestar-se no prazo de quinze dias.

Parágrafo único. - Se o recurso não obedecer às exigências legais, po-
derá a Presidência, desde logo, indefirí-Io, comunicando às partes as razões do

indeferimento.
Art. 324 - Manifestando-se a Procuradoria, serão os autos encami-

nhados ao Relator da decisão recorrida, que terá o prazo de quinze dias para
eprecié-lo.

Parágrafoo 1°- O Relator, se julgar necessário, poderá solicitar as pro-
vidências cabíveis, interrompendo-se, nesse caso, o prazo antes mencionado
no máximo por quinze dias.

Parágrafo 2° - Se o Relator estiver, por qualquer motivo, afastado do
Tribunal, os autos irão a sorteio, para designação de novo Relator.

Art. 325 - Se o Ministério Público junto ao Tribunal não for ouvido
antes da apreciação do recurso pelo Plenário, deverá se-Io por ocasião do
julgamento, obrigatoriamente.

CAPt'ruLon
Dos Embargos

Art. 326 - Caberão embargos contra qualquer decisão não unânime do
Tribunal, devendo ser interpostos no prazo de quinze dias.

Parágrafo único. - O recurso de embargos poderá ser interposto con-
tra a totalidade da decisão ou partes da mesma. Nesse caso, o recorrente
deverá citar expressamente as partes das quais recorrer.

Art. 327 - A parte que recorrer parcialmente da decisão do Tribunal
poderá interpor novos embargos, referentes ao restante da decisão, desde que
o faça no mesmo prazo do primeiro recurso.

Parágrafo único. - Ocorrendo a hipótese deste artigo, a Presidência,
caso seja admitido o recurso, solicitará o processo respectivo do setor em que
estiver, reabrindo-se integralmente os prazos dados à Procuradoria e ao Re-
lator.
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CAPÍI'ULOill
Das Revisões

Art. 328 - As decisões definitivas e unânimes do Tribunal sobre a
regularidade das contas poderão ser revistas, devendo o recurso ser interposto
no prazo de cinco anos.

Parágrafo 1°- O recurso de que trata este capítulo somente será admi-
tido se for fundamentado em erro de cálculo nas contas, em falsidade de
documentos em que se tenha baseado a decisão ou na superveniência de novos
documentos com que possam modificar a prova produzida.

Parágrafo 2° - Também caberá revisão da decisão unânime sobre a lega-
lidade das concessões iniciais de aposentadorias, reformas e pensões, inter-
postas no prazo de quinze dias, e desde que fundada em um dos motivos do
parágrafo anterior.

Art. 329 - A decisão na revisão determinará a correção de todo e
qualquer erro ou engano apurado.

Parágrafo único. - Quando a efetivação da correção acima men-
cionada for de competência de qualquer outro órgão público, determinará a
Presidência as providências necessárias àquela efetivação.

CAPÍI'ULOIV
Dos Recursos contra atos do Presidente

Art. 330 -"- Para o Plenário do Tribunal caberá, no prazo de oito dias,
recurso dos atos, decisões ou despachos do Presidente.

Art. 331- Interposto o recurso, teréo Presidente o prazo de oito dias
para manifestar sua defesa, voltando os autos, após, ao Relator.

Parágrafo único. - Se o Relator julgar necessário, poderá solicitar a
audiência da Procuradoria, no prazo de dez dias.

Art. 332 - Modificado, por deliberação do Plenário, o ato, decisão ou
despacho do Presidente, seguirá o processo seu curso normal. levantou-se um

TÍI'ULOvm
DasDisposições Gerais

CAPÍl'ULO I
Da Contagem dos Prazos

Art. 333 - Na contagem dos prazos, salvo disposição em contrário,
excluir-se-é o dia do começo e incluir-se-é o do vencimento se este cair em dia
de suspensão total ou parcial de expediente, o prazo considerar-~ prorroga-
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do até o primeiro dia útil seguinte.
Parágrafo único. - Os prazos que se iniciarem aos sábados, começarão

a ser contados a psrtir do primeiro dia útil imediatamente seguinte.
Art. 334 - Os prazos para os Juízes, Ministério Público, Auditoria e

órgãos auxiliares do Tribunal serão contados da recepção dos autos ou papéis
encaminhados.

Art. 335 - Nos atos para os quais este Regimento não tenha fixado
prazo específico, os Juizes e o Ministério Público terão o prazo de quinze
dias, cabendo ao Presidente fixar o prazo da Auditoria e órgãos auxiliares, o
qual não será superior a quinze dias.

Art. 336 - Para efeito de interposição de recursos ou defesas, os prazos
fixados em lei e neste Regimento conter-se-êo:

I da intimação pessoal do servidor, qusndo se tratar de despacho
interno não publicado;

II da aprovação da ata da sessão, quando se tratar de matéria que
não dependa de acórdão ou resolução;

/lI - da publicação do acórdão ou resolução, ou conhecimento pelas
partes interessadas do conteúdo dos referidos atos, mediante ex-
pediente pessoal;

IV - da última publicação, no órgão oficial do Estado, das citações,
notificações ou intimações.

Parágrafo único. - Quando a parte interessada for órgão da Adminis-
trsçêa Direta ou Indireta do Estado ou dos Municípios, os prazos serão con-
tados a partir do conhecimento oficial do texto da decisão.

Art. 337 - Quando o Plenário estiver em férias coletivas,. os prazos
concedidos aos Juízes serão interrompidos, reiniciando-se a contagem no dia
imediato ao do término das mesmas.

CAPtruLo fi
Da Restauração de Autos Perdidos

Art. 338 - A restauração de autos perdidos far-se-á mediante comuni-
cação escrita- do Juiz, do Ministério Público ou do Secretário, ou petição da
parte interessada, qualquer das duas dirigida ao Presidente e distribuída, sem-
pre que possível, ao Relator que neles tenha funcionado.

Art. 339 - O Relator preparará o novo processo até o ponto de dever
julgar-se restaurado o feito perdido, observando, tanto quando possível, o
estsbelecido na legislação processual vigente.

Art. 340 - A parte que houver dado causa ao extravio responderá pelas
custas da restauração, sem prejuízo do procedimento criminal cabível.

Parágrafo único. - Se o extravio tiver sido causado por servidor do
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Tribunal, poderão ser-lhe aplicadas as penalidades previstas em lei.
Art. 341 - Julgada a restauração, seguirá o processo os seus trâmites, e

aparecendo os autos originais serão apensos aos da restauração.

CAPITULOm
Do Incidente de Falsidade

Art. 342 - O incidente de falsidade será processado perante o Relator
do feito, observando-se o que dispuser a legislação processual vigente.

CAPfruWIV
Da Refonna do Regimento

Art. 343 - A reforma deste Regimento jJoderá ser proposta, por es-
crito, a qualquer tempo, por iniciativa:

I - do Presidente;
" - dos Juízes.
Parágrafo 1°- No caso do item" deste artigo, a proposta de emenda

deverá ser assinada, no mínimo, por dois Juízes.
Parágrafo 2° - O Ministério Público, através do Procurador, poderá su-

gerir ao Presidente ou ao Plenário projetos de emenda regimental.
Parágrafo 3° - Sempre que o projeto se referir, direta ou indireta-

mente, à atribuições ou funcionamento do Ministério Público este será ou-
vido, no prazo de dez-dias.

Art. 344 - O projeto de emenda regimental, desde que satisfaça às
exigências do artigo anterior, será distribuído a um relator, podendo o Presi-
dente avocar essa função.

Parágrafo 1°- O projeto de emenda regimental só poderá ser discutido
e votado, decorrido o prazo de cinco dias após a designação do Relator.

Parágrafo 2° - O projeto de emenda regimental só poderá ser votado
pelos Juizes etetivos, devendo o Presidente convocar, para a sessão de vota-
ção, os Juízes que estejam em gozo de férias ou licença.

Parágrafo 3° - O projeto de emenda regimental só será considerado
aprovado pelo voto da maioria absoluta dos Juires efetivos.

Art. 345 - A emenda regimental será promulgada, em forma de Ato,
pelo Plenário, e entrará em vigor na data de sua publicação.

Parágrafo único. - Promulgada a emenda regimental, providenciará o
Presidente sua ampla divulgação, inclusive mediante publicação no órgão da
imprensa oficial.



-459-

CAPtruLov
Das Disposições Finais

Art. 346 - Os serviços de exame de saúde e outros semelhantes, de
interesse do Tribunal de Contas, serão executados pela Secretaria de Saúde
Pública, na forma das leis vigentes, a requerimento ou a pedido da Corte.

Art. 347- Nos termos estabelecidos em lei, o Tribunal de Contas po-
derá criar delegações ou órgãos destinados a auxiliá-Io no exercício de suas
funções, bem como contratar firmas especializadas ou especialistas em audi-
toria financeira.

Parágrafo único. - Os casos previstos neste artigo estão subordinados à
decisão exclusiva do Plenário do Tribunal de Contas.

Art. 348 - O Tribunal de Contas encaminhará, anualmente, ao órgão
competente sua proposta de despesa, para apreciação e inclusão no orça-
mento, só podendo ser abertos créditos especiais e suplementares por auto-
rização legal.

Art. 349 - O Presidente expedirá, conforme modelo aprovado pelo
Plenário, carteiras de identidade funcional aos Juízes, Auditores e demais
servidores do Tribunal.

Art. 350 - Nos casos omissos, será subsidiária a legislação processual
vigente.

rmno rx
Das Disposições Transit6rias

Art. 351 - Na parte externa do. Plenário do Tribunal de Contas, em
lugar de destaque, serão hasteadas, diariamente, as bandeiras do Brasil e do
Estado do Pará, observadas as normas constantes da legislação específica.

Art. 352 - Os Juízes aposentados terão as mesmas honras dos Juízes
efetivos, e quando comparecerem às sessões terão assento ao lado do Presi-
dente ou no Plenário.

Art. 353 - O Tribunal manterá em lugar de honra uma galeria de todos
os Juízes aposentados ou falecidos.

Art. 354 - Tanto quanto possível, os processos em curso, e que ainda
não tenham sido encaminhados ao Ministério Público ou distribuídos a Re-
lator, serão ajustados aos dispositivos deste Regimento.

Art. 355 - Enquanto não estiver organizado o Gabinete da Presidência,
as funções que lhe cabem serão exercidas por funcionários da Secretaria,
designados pelo Presidente.

Art. 356 - Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação
no órgão oficial do Estado, revogadas todas as disposições em contrário.
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Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em17 de

setembro de 1970

EVA ANDERSEN PINHEIRO
Conselheira Presidente

MÁRIO NEPOMUCENO DE SOUSA
SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA
EMÍLIO UCHÔA LOPES MARTINS
ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE
CLÓVIS SILVA DE MORAIS RÊGO

Publicado 110 "Diário Oficial" 1L 21.901, de 31 de outubro de 1970.
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REGULAMENfODA SECRETARIA
ItESOLUÇÃO N. 5.094

o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará" em sessão de 15
de dezembro de 1972, com "fundamento no parágrafo único do art. 31 do
Regimento, aprova e promulga o seguinte:

REGULAMENI'O DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

Art. 1°- A Secretaria dó Tribunal de Contas do Estado do Pará, che-
fiada pelo Secretário, tem a seguinte estrutura:

I - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
/I - DEPARTAMENTO TÉCNICO

11I - GABIN~TE DO SECRET.ARIO
§ 1°- Os Departamentos, enumerados neste artigo terão a supervisão e

a coordenação do Secretário e serão constitu ídos por Divisões, visando a
descentralização dos serviços administrativos do Tribunal, a eficiência e a
celeridade da fiscalização financeira e orçamentária.

§ 2° - Ao Departamento Administrativo, dirigido pelo Administrador
dos Serviços Internos, compete todos os serviços referentes à Administração
Geral do Tribunal, conforme distribuição de suas atividades, pelas Divisões
que o constituem.

§ 3° - Ao Departamento Técnico, dirigido pelo Sub-Secretário, com-
pete todos os serviços referentes à instrução processual, à realização de inspe-
ções e ao assessoramento técnico em geral.

§ 4° - As Divisões que integram os Departamentos serão divididas em
Setores, quando assim o exigir a natureza de suas atividades.

§ ~ - As Divisões e os Setores serão dirigidos, respectivamente, por
, Diretores e Chefes.

Art. 2° - O Departamento Administrativo é constituído pelas seguintes
Divisões:

I - DIVISÃO ADMINISTRA TlVA
/I - DIVISÃO DE DESPESA INTERNA

11I - DIVISÃO DE PESSOAL
IV - DIVISÃO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
V - DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA

VI - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

VI/ - DIVISÃO DE PESQUISA E INFORMAÇÕES
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Art. 30
- A Divisão Administrativa é constituída pelos seguintes Seto-

res:

I - SETOR AUXILIAR DA SECRETARIA
/I - SETOR AUXILIAR DA AUDITORIA

11I - SETOR DE MATERIAL
IV - SETOR DE ARQUIVO
V - SETOR DE TRANSPORTE

Art. 40
- Ao Setor Auxiliar da Secretaria compete:

I - Executar todos os serviços do expediente das Sessões do Tri-
bunal, datilografando as decisões do Plenário;

II - Executar todos os serviços de correspondência afetos ao Depar-
tamento Administrativo;

11I - Executar os serviços dati/ográficos em geral;
I V - .Redigir e transcrever em livro próprio as A tas das Sessões;
V - Registrar, nos termos das decisões do Plenário, as declarações de

bens;
VI - Manter em dia o rol dos responsáveis por bens ou dinheiros

públicos;
VII - Elaborar relatório mensal.
Art. !t'- Ao Setor Auxiliar da Auditoria compete:

I - Executar todos os serviços de expediente afetos à Auditoria,
encaminhando ao Setor de Expediente a correspondência expedida pelos Au-

ditores;
/I - Distribuir aos Auditores os processos recebidos do Setor de Ex-

pediente, encaminhando-os, preliminarmente, ao Departamento Técnico, para
informação, independente de qualquer despacho e mediante protocolo in-
terno;

11I - Providenciar para que sejam cumpridos os despachos determi-
nados pelos Auditores;

I V - Manter atualizado o fichário dos processos que transitem pela
Auditoria, comunicando diariamente, ao Serviço de Expediente, o andamento
dos mesmos;

V - Elaborar relatório mensal.
Art. 60

- Ao Setor de Material compete:
I - Efetuar, de acordo com a Secretaria, a aquisição de todo o

material necessário para o Tribunal, obedecidas as disposições legais;
/I - Manter atualizadas as listas de custo dos materiais de uso cons-

tante;
11I - Organizar o cadastro dos fornecedores, com a inscrição de to-
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das as firmas que transacionarem com o Tribunal;
IV - Realizar, com autorização do Secretário, os atos necessários à

realização de licitações;
V - Efetuar o controle do material em estoque mantendo fichário

atualizado;
VI - Manter em estoque quantidade suficiente de material de uso

mais frequente, para consumo de três meses, informando a Secretaria e provi-
denciando a reposição quando necessária;

V/I Manter atualizada a relação dos bens pertencentes ao Tribunal;

VIII - Receber o material adquirido, opinando sobre a conveniência
ou não da sua aceitação;

IX - Armazenar o material, classificando-o corretamente, de acordo
com o critério estabelecido;

X - Distribuir o material requisitado pelas unidades de serviço;
XI - Elaborar o mapa do movimento mensal do material entrado e

saído, discriminando custo, procedência, destino e saldo;
X/I - Providenciar, de acordo com a Secretaria, a conservação e re-

paros de todos os bens pertencentes ao Tribunal;
XIII - Elaborar relatório mensal.
Art. 7" - Ao Setor de Arquivo compete:

I - Receber os papéis cujo processamento está ultimado, e arquivá-
los, fichando-os previamente;

/I - Organizar e manter em ordem o fichário dos papéis arquivados;
1/1 - Atender as requisições de papéis ou processos formulados pelas

outras secções;
IV - Manter bem conservados e em segurança os papéis arquivados,

tomando de acordo com a Secretaria, as providências necessárias para a pre-
servação do arquivo;

V - Elaborar relatório mensal.
Art. 8° - Ao Setor de Transporte compete:

I - Operar a manutenção dos veículos de propriedade do Tribunal
cuidando do seu abastecimento, providenciando, de acordo com a Secretaria,
todos os reparos necessários à conservação dos mesmos;

/I - Efetuar, nos termos de Ordem de Serviço, o transporte referente
aos Gsbinetes da Presidência, dos Juízes e do Secretário;

/lI - Preparar relatório mensal.
Art. 9° - À Divisão de Despesa Interna compete:

I - Proceder à organização dos serviços de contabilidade do Tri-
bunal, mantendo-os atualizados;

/I - Manter atualizado o controle da execução orçamentária do Tri-
bunal;
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//I - Assessorar a Secretaria na elaboração da proposta orçamentária
do Tribunal;

IV - ,Receber junto ao órgão competente os recursos financeiros desti-
nados ao Tribunal;

V - O exercício das atribuições que explicíta ou implicitamente de-
corram das enumeradas nos itens anteriores;

VI - ,Elaborar relatório mensal.
Art. 10 - À Divisão de Pessoal,constituída pelo Setor de Controle do

Pessoal e pelo Setor Auxiliar do Serviço Médico-Odontológico, compete:
I - Efetuar o registro funcional de todos os serviços do Tribunal

em ficha própria;
/I - Lavrar todos os atos relativos aos servidores do Tribunal, pro-

movendo-Ihes a publicação quando necessária;
III - Controlar a frequência diária dos servidores preparando as fo-

lhas de frequência, para efeito de pagamento e remetê-Ias à repartição paga-
dora depois de visadas pelo Presidente e pelo Secretário;

IV - Realizar o pagamento do Pessoal;
V - Solicitar aos órgãos competentes a realização de exames de

saúde;
VI - Executar todas as medidas necessárias à seleção de candidatos a

concursos;
VII - Providenciar todos os atos administrativos inerentes ao fun-

cionalismo, divulgando todas as medidas administrativas de caráter geral, ati-
nentes ao Pessoal;

VIII - Executar todos os atos necessários ao funcionamento efetuados
e levantando mensalmente os serviços realizados;

IX - Elaborar relatório mensal.
Art. 1 - À Divisão de Expediente e Comunicação é constituída pelos

seguintes Setores:

I SETOR DE PROTOCOLO
/I SETOR DE EXPEDIENTE

11I SETOR DE COMUNICAÇÃO

Art. 12 - Ao Setor de Protocolo compete:
I - Receber, protocolar, autuar e encaminhar ao Serviço de Expe-

diente, devidamente fichados, todos os papéis processos e documentos en-
trados n~ Tribunal, numerando e rubricando todas as folhas dos processos,
antes de qualquer movimentação;

II - Os papéis de natureza reservada serão encaminhados diretamente
ao Gabinete do Secretário, que os protocolará em livro especial.
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1/1 - Elaborar relatório mensal.
Art. 13 - Ao Setor de Expediente compete:

I - Distribuir. lntemsmenteçtado o expediente protocolado no Tri-
bunal encaminhando-o a seu destino, através protocolo interno;

/I - Manter em dia o fichário relativo ao andamento do expediente
que lhe é confiado de modo a poder informar a qualquer tempo sobre a
localização do mesmo.

1/1 - Informar as partes sobre o andamento dos papéis remetidos a
esta Corte;

IV - Expedir,diariamente,os papéis que devem sair do Tribunal, cui-
dando do serviço dos mensageiros e mantendo atualizado o protocolo de
sa{da dessespapéis;

V - Manter atualizado o fichário de procuradores, das partes ou seus
representantes, com respectivos endereços;

VI - Encaminhar à IMPRENSA OFICIAL, após autorização do Se-
cretário atos que devem ser publicados;

VI/ - Elaborar relatório mensal.
Art. 14 - Ao Setor de Comunicação compete:

I - Cuidar das comunicações telefônicas externas e dos serviços in-
ternos de comunicação;

/I - Zelar pela boa conservação dos aparelhos telefônicos dos que
constituem o serviço de som;

III - Elaborar relatório mensal.
Art. 15 - À Divisão de Taquigrafia compete:

I - O serviço taquigráfico das sessões do Tribunal, e o mais que lhe
for determinado;

/I - Organizar e manter em dia o arquivo das notas taquigráficas;
1/1 - Traduzir e encaminhar à Divisão Administrativa as notas tsqui-

gráficas apanhadas, fornecendo à Redatora de A tas, as elucidações que se
fizerem necessárias para a lavratura das atas.

Art. 16 - À Divisão de Administração da Sede compete:

I - A manutenção, conservação e limpeza de todas as dependências
internas e externas, do Ediffcio-Sede do Tribunal;

/I - A manutenção, conservação e limpeza de todos os equipamentos
e maquinarias do Tribunal;

11I - Coordenar os serviços de guarda e vigilância do prédio;
IV - Outros serviços que lhe forem determinados;
V - Elaborar relatório.mensal.

Art 17 - À Divisão de Pesquisa e Informações compete:
I - Organizar e manter os serviços de catalogação e classificação dos

livros e coleções de leis;
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/I - Elaborar, mantendo-o atualizado, um ementário legislativo com-
preendendo Legislação Estadual e Federal;

11I - Elaborar, mantendo-o atualizado, um ementário sobre jurispru-
dência que interesse ao Tribunal;

IV - Elaborar e manter em dia, para distribuição interna,o Boletim
da Jurisprudência do Tribunal;

V - Atender às requisições de livros e de leis;
VI - Manter freqüente intercâmbio com outros serviços da mesma

natureza, notadamente em relação a outros Tribunais;
VI/ - Ler, diariamente, os jornais e o Diário Oficial da União, Estados

e Municípios, mantendo atualizado ementário de todas as publicações que
interessem ao Tribunal;

VIII - Manter bem conservados os livros e coleções de Leis ou
DIÁRIOS OFICIAIS, fazendo-os de acordo com a Secretaria, encadernar re-
gularmente;

IX - Prestar aux ílio à comissão da Revista do Tribunal;
X - Elaborar relatório mensal.

Art. - O Departamento Técnico é constituído por seis divisões com a
seguinte denominação:

1a. DIVISÃO
2a. DIVISÃO
3a. DIVISÃO
4a. DIVISÃO
5a. DIVISÃO
6a. DIVISÃO
Art 19 - À 1a. Divisão compete:

I - Informar quanto à legalidade dos atos relativos à eposente-
dorias, reformas e pensões, verificando ainda, o cálculo dos respectivos pro-
ventos, sóldo ou pensão.

/I - Informar nos processos relativos aos contratos, convênios ou
outros atos similares do Estado, deixando patente a sua legalidade e existência
de recursos para atender às despesas correspondentes.

1/1 - Cadastrar, em livro próprio, de acordo com a decisão do Ple-
nário, os contratos e convênios, referentes à área estadual.

IV - Registrar, em livro próprio, e de acordo com a decisão do Ple-
nário, as aposentadorias, reformas e pensões.

V - Proceder à confecção de mapas e relatório que permitam dados

concretos para o Relatório anual do Tribunal, que acompanhará as contas do
Governo do Estado.

VI - Executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.
VII - Elaborar relatório mensal.
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Art. 20 - À 2a. Divisão, constituída pelos Setores de Receita e Des-
pesa Estaduais, compete:

I - Informar nos processos relativos aos orçamentos, transferência
de dotações e abertura de créditos adicionais.

II - Cadastrar em livro próprio, e de acordo com a decisão do Ple-
nário, orçamentos, créditos adicionais e transferências de dotações, perti-
nentes à área estadual.

/lI - Informar os recursos que darão cobertura aos contratos e con-
vênios.

IV - Proceder à confecção de mapas demonstrativos que permitam
levantar dados sobre a Receita para servir de base à fiscalização financeira e
orçamentária do Estado.

~ - Proceder à confecção de mapas demonstrativos e balancetes
. comparativos que demonstrem a Receita do Estado, com o fim de instruir o
Relatório Anual do Tribunal que acompanha o parecer prévio às contas do
Governo, relacionando os créditos adicionais cadastrados no exercício.

VI - Providenciar junto às autoridades competentes a coleta dos ele-
mentos que interessem à demonstração da Receita do Estado, mantendo fi-
chário atualizado.

V/I - Informar o valor das dotações recebidas pelos responsáveis,
através controle das fichas de pagamento remetidas pelo órgão competente.

VIII - Providenciar junto à autoridade competente a remessa dos em-
penhos e fichas de pagamento, mantendo fichário atualizado dos mesmos.

IX - Elaborar mapas demonstrativos da Despesa do Estado de modo
a possibilitar dados esctsrecedores para o Relatório Anual do Tribunal, que
acompanha o parecer prévio às contas do Governo.

X Executar outras tarefas de que forem atribuídas.
XI - Elaborar relatório mensal.

Art. 21 - À 3a. Divisão constituída pelos Setores de Atendimento
Estadual e Controle Estadual, compete:

I - Examinar e dar parecer contpabil nas contas dos responsáveis por
bens e dinheiros públicos na esfera estadual.

/I - Atender aos interessados que comparecerem ao Tribunal no cum-
primento de diligências determinadas nos processos de sua responsabilidade.

11I - Realizar as diligências que digam respeito aos processos que lhe
são afetos.

I V - Responder às consultas relativas à esfera estadual, quando lhe for
determinado.

V - Outras atribuições que lhe forem afetas.
VI - Elaborar relatório mensal.
Art. 22 - À 4a. Divisão constituída pelos Setores de Atendimento
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Municipal e Controle Municipal, compete:
I - Examinar e dar parecer contábil nas contas dos responsáveis por

bens e dinheiros públicos na esfera munipal.
II - A tender aos interessados que comparecerem ao Tribunal no cum-

primento de diligências determinadas nos processos de sua responsabilidade.
11I - Realizar as diligências que digam respeito aos processos que lhe

são afetos.
I V - Responder às consultas relativas à esfera municipal, quando lhe

for determinado.
V - Outras atribuições que lhe forem afetas.

VI - Elaborar relatório mensal.
Art. 23 - À 5a. Divisão constituída pelos Setores de Assessoramento

aos Auditores e Inspeção e Auditagem, compete:
I - Prestar essessoremento aos Auditores, nos assuntos que lhe são

afetos, realizando as pesquisas e estudos técnicos que lhe forem determinados.
/I - Efetuar as diligências, inspeções e auditagens determinadas pelo

Tribunal, oferecendo pareceres conclusivos.
/lI - Responder às consultas determinadas pelos Auditores.
IV - Manter arquivo atualizado de todas as diligências, inspeções e

auditagens realizadas, de modo a facilitar qualquer esclarecimento que se fizer
necessário, bem como instruir os pareceres prévios e relatórios finais da audi-
toria.

V - Atender as partes interessadas nos assuntos que lhe são afetos.
VI - Outras atribuições que lhe forem cometidas.

V/I - Elaborar relatório mensal.
Art.24 - À 6a. Divisão compete:

I - Informar nos proceesos relativos aos orçamentos, transferências
de dotações e abertura de créditos adicionais, referentes à área municipal .

. II - Cadastrar em livro próprio e de acordo com a decisão do Ple-
nário orçamentos, créditos adicionais e transferências de dotações dos Muni-
cípios.

/lI - Informar processos relativos a contratos, convênios ou outros
atos similares do Município, deixando patente a sua legalidade e existência de
recursos para atender às despesas correspondentes.

I V - Cadastrar, em livros próprios, de acordo com a decisão do Ple-
nário, os contratos e convênios relativos à área municipal.

V - Proceder à confecção de mapas demon~trativos que permitam
levantar dados sobre a Receita para servir de base à fiscalização financeira e
orçamentária dos Municípios.

VI Executar outras atribuições aue tne forem cometidas.
VII - Elaborar relatório mensal.
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Art. 25 - Aos Diretores de Divisão e Chefes de Setores cabe inteh
responsabilidade na guarda dos processos que tramitarem em suas respectivas
áreas de trabalho, assim como pelo cumprimento de suas atribuições genéricas
estabelecidas no Regimento e de suas atribuições específicas, fixadas neste
Regulamento.

Art 26 - Ouvido o Presidente, compete ao Secretário distribuir o
pessoal nas Divisões e Setores, de acordo com as atribuições e a necessidade
dos mesmos.

Art. 27-- As Diretorias e as Chefias de Setores são funções de con-
fiança do Presidente, a quem caberá designar e dispensar os respectivos titu-
lares.

Art. 28 - O Gabinete do Secretário é constituído por um Assistente
dé Gabinete, em nível de Chefe de Setor, e por um Recepcionista.

Art. 29 - São atribuições pertinentes ao cargo de Administrador dos
Serviços Internos a direção do Departamento Administrativo e da Divisão
Administrativa que o integra, além de outras que forem atribuídas por ato do
Plenário ou do Presidente.

Art. 30 - Ao Sub-Secretário, além das atribuições estabelecidas no
Regimento compete:

I - A direção do Departamento Técnico.
1/ - Expedir comunicações sobre o andamento ou solução dos feitos,

ou para a indicação de diligências e providências necessárias à conclusão des-
tes.

11I - Dar assistência direta aos serviços afetos ao Serviço Auxiliar da
Auditoria de modo que não sofra solição de continuidade o andamento dos
processos que estiverem sob inspeções.

Art. 31 - Os Diretores de Divisão, exceção feita à Divisão Administra-
tiva, e os Chefes de Setores perceberão a gratificação especial correspondente.

Parágrafo 1°-Quando a Diretoria de Divisão for exercida comulati-
vamente com a Chefia de Setor apenas a gratificação correspondente à pri-
meira função será atribuída.

Parágrafo 2° - São de exercício cumulativo pelo mesmo titular, as se-
guintes Diretorias e Chefias.

Sub-Secretário - Departamento Técnico
Departamento Administrativo - Divisão Administrativa.
Divisão de Pessoal e Setor de Controle do Pessoal

-3a. Divisão e Setor de Atendimento Estadual
4a. Divisão e Setor de Atendimento Municipal.
5a. Divisão e Setor De Assessoramento aos Auditores
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Art. 32 - As Divisões eSetore« dos Departamentos Administrativos e
Técnico são identificados pelas seguintes siglas:

Departamento Administrativo

Divisão Administrativa - DA
Setor Auxiliar da Secretaria - SAS
Setor Auxiliar da Auditoria - SAA
Setor de Arquivo - SA
Setor de Material - SM
Setor de Transporte - ST
Divisão de Despesa Interna - DOI
Divisão de Pessoal - DP
Setor de Controle do Pessoal - SCP
Setor Auxiliar do Serviço Médico Odontológico - SAMO
Divisão de Expediente e Comunicação - DEC
Setor de Protocolo - SP
Setor de Expediente - SE
Setor de Comunicação - SC
Divisão de Taquigrafia - DT
Divisão de Pesquisa e Informações - DPI
Divisão de Administração da Sede - DAS

Departamento Técnico

1a. Divisão - 01
2a. Divisão - 02
Setor de Receita Estadual - SRE
Setor de Despesa Estadual - SOE
3a. Divisão - 03
Setor de Atendimento Estadual - SAE
Setor de Controle Estadual - SCE
4a. Divisão - 04
Setor de Atendimento Municipal - SAM
Setor de Controle Municipal - SCM
5a. Divisão - 05
Setor de Assessoramento aos Auditores SAS
Setor de Inspeções e Auditagens - SIA
6a. Divisão - 06

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em 15 de
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dezembro de 1972.

ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE
Concelheiro Presidente

Mário Nepomuceno de Sousa

Sebastião Santos de Santana

Eva Andersen Pinheiro

Emílio Uchôa Lopes Martins

Clóvis Silva de Morais Rêgo

José Maria de Azevedo Barbosa

Publicado no "D'D," No. 22.438, de 3 de janeiro de 1973
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COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA JULGAR
O EMPREGO DAS QUOTAS DO F.R.N.

Há vinte anos o Tribunal de Contas do Estado do Pará discute
a extensão da sua competência para apreciar e julgar o emprego
das quotas do FUNDO RODOVIÃRIO NACIONAL, pelas autar-
quias rodoviárias estaduais e municipais,

Referido Fundo tem como suporte a arrecadação do tributo
sobre lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos, previsto na
Constituição Federal e disciplinado em lei complementar. ~ dis-
tribuído aos Estados e Municípios e ao Distrito Federal e se incor-
pora ao orçamento dos Departamentos e Serviços de Estradas de
Rodagem para aplicação nos programas rodoviários estaduais e mu-
nicipais.

Transfere, portanto, a União, o numerário correspondente à
quota respectiva, calculada com base em números percentuais rela-
tivos à densidade de veículos e à área geográfica, sobretudo, de
cada unidade federativa, participando deste modo, o Estado e o
Município, no processo da arrecadação, propiciando-se uma distri-
buição proporcional da renda. Renda advinda da contribuição de
todos os que utilizem os produtos derivados do petróleo, no País,
e, por isso, assim redistribuida por um sistema equitativo e evo-
lutivo de devolução, aos governos estaduais e municipais, para a
execução dos planos viários que incluem não só estradas de terra e
pavimentadas, mas abertura de campos de pouso e outros em-
preendimentos rodoviários que estimulem o turismo. Dinheiro que
se mistura ao produto do LC.M. e do LP.L, nos Estados, e ao dos
Impostos Predial e de Localização, nas Prefeituras, e é aplicado,
conjunta e especificamente, nas obras programadas pelos Estados e
Municípios, com a aceitação prévia do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem.

Nada mais certo seja considerado dinheiro do Estado ou do
Município e, como tal, incorporado ao orçamento estadual e muni-
cipal a quando da elaboração da lei de meios.

De início, porém, o Tribunal de Contas do Pará, apreciando
consulta suscitada pelo Serviço Nacional de Malária e Anti-culex,
deliberou aprovar a Resolução de n. 988, de 29.04.1955, pela qual

As repartições públicas federais ou as autarquias subven-





o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, reunido em sessão ordinária no dia
8.05.1973, no Palácio "SERZEDELLO CORR~A", sob a Presidência do Juiz Elias Naif
Daibes Hamouche, presentes os Ju ízes Mário Nepomuceno de Sousa, Sebastião Santana,
Eva Andersen Pinheiro, Emflio Martins, Clóvis Moraes Rêgo e José Maria Barbosa, o
sub-Procurador, dr. Asdrubal Mendes Bentes e a Secretária do Tribunal, sra. Ana Maria
Cavalcante Domingues.
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cionadas pelo Governo do Estado, através de convênio, defi-
nidas ou não no texto da lei orçamentária, estão sujeitas à com-
petente prestação de contas nesta Corte, exclusivamente quan-
to ao dinheiro do Estado, pois o Tribunal nada tem a ver com
o emprego das verbas federais, cuja fiscalização compete ao,
Tribunal de Contas da União.

Um ano depois, em 05.06.1956, julgando as contas do Depar-
tamento de Estradas de Rodagem do Pará, referentes ao exercício
financeiro de 1954, reexaminou o assunto por sentí-Io melhor em
toda a sua extensão.

Alicerçado na Resolução n. 988, o Diretor Geral do DER-Pa.
prestava contas, somente, da cota recebida do Governo do Estado,
deixando de fazê-to relativamente à cota do F.R.N.

Foi relator da matéria o Exmo. Sr. Juiz Mário Nepomuceno
de Sousa que, analisando as disposições contidas na Constituição
Federal e na Lei Federal n. 302, de 13.07.1948, concluiu:

As quantias> arrecadadas em razão daqueles tributos têm o
caráter intrínseco de renda pertencente à União, aos Estados
e aos Municípios. .. renda pertencente ao patrimônio tribu-
tário dos Estados e Municípios, muito embora a tributação
tenha sido outorgada à União pela sistemática constitucional.

Em rigor, à União cabe tributar e arrecadar mas o pro-
duto dessa arrecadação, na parte que Ihes toca, constitui ren-
da dos Estados e dos Municípios a ser entregue, por aquela a
estes, nas bases definidas na Constituição e na Lei n. 302.

Não há, pois, a questionar. A percentagem entregue pela
União, decorrente da tributação específica, constitui renda
do Estado. A circunstância da omissão ou não inclusão da
referida renda no corpo do orçamento estatal, não impres-
siona e, até mesmo é de importância secundária para o caso.
O fato é que, tratando-se de renda, ou seja, de receita, de
dinheiros pertencentes ao Estado, sob este ou aquele titulo
ou origem, os responsáveis pela sua aplicação estão sujeitos a
prestar contas a este Tribunal, nos precisos termos do art. 35,
inciso 11,da Constituição Política do Estado, e art. 15, inciso
11,da Lei n. 603, de 20.05. 1953 .

Examinando a questão, em confronto com a Resolução n.
988, insistiu o Juiz Relator:
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o Tribunal de Contas ao fixar o critério exposto na referida
Resolução n. 988, o fez judiciosamente no que tange ao em-
prego de verbas federais pelas repartições autárquicas ou enti-
dades paraestatais, cuja fiscalização, por caracterizar dinheiro
federal, compete ao Tribunal de Contas da União .
No caso do Departamento de Estradas de Rodagem
o numerário empregado não é subvenção, enfim, verba fede-
ral sob qualquer título, e sim renda do Estado, arrecadada e
entregue pela União por força e nos termos da Constituição
brasileira e da Lei n. 302.
No julgamento, o Tribunal acatou a preliminar levantada pelo

Relator firmando competência jurídica para conhecer e julgar o
emprego de todas as rendas especifica das no art. 20, da lei estadual
n. 157, de 29.12.1948.

Por fim, a 4 de outubro de 1971, o Tribunal, apreciando a
preliminar levantada pelo Exmo. Sr. Juiz Emílio Uchôa Lopes
Martins, Relator do Processo n. 14.614, de prestação de contas do
SERViÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM de Alen-
quer (exercício de 1967), em grau de recurso de revisão, interpos-
to pelo Prefeito daquele Município contra o Acórdão n. 7.851, de
26.02.1971, que negou aprovação às ditas contas, decidiu rever a
questão de sua competência para apreciar e julgar a aplicação dos
recursos oriundos do Fundo Rodoviário Nacional, face o disposto
na Emenda Constitucional n. 1, de 17.10.1969 (Constituição Fe-
deral) e no Dec. Lei Federal n. 343, de 28.12.1967.

Negara, antes, o Tribunal, aprovação às contas do SMER de
Alenquer, porém, o DER-Pa., examinando-as, achou-as conforme e
expediu, ao Prefeito, a quitação.

Houvera, pois, um conflito de atribuições. Duas entidades
admitiam-se competentes para apreciar o emprego da quota federal
pelos Serviços M~nicipais de Estradas de Rodagem; isto em virtude
do que estabeleceu o dec. lei n. 343, no seu art. 5; determinando
obediência às autarquias rodoviárias, ao D.N.E.R., não somente
obrigando-as a submeter-lhe, para aprovação, os planos, mas condi-
cionando a liberação dos recursos à demonstração da sua destina-
ção e aplicação "nos termos e condições de legislação vigente",
inclusive a apresentação de relatório pormenorizado de suas ativi-
dades, acompanhado de demonstrativo da execução orçamentária.

O Úrgão Rodoviário Nacional por sua vez, sobrecarregado
com maiores afazeres, descentralizou a inspeção e a conseqüente
quitação do emprego das quotas às autarquias estaduais congê-
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neres, para a liberação de novos pagamentos, a ele afetos pelo pró-
prio decreto-lei n. 343.

Qual, então, a quitação prevalescente? A da entidade esta-
dual, submissa, também, ao Tribunal de Contas, ou a do próprio
Tribunal?

A Emenda Constitucional n. 1, de 29 de outubro de 1969, à
Constituição Federal, no art. 15, inciso 11, letra "a" argumenta o
Juiz Emílio Martins, Relator da matéria, agora referia a obrigato-
riedade de prestar contas, dos Municípios, nos "prazos fixados em
lei", não mais podendo se sobrepor a velha expressão: "fixados em
lei estadual". O próprio decreto-lei estadual n. 32 de 07.07.69, que
enfeixa a reorganização do DER-Pa., "determinou que os planos
rodoviários municipais se compatibilizem com as diretrizes do de-
creto-lei federal n. 512, de 21.03.1969, que regula a política na-
cional de viação rodoviária, obrigando os municípios a submeter
ao DER-Pa., para tal fim, suas programações rodoviárias anuais".

E assim conclui:

Há por fim um argumento fortíssimo quanto a indubitável
competência da União sobre toda e qualquer matéria que
envolva receitas e despesas públicas de modo geral. A Consti-
tuição Federal, antes da Emenda n. 1, atribuia à União com-
petência para legislar sobre o assunto dizendo:- "normas ge-
rais de direito financeiro". Após a Emenda, explicitou melhor
referindo:- "normas gerais sobre orçamento, despesa e ges-
tão patrimonial e financeira de natureza pública ... ": nos Es-
tados reservou somente a competência supletiva ou comple-
mentar sobre a matéria nos precisos termos do parágrafo
único do citado art. 8 .

Defendia o Juiz Relator a tese pela qual o Tribunal era in-
competente para julgar as contas dos S.M.E.R., inclusive a parcela,
por ventura existente, produto de receita exclusivamente munici-
pal, de fez que o orçamento da autarquia é uno e os dinheiros,
para ali carreados, se confundem na despesa com a execução do
programa comum da entidade.

O prejulgado, vitorioso por maioria de votos, foi objeto da
Resolução n.4.438, de 04.10.1971, do Tribunal.



ASSISTÊNCIA SOCIAL

Embora possuindo, o Tribunal, um número relativamente pe-
queno de servidores (129), a Assistência Social aos seus integrantes
foi sempre uma constante nos anseios dos seus dirigentes.

O servidor público constitui uma classe de trabalhadores para
quem o patrão sempre esteve em débito.

Anteriormente à 1964 a situação desses obreiros do Poder
constituído chegou a momentos quase insustentáveis que envolve-
ram, cri m inosamente, inclusive, grandes atrasos salariais e
nenhuma assistência previdenciária. Hoje, felizmente, o Governo
vê seriamente o problema e age no sentido de corrigir as distorsões
salariais, principalmente, com relação ao custo de vida.

A Previdência Social existe, igualmente, nos planos Estadual e
Municipal e os Institutos que a distribuiem estão melhor organiza-
dos porque mais bem aparelhados de recursos materiais e huma-
nos, embora ainda não a ofereçam satisfatoriamente. Sua ação se
extende do benefício médico-hospitalar à pensão ao associado e
seus dependentes ou beneficiários - e nessa gama de atendimen-
tos estão os empréstimos, que alcançam a aquisição da casa pró-
pria, os auxílios natalidade e funeral e o pecúlio "post mortem".

Mas ai está, precisamente, o impasse.
É que o atendimento médico-hospitalar não satisfaz, nem os em-
préstimos objetivam a necessidade quantitativa e de um maior teto
de valores, aliando-se a isso a morosidade no acolhimento aos pro-
ponentes. Por outro lado, o quantum estabelecido para os auxílios
é pequeno demais ante o vulto das despesas que se pretende ame-
nizar. Decorre, daí, a insatisfação.

O problema é complexo, nós o sabemos.
Na esfera estadual, onde vinculamos o nosso estudo, o esforço dos
dirigentes do IPASEP tem sido grande de 1966 para cá, no sentido
de melhor amparar o seu associado.

É de salientar a magnífica oferta no setor habitacional diri-
gida amplamente ao funcionalismo público do Estado e a precisão
e celeridade com que paga as pensões. Ali existe, de fato, uma boa
máquina administrativa.

Contudo, o Orgão não alcança a sua plenitude porque as
estatísticas demonstram não ser possível solucionar, a contento, o
problema dos empréstimos simples, sobretudo, nem alterar para
valores mais próximos dos verdadeiros aqueles devidos aos auxílios
natalidade e funeral e os das pensões.
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Eis uma forte razão que leva as comunidades gregárias, do
serviço público e até privadas, a constituirem seu FUNDO DE
ASSISTt:;NCIA que subsiste em função das contribuições dos seus
associados, exclusivamente. São, assim, um complemento dos ór-
gãos previdenciários. Atendem, via de regra, em sua maioria, o
pecúlio por falecimento do contribuinte; outros, alargam o bene-
fício ao seguro, com valores bastante altos, proporcionais ao
recolhimento.

No Tribunal de Contas, esta Assistência se fez independente
daquela prestada obrigatoriamente pelo IPASEP, de duas maneiras:
pelos Serviços: Médico - Oentário e de Assistência Social, atendeu-
do, gratuitamente, todos os seus servidores, e através do FUNDO
DE ASSISTÊNCIA que, mediante contribuição dos associados dá-
Ihes em troca o pecúlio por morte e os auxílios natalidade e fune-
ral, estes nos montantes de um (1) e três (3) salários mínimos
regionais, respectivamente.

Ê de registrar que esses benefícios ao servidor público do
Tribunal foram trazidos por iniciativa do seu atual Presidente, !J

Exmo. Sr. Juiz Elias Naif Daibes Hamouche, que fez desse assunto,
talvez, a meta mais importante de sua gestão.
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RESOLUÇÃO N° 5.004, de 27.10.1972.

Institui os Serviços de Assistência Médico-Dentária e de Assistência
Social.

O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em
sessão de 27 de Outubro de 1972 e tendo em vista proposição da
Presidência.

R E S O L V E:

I - Ficam instituídos os Serviços de Assistência Médico-
Dentária e de Assistência Social aos servidores do Tribunal de
Contas do Estado do Pará e seus dependentes, legalmente consi-
derados.

II -- A Presidência fica autorizada a praticar os atos neces-
sários à implantação e funcionamento dos serviços referidos no
ítem anterior.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Pará,
em 27 de outubro de 1972.

ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE
Conselheiro Presidente

MAR 10 NEPOMUCENO DE SOUSA

SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA

EVA ANDERSEN PINHEIRO

EMfLlO UCHÔA LOPES MARTINS

CLOVIS SILVA DE MORAIS R!:GO

JOSÉ MARIA DE AZEVEDO BARBOSA
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INSTRUÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO
DO SERVIÇO MEDICO - ODONTOLOGICO

1 - O Serviço Médico-Odontológico se destina a prestar assis-
tência a todos os servidores do Tribunal de Contas do Estado do
Pará e seusdependentes.
2 - Mencionado serviço consistirá em Clínica Médica, Pedia-
tria e Assistência Dentária, como abaixo é especificado:

a) Clínica Médica: Dr. NACIF DAS MERCES SABINO
NEDER
Av. Nazaré - Edifício Costa e Silva,
r andar - Sala 701
3a. e 5a. feiras das 17 às 19 horas
Sábado das 8às 10 horas.
Serviço: atendimento de cltnice médica
(consultas e orientação de tratamento).

b) Pediatria: Dra. CELlA MARIA LIMA CUNHA DE MEL O
Clínica Pediátrica do Pará,Av. Serzedelo
Correa, n° 354
2a. a 6a. feiras das 17,30 às20 horas.
Serviço: atendimento médico ambula-
torial, compreendendo a parte de pedia-
tria e puericultura.

c) Assistência Dentária: Dr. SAMMUEL GABBAY
Travessa Campos Sales n° 342 - 1°an-
dar.
4a. feiras - das 17,00 às 20,00 horas.
Sábado - das 7,30 às 10,30 horas.
Serviço: consulta, exame, forramento,
obturação em porcelana e amálgama,
extração normal, curativo e profilaxia,
incluído o fornecimento do material ne-
cessário.

3 - Os servidores que necessitarem do Serviço Médico-
Odontológico para si ou para seusdependentes deverão procurar o
Setor Auxiliar do mencionado Serviço onde receberão a Guia de
encaminhamento, sendo indispensável para o atendimento a apre-
sentação do cartão de identificação da pessoaque for ser atendida.
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4 - Os servidores do Tribunal e seus dependentes, conforme
aviso já distribuído serão cadastrados no Setor Auxiliar como con-
dição indispensável ao atendimento.



-481 -

RESOLUÇÃO N° 5.214

INSTITUI O FUNDO DE ASSISTEN-
CIA AOS SERVIDORES DO TRI-
BUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO PARA.

O Tribunal de Contas do Estado do Pará, em sessãode 23 de
março de 1973

CONSIDERANDO proposta da Presidência;

CONSIDERANDO as emendas apuradas nas sessõesdos dias
16 e 20 do mês em curso.

R E S O L V E:

Art. 1° - Fica instituldo o Fundo de Assistência aos Servido-
res do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Art. 2° - São Participantes do Fundo de Assistência todos os
servidores do Tribunal de Cont-asdo Estado do Pará, assim consi-
derados os JUizes, os Auditores, os funcionários efetivos e os que
prestam serviços em regime jurldico diverso do regime estatuário.
Parágrafo 1° - Poderão participar do Fundo de Assistência:

I - Os servidores que venham a se aposentar, desde que
manifestem a vontade de permanecer, no prazo de dez (10)
dias, contado do afastamento do cargo, aplicando-se o mesmo
aos servidores não efetivos que tenham encerradas suas
atividades.
1/ - Os servidores atualmente aposentados, desde que soli-

citem a inscrição, ao Presidente, no prazo de sessenta (60)
dias, contados da data da presente Resolução, juntando à
solicitação o comprovante de remuneração liquida mensal;
1/1 - Os membros e funcionários do Ministério Público jun-
to ao Tribunal de Contas, inclusive os aposentados, desde que
solicitem inscrição, no prazo e na forma do "tem anterior.
Parágrafo 2° - Os Participantes facultativos, referidos no pa-
rágrafo anterior, recolherão as respectivas contribuições, à Se-
cretaria do Tribunal, até o último dia útil do mês
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correspondente.
Parágrafo :r - Na falta do recolhimento, previsto no pará-
grafo anterior, será expedida, no prazo de dois (2) dias, noti-
ficação ao Participante, para que efetue a sua contribuição,
dentro de cinco (5) dias, importando o não atendimento na
eliminação automática do Participante, independentemente
de qualquer decisão e sem direito a restituição das contri-
buições anteriores.
Art. :r - Os recursos para manutenção do Fundo de Assis-

tência resultarão de contribuição de todos os Participantes, a qual
será efetivada do seguinte modo:

I - Duas (2) vezes ao ano, nos meses de FEVEREIRO, e
OUTUBRO, correspondendo cada uma a um trinta avos
(1/30) da respectiva remuneração líquida mensal;
II - No mês em que falecer um dos Participantes, fazendo-
se a contribuição na mesma base da fixada no ítem anterior.
Parágrafo r - Não haverá mais de uma contribuição por
mês, transferindo-se para os meses imediatamente seguintes,
as contribuições que forem coincidentes.
Párágrafo 2° - Os Participantes que vierem a se aposentar ou
tiverem o vínculo contratual encerrado, e não desejarem per-
manecer no Fundo de Assistência, não terão direito à resti-
tuição do valor correspondente às suas contribuições, apli-
cando-se o mesmo aos participantes facultativos.
Art. 4° - O Fundo de Assistência assegurará os seguinte be-

nefícios:
I - Pecúlio Morte;

/I - Auxílio Funeral;
/lI -- Auxtlio Natalidade.
Art. se - O pecúlio morte, no valor total das contribuições

dos Participantes, feitas nos termos do ítem II do art. 3°, será
pago ao beneficiário ou beneficiários indicados pelo Participante,
mediante a apresentação do Título de Participante, acompanhado
do Atestado de Õbito.

Parágrafo 1° - O Participante, indicará o beneficiário ou be-
neficiários ao Pecúlio Morte, os quais poderão ser substi-
tu/dos por manifestação de sua vontade.
Parágrafo T - Na existência de mais de um (1) beneficiário,
o Participante indicará a quota percentual de cada um, e não
o fazendo, o pecúlio será pago em quotas iguais, revertendo,
em favor dos demais as partes dos beneficiários. falecidos
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antes do Participante.
Parágrafo 3° - Na falta de especificação dos beneficiários, o
pecúlio será pago conforme disposição testamentária do Parti-
cipante, e na ausência desta, nos termos da legislação especí-
fica.
Art. 6° - O Auxílio Funeral no valor correspondente a três

(3) vezes o salário mínimo regional, será pago, em caso de fale-
cimento do Participante, mediante a apresentação do atestado de
óbito, do Título de Participante e da comprovação da despesa.

Art. r - O Auxílio Natalidade, no valor correspondente a
um (1) salário mínimo regional, será pago ao Participante, por
ocasião do nascimento de seus filhos, mediante a apresentação da
certidão do registro de nascimento e do Título de Participante.

Art. l!' - Os Participantes receberão um título do qual cons-
tará os nomes dos beneficiários, relativamente ao Pecúlio Morte,
ficando cópia do mesmo arquivada, no setor competente.

Art. 9° - O Participante que, por qualquer motivo, esteja em
débito com o Fundo de Assistência, no dia em que se concretizar o
fato gerador do benefício, perderá o direito ao mesmo, podendo,
entretanto, continuar como Participante, desde que venha a liqui-
dar o débito.

Art. 10 - Os recursos do Fundo de Assistência serão depo-
sitados em conta própria, a qual será movimentada, conjuntamen-
te, pelo Presidente pela Secretária do Tribunal.

Art. 11 - Anualmente, até o dia 31 de janeiro, o Presidente
que houver dirigido o Tribunal no ano anterior, apresentará, ao
Plenário, relatório contendo a demonstração da movimentação do
Fundo, relativamente ao ano encerrado, juntando a comprovação
necessária.

Parágrafo Único - O Relatório será distribuído a um relator
que o examinará no prazo de quinze (15) dias, para fins de
manifestação pelo Plenário.
Art. 12 - O Fundo de Assistência funcionará a partir do dia

1°de julho de 1973.
Art. 13 - No ano de 1973, as contribuições dos Parti-

cipantes, previstas no ítem I do art. T, serão concretizadas nos
meses de JUNHO e OUTUBRO.

Art. 14 - O Presidente do Tribunal adotará as medidas com-
plementares necessárias à execução da presente Resolução.

Art. 15 - A quando da apresentação do relatório referente
ao ano de 1974, será feita uma avaliação do funcionamento do
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Fundo de Assistência, podendo o Plenário, à vista dos resultados
obtidos, reajustar os valores e percentuais fixados nesta Resolução,
examinando a possibilidade do pagamento de Auxílio Funeral ao
Participante, no caso de falecimento do respectivo cônjuge e de
seus dependentes, legalmente constituídos.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Pará,
em 23 de março de 1973.

ELlAS NAIF DAIBES HAMOUCHE
Conselheiro Presidente

MAR 10 NEPOMUCENO DE SOUSA

SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA

EVA ANDERSEN PINHEIRO

EMrLlO UCHOA LOPES MARTlNS

JOSÉ MARIA DE AZEVEDO BARBOSA
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REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS

A "REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO PARÃ", foi idealizada pelo atual Presidente, Juiz Elias Naif
Daibes Harriouche, que a propôs, ao Plenário, em 10.02.71. Aceita,
por todos, a proposição, foi a Revista instituída pela Resolução n°
4.053, de 16 do mesmo mês, data em que, também, foram designa-
dos pela Resolução n° 4.056 os Ju ízes Clóvis Silva de Morais Rêgo
e Eva Andersen Pinheiro, o Auditor, dr. Benedito José Vianna da
Costa Nunes, e o Sub-Procurador, dr. Hildeberto Mendes Bitar,
para, conjuntamente, com o Presidente e o Secretário do Tribunal,
constitu irem a COM ISSÃO DA REV 1STA, criada pela Resolução
mencionada.

Pelo dispositivo que a fundou, a Revista é destinada "à divul-
gação de matéria de conteúdo doutrinário jurisprudencial e norma-
tivo, bem como dos assuntos que digam respeito às atividades do
Tribunal", por isso mesmo recebe a colaboração das instituições
congêneres, de Órgãos da Administração Pública e de quantos ou-
tros profissionais dedicados ao estudo do sistema da administração
pública, em especial da fiscalização financeira e orçamentária.

Seu número inicial, lançado no mês de dezembro de 1971,
contém trabalhos de autoria dos Ju ízes Eva Andersen Pinheiro e
Clóvis Silva de Morais Rêgo, dos Auditores, Pedro Bentes Pinheiro
e Benedito José Vianna da Costa Nunes, versando sobre "A cele-
bração de Convênios entre os Tribunais de Contas da União e dos
Estados na fiscalização dos recursos oriundos da União", "Uma
súmula biográfica do General Inocêncio Serzedelo Corrêa", "O
sistema ideal de fiscalização financeira e orçamentária" e "Notas
sobre o Tribunal de Contas da França", respectivamente. Comple-
tam a Revista, a transcrição dos discursos proferidos, em soleni-
dades de posses, pelos Juízes Clóvis Silva de Morais Rêgo, Elias
Naif Daibes Hamouche, Mário Nepomuceno de Souza e José Maria
de Azevedo Barbosa, e pelo ex-Governador, Ten. Cel. Alacid da
Silva Nunes, este, a quando da inauguração do Palácio "Serzedello
Corrêa"; e a publicação do ACÓRDÃO N° 6.820, que trata da
interpretação do art. 180 do texto originário da Constituição Esta-
dual de 1967 (processo n° 14.490, relatado pelo Juiz Emílio
Uchôa Lopes Martins), da Resolução n° 4.053, de 16.02.1971,
instituidora da REVISTA DO TRIBUNAL e da "Mensagem do
Tribunal de Contas de São Paulo e do Centro de Coordenação dos
Tribunais de Contas do Brasil dirigida ao Tribunal de Contas do
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Pará, por ocasião da inauguração do seu atual edifício-sede".
Esta edição possui 128 páginas, formato 0,23xO,16, miolo em

papel apergaminhado 20 Ks., composição corpo 10 comum, capa
em cartolina branca plastificada com os dizeres: REVISTA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em vermelho.
O trabalho gráfico é da Cia. Gráfica e Editora Globo - GRA-
FISA, com sede em Belém, atingindo a tiragem de 500 exemplares.

O segundo número, dado à circulação em setembro de 1972,
apresenta-se com um maior volume de contribuições narrando,
inclusive, todo o ocorrido na solenidade de lançamento do livro
"UM REPUBLICANO" - A VIDA DE INOCÊNCIO SERZE-
DELLO CORRÊA", de autoria do dr. Eurico Serzedello Machado.
Dentre a matéria publicada é de ressaltar, sobremodo: "Imunida-
des no Federalismo Brasileiro" - Ferdinando Lima; "Orçamento
e programa ao alcance de todos" - Juiza Eva Andersen Pinheiro;
"A Província do Grão-Pará no século XIX e, em especial a cidade
de Santa Maria de Belém" - Juiz José Maria de Azevedo Barbosa;
"Origem, importância e competência do Tribunal de Contas" -
Conselheiro Jarbas Maranhão; o "Relatório da Administração do
Tribunal de Contas do Pará - ano de 1971" - Juiz Elias Naif
Daibes Hamouche; e o "Parecer prévio sobre as Contas do Governo
do Estado - exercício de 1971 - Juiz Emílio Uchôa Lopes
Martins.

Esta publicação guarda as características da anterior, impressa
que foi na mesma oficina gráfica, acrescido, porém, o número de
páginas para 256 com ilustrações fotográficas e tiragem de 500
exemplares.

O terceiro e quarto números serão lançados, aquele, em maio
e, este, em dezembro do ano em curso, contendo, o segundo, os
assuntos pertinentes ao VII Congresso dos Tribunais de Contas,
trabalhos de colaboradores e jurisprudência do Tribunal.
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R E S O L U ç A O N°4.053

o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em sessão de 16 de
fevereiro de 1971.

CONSIDERANDO proposição apresentada pelo
Exmo. Snr. Conselheiro Presidente

RESOVE:

Art. 1°- Fica instituída a Revista do Tribunal de Contas do Estado do
Pará, destinada à divulgação da matéria de conteúdo doutrinário, jurispru-
dencial e normetivo, bem como dos assuntos que digam respeito às atividades
do Tribunal.

Parágrafo 1° - Em caráter excepcional, poderão ser publicados traba-
lhos de conteúdo jurídico, financeiro, contábil ou administrativo, desvincula-
dos da área de competência do Tribunal.

Parágrafo 2° - A Revista será publicada semestralmente.
Art. 2° - É criada a Comissão da Revista, a qual será presidida e secre-

tariada, respectivamente, pelo Presidente e pelo Secretário do Tribunal, e terá
a integrá-Ia dois luízes, um Auditor e um representante do Ministério Público.

Parágrafo 1°-Os integrantes da Comissão, que serão designados pelo
Plenário, servirão por dois anos.

Parágrafo 2° - Compete à Comissão da Reviste:
I - Dirigir sua publicação, promovendo, para tal, as necessárias medi-

das administrativas.
/! - Selecionar o material destinado à publicação, decidindo sobre a

relevância do mesmo.
Art. f - Cabe à Secretaria do Tribunal a tarefa executiva em tudo

quanto se relacione à realização dos fins previstos nesta Resolução.
Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em 16 de

fevereiro de 1971.
ELIAS NAIF DAmES HAMOUCHE

Conselheiro Presidente
MÁRIO NEPOMUCENO DE SOUSA

SEBASTIÃO SANTOS DE SANT ANA
EVA ANDERSEN PINHEIRO

EMitlO UCHÓA LOPES MARTINS
CLÔVIS SILVA DE MORAIS RÉGO

BENEDITO JOSÉ VIANNA DA COSTA NUNES
Auditor convocado para completar
o quoruin - Art. 15 - seção I

Inciso IV do R.I.
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R E S O L U ç Ã O N° 4.056

o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em sessão de 16
de fevereiro de 1971, com fundamento no Art. 2° e seu parágrafo 1° da
Resolução nO4.053, desta data,

R E S O L V E:

DESIGNAR os Juízes EVA ANDERSEN PINHEIRO e CLÓVIS SIL VA
DE MORAIS RÉGO, o Auditor BENEDITO JOSÉ VIANNA DA COSTA
NUNES e o Sub-Procuredor HILDEBERTO MENDES BITAR, para membros

da Comissão da Revista do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em 16 de

fevereiro de 1971.

ELIAS NAIF DAmES HAMOUCHE
Conselheiro Presidente

MÁRIO NEPOMUCENO DE SOUSA
SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA

EVA ANDERSEN PINHEIRO
EMÍLIO UCHÓA WPES MARTINS
CLóVIS SILVA DE MORAIS RÊGo

BENEDITO JOSÉ VIANNA DA COSTA NUNES
Auditor convocado para completar o

quorum regimental





Foto, em grupo, dos membros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, vendo-se da
esquerda para a direita, atrás, os Exmos. Srs. Juízes: Clóvis Silva de Moraes Rêgo, Emílio
Uchôa Lopes Martins, Eva Anderson Pinheiro, Sebastião Santos de Santana e, à frente,
Mário Nepomuceno de Sousa, Elias Naif Oaibes Hamouche e José Maria de Azevedo
Barbosa, ladeados pelo sub-Procurador do Ministério Público, dr. Asdrubal Mendes
Bentes e a Secretária do Tribunal, Ana Maria Cavalcante Oomingues (em 8.5.1973).
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BALANÇO DAS ATIVIDADES

o Tribunal de Contas do Estado do Pará, mercê das condi-
ções de trabalho que hoje possui - legado recente advindo de
1966 - impôs-se à exaustiva tarefa que lhe foi atribu ída.

Exercendo a fiscalização financeira e orçamentária sobre o
Executivo, o Judiciário e o Legislativo, ele penetra no comporta-
mento administrativo sem atingir a autonomia desses Poderes e
estabelece, com eles, um relacionamento, antes, pedagógico, de
orientação contábil no trato com os dinheiros e outros bens públi-
cos.

Atuando, intensificadamente, nos 83 municípios do Estado
vê, examina, sempre que necessário "in loco", as prestações de
contas das Prefeituras, apontando às Câmaras de Vereadores, no
seu parecer prévio conclusivo, os fatos de relevo que determinam a
aprovação ou a rejeição das mesmas, por si recomendadas e man-
dando, nos casos em que são constatados alcances, que a Procura-
doria do Ministério Público proceda judicialmente contra os incri-
minados.

A mesma conduta mantém quando analise e opina sobre as
contas do Governador.

Sua manifestação é, porém, definitiva e inapelável se julga as
contas dos dirigentes das unidades orçamentárias dos três Poderes,
inclusive, das autarquias, ou a legalidade dos contratos e as conces-
sões de aposentadorias, reformas e pensões.

Nas sociedades de economia mista e nas empresas públicas,
tem acesso aos valores a elas transferidos diretamente pelo Estado,
retirados do produto da arrecadação e constantes do Orçamento,
que, no Pará, ainda constituem parcela minotária no volume total
dos recursos por elas manipulados.

O exame contábil é procedido dentro do próprio Tribunal,
sob a verificação da Auditoria, que instrui o processo, para parecer
da Procuradoria e final distribuição ao juiz relator, para julgamen-
to pelo Plenário.

O sistema tem funcionado relativamente bem, suportando o
organismo do Tribunal a carga de trabalho assim centralizado. Res-
sente-se, é natural, a Auditoria, da falta de adoção de melhores
critérios para o seu perfeito desempenho nas Inspeções Contábeis,
que adotam o processo inquiridor, cujas conclusões nem sempre
alcançam plenamente o objetivo.

O balanço anual das atividades é, no momento, positivo, ofe-
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r ecendo um resultado exato e surpreendente na vida administrativa
do Tribunal.

Apresentamo-Io, relativamente a 1972:
2.566 PROCESSOS FORMADOS

772 - PROCESSOS JULGADOS (área estadual 322; área
municipal 450).

306 - ACÓRDÃOS PROFERIDOS
229 - ALVARÃS DE QUITAÇÃO expedidos
195 - CADASTRAMENTOS deferidos
83 - PARECERES PRÉVIOS emitidos
84 - REGISTROS DE APOSENTADORIAS, REFOR-

MAS E PENSÕES
862 REGISTROS DE DECLARAÇÕES DE BENS (área

estadual 584; área municipal 278)
5 INSPEÇÕES CONTÃBEIS
1 SINDICÃNCIA

25 - CITAÇÕES
8 - DENÚNCIAS

86 - SESSOES PLENÃR IAS realizadas.
Independentemente dos processos julgados pelo Plenário, o

Tribunal, por despacho da Presidência, decidiu sobre:
324 - CRÉDITOS ADICIONAIS

14 - TRANSFERENCIAS DE DOTAÇOES
111 - ORÇAMENTOS ANUAIS
24 - PLANOS PLURIANUAIS

No tocante ao seu Orçamento, em 1972, a receita efetivada
ascendeu à Cr$ 1.967.183,91, para uma despesarealizada no mon-
tante de Cr$ 1.877.525,56.

A prestação de contas do Governador do Estado obedeceu o
rito constitucional e foi relatada pelo Juiz Emílio Uchôa Lopes
Martins, recebendo do Tribunal, parecer prévio conclusivo à sua
aprovação pela Assembléia Legislativa do Estado.
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DECRETO N. 8.139 - de 17.10.1972

Uma das conquistas importantes do Tribunal de Contas do
Estado do Paá foi a decorrente do disposto no Decreto estadual n.
8.139, de 17.10.1972, fruto de entendimento da Presidência deste
Instituto com o Governador do Estado. Conscientizada das facili-
dades que a medida traria para o bom cumprimento da obediência,
pelos Prefeitos Municipais, aos prazos estabelecidos para a apresen-
tação das contas ao Tribunal, aquela autoridade decretou, como
medida coercitiva, a suspensão do pagamento dos recursos finan-
ceiros do Estado destinados aos Municípios, inclusive as cotas refe-
rentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias, às Prefeituras
faltosas.

Tal procedimento estimulou os responsáveis por dinheiros pú-
blicos, na área municipal, a imprimirem novo ritmo à máquina
administrativa, de sorte a não verem prejudicados, no andamento,
pela retenção dos auxflios ou cotas, os programas de trabalho de
seus governos.

DECRETO N. 8.139 - DE 17 DE OUTUBRO DE 1972

Recomenda medida para habilitação do recebimento de
recursos financeiros.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso da atri-

buição que lhe confere o artigo 91, ítem I, da Constituição do
Estado e,

CONSIDERANDO que todo responsável por bens e valores
públicos é obrigado a prestar contas;

CONSIDERANDO que o administrador em atraso com sua
prestação de contas fica inabilitado do recebimento de recursos
financeiros, originários do Poder Público,

DECRETA

Art. 1°_ Os recursos financeiros do Estado destinados aos Municípios
inclusive as quotas referentes ao Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias, só serão entregues às Prefeituras que estiverem com suas
prestações de contas apresentadas ao Tribunal de Contas do Esta-
do, nos termos do artigo 170, da Lei Orgânica dos Municípios.

Parágrafo único - Para execução do disposto neste artigo a
Secretaria da Fazenda, o Banco do Estado do Pará, o Departamen-



-498-

to de Estradas de Rodagem e outros órgãos estaduais, só efetuarão
pagamentos às Prefeituras mediante a apresentação da declaração
do Tribunal de Contas do Estado, atestando o recebimento da lei
orçamentária municipal, dos Balancetes trimestrais e do Balanço
Geral.

Art. 2° - Em se tratando de auxílio concedido pelo Estado,
além do requisito estabelecido no artigo anterior, será exigido o
programa de aplicação, sem o qual não se efetuará o pagamento da
respectiva quantia.

Parágrafo único - Efetuado o pagamento, a fonte pagadora
dará ciência ao Tribunal de Contas do Estado, encaminhando o
programa de aplicação, para verificação a quando do exame da
prestação de contas, a qual será feita no prazo e na forma estabele-
cidos no Decreto-Lei estadual n. 20, de 18 de junho de 1969.

Art. 3° - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 17 de outubro de
1972.

EngO FERNANDO JOSÉ DE LEÃO GUILHON
Governador do Estado

Deputado Antônio Amaral
Secretário de Estado de Governo

Carlos Alberto Bezerra Lauzid
Secretário de Estado da Fazenda, em exercício

(D.O.E. 18.12.1972) .





o busto, em bronze, do Gal. Inocêncio Serzedello Corrêa, ofertado ao Tribunal pelo dr.
Armando Serzedello Corrêa, filho do ilustre republicano, instituidor do Tribunal de
Contas no país.
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COMENDA'~ERZEDELLOCORREA"

Personalidades agraciadas, pelo Tribunal de Contas do Estado
do Pará, com a Medalha "SERZEDELLO CORRÉA".

Classe"A"

Juízes:
Mário Nepomuceno de Sousa
Sebastião Santos de Santana
Eva Andersen Pinheiro
Emílio Uchôa Lopes Martins
Elias Naif Daibes Hamouche
Clóvis Silva de Morais Rêgo
José Maria de Azevedo Barbosa

Ju ízes aposentados:
Adolpho Burgos Xavier
Lindolfo Marques de Mesquita
Benedito de Castro Frade
Elmiro Gonçalves Nogueira
Augusto Belchior de Araújo
João Camargo
Aníbal Duarte D'Oliveira
José Maria de Vasconcelos Machado

Procurador do Ministério Público:
José Octávio Dias Mescouto

Procurador do Ministério Público, aposentado:
Lourenço do Vale Paiva

Em caráter especial:
Ten. Cel. Alacid da Silva Nunes

Classe"B"

Sub-Procurador:
Asdrúbal Mendes Bentes
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Auditores:
Pedro Bentes Pinheiro
Benedito José Vianna da Costa Nunes

Sub-Procurador, aposentado:
Flávio Bezerra

Classe "C"

Secretária:
Ana Maria Cavalcante Domingues

Secretário Aposentado:
Ossian da Silveira Brito

Su b-Secretária:
Maria Laura Maia de Araújo

Chefe de Expediente:
Alba Freitas da Câmara

Contadores:
Raymundo Augusto Peres
Dia Maria Cavalcante Meio
Raimunda Léa Mendes Cace lia
Hendaya de Souza Alves
Alice Lopes de Freitas
Noêmia Sidrim Franco
Walnize da Silveira Vianna
Wanda Castelo Branco de Meio

Redatora de atas:
Celina Amorim Segtovich

Arqu ivista-Codicista:
Evandro Gonçalves da Gama

Escriturários-Documentaristas:
Abigail de Freitas Moreira
Maria Rosa Siqueira Rodrigues
Lia Mara de Souza Cardoso
Lourival do Couto Lobão
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Assessorde Assuntos Contábeis:
Raimundo Oliveira de Amorim
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R E S O LU ç Ã O N°3.799

o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas
atribuições legais e regimentais

RESOLVE:

Art. 1°- Fica instituída a medalha "Serzedeto Corrêa, "a ser conferida como
reconhecimento por serviços relevantes prestados ao Egrégio Tri-
bunal de Contas.

Art. 2° - A medalha "Serzedelo Corrêa será de três classes:
a) - metal dourado redonda com diâmetro de 40mm, com ar-
golão e fita, p/ pescoço tendo no anverso, em euo relevo, a efígie
de Serzedello Corrêa com os dizeres: Medalha Serzedelo Corrêa e
no verso, também, em alto relevo, o escudo do Pará, com os di-
zeres: "Tribunal de Contas do Estado do Pará". A fita terá 35mm
de largura e 400mm de comprimento e será em gorgurão de seda
chamalotado, na cor vermelha com lista branca de um cm.
bl - metal dourado, com diametro de 40 mm, com fita de peito
de 35 mm de largura por 40 mm de altura, com gravação e inscri-
ções idênticas as da classe a.
c) - metal prateado, com fita de peito com gravação e inscrições
idênticas às da classe a

Art. 3° - Cada medalha corresponde a um diploma, assinado pelo Presidente
do Tribunal de Contas na forma do modelo anexo.

Art. 4° - A medalha Serzedelo Corrêa será conferida pelo Plenário do Tribu-
nal de Contas, por proposta de qualquer um de seus membros
acolhida pela maioria absoluta dos Juízes efetivos.

Classe a - aos Juízes do Tribunal de Contas 'e ao Procurador do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas, inclusive os inativos.

Classe b - Aos Auditores do Tribunal de Contas e Sub-Procuradores do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, inclusive os ina-
tivos.

Classe c - Aos funcionários do Tribunal de Contas e do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas, com mais de 10 anos de serviço,
inclusive os inativos, ou quaisquer outras pessoas desde que em
ambas as hipóteses se tenham distinguido por relevantes serviços
prestados a esta Corte.

§ 1° - A medalha Classe a excepcionalmente será concedida a perso-
nalidade ou entidades que se tenham destacado por especial atua-
ção em favor do Tribunal de Contas.
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Art. 6° - O Plenário poderá fazer concessão "post morrem", devendo, nessa
hipótese, designar a quem será feita a entrega.

Art. r - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 09 de
outubro de 1970.

EVA ANDERSEN PINHEIRO
MARIO NEPOMUCENO DE SOUSA

SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA
EMItIO UCHÔA LOPES MARTINS
ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE

BENEDITO JOSÉ VIANNA DA C. NUNES
Auditor convocado para completar o

quorum regimental (Art. 15, Secção I,
Inciso IV do Regimento Interno).



RELAÇÃO DOS PRESIDENTES, VICE-PRESIDENTES, JUíZES, PRO-
. .

CURADORES, AUDITORES E SECRETTÁRIOS, SUB-PROCURADO-

RES, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, NO PE-

RíODO DE 25.01.1951 a 25.05.1975.





DR. LOURENÇO DO VALE
PAIVA-I ° Procurador do T.C.
(1951/53 - 1956/65); Bacha-
rel em Direito, Promotor Pú-
blico em Alenquer (1930) e
Belém (1931); Diretor do De-
partamento Estadual de Segu-
rança Pública (1946); Procura-
dor Geral do Estado (1946 e
1950); Diretor da Faculdade
de Direito da UFPa (1964/69);
Professor titular de Direito Co-
mercial da UFPa.

DR. GERALDO CASTELO
BRANCO ROCHA-2° Procura-
dor do T.C. (1953/55); Bacha-
rel em Direito; Promotor Pú-
blico da Capital (1955/68);
Delegado Regional da Polícia
Federal (1965/67).
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PRESIDENTES

1951 ALBERTO ENGELHARD
1953 BENEDITO DE CASTRO FRADE
1954 BENEDITO DE CASTRO FRADE
1955 BENEDITO DE CASTRO FRADE
1956 ADOLFO BURGOS XAVIER
1957 LlNDOLFO MARQUES DE MESQUITA
1958 LlNDOLFO MARQUES DE MESQUITA
1959 MÁR 10 NEPOMUCENO DE SOUSA '>(

1960 MÁRIO NEPOMUCENO DE SOUSAo\'
1961 ELMIRO GONÇALVES NOGUEIRA
1962 ELMIRO GONÇALVES NOGUEIRA
1963 JOSÉ MARIA DE VASCONCELOS MACHADO
1964 JOSÉ MARIA DE VASCONCELOS MACHADO
1965 MÁRIO NEPOMUCENO DE SOUSA~

1966 MÁR 10 NEPOMUCENO DE SOUSA '"
1967 LlNDOLFO MARQUES DE MESQUITA
1968 EVA ANDERSEN PINHEIRO

1969 EVA ANDERSEN PINHEIRO
1970 EVA ANDERSEN PINHEIRO
1971 ELlAS NAIF DAIBES HAMOUCHE
1972 ELlAS NAIF DAIBES HAMOUCHE
1973 ELlAS NAIF DAIBES HAMOUCHE

VICE-PRESIDENTES

1953 ELMIRO GONÇALVES NOGUEIRA
1954 ELMIRO GONÇALVES NOGUEIRA
1955 ELMIRO GONÇALVES NOGUEIRA
1956 MÁRIO NEPOMUCENO DE SOUSA
1957 ELMIRO GONÇALVES NOGUEIRA
1958 AUGUSTO BELCHIOR DE ARAUJO
1959 ELMIRO GONÇALVES NOGUEIRA
1960 ELMIRO GONÇALVES NOGUEIRA
1961 JOSÉ MARIA DE VASCONCELOS MACHADO
1962 JOSÉ MARIA DE VASCONCELOS MACHADO
1963 SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA
1964 SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA
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1965 LlNDOLFO MARQUES DE MESQUITA
1966 LlNDOLFO MARQUES DE MESQUITA
1967 EVA ANDERSEN PINHEIRO
1968 EMILlO UCHÔA LOPES MARTINS
1969 EMILlO UCHÔA LOPES MARTINS
1970 EMILlO UCHÔA LOPES MARTINS

1971 CLÔVIS SILVA DE MORAIS RÊGO
1972 CLÔVIS SILVA DE MORAIS RÊGO
1973 EMILlO UCHÔA LOPES MARTINS

* * *
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J U rz E S

APOSENTA-

NOMEAÇÃO POSSE DORIAOU
EXONERA-
çÃO.

Sr. Alberto Engelhard 25.01.1951 27.01.1951 28.07.1954
dr. Synval da Silva Coutinho 25.01.1951 27.01.1951 07.02.1953

bel. Mário Nepomuceno de Sousa 25.01.1951 27.01.1951

Sr. Adolfo Burgos Xevier 25.01.1951 27.01.1951 10.06.1957

Sr. Lindolfo Marques de Mesquita 25.01.1951 27.01.1951 08.02.1968

Sr. Augusto Belchior de Araújo 14.07.1953 17.07.1953 26.11.1963

bel. Benedito de Castro da S. Frade 14.07.1953 15.07.1953 23.12.1955

Sr. Elmiro Gonçalves Nogueira 14.07.1953 17.07.1953 29.11.1966
bel. José Maria de Vasconcelos Machado 24.07.1957 26.07.1957 20.12.1966
Sr. João Camargo 05.10.1959 09.10.1959 22.07.1960
Sr. Sebastião Santos de Santana 24.11.1959 27.11.1959

Q:lont6logo Anibal Ouarte O'Oliveira 27.11.1963 03.12.1963 28.04.1964

bel. Eva Andersen Pinheiro 08.09.1964 14.09.1964
bel. Elias Naif Oaibes Hamouche 27.04.1967 08.05.1967
bel. Emflio Uchôa Lopes Martins 27.04.1967 08.05.1967
Prof. CI6vis Silva de Morais Rêgo 20.06.1969 08.08.1969
Eng9 Civil. José Maria de A. Barbosa 29.01.1971 11.03.1971

PROCURADORES

bel. Lourenço do Vale Paiva [Ap.)

bel. Geraldo Castelo Branco Rocha

bel. Oem6crito Rodrigues de Noronha

bel. José Octávio Dias Mescouto

25.01.1951

06.08.1953
12.04.1955
02.02.1966

18.06.1956 05.10.1965

12.08.1953 24.03.1955
12.04.1955 11.06.1956

02.02.1966

SUB-PROCURADORES

bel. José Octávio Dias Mescouto

bel. Flávio Nunes Bezerra

bel.Astrubal Mendes Bentes

bel. Jayme Ferreira Bastos

bel. Hildelberto Mendes Bitar

bel. Pedro Rosário Crispim

21.12.1964
09.02.1960
02.02.1966
10.09.1967
10.09.1968
10.09.1968

31.12.1964 01.02.1966
16.02.1960 09.11.1964
02.02.1966
15.09.1967
16.09.1968
23.09.1968
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AUDITORES

APOSENTA-

NOMEAÇÃO POSSE DORIA OU
EXONERA-

çÃO.

bel. Silvio Xavier Teixeira 07.08.1953 18.08.1953 18.06.1954
bel. Benedicto José Vianna da C. Nunes 07.08.1953 18.08.1953
bel. Pedro Bentes Pinheiro 07.08.1953 18.08.1953
bel. Armando Dias Mendes 29.07.1954 13.08.1954 07.03.1967
bel. Ataulpa Rodrigues Leão 28.08.1954 03.09.1954 19.12.1955
bel. Miguel Antunes Carneiro 09.11.1955 14.11.1955 10.02.1956
bel. Célio Meio 05.12.1956 06.12.1956 16.03.1958
bel. Benedicto Gilberto de A. Pantoja 17.11.1967 17.11.1967 02.04.1968
bel. Eva Andersen Pinheiro 27.11.1962 28.11.1962 30.07.1964
bel. Jayme Ferreira Bastos 10.09.1968 16.09.1968
bel, Nessima Simão Tuma 10.09.1968 16.09.1968
bel. José Tadeu Silva Leão de Sales 10.09.1968 16.09.1968
bel. Antônio Erlindo Braga 31.12.1968 31.12.1968

bel. Edilson Oliveira e Silva 20.09.1970 07.10.1970
bel. Ulysses Coêlho de Souza 29.09.1970 07.10.1970

SECRETÁRIOS

bel. Célio Meio 25.01.1951 31.01.1951 18.08.1953 *
Sr. Ossian da Silveira Brito 15.09.1953 03.11.1953 23.10.1967
Sra. Ana Maria Cavalcante Domingues 23.10.1953 23.10.1953

* Datado Ac6rdão no. 2, pelo qual o Tribunal indeferiu o recurso impetrado pelo dr.

Célio Meio.



GALERIA DOS J UfZES





JU IZ ALBERTO ENGE-
LHARD-l °Presidente do T. C.
(1951);Diretor da Recebedoria
de Rendas do Departamento
de Finanças do Estado; Prefei-
to Municipal de Belém
(1943/45 - 1947); Deputado
Estadual (1947); Governador
do Estado do Pará (1950/51).

JUIZ ADOLPHO BURGOS
XAVIER-3° Presidente do T.
c.; Diplomado em contabilida-
de; Vereador à Câmara Munici-
pal de Belérn (1948/50); Presi-
dente da Câmara Municipal de
Belérn (1949/50).





JUIZ UNDOLFO MARQUES
DE MESQUITA-4° e 9°Presi-
d e n t e d o T. C.;
(1957/58 - 1967); Vice-Presi-
dente do T. C. (1965/66);Pre-
feito Municipal de Vigia
(1933); Diretor do D.E.I.P.
(1943); Diretor da Biblioteca e
Arquivo Público (1944); De-
putado Estadual (1947/50).

JUIZ MÁRIO NErgMUCENO
DE SOUZA-50 e 8 Presidente
d o T C. ;
(1959/60 -1965/66); Vice-
Presidente do T. C. (1956);
Bacharel em Direito; Vereador
à Câmara Municipal de Belém
(1936 e 1950); Advogado da
Auditoria da 8a. R. M. (1939);
Consultor Jurídico do Depar-
tamento das Municipalidades
(1943/51); Procurador Fiscal
do Estado, em substituição
(1949).





JUIZ SYNVAL DA SILVA
COUfINHO-lnspetor Geral do
Serviço de Profilaxia da Lepra
(1914); Médico dos Hospitais:
Sta. Casa de Misericórdia do
Pará (1919) e Ordem 3a. de S.
Francisco (1928); Professor do
Colégio Estadual Paes de Car-
valho (1931/33); Deputado
Estadual (1935/37); Diretor
Geral do Departamento de
Educação e Cultura do Estado
do Pará (1946/47); Suplente
de Senador (1947).

JUIZ BENEDITO DE CAS-
TRO FRADE-2° Presidente do
T. C. (1953/55); Bacharel em
Direito; Prefeito Municipal de
Igarapé Açú (1912); Deputado
Estadual (1915/30 -1935);
Juiz Federal (1935).





JUIZ ELMIRO GONÇALVES
NOGUEIRA-6° Presidente do
T. C. (1961/62);Vice-Presiden-
t e d o T. c. i
(1953/55 - 1957 - 1959/60);
Oficial do Ofício do Registro
de Imóveis (1925/33); Tabe-
lião interino do Cartório Gama
(1937/41); Diretor Geral da
Secretaria da Prefeitura de Be-
lérn (1945); Diretor Geral do
Departamento de Economia e
Finanças do Estado do Pará.

JUIZ AUGUSTO BELCHlOR
DE ARAUJO-Vice-Presidente
do T. C. (1958); Inspetor de
Castanhais da Diretoria de
Obras Públicas Terras e Viação
(1935/40); Chefe do Serviço
de Cadastro Rural do Departa-
mento de Viação, Obras, Ter-
ras e Agricultura (1940/43);
Chefe do Expediente do Servi-
dor de Cadastro Rural
(1945/47); Vereador a Câmara
Municipal de Belém
(1935/37 - 1947/53)





gg~~~~~s~~tH~6~~Õ
Presidente do T. C. (1963/64);
Vice-Presidente do T. C.
(1961/62); Bacharel em Direi-
to; Consultor Geral do Estado
(1967); Secretário de Estado
de Segurança Pública (1968);
Consultor Jurídico da Funda-
ção Educacional do Pará.

JUIZ JOÃO CAMARGO-Escri-
vão do Cartório Criminal da
Justiça Federal (1931/34); Ve-
reador à Câmara Municipal de
Belém (1936/37), tendo ocu-
pado a Presidência; Diretor do
Departamento das Municipali-
dades (1946); Deputado Esta-
dual (1947/58); 10 Vice-Presí-
dente da Assembléia Legislati-
va do Pará (1956); Diretor da
Loteria do Estado (1960).





JUIZ SEBASTIÃO SANTOS
DE SANT ANA-Vice-Presiden-
te do T. C. (1963/64).

JUIZ ANIBAL DUARTE
D'OLlVEIRA-Formado em
Odontologia; Deputado Fede-
ral (1947/51); Deputado Esta-
dual (1935/37 - 1955/62).





JUIZA EVA ANDERSEN PI-
NHEIRO-I0o Presidente do
T.C. (1968/70); Vice-Presiden-
te do T.C. (1967); Bacharel
em Direito; Contadora; Audi-
tora do T.C. (1962/64).

JUIZ EMILIO UCHÔA LO-
PES MARTINS-Vice-Presiden·
te do T.C. (1968/70 - 1973);
Bacharel em Direito; Procura-
dor Geral da Prefeitura de Be-
lém (1951/54); Inspetor
Seccional do Ensino Secundá-
rio (1956/67); Professor titu-
lar de Instituições de Direito
da UFPa.





JUIZ CLÓVIS SILVA DE MO-
RAIS RÊGO-Vice-Presidente
do T.e. (1971/72); Professor
titular da Ia. Cadeira de Portu-
guês do Colégio Estadual Paes
de Carvalho (1946/69); Dire-
tor do Instituto Lauro Sodré e
da Biblioteca e Arquivo Públi-
co (1951); Diretor da Divisão
Administrativa da Secretaria
da Câmara Municipal de Belém
(1953/69); Chefe do Sector de
Coordenação e Divulgação da
SPVEA (1961); Secretário de
Administração . da Prefeitura
Municipal de Belém
(1964/66); Secretário de Esta-
do de Educação, em substi-
tuição (em
1966 -1967 -1968); Secre-
tário de Estado de Governo do
Pará (1966/69); Presidente do
Conselho Estadual de Cultura.

JUIZ JOSÉ MARIA DE AZE-
VEDO BARBOSA-Engenheiio
Civil; Presidente do Clube de
Engenharia do Pará (1958/68);
Diretor do Departamento do
Patrimônio, Arquivo e Cadas-
tro da Prefeitura de Belém
(1960); Diretor do Departa-
mento de Engenharia da Pre-
feitura de Belérn (1960/61);
Chefe do Setor de Obras da
SPVEA (1961/62); Consultor
Técnico do Gabinete do Pre-
feito de Belém (1964/71); Se-
cretário de Obras e· Urbanismo
da Prefeitura de Belém
(1964/66); Secretário de Esta-
do de Agricultura (1966) e de
Governo (1971), em substitui-
ção; Secretário de Estado da
Viação e Obras Públicas
(1966/71).





JUIZ ELIAS NAIF DAIBES
HAMOUCHE-llo Presidente
do T.C. (1971/73); Bacharel
em Direito; Assistente de Dire-
ção da SPVEA (1961);Profes-
sor de História do Brasil; Pro-
fessor de Organização Social e
Política do Brasil; Professor
Adjunto, efetivo, de Direito
Constitucional da UFPa; Mem-
bro do Conselho Dirigente do
Centro de Coordenação dos
Tribunais de Contas do Brasil.



GALERIA DOS PROCURADORES





DR. DEMÓCRITO RODRI-
GUES DE NORONHA-3°Pro-
curador do T.C. (1955/56);
Bacharel em Direito; Promotor
Público das Comarcas da Vigia
(1929/30), de Monte Alegre
(1930) e de Óbidos (1930/31);
Consultor Jurídico da Secreta-
ria de Obras, Terras e Viação
do Estado de S. Paulo (1934)
e da Secretaria de Obras,
Terras e Viação do Estado do
Pará (1946/47); Procurador do
IAPETEC (1948); Delegado
do IAPC, em Belém
(1949/51); Consultor Geral do
Estado (1957/61); Professor
de Direito e Legislação da Es-
cola de Engenharia da UFPa
(1964/67).

DR. JOSÉ OCTÃVIO DIAS
MESCOUTO-4 ° Procurador do
T.C. (1965/ ... ); Bacharel em
Direito; Diretor do Ensino Mé-
dio e Superior do Estado
(1961/64); Presidente da Co-
missão Estadual de Bolsas de
Estudo (1962/64); Diretor e
Vice-Diretor do Instituto de
Educação do Pará (1962/65);
Professor titular da Cadeira de
História do Brasil do Instituto
de Educação do Pará.



GALERIA DOS SECRETARIOS



CÉLlO MELO
Secretário do T. C. (1951/53).

OSSIAN DA SILVEIRA BRITO
Secretário do T. C. {1953/67}.

ANA MARiA CAVALCANTE DOMINGUES
Secretária do T. C. (1967/ ... ).



DISCURSOS DE SAUDAÇÃO
E POSSE



Discurso proferido pelo Dr. MÁRIO NEPOMUCENO DE SOUSA, por ocasião
de sua reassunção ao cargo de Juiz do Egrégio Tribunal de Contas do Estado
do Pará, em sessão de 03 de agosto de 1954.
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t princípio consagrado no Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Estado do Pará, que no ato de posse os Ministros assumirão o com-
promisso formal de bem cumprir os deveres do cargo. E aqui estou perante
este Colendo Tribunal, numa resultante da reintegração que me era devida,
reconhecendo, âpmo reconheço, a propriedade de reiterar esse compromisso,
o que faço equidistante de tais ou quais preocupações, pois, a minha for-
mação pública decalcada em atingir a verdade e a justiça, sem querer com isso
fazer praça de virtudes ou de méritos, me vem aconselhando e dirigindo,
mercê de Deus, na razão de cumprir, indistintamente, os meus deveres, eis
que, para mim, não existem deveres maiores ou menores, e sim deveres, a
referendado, unanimemente, a indicação do nosso nome para o cargo que
acabamos de assumir.

Lembrando sempre daquela expressiva e salutar sentença de que "com-
bater contra si próprio é a mais penosa das lutas, porém, triunfar de si mesmo
é a mais gloriosa das vitórias", entro na posse efetiva do cargo de Ministro do
Tribunal de Contas, sem recalques e sem ressentimentos, sem rancores e sem
idéias impertinentes; mas com o propósito sereno e irredutível de não me
afastar dos atos consentâneos e quão possível perfeitos, de vez que a perfeição
é uma abstração.

Trazido para este Tribunal, em última instância, pela mão da mais alta
Corte de Justiça do país, que me colocou muito acima dos pecados e das
inquirições políticas, preservando assim, não só um direito incontesta-
velmente legítimo, como também, a fé e a confiança que se deve manter na
superna essência do Poder Judiciário Brasileiro, só me resta, agora, quando
mais não seja, em função da própria função, desobrigar-me dos encargos
inerentes ao posto como critério, com lisura e rigorosamente encadeado as
normas e aos dispositivos legais vigorantes, tudo, é claro, dentro dos limites da
competência e das atribuições que foram conferidas, por lei, a este organismo
estatal.

Já se disse alhures que o problema consciência é uma questão fechada
pela própria natureza das cousas. E a minha consciência não acusa débitos,
não acusa delírios ou injustiças inconfessadas no exercicio das funções que
me têm sido outorgadas nos diversos setores públicos de minha terra. Por-
tanto, ninguém espere de mim aquilo que de mim não é lícido esperar. O meu
caminhar, o meu conduzir e os meus ingentes esforços serão trabalhados no
sentido de observar estritamente as exigências do cargo, procurando res-
guardar, desse modo, a integridade desta Casa e a própria estabilidade demo-
crática, pois, sendo o Tribunal de Contas um órgão auxiliar do Poder Legis-
lativo, fácil é compreender que da sua atividade produtiva e impessoal, da
independência e dignidade de seus movimentos, depende em proporção exata
o crédito e o respeito do regime político que nos governa.
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Já declarei, em oportunidade outra, que o mundo se agita e caminha
desordenadamente, porque os homens esqueceram ou perderam a fé em Deus.
E o que nós assistimos, entre desolados e contritos, é que a civilização
humana na proporção em que avança e progride no campo material, nesta
mesma proporção, desanda e se embrutece no campo espiritual. E, assim, não
devo e não posso substimar os tropeços e os percalços da tarefa que se me
impõe, de vez que na incompreensão e no cataclismo da honra presente, o ser
justo, o ser honesto, o cumprir exatamente os seus deveres, já oferece res-
quísios aberrantes de um pecado imperdoável. Nada obstante, persiste a
minha crença de que uma conjunção dos méritos e dos bons propósitos es-
parsos, aqui e ali, onde tudo seja governado pelo equilíbrio da consciência e
do espírito, ainda tenha energia bastante para tonificar a debilidade angus-
tiante em que vive a fé e a verdade, a justiça e o império inconspurcável da lei.

Mas, por empolgante e encantadora que seja esta ordem de idéias, de-
ter-me por mais tempo em exaltá-Ia, seria ofender os limites da maior gene-
rosidade. Positivando, destarte, matéria estrita e condizente não há negar que
o Tribunal de Contas, como órgão fiscalizador da administração financeira, é
uma instituição de direito público com poderes suficientes para refrear as
desordenações e os atentados a correta execução orçamentária, assistindo-lhe
assim uma parcela viva de responsabilidade no defender a firmeza financeira
do Estado, que é a viga forte do avanço e do progresso de uma terra e de um
povo.

Sem querer movimentar considerações outras que julgo intempestivas
no momento; sem o intento de pesquirir ou opinar sobre a discutida inconsti-
tucionalidade de determinados atos do Tribunal de Contas, que os executa
com fundamento nos estatutos legais vigentes, o certo é que o patrimônio
jurídico deste Tribunal, refletido na competência, jurisdição e atribuições
capituladas na lei que o organizou, indica perfeitamente a sua vigorosa ampli-
tude de ação, de onde ser o mesmo, no âmbito próprio, solidariamente res-
ponsável pela consumação paclfica de atos ou fatos contrários aos interesses
públicos ou ofensivos às regras sadias do direito e da moral administrativa
financeira. Com esta sintética concepção e dentro das diretrizes aqui fixadas
em traços gerais, tenho motivos justos e ponderáveis para crer numa conexão
simpática, numa afinidade eloqüente de princípios e normas. com este Tri-
bunal, o que me parece capaz de sustentar, em letra e espírito, a intrínseca e
respeitável finalidade da criação do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Aproveitando a oportunidade, permita-me o sr. Ministro Presidente, que
falou em nome deste Tribunal, que deixe, aqui, festivamente consignada toda
a minha emoção, o meu encanto e a minha simpatia, a par do meu profundo
desvanecimento, aos conceitos emitidos sobre a minha pessoa, muito embora,
positivamente, nada mais tenha feito do que procurar cumprir, rigorosamente,
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os meus deveres. O fato, porém, é que não me surpreendeu esta expressiva e
conspfcua eclosão, já que a mesma é uma decorrência natural e lógica da
bondade e da distinção, tão peculiares aos membros desta Casa, mas que,
afora outros de tanta valia, têm o excelente mérito de me estimular a pros-
seguir nesta jornada pública, sem recuos, sem vacilações e sem preocupações
deletérias. Fica, pois, aqui, toda a força do meu agradecimento e do meu
muito obrigado afetivo ao Sr. Presidente e aos srs. Ministros do Tribunal de
Contas do Pará .



Discurso proferido pela dra. EVA ANDERSEN PINHEIRO, por ocasião de
sua posse no cargo de Juiz do Tribunal de Contas do Estado do Pará, ocorri-
da no dia 14 de setembro de 1964, no Palácio "Lauro Sodré", perante o Go-
vernador do Estado.
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, Ao assumir, neste momento, o compromisso formal de bem cumprir
os elevados deveres do cargo com que me distinguiu o Exmo. Snr. Governador
do Estado, vejo realizado o sonho de infância que me levou aos bancos
escolares da querida Faculdade de Direito, preparando-me para abraçar a
Magistratura, e sinto-me regozijada intimamente pelos esforços despendidos a
quando das lides estudantis e que me permitem encarar com tranquilidade, as
responsabilidades inerentes à minha nova função.

Assim sendo, entro na posse efetiva do cargo de Ministro do Tribunal de
Contas do Estado do Pará animada dos mais elevados ideais, do desejo de bem
aplicar os ensinamentos dos meus mestres, e do propósito irreduttvet de não
me afastar dos atos compatíveis com estes e aqueles.

Tenho consciência da importância dos encargos que hoje assumo. Du-
rante ano e meio, exercendo as atividades de auditor interino no Tribunal de
Contas, tomei contacto c os veriedos-etementos que constituem o mecanismo
de controle das finanças públicas.

A amplitude de ação do Tribunal de Contas, configurada juridicamente
na sua competência, jurisdição e atribuições, bem reflete a responsabilidade
que lhe cabe no resguardo da moralidade administrativa e na probidade do
emprego dos bens e dinheiros públicos.

Da sua atividade produtiva e impessoal, da dignidade e independência
dos seus julgamentos, depende exclusivamente o crédito e o respeito que lhe
permitem exercer sua ação fiscalizadora, refreando abusos, resguardando a
boa execução orçamentária e preservando o equilíbrio financeiro, mola pro-
pulsora do progresso e do desenvolvimento.

É certo que, no cataclisma da atual conjuntura administrativa a missão
de julgar a aplicação dos recursos públicos reveste-se de dificuldades imprevi-
síveis, tais as artimanhas e os artifícios utilizados para a malversação adminis-
trativa, que atingiram tanta perfeição que difícil se torna desvender-lhes os
vícios ocultos.

O que assistimos, entre desolados e perplexos é ver desaparecer, na
voragem da cupidês do individualismo e da ambição mercantilista, os valores
morais dos que têm sob sua guarda os bens do Estado. A humanidade pro-
gride materialmente mas regride espiritualmente, de tal forma que a linha
divisória entre a moral e seu inverso é tão tênue que o ser bom, serjusto e ser
honesto assomam caracteres abomináveis de um mal imperdoável. .. quando
não de falta de inteligência e produtividade.

Cada dia que passa mais difícil se torna encontrar homens à altura dos
cargos administrativos, homens moralmente capazes de manipular condigna-
mente a coisa pública, pois estes não desejam ligar seus nomes honrados à
administração pública, hoje tão desacreditada e infamada.
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o depoimento de 8ernardo Pereira Vasconcelos, retratando o estado
reinante no país como decorrência das dissipações financeiras ao tempo de D.
Pedra I, permite-nos avaliar a profundeza dos males acarretados à nação por
uma administração desonesta e corrupta:

"Um câmbio quase a par da nulidade; um luxo superior às fortunas
individuais; a iniquidade da Justiça; a corrupção dos costumes; o peculato dos
empregados, a ilimitada depravação de certos homens favorecidos; a emissão
extraordinária de moeda sem valor; a pertinácia em certas práticas abusivas e,
finalmente, um estado de inchação e não de saúde. "

Outros não são os efeitos da desordem administrativa dos nossos dias,
efeitos tão gritantes que os danos produzidos minam o fulcro da própria
democracia, sufocada pelo poderio econômico dos governantes inescrupu-
losos.

Felizmente, valores esparsos com energia bastante para tonificar a debi-
lidade angustiante em que vivem a honestidade, a lei, a verdade e a justiça,
reunindo seus méritos, prontificaram-se a salvar esta sociedade sofrida e desi-
ludida, num exemplo diginficante de amor à Pátria, que desejam soerguer e
conduzir aos seus verdadeiros desígnios.

O crédito de confiança que todos os brasileiros estão dando a este
punhado de homens de boa vontade, bem demonstra o desejo de um futuro
diferente, em que as esperanças não se tornem desilusões, e em que este país
não seja apenas "um gigante pela própria natureza" mas se projete entre as
nações desenvolvidas pela "ordem e progresso".

Resta-nos caminhar confiantes para o futuro, sem esquecer que a dura
lição do passado é mais um grito de alerta do que a reminiscência de uma fase
superada, um grito que deverá permanecer para sempre em nossa memória,
para que não se repitam dias tão negros e vergonhosos.

Nesta fase de soerguimento e recuperação, mais do que nunca é exigida
a ação vigilante do Tribunal de Contas, cuja presença real na estrutura admi-
nistrativa que se recompõe, deve se fazer sentir com maior energia, agindo
com severidade para prevenir a repetição daquele caos financeiro que difamou
tão tristemente a administração pública e desmoralizou os poderes consti-
tuídos perante a opinião pública.

A fiscalização financeira deve se tornar cada vez mais potente e atuante.
É mister que o controle vigore realmente, que não seja apenas simbólico, que
o Tribunal de Contas não exista apenas para nutrir a impressão de que devido
à sua ação existe probidade no emprego dos dinheiros públicos.

Como ressalta Seabra F;i"gundes,o controle das contas públicas não deve
ser puramente formal, nem deve representar apenas o coonestamento de tudo
quanto se faz na administração pública. Se assim fosse, nade significaria em
relação à legitimidade e moralidade dos recursos públicos, e, por maior que
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fosse o desvelo dos seus membros, o Tribunal de Contes não conseguma
proclamar mdverseções nos gastos públicos conhecidos notoriamente.
Quantas vezes ocorre serem aprovadas as contas de administradores, cuja
desonestidade é proclamada aos quatro ventos. Esse fato, contudo, não re-
sulta de descaso ou inércia do Tribunal de Contas mas sim da falta de um
instrumental de controle que lhe permita atuar no próprio local onde há o
recolhimento ou o emprego dos dinheiros ou bens públicos.

Urge descentralizar o controle para que ele se exercite no momento e
no local exato em que são efetuadas as despesas. Deve-se deixar de lado o
exame puramente formal da documentação que o administrador remete ao
Tribunsl para partir para uma fiscalização mais ativa, eficaz e operante, que
atinja a própria essência da administração. Na teia do controle puramente
formal apenas se emaranham pequenos casos individuais. É necessário lutar
pela reforma dos instrumentos de controle, de forma a vitalizar os métodos de
fiscalização, organizando novos dispositivos capazes de coibi- a fraude docu-
mental, impedindo o desvio e o descaminhamento dos dinheiros públicos. Ao
Tribunal de Contas deve ser dada força coercitiva, elementos e recursos ne-
cessários para conter as incursões ilícitas e evitar a corrupção, sbrindo-se-lhe o
acesso aos redutos onde há o recolhimento da Receita e a efetivação da
Despesa.

É da própria essência do regime democrático a criação de meios de
controle que coibam a fraude e estimulem o aperfeiçoamento das instituições
fiscalizadoras, pois é através das operações de controle que os governados
participam efetivamente do exercício do poder.

A corrupção e o favoritismo poderão ser contidos se o Tribunal de
Contas estiver aparelhado para exercer um controle financeiro atuante, e se
suas decisões forem respeitadas e acatadas pela sua força coativa.

Somente assim o Tribunal de Contas poderá realmente cumprir suas
elevadas finalidades, coibindo a reincidência dos males que denegriram os
quadros da vida administrativa e impedindo as manobras insidiosas que ser-
vem de campo à corrupção.

Entretanto, não basta ao Tribunal de Contas cumprir fielmente as suas
atribuições legais, e fazer prevalecer suas sentenças e decisões. Necessário se
torna despertar nos poderes públicos o devido respeito e o perfeito entro-
samento com os dispositivos legais que orientam a administração pública,
tornando os órgãos que compõem a estrutura administrativa conscientes do
dever patriótico de bem prestar contas dos valores e bens que lhe são con-
fiados, encaminhando suas prestações de contas dentro dos prazos legais e
sem as omissões pecaminosas e as informações fraudulentas que dificultam
qusndo não inibem a ação fiscalizadora do Tribunal de Contas.

Exmo. Snr. Governador Jarbas Passarinho: Ao indicar meu nome para o



-556-

cargo de Ministro do Tribunal de Contas, V. Exa. demonstrou que as mu-
lheres também são chamadas a colaborar na construção do novo Brasil, e
também são responsáveis pelo soerguimento desta nação que tanto amamos.
A V. Exa. e À Egrégia Assembléia Legislativa, que acolheu sua indicação sem
qualquer preconceito pela minha condição de mulher, prometo conduzir os
meus esforços no sentido de não desmerecer da honrosa escolha de meu
nome, procurando com a minha atuação elevar cada vez mais o conceito que
o Tribunal de Contas desfruta na opinião pública.

Reconheço a importância e o valor do cargo que hoje assumo, e me
coloco sob a proteção de Deus para desempenhar minhas funções com probi-
dade, justiça e imparcialidade, não esquecendo jamais os propósitos que hoje
me enimem,

A todos que me incentivaram com o seu aplauso a quando da minha
indicação para tão elevada missão, agradeço o estímulo, asseverando que tudo
farei para não decepcionar.

Aos ministros do Tribunal de Contas quero deixar patente a alegria que
me anima ao ser integrada a tão ilustre Colegiado, que aprendi a respeitar e
estimar durante o tempo que funcionei na Auditoria. Faço questão de frizar
que é uma grande honra pertencer a um Tribunal que se impôs no cenário
estadual pela independência dos seus julgamentos, pela moralidade dos seus
atos, pela maneira irrepreensível com que sempre se conduziu, se imponto ao
respeito e à admiração do povo paraense.

MUITO OBRIGADA.



Discurso proferido pelo Dr. EMfLlO UCHÓA lOPES MARTINS, por ocasião
de sua posse no cargo de Juiz do Tribunal de Contas do Estado do Pará, sole-
nidade realizada no Palácio "Iauro Sodré", a 8 de maio de 1967, perante o Go-
vernador do Estado.
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Nossa primeira manifestação é de reconhecimento a todos que pres-
tigiam, com suas presenças este ato de posse, bem como aos que, por qualquer
outro meio, externaram alegria pela nossa nomeação para o Tribunal de Con-
tas do Estado, pois evidenciaram a estima que nos devotam.

Agradecemos a Sua Exa. o Professor Renato Franco, no exercício do
Governo do Estado, e que acaba de nos empossar, os conceitos à nossa pessoa,
ditados pela sua tradicional bondade de mestre compreensivo e sempre amigo.

Consignamos agradecimentos à Assembléia Legislativa do Estado por ter
referendado, unanimemente, a indicação do nosso nome para o cargo que
acabamos de asssumir.

Manifestamos fraternal e profunda gratidão a dois amigos que têm de-
monstrado, em qualquer situação de nossa vida, invariável solidariedade, sin-
tonizando seus corações com o nosso tanto no prazer como - e principal-
mente - nos instantes adversos. São eles os Professores Orlando Bitar e Cló-
vis Moraes Rêgo, aos quais tributamos, neste instante, sincera estima, reafir-
mando afeto perene e crescente.

Lamentamos que o Exmo. Sr. Tenente Coronel Alacid da Silva Nunes,
digno Governador do Estado, não esteja presente a esta solenidade para que
pudessemos registrar pessoalmente agradecimentos pela confiança que depo-
sitou em nossa pessoa, investindo-nos no elto cargo de Ministro do Tribunal
de Contas do Estado, numa afirmação de que busca fora da política ele-
mentos para fiscalizar atos da sua administração.

A todos que em nós confiaram asseguramos que nos doaremos integral-
mente à tarefa de servir à comunidade, no Tribunal de Contas, com o mesmo
entusiasmo e espírito público demonstrados nas funções que até agora desem-
penhamos.

As primeiras manifestações de controle público de contas datam, entre
nós, do Império, mas somente com a instauração da República tivemos efe-
tivada a fiscalização da execução orçamentária pelo Tribunal de Confas. Foi
Rui, incontestavelmente, o grande entusiasta do controle das finanças pú-
blicas por uma Corte de Contas "inviolável e soberana", conforme refere no
seu relatório de Ministro da Fazenda, em janeiro de 1891, quando salien-
ta - "Convem levantar, entre o poder que autorize periodicamente a despesa
e o poder que quotidianamente a executa, um mediador independente, auxi-
liar de um e de outro, que, comunicando com a legislatura, e intervindo na
administração, seja não só o vigia, como a mão forte da primeira sobre a
segunda, obstando a perpetração das infrações orçamentárias, por um veto
oportuno aos atos do executivo, que direta ou indireta, próxima ou remo-
tamento, discrepam da linha rigorosa das leis de finança" (Obras completas de
Rui Barbosa, Vol. 43 - 1891 - Tomo 1/1, Relatório do Ministro da Fa-
zenda, Ministério da Educação e Saúde, página 369).
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o nosso Tribunal de Contas, que possui características próprias de fis-
calização, não se filiando rigidamente a nenhum dos 3 sistemas clássicos
(francês de exame posteior; italiano, de exame prévio e voto absoluto e belga,
também de exame prévio, mas voto parcial), embora venha prestando bons
serviços, necessita, há muito, de reformulação, adaptando-se à realidade, para
que passe a ser órgão dinâmico e eficiente.

"t incomprensível - diz João Lyra Filho, Ministro do Tribunal de
Contas da Guanabara - que o controle financeiro, a cargo do Tribunal de
Contas, permaneça circunscrito ao exame epidérmico de atos formalizados,
sem o mínimo de motivação, ou de contas, às vezes preparados adrede, para
sacramentação da fraude".

t inadiável - ainda é João Lyra Filho -a descentralização funcional
do controle financeiro, sob a égide dos Tribunais de Contas, a fim de que se
possa estar in loco ou sur place onde quer que exista dinheiro ou bem públi-
co" (in Reforma do Poder Legislativo no Brasil, Câmara dos Deputados,
Brasília 1966, página 169).

Em "Reformas Essenciais ao Aperfeiçoamento das Instituições Políticas

Brasileiras", Seabra Fagundes proclama também urgente modificação no Tri-
bunal de Contas tornando-o "capaz de retirar ao controle financeiro o sentido
de mera formalidade" {in obra citada, página 169).

Poderíamos alinhar outras opiniões abalizadas sobre a necessidade de
reforma imediata e profunda no Tribunal de Contas, mas parece-nos que é
ponto pacífico a tese que invocamos e-por isso bastam as citações referidas.

Se advogamos novo sentido na atuação do Tribunal de Contas, de-
vemos, é lógico, mostrar como entendemos deva ser a fiscalização da exe-
cução orçamentária.

Imaginamos o Tribunal de Contas agindo, em princípio, preven-
tivamente e não depois de realizada a despesa, quando o dinheiro do povo,
arrecadado através dos tributos, muitas vezes já foi desbaratado por ato de-
sonesto ou mesmo pela inexperiência de certos administradores, decorrente
das limitações do meio.

Na sua ação preventiva o Tribunal de Contas deve ser órgão de colebo-
ração e orientação e não mero fiscalizador que não assiste e ajuda os respon-
sáveis pelos dinheiros públicos.

Entendemos, por outro lado, que o Tribunal de Contas pode e deve ser
consultivo, à semelhança do Tribunal Eleitoral. Nada impede de assim agir.
Respondendo a uma consulta estará prestando assistência prévia, com a ven-
tagem de evitar que medidas errôneas sejam tomadas.

Pensamos, por fim, que até mesmo órgão normativo pode ser o Tribunal
de Contas. Melhor será que estabeleça normas a serem seguidas no emprego
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das verbas do que abandonar os administradores públicos à sua própria sorte,
para depois, proclamar faltas quantas vezes irremediáveis.

Os pontos aqui abordados, superficialmente, merecem estudo e medi-
tação aprofundados, principalmente agora, momento propício para introduzir
modificações na nossa técnica de fiscalização orçamentária, pois tramita no
legislativo a adaptação da Constituição do Estado e; posteriormente, será
reformulada a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, sendo certo desde já que
as prefeituras do interior ficarão sujeitas, pelo menos, a exame prévio de suas
contas pelo Tribunal de Contas do Estado.

Precisamos ter a coragem de realizar obra que corresponda à realidade,
portanto autêntica e capaz de servir à terra, sem apêgo piegas a princípios
ultrapassados.



Discurso proferido pelo Dr. ELlAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, por ocasião
de sua posse no cargo de Juiz do Tribunal de Contas do Estado do Pará, sole.
nidade realizada no Palácio "Lauro Sodré", no dia 8 de maio de 1967, perante
o Governador do Estado.
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Quis DEUS, nos seus supremos desígnios, que chegasse eu ao plenário
do Tribunal de Contas do Estado. Seria mentir a mim mesmo tentar esconder
a emoção e a alegria que experimento, neste momento, inolvidável de minha
vida. Faço, todavia, questão de declarar que elas não excluem a humildade
com que recebo esta distinção, certo de que as glórias terrenas são passageiras
como a própria vida, considerada esta sob ângulo exclusivamente materialista.

Meu ingresso nessa Egrégia Corte de Contas, resulta do conceito gene-
roso que acerca de minha pessoa formularam o Exmo. Sr. Governador do
Estado e a colenda Assembléia Legislativa, cujas vontades reunidas realizaram
o princípio democrático que a Constituição proclama: "Todo poder emana do
povo e em seu nome é exercido" (art. 1° § 1°). Deliberou o Exmo. Sr.
Governador do Estado, Tenente Coronel ALACID NUNES, conduzir-me ao
Tribunal de Contas, recrutando-me das fileiras do magistério superior e secun-
dário, onde, há mais de dez anos, dou minha modesta colaboração à formação
moral e intelectual da juventude. Tenho plena consciência de que o conceito
formulado por S. Exa, a respeito de meu nome, foi bastante generoso, e
indicando-me, nos termos da Constituição Estadual, à deliberação da augusta
Assembléia Legislativa, esta, também generosamente, pela unânimidade de
seus membros presentes, aprovou a indicação originária do Executivo. O ato
do Exmo. Sr. Governador honra-me sobremodo não apenas por ter sido prati-
cado em decorrência de suas elevadas atribuições de chefe de Estado, que o
povo paraense lhe outorgou, mas também por partir de um Governador que
atingiu a suprema magistratura que exerce através de seu valor pessoal, prova-
do como oficial superior do Exército, dos mais brilhantes, e administrador
exemplar. Não menor foi a honra que me concedeu a colenda Assembléia
Legislativa, pois, sendo órgão onde estão presentes as correntes de opinião, a
unânimidade manifestada serve como estímulo ao desempenho da missão que,
agora, recebo e advertência a minha conduta, que deve ser rigorosa e exclusi-
vamente a serviço do Estado. São, portanto, minhas primeiras palavras de
agradecimento ao Exmo. Sr. Governador e à Egrégia Assembléia Legislativa, a
cujas confianças jamais faltarei, no desempenho do cargo de Ministro do
Tribunal de Contas.

Chego à Corte Estadual de Contas não exclusivamente por mim, pois,
como todo ser humano devo a muitos parte inestimável daquilo que sou, e
considerando a gratidão entre as mais belas qualidades humanas, não poderia
olvidar aqueles que contribuiram decisivamente para a formação de minha
cultura e de meu caráter. Inicialmente, quero realçar dois nomes, que pro-
nuncio com o mais profundo respeito, o mais profundo carinho e a mais
profunda veneração e um deles com a mais profunda saudade - são eles
NAIF DAIBES HAMOUCHE, meu saudoso e inesquecível pai, e MANÚLlA
KURY HAMOUCHE, minha querida a extremosa mãe. Meu pai, digo com
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grande orgulho, foi um exemplo exuberante de honestidade e pureza absolu-
tas. Libanês de origem, veio ao Brasil, com a idade de 16 anos, fazendo da
pátria de seus filhos a sua segunda pátria e radican~o.se, neste Estado, na
cidade de São Domingos do Capim, a minha terra natal, venceu, em seu
trabalho, após ingentes sacrifícios, sempre prestando ao povo capimense, a
quem estimava e por quem muito era querido, contribuição que emanava da
grandeza de seu coração. Homem despreendido das vaidades mundanas e,
graças a DEUS, excessivamente austero, fez da vida um sacrifício em bene-
fício de sua família, a quem legou honradez, à altura de seu nome. Teve em
minha mãe a companheira ideal, sempre pronta a participar de seus sacri-
fícios, sobre ela - anjo tutelar de nossa família - qualquer palavra seria
insuficiente para expressar o seu poder de renúncia e o seu amor subli-
me - ela que com 68 anos gloriosos, marcados por alegrias e sofrimentos,
experimenta, neste dia, sei muito bem, alegria muito maior que a minha. Falar
em meus pàis implica falar em meus queridos irmãos, todos excessivamente
bons e abnegados, a quem muito devo, como filho mais moço de uma família
numerosa, entendendo também como irmãos meus cunhados e sobrinhos,
todos merecedores de minha sólida afeição.

Identicamente, são merecedores de minha gratidão todos os meus mes-
tres que, nos Cursos Primário, Secundário e Superior, transmitiram-me os
conhecimentos que utilizei para ser o bacharel e o professor que sou. No
Curso Primário, busco a figura querida e saudosa de minha irmã MAR IA DE
NAZARÉ, tão prematuramente desaparecida de nosso convívio, quando
muito, ainda, poderia dar de sua inteligência e de seu saber. Foi ela quem me
conduziu ao aprendizado das primeiras letras e dela recebi os ensinamentos
mais caros para a vida de um cristão. Proclamo, também, a minha dívida para
com os abengados padres salesianos de quem, durante sete anos, no glorioso
Colégio do Carmo, recebi os melhores ensinamentos que um jovem pode
pretender, e nem bem terminara o Curso Colegial era convidado a integrar o
corpo docente deste tradicional educandário. À gloriosa Faculdade de Direito
dedico os conhecimentos jurídicos que, bondosamente, em mim foram reco-
nhecidos. De seus professores recebi, incomparavelmente, muito mais do que
aquilo que dou, atualmente, aos seus alunos. Falar de meus vínculos com a
Faculdade de Direito, implica, com grande satisfação, falar em um de seus
mais brilhantes mestres, valor culminante da cultura jurídica brasileira e
homem de excepcional envergadura moral, cujo nome pronuncio com o
mesmo respeito, o mesmo carinho e a mesma veneração com que pronunciei
os de meus pais, porque também assim lhe quero - refiro-me ao Professor
ORLANDO BITAR, a quem devo os fundamentos daquilo que possa ser o
meu saber jurídico. Conheci o doutor ORLANDO BITAR, em março de
1958, quando iniciava a 2a. série do curso jurídico e dele aprendia as primei-
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ras lições de Direito Constitucional. Quatro anos depois, precisamente em
1962, recém formado, fui convidado, após escolha exclusivamente sua, para
Instrutor da referida disciplina, da qual sou, hoje, Professor Assistente. Duran-
te estes anos de convívio, como seu assistente e permanente aluno, recebendo
cotidianamente seu afeto e sua sábia orientação, sou uma das maiores teste-
munhas de seu valor e de sua humanidade. Não pode uma pálida palavra de
agradecimento, dentro das limitações de um discurso de posse, expressar a
grandeza que desejo proclamar, eis porque faço minhas as palavras do emi-
nente Ministro ALlOMAR BALEEIRO que, em afirmativa que mais exalta o
Estado do Pará que a pessoa de meu catedrático, disse ser ORLANDO BITAR
uma das mais lúcidas culturas jurídicas da República; conceito este, sei perfei-
tamente, de todos aqueles que o conhecem, principalmente daqueles que, na
Universidade, no Poder Judiciário, no Ministério Público e em outras funções,
utilizam os conhecimentos que ele, tão maravilhosamente sabe transmitir. A
gratidão, aqui manifestada ao doutor ORLANDO BITAR, estendo à sua dis-
tinta esposa, Sra. EYNAR MElRA BITAR, que, com especial atenção, sempre
me tem recebido em sua honrada casa. Afirmo, também, o meu reconheci-
mento ao doutor ALDEBARO KLAUTAU, outro dileto mestre, a cuja con-
fiança devo a primeira função pública que exerci, pois, ainda, estudante, fui
seu Assistente de Direção na Superintendência do Plano de Valorização Eco-
nômica da Amazônia, onde testemunhei administração que, até hoje, toda a
Região admira pela independência e honestidade que a assinalaram. Faço,
também, referência a três outras expressões da Universidade Federal do Pará,
meus superiores hierárquicos, aos quais devo confiança e estímulo no desem-
penho de meu cargo de magistério: os Doutores JOSS DA SIL VEIRA,
Magnífico Reitor, ALOYSIO CHA VES e LOURENÇO PAIVA, ex e atual
diretor da Faculdade de Direito.

Conheço muito bem as responsabilidades que, agora, recebo. Professor
de Direito Constitucional, não poderia ignorar a posição constitucional do
Tribunal de Contas e a missão importante que o mesmo desempenha, como
peça indispensável à realização da Democracia. O saudoso Professor SAM-
PAIO D6RIA, ao conceituar o regime democrático, mostra ser uma das carac-
terísticas deste a responsabilidade dos governantes perante os governados,
pelo exercício do mandato, por estes outorgado, salientando, ainda, ser o
mandato político uma expressão de representação e não de alienação de
soberania. Este princípio da responsabilidade não é apenas tomado no sentido
lato - ou seja a responsabilidade perante o tribunal da opinião
pública - mas também é a responsabilidade administrativa, isto é, a presta-
ção de contas da administração que, desde a Constituição de 1934 (ert. 7, n.
I, alínea i), passou a ser um dos princípios constitucionais da União, como
exigência a ser atendida pelos Estados-membros, quando da utilização do
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atributo da auto-organização, essencial à autonomia de que gozam, como
coletividades associadas em Estado Federal (C. 1946, art. 7, n. I, alínea f) +
(C. 1967, art. 10, n. 7 9 combinado com art. 13 n. 4). E é exatamente na
realização deste princípio constitucional e democrático que se manifesta a
importante missão do Tribunal de Contas. As primeiras manifestações do
Tribunal de Contas podem ser encontradas em Atenas, onde uma Corte de
Contas, constituída por dez oficiais, eleitos, anualmente, pela Assembléia
Geral, tomava as contas de todos os que lidavam com o dinheiro público
(Viveiros de Castro, citado em Paulino Jacques - pág. 222). Na idade medie-
val, como na moderna, são conhecidos os Conselhos de Finanças, acumulando
funções administrativas e judiciárias. Todavia, só com o surgimento do Estado
contemporâneo seriam criadas as primeiras Cortes de Contas, na
França - em 1807, na Holanda - em 1820, na Bélgica - em 1831, na
Itália - em 1862. No direito brasileiro, após vários projetos apresentados
durante o Império, entre os quais destacamos o de FELlSBERTO CAL-
DEIRA BRANT (Visconde de Barbacena) em 1826 e o de MANOEL AL VES
BRANCO (2° Marquês de Caravelas - Ministro da Fazenda, em 1845 e, a
partir de 1847, 1° Presidente do Conselho de Ministros) em 1845, somente
com o advento da República seria criado o Tribunal de Contas, através do
decreto nO 966-A, de 7 de novembro de 1890, baixado pelo 1° Governo
Provisório da República, atendendo à sugestão de RUI BARBOSA, então
Ministro da Fazenda. Em sua exposição de motivos, o grande RUI definiu,
com muita precisão, a posição constitucional do Tribunal de Contas, quando
afirmou ser este ", .. um mediador independente, posto de permeio entre o
Poder que autoriza periodicamente a despesa e o Poder que cotidianamente a
executa, auxiliar de um e de outro, que, comunicando com a legislatura e
intervindo na administração, seja não só o vigia como a mão forte da primeira
sobre a segunda, obstando a perpetração das infrações orçamentárias por um
veto oportuno aos atos do Executivo, que direta, próxima ou remotamente
discrepam da linha rigorosa das leis das fianças". A iniciativa do Governo
Provisório foi consolidada pelo art. 89 da Constituição de 1891, e editado o
seu primeiro regulamento, em 1892, o Tribunal de Contas sofreria sucessivas
reformas, sendo a mais importante a de 1911 quando teve "mais nítida a sua
função fiscalizadora, não só da administração financeira, mas ainda do exame
da legalidade dos contratos realizados pela administração" (Themísticoles
Brandão Cavalcanti - A Constituição Federal Comentada - 2 vot, pág.
188). Coube à Constituição de 1934 aprimorar as atribuições do Tribunal de
Contas, considerando-o como órgão de cooperação nas atividades governa-
mentais, ao lado do Ministério Público, posição esta devida ao esforço de seu
presidente Ministro AGENOR DE ROURE, membro da Comissão do Itama-
rati, encarregada pelo 2° Governo Provisório da República de elaborar o ante-
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projeto (depois projeto) de Constituição enviado à Assembléia Constituinte.
(Constituição de 1934 - capítulo VI: DOS ÓRGÃOS DE COOPERAÇÃO
NAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS: Secção I - Ministério Público.
Secção II -. Tribunal de Contas). Em verdade o Tribunal de Contas é órgão
autônomo, não pertence nem ao Judiciário nem ao Executivo nemeo Legisla-
tivo, ainda que seja o assessor deste na parte financeira e orçamentária de sua
missão inspectiva.

Não desconheço, também, as tradições honrosas do Tribunal de Contas
do Estado do Pará, que hoje passo a integrar. Criado em atendimento à
disposição da Constituição Estadual de 1947 (art. 34), tem ele, pela atuação
de seus ilustres Ministros, cumprido plenamento a sua missão constitucional,
cuja ampliação está prevista na futura Carta Política do Estado, em elabora-,
ção.

Expresso minha satisfação por ingressar nessa Corte na mesma ocasião
em que ela recebe, também, como seu Ministro, o ilustre doutor EM(UO
MARTlNS, que vai continuar dando à terra paraense o talento, a cultura e a
integridade, que têm marcado a sua atuação como professor e educador de
renome. Neste momento, elevo meu pensamento a DEUS, de cuja onipotência
e bondade tudo tenho recebido, pedindo a ELE que me conceda a sabedoria
necessária ao desempenho da missão que o Estado me confia, a qual prometo
exercer com dedicação e honestidade, evocando as explendorosas palavras do
Salmo 22: "O SENHOR É O MEU PASTOR NADA ME FAL TARÁ



Discurso proferido pelo Dr. HILDEBERTO MENDES BITAR, Sub-Procurador
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, saudando o Juiz CLÓVIS
SI LV A DE MORAIS RÊGO, a 8 de agosto de 1969.



-573 -

Fui honrosamente designado para saudar, em nome dos titulares do
Ministério Público junto a esta Egrégia Corte Estadual de Contas, o mais novo
Ministro desta Casa.

A incumbência, ao lado de seu aspecto desvanecedor, que a altitude
intelectual do homenageado por si só justifica, revestiu-se para mim de caráter
especial: apenas iniciado nas lides definidas pela competência deste Tribunal,
vejo-me saudando um ilustre paraense que, no mesmo campo, ora se apresta
para dominá-Io e enriquecê-Io, como o têm feito os veteranos, Ministros e
Procuradores.

Sinto-me recém-lançado em vasta e ignota paragem, que começo a ta-
tear, sobrestimando talvez o pouco de minhas forças, e logo, gratamente
onerado, cabe-me acolher mais hábil explorador, destinado a mais alta missão.
Todavia, não é V. Exa. pioneiro inseguro e nenhuma timidez o assalta, pois
traz invejável equipamento, enriquecido em fecundo e longo tirocínio. Im-
pôs-se V. Exa. ao respeito de nossa terra, guardando desde adolescente aquela
coerência que revela a identidade permanente de um caráter. Desbravando
denodadamente o seu caminho, sedimentando sua formação intelectual, desde
cedo tornou-se V. Exa., pelo exercício do magistério, um servidor da comuni-
dade. Entesourando conhecimentos, e vindo também a dominar, na frase
imortal de Camões, aquele saber "só de experiências feito", era fatal, decor-
reria necessariamente de tais aptidões, seu chamamento a funções primordiais
no serviço público. A este tem dignificado V. Exa., pelo assessoramento va-
lioso prestado às cúpulas governantes. Se assim tem ocorrido, é porque, numa
reciprocidade essencial, a função pública dignifica e exalta a pessoa. A antino-
mia moderna estado-cidadão seria, na cidade antiga, enorme aberração. Jamais
poderia conceber um ateniense que o Estado fosse um mal, ou, como profes-
sava Nietzsche, "0 mais frio dos monstros frios". A plenitude da personali-
dade não se perfaria se não ao serviço do bem-comum. O esquecimento de tão
nobre princípio levaria à funesta oposição entre indivíduo e Estado, de onde
o desequilíbrio exacerbado dos tempos modernos, armando o cidadão de
tantos poderes, e desnudando, até a indigência, o poder estatal. Cidadão
onipotente, Estado onipotente, entre tais absurdos, contrários à pureza de um
e de outro, teríamos de alcançar o equilíbrio áureo da pessoa protegida ao
lado do Estado protegido. Esta digressão tem finalidade específica: fazer justi-
ça a V. Exa., que sempre se dedicou à causa pública, sem restrições, dando-lhe
primazia incondicional.

V. Exa. encontrsré, neste Tribunal e na Procuradoria, o ambiente autên-
tico de órgãos nos quais as atividades públicas são exercidas como a sua
importância solicitam; o que, digamo-Io nesta oportunidade, nada mais é do
que o reflexo da seriedade e ânimo de trabalho que revestem todo o Governo,
toda a Administração Pública desta Unidade Federal. Já a escolha e designa-
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ção de V. Exa., Prof. Morais Rêgo, para este cargo, evidenciam esta seriedade
e este gosto pelo trabalho produtivo e incessante. V. Exa. tem sido, por todos
estes anos, o exemplo magnífico do que um homem pode e deve fazer por sua
terra. Exercendo o magistério, dedicando-se ao estudo e à pesquisa, ocupando
altos cargos na Administração estadual, V. Exa. tem demonstrado que o
desvelo, o trabalho e a cultura podem dar a um homem a dimensão exata de
que ele precisa e deve buscar. E se em seu formoso discurso de posse no
Instituto Histórico e Geográfico do Pará V. Exa. afirmou não levar, aos pares
do Colegiado, brilho e fama, eu, nesta ocasião, ouso contraditá-Io: seu brilho e
sua fama enriquecerão esta Corte, como enriqueceram o mesmo Instituto, a
Academia Paraense de Letras, a Secretaria de Governo, o Conselho Estadual
de Cultura.

No exercício da função pública, em especial, V. Exa. tem se conduzido
sempre pelos mais nobres princípios: integridade moral, fulgurante lucidez,
objetividade impar. Para V. Exa., batalhador incansável pelo progresso mate-
rial e espiritual do Estado, a meta dignificante da função pública tem se
realizado com plenitude. No Primeiro Discurso Parlamentar, preferido em
outubro de 1837, mas ainda de uma atualidade esmagadora, Almeida Garrett
definiu com exatidão as três posições em que pode colocar-se o homem
público, quando chamado a manifestar-se em questões de alto interesse geral:
na primeira, levado pela opinião então dominante, o homem público coloca-se
ao lado da maioria, tenha esta, ou não, razão, visando estar permanentemente
ligado aos grupos dominantes: na segunda, faz o homem público o papel de
defensor dos oprimidos, não importando-lhe ser a causa justa ou in-
justa - fariseu, incapaz de fazer uma autêntica caridade ou de emocionar-se
com a miséria que diz combater, busca apenas a satisfação de interesses peso
soais; a V. Exa., Prof. Morais Rêgo, seria supérfluo afirmá-Io, estas duas
atitudes são completamente estranhas, visto que conflitantes com a inteireza
de seu caráter. V. Exa., ao contrário, tem sido sempre adepto da terceira
posição, aquela conceituada pelo escritor português "como difícil, desgraçada
e árdua", a posição do "homem inteiro", aquela que lhe diz, uma vez tomada:
"fizeste bem". É a posição da consciência, das intenções superiores, do legíti·
mo anseio pela realização da coisa pública.

Nós, os advogados do Estado, estaremos irmanados com V. Exa. na
preservação incessante do interesse público. Independentes por imposição le-
gal, mas harmônicos pelos postulados político-constitucionais, Ministros e
Procuradores ligados à fiscalização financeira e orçamentária acham-se em
situação fraternal pelo objetivo comum de defesa social, pela manutenção da
moralidade administrativa e pela consecução de uma aplicação criteriosa dos
recursos públicos. O Ministério Público não integra o Tribunal,- coopera com
ele, manifesta-se nos processos pugnando pela observância das leis, promove
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ou facilita a execução das decisões da Corte. Mas esta situação de não inte-
gração é exclusivamente legal; traduzindo pensamento unânime, direi que o
Tribunal e a Procuradoria formam, ex corde, um corpo único, no qual preva-
lece a franca amizade, a animação por um trabalho que a todos empolga e
enobrece.

Ministro Clóvis Silva de Morais Rêgo:
Excusai-nos se as nossas palavras não foram, como queria Cervantes no

prólogo do "Dom Ouixote", "significantes, honestas e bem colocedes": mas
V. Exa. terá por certo percebido que por todas elas perpassa a sinceridade e a
emoção, e mais do que isso a alegria de sabermos que doravante V. Exa. estará
conosco, partilhando a sua cultura e a sua humanidade. E no término desta
saudação peço a V. Exa. que esta alegria, pela profundidade do sentimento,
seja o fundamento primeiro da convivência que, honrosa para todos, almejo
duradoura.



Discurso proferido pelo Dr. EMILlO UCHÔA LOPES MARTlNS, por ocasião
da Sessão Especial de 8 de agosto de 1969, do Egrégio Tribunal de Contas do
Estado do Pará, saudando o novo Juiz, Prof. CLÓVIS SILVA DE MORAIS
RÊGO.
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Perdoem-me quebrar o protocolo e contrariar a praxe nesta cerimônia
em que um novo membro é recebido no plenário deste Tribunal. Não usarei o
tratamento oficial e solene de Ministro, mas aquele que traduz o afeto íntimo
que me prende ao recepcionado. Também não analisarei, como de costume, a
sua personalidade alinhando simplesmente as elevadas e honrosas funções já
desempenhadas. Além de ser fato conhecido em nosso meio, somente reco-
menda quando exercidas, como ocorre com o homenageado, com capacidade
e dignidade. Enfocarei o caráter daquele que passa a ter assento neste Cole-
giado e formado por um conjunto de excepcionais qualidades, estas sim que o
recomendaram aos cargos ocupados e o credenciam ao que agora passa a
exercer.

Conheci Clóvis Silva de Morais Rêgo, o meu irmão Clóvis como habi-
tuei-me a chemé-Io, há pouco empossado e passando a honrar o cargo de
Ministro deste Tribunal de Contas, em 1945, logo após a última Grande
Guerra, quando toda a Nação se empenhava em restabelecer a ordem jurídica,
ferida com a ditadura que se instalara em 1937. Era adolescente e acabara de
graduar-se pela então Escola Normal do Pará. Eu advogava e militava na
educação como Inspetor Federst do Ensino Secundário. Logo nos identifi-
camos. O que mais me impressionou, nos primeiros contactos com Clóvis, foi
a sua inteligência aliada a uma altivez e firmeza de caráter, não muito comuns
já àquela época. Pobre, porque filho de pais pobres, mas bons e honrados, que
souberam forjar-lhe a personalidade de verdadeiro homem de bem, posta à
prova em várias oportunidades e sequer de leve arranhada porque sempre tem
sabido resguardá-Ia, por ela lutando até a mais santa explosão, se necessário.
Engajou-se, àquela altura, em desigual campanha, pois lutava contra os pode-
rosos, não propriamente como político, mas como cidadão que visa o bem da
comunidade. Custou-lhe essa atitude de moço independente o sacrifício do
cargo que ocupava no magistério e que alcançara, unicamente, como justo
prêmio pelo brilhante curso que fizera. O seu valor, no entanto, possibilitou
ingressar logo depois no ensino médio, como professor do Colégio Estadual
Paes de Carvalho, aonde eu era Inspetor e ele, anos antes, fora aluno. Aí,
então, nossa amizade consolidou-se, pois a cada dia minha admiração por
Clóvis crescia ante a sua cultura, que sempre aprimorava, e a retidão e segu-
rança de atitudes. Impôs-se perante os velhos preceptores, direção e funcioná-
rios do estabelecimento, sendo querido e respeitado, não obstante há pouco
ter deixado a adolescência, porquanto, sensato e portador de rara sensibi-
lidade humana, sempre procurando auxiliar sem humilhar e ser solicitado. Os
anos foram passando e juntos travamos, na mais fraternal compreensão, lutas
no campo político e educacional. Galgamos, em 1951, sob intranquilidade e
riscos de toda ordem, posição invejável na situação política dominante à
época. A essa altura, à minha admiração e estima, aliou-se profundo respeito
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por Clóvis porque não se deixou anestesiar pela posição, não traiu seus princí-
pios, permaneceu amigo e continuou esmerando os atributos de homem hon-
rado. Quanto mais ascendia mais crescia seu afeto e estima pelos amigos, do
que deu prova sobeja, em 1954, a quando da crise da chamada equipe que
assessorava o Governo do Município de Belém e da qual eu fazia parte. Em
férias, fora da cidade, quando soube da crise, logo retomou a Belém para
exonerar-se, em caráter irrevogável, numa inequivoca prova de companhei-
rismo, sem que legal ou mesmo moralmente a isso estivesse obrigado. Este
revés não alterou o caráter de Clóvis, que permaneceu o mesmo homem de
bem e por isso agigantando-se no conceito de todos. Retirou-se como eu, da
política e passou a dedicar-se ao ensino, sempre com entusiasmo e carinho,
não obstante tantas decepções. Com o movimento de 1964 retomou à vida
pública, atingindo novamente a situação em funções de grande destaque e
prestígio. Mesmo, assim, manteve até hoje, quando ingressa neste Tribunal,
invariável, todas as excepcionais qualidades que o credenciam como bom
cidadão e ótimo amigo, capaz de não se fazer presente para beber o vinho na
hora do prazer, mas que não deixa o companheiro, sozinho, sentir o travo do
sofrimento.

Errbora tenha mostrado a atuação de Clóvis em campo diverso do
atinente à fiscalização dos bens e dinheiros públicos, com esta está entrosado.
Estudioso e por espírito público, na Secretária de Governo, que ontem dei-
xou, sempre se preocupou em conhecer a situação e as deficiências deste
Tribunal, contribuindo inclusive para tornar realidade a atualização do órgão
com a vigência da recente Lei Orgânica, que faça-se justiça - é produto do
prestígio que o Governo do Estado tem emprestado à nossa Corte de Contas,
numa patente demonstração de zelo pela moralização da vida pública.

Sem exagerar ou mesmo deixar-me levar pelo afeto, tracei rápido perfil
do nosso recepcionado, limitando-me a enfatizar alguns dos principais aspec-
tos da sua personalidade, que sei, como toda natureza humana, possui limita-
ções, sendo estas ínfimas ante os predicados que apresenta. Compondo o
plenário deste Tribunal, na vaga aberta pela compulsória do Ministro Lindolfo
Marques de Mesquita, pode este tranquilizar-se pois é substituído, honrosa-
mente, por homem digno e que com ele afina em sentimentos e até mesmo no
gosto pela prosa e poesia cheias de sensibilidades.

Proclamo sempre, meu irmão Clóvis, que a proteção divina me acompa-
nha em todos os momentos, tornando-me escandalosamente privilegiado. Ca-
ber-me a honra de receber-te neste plenário, é mais um privilégio. Tentei
suprir as limitações da minha palavra com o calor do carinho e sinceridade dos
conceitos. Procurei, num grande esforço, aproximar-me o mais possível da
realidade, retratando - insisto - aspectos incomuns da tua personalidade,
precisamente aqueles que te fazem um bom amigo, figura que vai rareando
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nesta extraordinária era espacial, presa mais a frações de segundos e a ordens
de computadores.

Resta-me, no desempenho da tarefa que foi atribuída pelos meus pares,
parabenizar, menos o nosso recepcionado e mais o Poder Executivo, na pessoa
do Governador Alacid Nunes, pelo acerto e justiça da escolha de Clóvis Silva
de Morais Rêgo para integrar este plenário, o qual se sente mais engrandecido
e fortalecido e, também, está de parabéns, ante a convicção de que passa a
contar com mais um elemento valioso para a sua missão verdadeiramente
pedagógica - que defendi a quando da minha posse - de órgão de colabo-
ração e orientação e não mero fiscalizado r que não assiste e ajuda os responsá-
veis pelos dinheiros públicos.



Discurso proferido pelo Prof. CLÓVIS SILVA DE MORAIS RÊGO, por oca-
sião de sua posse no cargo de Ministro do Tribunal de Contas do Estado do Pa-
rá, solenidade realizada em Sessão Especial, no Plenário dessa Egrégia Corte,
em 8 de agosto de 1969.
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Não me orgulhece apenas a circunstância de integrar o Tribunal de
Contas pelo relevo das suas atribuições, pelo pressuposto da integridade de
seus componentes, pela dupla seleção que o Executivo e o Legislativo exer-
ceram nessa escolha.

Esses são, decerto, motivos respeitáveis, porém genéricos.
O que me sensibiliza, de forma particular, é passar a compor um Tri-

bunal de Contas como o do Pará, que nasceu e se mantém sob o signo até hoje
invariável de uma dignidade que ninguém colocou em dúvida nos quase vinte
anos de sua existência.

A esse conceito, derivado em linha, reta da compostura uniforme com
que exerce sua missão desde 1953, acresceu o Tribunal Paraense, desde
1967, - e já agora de forma inquestionável- um traço de originalidade
que, dilatando extraordinariamente suas responsabilidades anteriores, veio
transformá--Io no árbitro decisivo da moralidade administrativa por todo o
vasto, remoto e tantas vezes caótico Interior Paraense. Refiro-me à compe-
tência que a Constituição Política do Estado, de forma tão lúcida quanto
corajosa, atribuiu ao nosso Tribunal para exercer a fiscalização financeira e
orçamentária também sobre as administrações municipais.

Não me abalanço a relembrar, com detalhe, a longa e bela história dos
Tribunais de Contas Brasíleiros. Muitos já o fizeram com riqueza e proprieda-
de. Aqui mesmo neste recinto, entre os que lhe dedicam labor fecundo, a par
de outras felizes manifestações, os dois últimos Ministros em tão boa hora
nele investidos, Emílio Uchoa Lopes Martins e Elias Naif Daibes Hamouche,
em seus discursos de posse, fizeram-no com saber profundo, descendo, com o
extraordinário faro da pesquisa, aos seus primeiros vestígios históricos, em
termos universais, que remontam às recuadas épocas da velha Grécia.

Basta-me, para atingir o aspecto em que desejo deter-me, recordar que
esses organismos, várias vezes propostos durante o Império, somente na Repú-
blica vieram a ser instituídos, na fase do Governo Provisório, por iniciativa de
Rui Barbosa, de cuja mensagem o trecho final, constantemente repetido,
porém nunca superado, se constituiu em perfil antológico dos Tribunais de
Contas do mundo inteiro:

"Não basta julgar a administração, denunciar o excesso cometido,
colher a exorbitância, ou a prevaricação, para as punir. Circunscrita a
estes limites, essa função tutelar dos dinheiros públicos será muitas
vezes inútil, por omissa, tardia ou impotente. Convém levantar, entre o
poder que autoriza periodicamente a despesa e o poder que cotidiana-
mente a executa, um mediador independente, auxiliar de um e de ou-
tro, que, comunicando com a legislatura, e intervindo na administração,
seja não só o vigia, como a mão forte da primeira sobre a segunda,
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obstando a perpetração das infrações orçamentárias, por um veto opor-
tuno aos atos do Executivo, que direta ou indireta, próxima ou remo-
tamente, discrepem da linha rigorosa das leis de tinençss". (A Consti-
tuição do Brasil ao alcance de todos - Paulo Sarasate - Freitas Bas-
tos, edição 1967, página 369).

E assim nasceu o Tribunal de Contas da União, em 1890, pelo Decreto
966-A, de 7 de novembro, pouco depois erguido à categoria de órgão consti-
tucional pela Carta de 91, sob cuja vigência foi estruturedo, através do De-
creto 1.168, de 17 de dezembro de 1892, que aprovou o seu Regimento
Provisório.

Inocêncio Serzedello Corrês, paraense de nascimento, vulto de larga
projeção nacional e homem forte dos albores republicanos, Ministro de Flo-
riano - Ministro quatro vezes, de Pastas distintas e das mais complexas -
ao ensejo de sua passagem pela da Fazenda, teve o privilégio de instalar o
Tribunal de Contas. Discursando nesse histórico episódio, sob o calor de
retumbante e sempre recordado pronunciamento, "felicitou o país e a Repú-
blica pelo estabelecimento de uma instituição que seria a garantia de uma boa
administração e o maior embaraço que poderiam encontrar os governos para a
prática de abusos no que diz respeito a dinheiros públicos".

Não apenas seu implantador, Serzedelo fez-se intrépido defensor, in-
dormido vanguardeiro e vigilante mantenedor da Corte nascente. Enfrentou a
irritação inicial do Marechal de Ferro, como as demais crises que entre este e
o Tribunal inevitavelmente se sucederam, e foi ao extremo de responder com
o pedido de exoneração quando viu manifesto o intento de uma reforma, cuja
minuta, pelas mãos de um dos Ajudantes de Ordens da Presidência da Repú-
blica, lhe era encaminhada. A carta com que pediu demissão - di-to João
Neves da Fontoura em "Uma Figura da República" - "é um documento que
deve ser guardado pela posteridade" e dela destaca tópicos de alta significação
como estes:

"Sr. Marechal Presidente:

Esta minha atitude vinha, pois, vos demonstrar que, longe de
acompanhar a campanha que se movia ao Tribunal de Contas, dentro e
fora do Governo, longe de considerá-Io um embaraço à administração,
eu o considerava o maior fiscal da boa execução do Orçamento; emba-
raço apenas a abusos ou a concessões mais ou menos benévolas, e, como
o Ministro da Itália, que foi grande adversário da mesma instituição -
o recurso que eu tinha contra os meus próprios erros e abusos e verda-
deira muralha de defesa - contra os erros, as soluções e os pedidos
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inoportunos, que por acaso pudessem vir de colegas, de homens pol/-
ticos ou de funcionários.

As minutas dos decretos que me enviastes por um dos vossos
dignos ajudantes de ordens, permiti que vos diga quem está sincera-
mente convencido da imaculada honestidade de vosso caráter e da pu-
reza de vossas intenções, encerram o meio de que lançaria mão um
governo que entendesse administrar discricionariamente o pa/s e não
aquele que, patriota e inspirado no bem público, quisesse, ao contrário,
conservar-se dentro da lei, economizando o dinheiro do contribuinte, o
dinheiro do imposto tão oneroso a todas as classes, em uma vida cheia
de inquietações, no seio do lar e da oficina, pela càrestia que asfixia e
diminui a cada hora o bem-estar de antes.

Esses decretos anulam o Tribunal, o reduzem a simples chance-
laria do Ministro da Fazenda, tiram-lhe toda a independência e auto-
nomia, deturpam os fins da instituição e permitirão ao Governo a prá-
tica de todos os abusos, , - e vós o sabeis - é preciso antes de tudo
legislar para o futuro.

Os governos nobilitam-se, Senhor Marechal Floriano, obedecendo
a essa soberania suprema da Lei, e só dentro dela eles mantêm-se e são
verdadeiramente independentes.

Pelo que venho de expor, não posso, pois, Senhor Marechal, con-
cordar e menos referendar os decretos a que acima me refiro e por isso
rogo-vos digneis de conceder-me a exoneração do cargo de Ministro da
Fazenda, indicando-me sucessor. - Inocêncio Serzedello Corrêa".

Da Constituição de 1891 passou o Tribunal à de 1934, foi omitido
embora não extinto pela de 1937 e reintegrado na sua posição anterior a
partir de 1946.

Contudo, em mais de meio século de evolução administrativa o Pa/s se
havia de tal maneira agigantado que os Tribunais de Contas, sob a Carta de 46,
sofreram uma decadência indisfarçável. Não porque se houvesse mutilado a
sua estrutura originária, mas sim porque o extraordinário crescimento dos
órgãos administrativos indiretos e a multiplicação em número e em impor-
tância dos municipios brasileiros constituirsm-se em duas esferas, ambas enor-
mes e ambas rebeldes ao seu controle jurisdicional.

Ninguém exprimiu com maior veemência a melancolia desse decl/nio
que o Ministro João Lira Filho, de quem me vou permitir uma longa transcri-
ção, porque não me parece que jamais se haja dito melhor e com mais autori-
dade o que tem sido a crise da instituição a que passo agora a pertencer:

"0 observador mais desatento percebe logo que o controle é
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fluido, frouxo e falho. Quem analisar com mais argúcia, logo se capaci-
tará de que não existe controle nenhum, pois o mesmo Poder que aplica o
dinheiro é que fiscaliza seu emprego.

O povo não sabe o destino certo do dinheiro que o Estado lhe
toma.

Nossa Constituição impõe a existência de um Tribunal de Contas
para acompanhar e fiscalizar a execução do Orçamento e julgar as con-
tas dos responsáveis por dinheiros e outros bens públicos, assim como as
dos administradores das entidades autárquicas. Nossa Constituição tam-
bém afirma Q.ue a administração financeira, especialmente a execução
do Orçamento, será fiscalizada pelo Poder Legislativo, com o auxílio do
mesmo Tribunal de Contas. Mas o Poder Legislativo só dá meios ao
Tribunal de Contas para controlar menos de 5% do total arrecadado e
aplicado. O povo não tem por si ninguém que lhe certifique o bom ou
mau emprego do seu dinheiro.

Nossa Constituição também assevera que só haverá um Orça-
mento, mas a verdade é que, além do orçamento público, há tantos
outros engordados com o dinheiro público quantas são as numerosas
Autarquias, Fundações e Sociedades de Economia Mista, além daquelas
outras cujos nomes são sintetizados em siglas, todas mantidas com re-
cursos ou favores do Estado.

O Tribunal de Contas não pode exercer o controle constitucional
que lhe cumpre porque o Estado, com a cumplicidade do seu Poder
Legislativo, dispersa os dinheiros públicos fora do Orçamento, nas Au-
tarquias , nas Fundações, nas Sociedades de Economia Mista e naqueles
outros entes que as siglas vulgarizam.

Em vez de atualizar-se a legislação do controle, para que se torne
útil e atenda aos seus fins com eficiência, em virtude mesmo da ex-
pansão intervencionista que atrai ao seu domínio tarefas específicas
próprias das atividades privadas, o Estado se adapta a estas, para livrar-
se do controle público, e faz subsistir uma legislação caduca de con-
trole.

Posso depor a respeito: sou Ministro do Tribunal de Contas e, na
jurisdição respectiva, não tenho meios que me permitam fiscalizar o
emprego dos dinheiros e demais bens públicos". (O emprego e o con-
trole dos dinheiros públicos - Revista Brasileira de Estudos Políti-
cos - junho/61, página 211).

Contra esse controle "fluido frouxo e falho" ergue-se na Constituição Fe-
deral de 1967um sistema de redobrado vigor, cujaexecução, embora ainda recente
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parece pouco a pouco restituir aos Tribunais de Contas a possibilidade de
cumprir a missão que os inspirou, e para a qual, gradativamente, vinham se
revelando, cada vez menos eficazes.

Desse novo sistema, basta, para a modesta finalidade deste pronun-
ciamento, referir duas regras fundamentais: - a que obriga inserir no Orça-
mento todos, e não apenas alguns, dos recursos e despesas da administração
centralizada; e a que estende, agora de forma irretorquível, a fiscalização
financeira dos Tribunais às Autarquias, principais órgãos administrativos des-
centralizados, cujo campo se alarga tão rapidamente que em certos setores já
se equipara e em alguns começa a ultrapassar os campos correIa tos da velha e
às vezes decadente administração direta.

Possuímos, nós os persenses, uma razão particular de orgulho pelo fato
de havermos ampliado ainda mais essa orientação, submetendo, não somente
as autarquias, mas também os municípios, ao controle do Tribunal de Contas
do Estado.

Aproveitando o dispositivo da Carta de 1967, que facultou às legis-
lações estaduais disciplinar a prestação de contas dos administradores muni-
cipais, a atual Constituição Paraense encontrou um feliz meio-termo entre o
controle técnico e a decisão política, entregando o primeiro ao Tribunal de
Contas e reservando apenas a segunda à Assembléia Legislativa e às Câmaras
Municipais.

Daí por diante tornou-se impossível subtrair ao exame, que se deve
pressupor severo, embora não cruel, de um órgão especializado e indepen-
dente, às contas de quase uma Centena de gestores diluídos pelo imenso
Interior do Estado.

A mim, como decerto a todos, não alegra a notícia, insistentemente
repetida nos dois últimos anos, da gravidade dos deslizes comprovados em
algumas administrações municipais. Porém, mil vezes mais penoso que o des-
gosto dessa verificação seria a impotência de realizá-Ia, da qual decorria ante-
riormente a certeza prévia de completa impunidade, para quantos se atra-
vessem a malbaratar o dinheiro público, que em má hora Ihes fora confiado.

Reconheço que ao Tribunal de Contas do Pará foi entregue a mais dura
das tarefas que dele se poderia exigir.

O administrador das capitais, nos órgãos diretos como nos indiretos, é,
ou deve ser, uma pessoa discernida, bem assessorada, consciente dos deveres e
das limitações resultantes de cada cargo, afeito aos perigos e advertido quanto
aos riscos no manuseio dos recursos públicos.

Os administradores do Interior nem sempre podem preencher os
mesmos requisitos. São em regra homens rudes, selecionados entre as escassas
elites das pequenas e pobres comunidades municipais, onde muitas vezes não
existe uma só pessoa com instrução de nível superior.
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Há Prefeituras - e eu conheço várias - em cuja sede não se encontra
um médico, um advogado, um contador sequer, capaz de orientar o Prefeito,
admitindo que ele o quisesse e pedisse.

Deve ser difícil, não raro impossível, esperar que em tais circunstâncias
o gestor possa cumprir tudo o que lhe exige uma complexa legislação, que
nem sempre considerou a possibilidade da sua existência nas condições em
que realmente ele vive e trabalha.

Dir-se-ie que esse dilema escapa aos critérios do Tribunal. Para este,
friamente, a conta deverá estar certa ou errada, a despesa legítima ou irregu-
lar, e o parecer fiscalizador sem outras alternativas além de aprovar ou rejei-
tar.

Julgo por antecipação que haverá oportunidades em que não seja fácil à
limitada e longínqua percepção do Tribunal distinguir entre a irregularidade,
por ignorância, e a má fé, por velhacaria. Mas também imagino que na grande
maioria das situações a diferença é nítida e o tratamento não pode ser igual.

Quanto a mim - e não acredito que nisso haja divergência dentro do
nobre órgão a que passo agora a pertencer - confesso que será antes de
tudo, mais do que tudo e acima de tudo aquela distinção a que procurarei
inflexivelmente fazer.

Isso não significa patrocinar a irregularidade, ainda quando inofensiva e
corrigível. O gestor nesse caso necessita de auxílio e não de castigo.

É aliás o que vêm fazendo, quer o Tribunal, quer o Governo.
Durante o ano passado, o Instituto de Desenvolvimento Econômico-So-

cial do Pará, com a participação de vários e ilustres Ministros do Tribunal de
Contas, promoveu curso de administração financeira para Prefeitos, Secre-
tários, Vereadores e Contadores do Interior, e a nobre, dinâmica e inteligente
Presidente deste órgão ressaltou, publicamente, a melhoria concreta verificada
nas Prefeituras, cujos responsáveis receberam aquela orientação, salientando,
ainda, com a autoridade do seu depoimento, que as poucas exceções veri-
ficadas foram, por coincidência, das comunas que ali não estiveram represen-
tadas.

Quanto ao Governador do Estado, fui testemunha nos últimos anos do
firme empenho com que colocava à disposição dos Prefeitos Municipais toda a
assessoria técnica ao alcance dos órgãos do Estado, na louvável preocupação
de reduzir as terríveis deficiências que os cercam no desempenho dos seus
mandatos, e, mais, do seu interesse e do seu carinho pelo assunto, levados a
extremo de reservar um expediente de cada segunda-feira ao exclusivo atendi-
mento na Associação dos Municípios, da qual é Presidente e entusiasta.

Não há, todavia, deficiência alguma que justifique a fraude. Esta, ao
contrário, é a própria eficiência, embora dirigida para o mal. Seus autores não
são vítimas, mas sim beneficiários das fracas estruturas administrativas que os
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colocaram na sua direção. Nada resta fazer senêo beni-los da vida pública,
menos pela compensação punitiva que geralmente nem sequer apaga o pre-
juízo econômico decorrente da prevaricação; mas sim pelo escarmento que
desses exemplos possa resultar para aqueles que estando incorrendo em crime
semelhante ainda não foram descobertos, e, sobretudo, para os que ainda não
o fizeram, mas poderiam fazê-Io, se estivessem definitivamente tranqüilos
quanto à anistia posterior.

Recordo que em plena Segunda Guerra Mundial e a despeito da enor-
midade do esforço por algum tempo solitário a que foi obrigado o povo
inglês, a sua justiça permaneceu implacável, mesmo na cobrança das menores
multas derivadas de faltas que pareciam insignificantes para homens que dia e
noite arriscavam tudo, inclusive a vida, pela salvação do seu país. Um deles,
que já perdera dois filhos em combate e cuja casa fora arrasada num bombar-
deio, dirigiu a Churchil um longo memorial, em nome de todos os habitantes
de sua cidade, multados por pequenas infrações, pedindo a sua dispensa como
alívio dos imensos prejuízos suportados. Em despacho famoso, disse Churchil
que uma das bases fundamentais da sociedade inglesa, cuja sobrevivência era a
razão de ser da própria guerra, consistia em que sempre acontece alguma coisa
a quem desrespeita a lei; sob pena de não valer à pena respeitá-Ia, e, portanto,
também não valer à pena fazer-se novas leis ou manter-se as anteriores.

Bem ao contrário, há no Brasil uma tradição cinco vezes secular de
impunidades.

Em geral nada acontece, ou pelo menos nada acontecia, fosse a lei
cumprida ou burlada, e a confusão entre os que a cumpriam e os que a
burlavam é que levou este país a desconfiar das suas instituições, dos seus
governantes, dos seus juízes e até do seu destino.

Se é com sinceridade que desejamos restabelecer esta confiança - e eu
me coloco entre aqueles que realmente o querem e estêo dispostos nesse rumo
ao sacrifício que for necessário - então é imprescindível, imprescindível e
inadiável, que se comece pela vida pública a distinção tão fácil, mas tão
incômoda, entre os homens honrados e os desonestos, a fim de que estes não
substituam inevitavelmente aqueles no comando, e não provoquem, também
inevitavelmente, a desgraça deste país.

Senhora Presidente:

Senhores Ministros:

Oisse-thes, ao início deste pronunciamento, entrar orgulhecido neste
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Tribunal. Reafirmo-o aqui. Tudo, a uma só vez, para tanto contribui e me faz
enfatizá-Io.

Afora a altura do posto, a dignidade do órgão, a majestade da função
perante a vida pública, tenho nesta casa velhas e afetuosas ligações, fraternos
vínculos - amor intraduzível - o que me aumenta o significado desta hora.

Neste Plenário, fortalecido pelo relevo e pelo prestígio de nomes res-
peitáveis, reencontro-me com vários dos meus mais queridos e diletos amigos.

Substituo o ilustre ministro Lindolfo Mesquita, cuja presença tanto me
desvanece, e que a inatividade compulsória roubou ao convivio deste órgão,
após honre-to, não apenas pelo devotamento e pelo exato cumprimento do
dever, mas pelo exemplo que soube dar, mesmo arrostando iras e incom-
preensões incalculáveis, de que o político militante do pretérito fica no pre-
térito, da porta para fora e para o pretérito, sem misturas com o presente,
quando transpõe a entrada deste recinto para a missão de juiz que o cargo de
Ministro lhe reserva.

Um, dentre os que aqui têm assento, me fala particularmente ao coração
e a alma. Foi ele quem me saudou. E talvez por isso mesmo se haja inspirado
o douto Plenário quando lhe cometera o encargo. Fê-to com a voz do íntimo
do ser. Derramou pelos lábios as inesgotáveis reservas de seu grande espírito
generoso, o mesmo que me foi guia e protetor nas horas mais incertas de um
passado distante. Quebrou, por isso, o rígido protocolo desta cerimônia para
tingir com os sublimes caracteres do afeto o conteúdo de sua saudação.

Respondo-lhe com idêntico comportamento. Vou também não apenas
quebrar o severo estilo que preside aos atos desta natureza, mas quebrar,
senão rasgar e desmentir, uma lição que ministrei inflexivelmente aos meus
alunos, ao longo de dois e meio decênios de professorado: O tratamento é
uno, inalterável, inconfundível. Não se podem misturar, no mesmo texto,
tratamentos de pessoas diferentes. Vossa Excelência, sendo tratamento de
terceira pessoa, não comporta senão acompanhar-se de formas verbais, pro-
nomes oblíquos e possessivos da terceira pessoa.

A tudo abandono para este desabafo sentimental:
Emílio Martins, meu amigo e meu irmão:
São realmente imperscrutáveis os desígnios da Providência.
Quando supúnhamos que aqueles dois macérrimos e agitados compa-

nheiros de crepitosas lides, ambos sôfregos e irrequietos, ambos impulsivos e
destemidos, ambos autênticos, sobretudo, aqueles dois inseparáveis compa-
nheiros - vultos obriqetários de todos os fins de tarde no antigo Escritório
da rua 13 de Maio, esquina da Travessa 7 de Setembro, à sombra fraternal do
outro, contíguo, desses dois comuns e não menos seguros amigos, Otávio
Mendonça e Orlando Bitar - se reencontrassem um dia, maduros, refletidos
e ponderados, serenos e cautelosos, sob o pomposo título de Ministro, para o



- 593-

não menos pomposo trato de Vossa Excelência no plenário do Tribunal de
Contas de nosso Estado.

Juntas estiveram as nossas mãos no passado. Juntas sempre viveram
quaisquer que hajam sido os rumos variegados por que tivemos de seguir, sem
esmaecimentos e sem interrupções, e juntas novamente estão agora. Há uma
coisa imensa que nos é cara aos dois: da longa caminhada percorrida, ambas se
podem apertar sem medo, porque não se macularam, Permanecem limpas e
não tremerão no desempenho dos atos que a nossa grave e nobre missão nos
impõe.

Registro, de alma aberta, o penhor de meu profundo reconhecimento ao
Governador que me indicou e nomeou, como à Assembléia Legislativa, que
me acolheu o nome e aprovou a escolha.

Ao primeiro, Ten. Cel. Alacid da Silva Nunes, cujo nome declino com o
misto sentimento de respeito e afeto, e de quem recolhi no estreito convtvio
com que me honrou nas duas vezes em que me fez seu Secretário, na Prefei-
tura de Belém como no Governo do Estado, a segurança de um grande caráter,
de uma grande alma, de um homem sério e probo, de um administrador
arguto e lúcido, respondo com a certeza de que o ato que suas mãos honradas
assinaram nomeando-me Ministro terá, com sua decorrência, um desempenho
inalteravelmente liso.

Ao Legislativo agradeço não apenas a particularidade homologatória do
ato, não apenas os sufrágios recebidos, mas as gentis referências com que
generosamente me distinguiu o nome em toda a tramitação processual, desde
os pareceres das Comissões aos pronunciamentos do Plenário.

Aqui serei o que sempre fui. Nada há que mudar.
Serei o que soube ser no desempenho das funções que hei ocupado no

curso de minha vida pública.
Venho do Magistério - fulcro primordial de minha existência

e da S e c r e t a r i a da Câmara M uni c i p a I de Belém. A esta de cujo
quadro administrativo fiz parte, como um de seus Diretores de Divisão, devo
parcela ponderável na minha formação funcional. Àquele, santificado aposto-
lado que me abrigou desde quando nele madruguei, onde pequeno sempre me
senti grande; onde obscuro sempre pude viver entre iluminados; onde, frágil e
modesto, era a maior autoridade no recinto da sala, na qual parece receber-se
a visita de um Deus, de que fala Bilac, naquela "Eucaristia Clvica" que o seu
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incomum cinzel traçou, concebendo através da aula "a substanciação do cor-
po, do sangue e da alma de toda a nacionalidade", e, pelo sublime mistério da
lição, a segurança de que a palavra do mestre ao discípulo, na escola, é como
"s Hôstie que no templo o sacerdote dá ao comungante"; onde nada sendo
fui tudo; onde encontrei doçura para amenizar o fel das adversidades; onde,
impávido e forte, não me apercebi das asperezas do inclemente emaranhado
do ostracismo; onde, esquecido de mim mesmo, enfilerei-me - como na
concepção de Carlos Góis - entre os que "passam a vida a fazer e a preparar
a vida dos outros, habilitando-os para a escalada social, para a culminância e o
fastígio das posições privilegiadas, sem outra recompensa senão a pobreza e às
vezes o escárnio e a inçmtidêo": ao Magistério, senhores Ministros, devo o
decisivo traço que me marcou o espírito e o caráter para toda a vida.

É desse sacerdócio, como do exercício de todas as outras funções a que
pude chegar com o modesto nome por ele projetado, que trago como garan-
tia - a única e a melhor que posso oferecer a Vossas Excelências - a tren-
quila certeza de que desempenharei, com decência, a nobre missão que aqui
me aguarda.

Maior que tudo, porém, mesmo porque tudo quanto fui e quanto sou
tem neste sagrado particular as suas origens - e aqui me reclino humil-
demente para o mais intenso de todos os meus agradecimentos - é a infinita
valia dos verdadeiros donos desta vitória. Ela é mais deles do que minha:

Minha mãe, estóica mulher, heroína vezes sem conta, que não apenas
me legou o ser, mas soube, indormida e perseverante, fazer-me homem de
bem e obstinadamente formar-me, como os demais irmãos, nove sobreviventes
de sua prole de treze filhos, para que o título fosse, vida a fora, o decisivo
pistolão do porvir. Para ela, descendente de numerosas e abnegadas precepto-
rss, o instruir-se e o educar-se eram mandamento obrigatório; não passar por
média no fim do ano era uma espécie de desgosto de família e o colar grau
constituía preceito irraredável. Sua presença nesta solenidade representa, para
os meus íntimos sentimentos, a maior fortuna que ma pôde conceder o Se-
nhor dos mundos.

Minha mulher, companheira desvelada das boas e más horas, mais que
minha amiga, amiga de todos os meus, a quem conheci tardada de normalista,
comigo cursando a mesma série e a mesma turma da mesma escola, e que mais
tarde seria a mãe de meus três filhos - e um deles, o meu primogênito, aqui
não veio, por não lho haver permitido a tempo o regresso da viagem que
empreende à velha Europa - meus muito amados filhos, a maior de toda a
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minha riqueza, a razão central da minha existência, a quem ofereço e dedico o
livro aberto de minha modesta vida.

Finalmente, os dois grandes ausentes desta festa:
Meu pai, de quem herdei a inteligência e a integridade moral; que me

deu o nome limpo emeensinou,pelo exemplo, a virtude de ser reto e probo.
Oriundo de duas fam/lias maranhenses de larga tradição - os Serra e os
Moraes Rêgo . ao efêmero conforto do berço bonançoso em que nasceu e toiembe-
lado na próspera fase da infância, teve, como decorrência da orfandade pre-
matura, a dura pobreza, a honrada pobreza em que viveu e morreu, após o seu
labor ininterrupto de mais de três decênios consagrados ao funcionalismo
público estadual. Inteligente e arguto, se aqui estivesse - parece vê-to -
seria o mais atento de meus ouvintes, não apenas para sua íntima alegria, mas
para o severo crivo dos mais leves de meus cochilos redacionais.

E, agora, a segunda mãe que conheci: Dadá - o doce nome do afetivo
tratamento de casa - anjo tutelar não apenas da numerosa prole de minha
mãe, mas de minha avó. Não lhe corria nas veias o sangue de nossa fam /lia;
mandava em casa mais do que a minha mãe, porém ao balão de sua longa saia
protegia a mim e a meus irmãos das reprimendas paternais. Costurava dia e
noite. Sua máquina "Singer" - legado precioso de seu pobre espólio - é o
santuário ante o qual me ajoelho sempre em pensamento para o eterno culto
que lhe devo. Fez-me as roupas da infância, as fardas do Ginásio e Escola
Normal e as vestes de minha adolescência. Calçou-me os pés para a primeira
caminhada ao novo mundo do curso secundário. O quepe e o cinto da farda
do Ginásio, compradas no "Centro Militar" - sabe Deus com que sacri-
fício - ganhei-os de meu pai. Faltava a bota. Lembro-me bem: "TANK" a
marca exigida para os rigores do uniforme e trinta mil réis o seu preço. Do
produto de suas costuras, ela agrupou as suas moedas e comprou-me a bota
com que marchei a pé, dias sem conta, da travessa 14 de Março ao casarão da
Praça da Bandeira. Preta velha de alma desrminhos: O que não daria para vê-Ia
aqui! "Mas se do seu assento etéreo" memória desta vida se consente", está
fazendo festa no céu - sim, no céu, porque foi Santa na Terra - pois é seu
o maior júbilo deste instante.

Só eu sei a extensão e o peso do quanto me custa enfrentar o dever
deste registro, o esforço sobre-humano para poder exprimi-to, ante às frágeis
reservas sentimentais em que me debato, o indefinível estado d'slms com que
procuro conter, numa desmesurada tentativa de autodomínio, as inevitáveis
emoções desta hora. Mas eu tinha que iezê-to. Este ônus me pertence. A mim
me impunha esta obrigação, ainda que me sufoque e esmague. Este tumulto
subjetivo - quase desespero interior - maior pelo conseqüente descontrole
verbal, é um tributo a que não devo fugir, esquivo e nervoso, por prudência
ou medo, mas o grande tributo que ora me cumpre expressar, que devo
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suportar corajosamente, rebuscando energias e refortalecimento, e com o qual
reverencio, voltado para o passado, os que não me faltaram com assistência e
estímulo; os que me ampararam, com desvelo e ternura; os que me souberam
formar e conduzir, com acerto e decisão; QS que contribu íram nessa escalada,
com dosagem de redobrado amor, para todas as minhas vitórias.

É sob esta atmosfera sentimental, Senhora Presidente e Senhores Minis-
tros, evocando um pretérito a que me não cabe olvidar, que vivo a grandeza
da honra presente, para asseverar a Vossas Excelências que saberei ser digno,
no futuro, da companhia que Deus me reservou, para o gozo de um excelso
privilégio, no acolhedor recinto deste Augusto Tribunal.



Discurso proferido pelo Juiz MÁRIO NEPOMUCENO DE SOUSA, em data de
5 de janeiro de 1971, a quando da posse dos Juízes ELlAS NAIF DAIBES
HAMOUCHE e CLÓVIS SILVA DE MORAIS RÊGO, na Presidência e Vice-
Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Pará.
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Precisamente há sessenta e cinco dias atrás, nesta mesma hora e neste
mesmo local, no ensejo da refulgente festa de inauguração da nossa casa de
trabalho, dizíamos, aos que aqui se encontravam, da dificuldade irrestringível
de despertar e arrumar as idéias, a fim de cumprirmos a tarefa que nos tinha
sido conferida, e isso porque, um inolvidável estado emocional nos tirava
quese toda a capacidade de dizer, embora nos envolvesse numa excepcional
capacidade de sentir.

Devemos confessar que tivemos medo, muito medo que os instrumentos
de transmissão das nossas idéias entrassem em pane por desgaste emocional,
de nada valendo a força deste binômio jovem-entusiasmo e calor - obstina-
damente se propondo a esconder os sinais de um cansaço insubmisso.

O fato é que sob uma conexidade singular, em quantidade e qualidade,
em essência e forma, a emoção de hoje é exatamente idêntica à de ontem, e as
duas, somadas a uma série de enternecimentos menores vividos nesta faixa de
tempo, nos deixam o coração inquieto e alvoraçado.

De tanto bater e de tanto sentir, nosso coração como que se identifica
com o coração da aldeia. É, neste instante, num suave êxtase, rompendo a
austeridade e a suntuosidade desta reunião, estamos vivendo, em toda a sua
beleza, o apego, a singeleza e a ternura daquela trova popular que canta
ciciantemente:

Sino coração da aldeia
Coração sino da gente
Um a sentir quando bate
Outro a bater quando sente.

É claro que nesta dança de coloridos e insinuantes sentimentos, as
falhas e as lacunas de linguagem e construção que já flutuam ou que hão de
flutuar, ter-se-ão plenamente acobertadas pela compreensão e pela indulgência
dos que nos sensibilizam com as suas presenças.

Senhores: Esta sessão especial que estamos vivendo, é um imperativo da
ordem regimental, com o fim exclusivo de dar posse aos Exmos. Conselheiros
eleitos Presidente e Vice-Presidente deste Tribunal, que prestarão, perante o
Plenário, como já o fizeram, o compromisso de bem exercer os cargos dos
quais são titulares.

A investidura porém, dos Conselheiros ELlAS NAIF DAIBES HA-
MOUCHE e CL6vIS SIL VA DE MORAIS RÉGO, nos cargos para os quais
foram eleitos, não traduz de certo um acontecimento trivial, que somente a
eles interesse, mas sim, um acontecimento que rasga o horizonte estreito da
individualidade, para alcançar uma área extensa e profunda, posto que reflete
não apenas o triunfo do talento, da integridade moral, do esforço permanente
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e profícuo, como também o triunfo da própria justiça.
Tudo em n6s reclama liberdade. Tudo em nós reclama a vida, respeito,

uniformidade perante a lei. Tudo em nós reclama o sagrado direito de opi-
nião. E é a opinião força invencível das democracias, que nos avigora o ânimo
para ser diante de vós o tradutor destas aclamações, ainda que tenhamos à
vista, bem à vista, ante a dignidade cultural deste auditório, círculo culmi-
nante do mundo jurídico e intelectual da terra, a nossa posição de candidato
em potencial ao suicídio.

A circunstância não nos preocupa, contudo. É por assim dizer impon-
derável, pois não são as sutilezas dos vernáculo, nem a estruturação escorreita,
nem a etiqueta do academismo, e muito menos a preservação ou a negação de
cânones doutrinários, que marcam o nosso objetivo. Este, consiste apenas
numa saudação, numa comunicação de sentimentos, num esforço maior de
vestir a verdade com traje a rigor, por empréstimo que seja, e dar implemento
à obrigação firmada.

Extraímos do discurso do dr. ERNESTO CERQUEIRA publicado na
Revista Forense, que é realmente uma página de raro valor literário, na opor-
tunidade da ascensão do insigne Desembargador EDMUNDO UNS ao piná-
culo da judicatura brasileira, os seguintes trechos que se casam, à perfeição,
nas suas variantes, à personalidade dos saudados:

"No combate permanente da vida, vencestes pelo saber, vencestes pela
virtude.

O saber. E vós o tendes na maior amplitude da expressão.
A virtude. E vós a possuís, no mais alto grau: "virtus" que é força, que é

coragem cívica, que é intrepidez no afirmar, que é energia para a ação.
Virtude e saber tem sido o viático de vossa jornada, longa peregrinação

para o bem, para a verdade, para a justiça.
Escalastes a montanha a passo firme. Casa etapa vencida é uma página

que ofereceis à meditação dos moços, é um tesouro que incorporais ao patri-
mônio moral da nossa terra.

Recordai vossa adolescência, atormentada entre um ideal que corria e a
realidade cruciente; vossa mocidade, abrasada de estímulos e extenuada de
trabalho, estímulos e dificuldades que foram a forja em que se retemperou o
voto caráter e se fortaleceram vossas energias.

Cultor do Direito, vieste servi-to e benquerê-Io na cátedra e na magis-
tratura.

Mestre, culminais entre os mestres, perpetuado na memória dos bandos
juvenis que se tem iluminado com a vossa ciência.

Jurista e juiz, homem de ciência e servidor da lei. Bastariam estes títulos
à vossa glória".

Acontece que, a personalidade dos homenageados é mais complexa. E
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nós, agora, nos sentimos perdidos, sem fulcro, caminhando às cegas, apenas na
esperança aleatória de que as vibrações do tempo nos dêem o imaculado
condão de fazer "a água fina e clara transmudar-se em vinho rubro e gene-

roso".
Acudiu-nos então, o seguinte episódio ocorrido num Seminário da ci-

dade mineira de Diamantina, cujo corpo docente era formado de lazaristas
franceses, homens cultos e grandemente virtuosos, raiando pela santidade:

"Certo dia verificou-se no Seminário, o furto de uma nota de dez mil
réis, quantia importante na época. Encarregado de apurar a responsabilidade
do delito, convenceu-se o Padre Dellery, professor de Física, de que o seu
autor fora um rapaz de Diamantina, muito pobre, e por isto, aluno gratuito.
Todos os indícios, justificavam tal suspeita. Interpelado, pos-se o moço a
chorar copiosamente, protestando sua inocência. Deu-lhe o Padre certo prazo
para restituir o dinheiro, sob pena de expulsão. Afinal, na véspera do dia em
que devia o prazo extinguir-se, outro aluno pertencente a famlJia rica pro-
curou o Padre, entregou-lhe a cédula e confessou-lhe que, desde criança, tinha
a mania incoercível de furtar, embora sem a menor necessidade.

O Padre guardou sigilo, e, no dia seguinte, convocou os alunos para o
salão de estudos. Quando os viu reunidos, disse-Ihes que o rapaz, de que
suspeitara, era inocente, sendo o autor do delito outro, cujo nome prometera
não revelar. E declarou: "Fiz levianamente, um juízo temerário. Confesso e
peço perdão ao sr. T., proclamando-lhe a inocência". Em seguida, pronunciou

estas palavras: "Conservem-se todos em seus lugares". E, dirigindo-se pata o
banco onde se achava o rapaz pobre, lençou-se-the aos pés, exclamando entre
lágrimas: "Sr. T., perdoe-me pelo amor de Deus".

Evidentemente não vamos nos ajoelhar, nem nos por em prantos, nem
tomar posição de santidade. Todavia, queremos nos penitenciar da nossa le-
viandade, da nossa temeridade em ter aceito encargo que não poderíamos
desenvolver, exclamando as mesmas palavras do Padre Delley: Perdoem-nos
pelo amor de Deus.

E com o vosso perdão, a nossa grandiosa esperança de que os Conse-
lheiros ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE e CLOVIS SIL VA DE MORAIS
RÊGO, que de agora em diante serão os responsáveis pela suprema direção
dos serviços deste Tribunal, prossigam, e se possível, aprimorem este trabalho
incomum, extraordinário e inolvidável da Conselheira EVA ANDERSON PI-
NHEIRO, marco primoroso de uma nova era, já que a "a descontinuidade
administrativa, fato nem sempre patriótico daqueles que se esmeram na com-
petição de iniciativas, vai cedendo lugar aos reclamos da comunidade sensível
à programação ordenada, à continuidade administrativa no aprimoramento e
melhoria dos serviços de interesse público".

O Tribunal de Contas, é peça essencial do funcionamento da mecânica
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democrática. A complexidade das tarefas que lhe são cometidas, a impor-
tância destas tarefas e o papel de grande relevo atribuído ao seu bom funcio-
namento dão-lhe o caráter de verdadeiro guardião da legalidade democrática
no desenvolvimento administrativo de seus órgãos institucionalizadores.

O Tribunal de Contas, não é apenas um órgão fiscalizador da execução
orçamentária; ele é também, um órgão com ação judicante, pois, por defe-
rimento constitucional, no limite de sua competência específica e privada, as
suas decisões tem foro de sentença judicial.

Destarte, os membros que o compõem, não importando a denominação
que se Ihes empreste, - ministros, conselheiros ou o que seja, são JUizes no
sentido tecnológico do vocábulo.

E como Juiz, ar é que reside o grande e amargo onus funcional, mor-
mente se atentarmos que, aqui como alhures, não há qualquer escrevinhado r
banal ou causídico trêfego, que se não julgue com direito de censurar os atos
das autoridades judicativas.

Vale então aquela advertência de EDMUNDO UNS, constante de um
pronunciamento que expressa verdadeira profissão de fé judiciária: "Leva um
juiz anos e anos a se preparar para a árdua missão de julgador, passa noites e
noites a velar sobre os livros para, depois de apurado estudo, proferir uma
sentença, e imediatamente, nos logradouros mais públicos, será acoimado de
ignorante, de parcial e de injusto, sem que uma voz de civismo se ouse a
levantar para impor silêncio ao despeito vil, à ignorância petulante, ao peque-
nino interesse justamente sufocado. E no entanto, senhores, o Espírito da
sabedoria, referindo-se aos jurzes, compara-os a deuses: - "Vos eritis sicut
atr:

Em verdade, na consciência da infinita fragilidade de todas as coisas,
não tem o juiz porque se preocupar com tais censuras, de vez que há em si
uma preocupação maior: a defesa do sentimento jurídico, imutável, simétrica,
sem a sinfonia dos excessos ...

Não nos filiamos à corrente dos que entendem que o magistrado deva
ser inabordável, radical, inflexível, apegado à lei no que ela pode oferecer de
mais ambíguo e implacável. Pertencemos, isto sim, à corrente daqueles que
entendem que o magistrado deva ser acessível, moderado e humano, condu-
zindo a lei às raízes de sua institucionalização histórica, tendo em conta ainda
os fatores geradores de sua transgressão.

Razão axiomática, quiçá. Os dias vão passando e formando tempos; os
tempos vão passando e formando eras, e aí então, já de cabelos grisalhos,
podemos compreender a plenitude daquele dito sentencioso: "Feliz daquele
que sabendo que a água 'mata a sede, em lugar decansar-se e sofrer tanto
tempo cuida de bebe-Ia".

Senhores Conselheiros EUAS NAIF e CLÓVIS MORAIS RÊGO.
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Reafirmando a convicção que a todos nós anima. a certeza dos grandes ser-
viços que os vossos dotes de inteligência e de caráter e que o vosso alevantado
patriotismo vão prestar a esta Casa, queremos afirmar paralelamente, nosso
íntimo e ardente desejo de felicidade inteira.

Não esqueçais, contudo, que "sendo Deus a Felicidade Absoluta, so-
mente com a expansão da nossa felicidade relativa, restringida e limitada pela
nossa vaidade e pelo nosso egoísmo", poderemos, como centelha divina que
somos, elcençé-le gradativamente. Jornada árdua, sem dúvida. Árdua, dolo-
rosa, sofrida, estreme de obstáculos, mas não inatingível.

Ela pode ser medida e sentida nas seguintes palavras articuladas por
SWAMI DA YANANDA: "Eu só serei verdadeiramente feliz e minha missão
estará terminada, no dia em que o eco do último gemido de dor desaparecer
no horizonte do Infinito".

A jornada é comum a todos; "a todos que lutam e sofrem, e sofrendo e
lutando, confiam na vitória de um ideal superior". Quando nós atingirmos o
estado de poder distinguir, pela razão, o falso mal, do mal real, teremos
conquistado uma grande etapa do caminho, pois quando a Razão se manifesta
surgi a Justiça, e da justiça brota a felicidade perfeita, como consequência do
dever cumprido.

E para que ao. menos este final se eleve à algura dos insignes Conse-
lheiros, concluiremos com o seguinte conceito de Bonaparte: "Um magistrado
só o é verdadeiramente, se tiver o respeito mais profundo à lei, e o mais
absoluto devotamento aos grandes interesses da Pátria.



Discurso proferido pelo Juiz ELlAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, por ocasião
de sua investidura no cargo de Presidente do Tribunal de Contas do Estado do
Pará, a 5 de janeiro de 1971.
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Humilde aos supremos desígnios do SENHOR e para cumprir o man-
dado que me confiou o Egrégio Plenário, no uso de prerrogativa que a Consti-
tuição lhe assegura, é que recebo, neste momento, das mãos honradas da
Exma. Sra. Juíza EVA ANDERSON PINHEIRO, a Presidência do Tribunal de
Contas do Estado do Pará. São minhas primeiras palavras, no exercício das
funções que, agora, assumo, aquelas que constituiram o fecho de meu discur-
so de posse, no cargo de Juiz desta Corte, a 8 de maio de 1967, e que outras
não são senão as que integram o texto esplendoroso, magnífico e eterno do
Salmo 23: "O SENHOR É O MEU PASTOR, NADA ME FAL TARÁ".

Expresso, ao Colendo Plenário, meu sensibilizado agradecimento, pela
distinção que me conferiu, ao escolher-lhe para a direção desta Corte. A
deliberação de meus ilustres pares é o resultado do conceito generoso que
formulam acerca de minha pessoa, ao qual procurarei corresponder, com o
melhor de meus esforços. Se aceito esta distinção com humildade, não é
menos verdade que ela é motivo de grande honra para mim, pois partiu de
Juízes que, através de conduta rigorosamente austera, têm honrado as funções
que exercem, e mais do que isto, projetado, no cenário nacional, este Institu-
to de Contas, e com ele o nome do Pará.

Ao ingressar no exercício do mandato atribuído pelo Egrégio Plenário,
é com imenso júbilo que renovo os propósitos de honestidade e dedicação,
firmados quando, por benevolente escolha do eminente Governador ALACID
NUNES, aprovada pela Colenda Assembléia Legislativa, cheguei a esta Casa.
Diz-me a consciência, e assim proclamo, com absoluta tranquilidade, que a
eles nunca faltei, no desempenho da árdua missão que me delegou o Estado,
para aplicar o Direito e realizar a Justiça. Ao concordar com a deliberação dos
dignos integrantes deste Colegiado, fazendo-me o seu Presidente, domina-me a
vontade de ser o servidor de todos e de contribuir, com eficiência, para que
tenha continuidade a ação eficaz e respeitada do mesmo. Evoco, mais uma
vez, o meu discurso de posse no cargo de Ministro do Tribunal de Contas, em
que declarei não desconhecer as tradições de honradez e independência do
Tribunal de Contas do Pará, para afirmar, agora, que aqui chegando constatei,
com satisfação que além dessas respeitáveis características outra não menos
importante esta Corte podia ostentar. Refiro-me ao ambiente fraternal que
envolve quantos aqui trabalham: Juízes, Procuradores do Ministério Público,
Auditores e funcionários competentes dos Serviços Auxiliares, todos vincula-
dos pela harmonia e pela solidariedade, sem prejuízo da independência com
que cada um defende o seu ponto de vista, pois a existência de um colegiado,
pressupõe a heterogeneidade de opiniões, a fim de que, do debate oriundo da
mesma, resulte a melhor decisão. Essas qualidades positivas da nossa Corte de
Contas dominam, neste momento, o meu pensamento, porque passa a ser meu
precípuo dever contribuir, mais do que todos, para que elas sejam cada vez
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mais consolidadas. Eu e o Ilustre Juiz CL6 VIS MORAIS RÊGO, em nome de
quem falo, ao manifestarmos nosso sincero reconhecimento à confiança defe-
rida pelo Egrégio Plenário, a qual prometemos não faltar, proclamamos nossa
certeza de que seus eminentes membros, Juízes MÁRIO NEPOMUCENO DE
SOUSA, SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA, EVA ANDERSON PINHEI-
RO e EMllJO UCH6A LOPES MARTlNS, não nos privarão de sua valiosa
colaboração, fundamentalmente necessária à execução de nossos encargos.
Fazemos chegar aos ilustres representantes do Ministério Público, tendo à
frente o Exmo. Sr. Dr. Procurador JOSÉ OCTÁVIO DIAS MESCOUTO, aos
dignos titulares da Auditoria e a todo o abnegado corpo de funcionários nossa
afetuosa saudação, certos de que juntos, impulsionedos pelo entusiasmo que
nos anima, possamos elevar, sempre, as tradições desta Casa, reconhecidas
pelo Pará e pelo Brasil.

É minha obrigação, agora, transmitir em nome do Tribunal, aos Juízes
que acabam de exercer a Presidência e a Vice-Presidência o nosso sentimento
de gratidão. Dentro e fora desta Casa inúmeros são os que podem dar teste-
munho da profícua e honrada gestão realizada pela Juíza EVA ANDERSON
PINHEIRO. Sua Excelência, durante os três anos em que dirigiu esta Corte,
foi o exemplo vivo de trabalho, do esforço e da dedicação, demonstrando em
todos os seus atos e realizações o amor que devota à causa do Tribunal.
Merece destaque, em tudo o que realizou, o seu interesse incomparável no
sentido de qu o Tribunal se instalasse em seu prédio próprio, dotado de todos
os recursos indispensáveis ao trabalho produtivo de seus servidores. A sede
própria do Tribunal foi a grande meta de sua gestão e por vê-Ia, plenamente
concretizada, não mediu até mesmo os sacrifícios pessoais. Seu empenho não
se limitou, entretanto, à organização material desta Corte, mas também à sua
reformulação jurídica, obtendo o Tribunal a sua Lei Orgânica, a 20 de junho
de 1969, e o seu Regimento, a 17 de setembro de 1970. O quadro de funcio-
nários foi reestruturado e reestruturados também, os Serviços Auxiliares, com
distribuição racionalizada de atividades e o recebimento do equipamento
necessário à execução das mesmas.

Sobre EMllJO MARTlNS, a quem me unem sólidos vínculos espiri-
tuais, devo dizer que entre as responsabilidades que, nesta hora recebo está a
de suprir a ausência de sua direção, da qual, por motivos relevantes, ficou
privado o Tribunal. Educador de renome, professor querido por seus alunos e
prestigiado em sua classe, aqui se revelou o Juiz austero e humano, que vê o
Direito como instrumento superior da realização do homem. Sendo juiz não
deixa de ser professor, pois quase sempre julga ensinando. A ele se deve, em
muito, a ação didática do Tribunal de Contas, que é órgão consultivo, que
participa de cursos na capital e no interior e que se preocupa em exercer
salutar função preventiva. Por tudo isto e pela bondade que sempre demons-
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traram, no trato com todos, os Juízes EVA PINHEIRO e EMIí.JO MARTlNS
ficam credores da perene gratidão do Tribunal de Contas do Estado, que
muito, ainda, obterá de seus espíritos cultos, inteligentes e abnegados.

A outros Juízes que exerceram a Presidência do Tribunal de Contas
proclamo, também, minha homenagem, pronunciando, respeitosamente seus
nomes: BENEDITO DE CASTRO FRADE, ELMIRO GONÇALVES NO-
GUEIRA, ADOLFO BURGOS XA VIER, .ose MARIA MACHADO, LlN-
DOLFO MARQUES DE MESQUITA, meu primeiro Presidente, espírito sem-
pre renovado, e de cuja atuação firme e serena posso dar testemunho, e
MÁRIO NEPOMUCENO DE SOUSA, que continua a emprestar o valor de sua
cultura e de sua probidade às decisões desta Corte.

O Tribunal de Contas, com autonomia, organização e competência con-
sagradas na Constituição, é órgão resultante da essência do regime democráti-
co, e portanto, indispensável ao pleno funcionamento deste. A Democracia,
estudada pela Ciência Política Moderna, não é mais o regime que permitia o
abrigo de todas as ideologias, mas, pelo contrário, é um regime que correspon-
de a uma ideologia determinada e definida. Seu valor essencial está em conci-
liar duas tendências aparentemente inconciliáveis, porém verdadeiramente
harmônicas: o principio de autoridade e o princípio de liberdade. A democra-
cia, que tem entre os seus preceitos fundamentais o consentimento dos cids-
dões na investidura dos governantes não se exaure na concretização dessa
investidura, mas tem curso permanente com a efetivação de outras suas cons-
tantes irredutíveis, entre elas o princípio de responsabilidade, traduzido no
controle, pelos governados, dos atos dos governantes, pois o mandato político
longe de sua alienação de soberania é uma expressão de representação. A
responsabilidade dos governantes, perante os jurisdicionados, além de ser
aquela tomada pelo Tribunal da opinião pública, é, debaixo de um sentido
mais estrito e técnico, a responsabilidade administrativa, ou seja a prestação
de contas da Administração, onde realça sobremodo a missão do Tribunal de
Contas, e o seu caráter de instrumento de realização da Democracia.

Porque já praticávamos a Democracia à época do Império - a Consti-
tuição de 1824 é a inspiração do constitucionalismo ideológico, dominante
nos Estados europeus - foi que, estadistas da envergadura de FELlSBERTO
CALDEIRA BRANT - (1826), MIGUEL CALMON (1838), AFONSO CEL-
SO (1879) e JOÃO ALFREDO (1889) tentaram, em várias oportunidades,
implantar, na vida nacional, o Instituto de Contas, destinado a completar com
a fiscalização técnico-jurídica, que iria proporcionar, a inspeção política do
Poder Legislativo. Caberia ao Primeiro Governo Provisório da República, atra-
vés do Decreto n0966-A, de 7 de novembro de 1890, criar, na esfera federal, o
Tribunal de Contas, que iria se constituir na matriz de todos os demais cria-
dos, no âmbito estadual, entre eles o primeiro Tribunal de Contas do Estado
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do Pará, instituído pela Constituição Paraense de 10 de setembro de 1904. Se
na criação da Corte de Contas do Brasil sobressai a figura do grande e inolvl-
dável RUY BARBOSA, Ministro da Fazenda do Governo DEODORO DA
FONStCA, e que assim procedeu coerente aos seus ideais democráticos, não é
menos verdade que se deva a consolidação do órgão controlador a outro
invulgar brasileiro, o paraense INOCtNCIO SERZEDELLO CORRtA, sem
favor algum, um dos maiores estadistas da República. Na defesa das verdadei·
ras funções do Tribunal de Contas, SERZEDELLO, cuja atuação na Pasta da
Fazenda era o principal objeto da ação do órgão fiscalizador, não hesitou em
resignar o alto cargo do qual era titular. Sua carta renúncia é o depoimento
inconteste do administrador, que, na qualidade de responsável pelas finanças
nacionais, não admitia um controle insuficiente, propugnando por uma fiscali·
zação completa, onde se pudesse comprovar, de modo inequívoco, o bom
emprego dos dinheiros públicos.

O Tribunal de RUY e SERZEDELLO atravessaria todas as Constitui-
ções Republicanas, tendo modificada ora a sua organização ora a sua compe-
tência. A Resolução Brasileira de 1964, feita para restaurar o regime democré-
tico nacional e tiberté-to das deformações que vinha sofrendo, procedeu a
várias reformas das quais a mais importante foi a constitucional, formalizada
nos textos de 1967 e 1969. Na reforma constitucional, oriunda da Resolução,
o Tribunal de Contas além de ter a sua competência, passou a exercer a
mesma atráves de processo mais prático e dinâmico. Desde a Constituição de
1891, era praticado o controle prévio mitigado - a exemplo do sistema
belga, intermediário entre dois processos extremados: o italiano - da fiscali-
zação prévia e o francês - da fiscalização posterior. Com a Constituição de
1967 - tratamento mantido pela Emenda o" 1 de 1969, abandonou-se o
controle prévio mitigado, para adotar-se um sistema próprio, que pode ser
visto como uma associação do controle posterior com a fiscalização anglo-
americana, marcada pela presença das auditorias financeiras. A nova sistemáti-
ca da fiscalização financeira e orçamentária pode ser enunciada através das
três etapas que a integram:

1°) O controle interno meramente administrativo, realizado pelo Poder
Executivo, mediante órgão apropriado que lhe seja subalterno, e
que já fora previsto na Lei n04.320, de 17 de março de 1964.

2°) O controle administrativo e jurisdicional atribuído ao Tribunal de
Contas, como órgão independente dos Poderes Executivo e Legis-
lativo.

3°) O controle parlamentar confiado ao Poder Executivo, organismo
autorizador da despesa, a quem compete verificar a conveniência
ou vantagens daquelas despesas feitas sem formalidades legais, pois
se a ele foi dada a atribuição para orçar a receita e fixar a despesa,
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injustificável subtrair-lhe a prerrogativa de aceitar os atos pratica-
dos contra o orçamento, desde que vantajososao Estado.

Analisada a posição do Tribunal de Contas, na nova ordem constitucio-
nal, verifica-se que são de três espécies as suas funções. Na primeira ele apare-
ce como órgão colaborador do controle preliminar, consubstanciado na mis-
são inspectiva do Poder Legislativo.

Na segunda, o Tribunal atua como instituto julgador da regularidade das
contas administrativas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, das
autarquias e dos responsáveis, por valores e bens públicos. Nesta faixa, o
Tribunal desempenha, por excelência, a sua tarefa de órgão julgador e as suas
decisões, no âmbito da fiscalização financeira e orçamentária, são definitivas,
ressaltava·a hipótese de revisão pelo Poder Judiciário.

Pela terceira, compete ao Tribunal o exercício de um controle adminis·
trativo, conforme se depreende do disposto nos parágrafos 4~5°e 8°do artigo
72 da Carta Magna da República. O instituto fiscalizador ao lado das medidas
que deverá adotar, para conduzir a Administração pública à observância dos
preceitos legais, contribui, com o seu julgamento, para o ecebemento perfeito
das aposentadorias, reformas e pensões, como atos complexos, para cuja reali-
zação torna-se indispensável a sua aprovação.

Em vigor a Carta Federal de 1967, o Estado do Pará, a ela se harmoniza-
va, promulgando, a 15 de maio desse ano, a sua sétima Constituição. ORLAN-
DO BITAR, o seu grande preparador, no brilhante relatório-justificativa do
anteprojeto, trabalho de rara profundidade, com que brindou as letras jurídi-
cas nacionais, afirmou que se iria proceder a uma adaptação ativa, como em
verdade se procedeu. Assim é que no artigo 82 era elevada a nível constitucio-
nal a fiscalização financeira e orçamentária dos Municípios pelo Tribunal de
Contas, instituida em lei ordinária.

O Tribunal de Contas do Estado do Pará, identificado, por sua ação
procedente, com as ideais da Resolução, assumiu posição de vanguarda na
execução das novas diretrizes constitucionais, posição essa reconhecida, recen-
temente, no VI Congresso de Tribunais de Contas, com sede em Brasília, e
razão da escolha de Belém para o próximo conclave. Pela fidelidade deste
Tribunal à luta de SERZEDELO e à missão democrática e moralizadora, que
lhe é inerente, pode-se afirmar, como já o fiz, em pronunciamento anterior,
que aqui se forjou instrumento eficaz do regime democrático, que se não
pode realizar sem a guarda da pureza das instituições através da vigilância
regular de seus agentes.

Manifesto minha alegria por assumir a Presidência desta Casa na mesma
ocasião em que é investido como seu Vice-Presidente o ilustre Juiz CLOVIS DE
MORAIS RtGO que, neste Colegiado, continua dando à terra paraense o
talento, a cultura e a integridade que têm marcado a sua atuação como



-612 -

professor, intelectual e administrador de renome. CL6vIS MORAIS RlGO
une-se integralmente à minha oração, como solidários estemos eu e ele, na
promessa de cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, reafirmação
solene do compromisso desta Corte para com o Estado.

Peço o direito de ter, nesta solenidade, um momento todo pessoal. E
este momento dedico a dois nomes, que pronuncio com o mais profundo
carinho, o mais profundo respeito e a mais profunda veneração, e um deles
com a mais profunda saudade. São eles NAIF DAIBES HAMOUCHE, meu
saudoso e inesquecível pai, e MANÚLlA KURY HAMOUCHE, minha querida
e extremosa mãe. Meu pai, homem excessivamente austero e desprendido das
vaidades mundanas, fez de sua vida um sacrifício permanente em benefício de
sua famflia, a quem legou honradez à altura de seu nome. Sobre minha
mãe - anjo tutelar de nossa família - todas as palavras que pudesse dizer
seriam insuficientes para expressar o seu poder de renúncia e o seu amor
sublime. à memória de meu pai e aos 71 anos gloriosos de minha mãe tributo
reverente homenagem e afirmo que ao pronunciar seus nomes e realçar suas
virtudes, no ambiente sério e solene deste Tribunal, vivo uma das maiores
alegrias de minha vida.

Volto minha palavra ao SENHOR, princípio e fim de todas as coisas. A
única verdade absoluta, suficiente e imutável. A Ele - suprema aspiração da
humanidade - elevo o meu espírito, pedindo que o harmonize com o ESPI:
RITO SANTO, para que eu encontre a humildade, a sabedoria e a fortaleza. E
invocando a proteção do SENHOR sobre as atividades do Tribunal de Contas
do Estado do Pará, recito as sábias palavras de SÃo PAULO, presentes na sua
luminosa Epístola aos Felipenses: "A PAZ DO SENHOR, QUE SOBREPUJA
TODO ENTENDIMENTO HUMANO, GUARDE OS NOSSOS CORAÇ6ES E
OS NOSSOS PENSAMENTOS.

Pela primeira vez a investidura dos Presidente e Vice-Presidente do Tribunal de Contas

do Estado do Pará se deu em Sessão Solene, especialmente convocada para esse fim.



Discurso proferido pelo Dr. ASDRÚBAL MENDES BENTES, Sub-Procurador
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, saudando o Juiz JOSÉ MA-

RIA DE AZEVEDO BARBOSA, a 11 de março de 1971.
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Mais uma vez distinguiram-me os companheiros do Ministério Público
com a honra e a felicidade de representá-Ias nesta significativa solenidade que
assinala a posse de um novo membro desta Egrégia Corte de Contas.

Tanto maior é o meu regozijo por se tratar de uma ilustre personalidade,
que ao cabo de longos anos dedicados à vida pública, tem dignificado os
cargos que exerceu, mercê de seu dinamismo, de sua probidade, de sua capaci-
dade profissional e funcional e de sua intelegência privilegiada.

Não seria difícil selecionar, no rico e vasto currículo do Conselheiro
JOSl MARIA BARBOSA, as altas credenciais com que chega a este Tribunal.
Desde sua vida estiJdantil até o momento em que agora se empossa, são mais
de três décadas repletas de títulos, estudos, teses, cargos, funções e louvoures
que o transformaram num dos mais brilhantes técnicos de que se podem
orgulhecer, quer os setores profissionais, quer os administrativos a que já per-
tenceu. De toda essa atividade, entretanto, julgo que aquela que melhor se
vincula às tarefas que IhecaberHo neste colegiado sHo as que desenvolveu na
Prefeitura Municipal de Belém e no Governo do Estado. Tanto no Governo
Estadual como no Municipal, seu trabalho se multiplicou em muitas direções.
Os cargos todavia mais altos e mais simbólicos, que a todos eles podem reunir,
foram as duas Secretarias de Obras Públicas, exercidas de maneira a perpe-
tuarem o seu nome como um dos mais fecundos homens públicos nesta
última década no Pará. Na Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de
Belém, deve-se,ao Dr. JOSl MARIA BARBOSA, o impulso decisivo para a
transformação de Belém na grande capital que deverá ser antes de findos estes
anos setenta. Na Secretaria de Obras do Estado, desde 1966, foi ele o execu-
tor infatigável dessas três mil obras que colocaram a administração Alacid
Nunes entre aquelas que mais acervo de realizações alcançaram em toda a
história do povo paraense. Aqui mesmo, nesta nova e bela sede do Tribunal de
Contas, somos ao mesmo tempo testemunhas e beneficiários de uma dessas
realizações, que, como todas as demais, na capital ou no interior, no campo
educacional, como no da saúde,ou em qualquer setor da Administração, eram,
diretamente, executadas, planejadas ou fiscalizadas, de qualquer modo sempre
dirigidas pela Secretaria de Obras do Estado, na gestão JOSl MARIA BAR-
BOSA.

Por outro lado, aqueles, como eu próprio, que tiveram oportunidade de
um contacto com o novo Conselheiro em qualquer das numerosas funções
públicas por ele exercidas, dele sempre recolheram a impressão de um raro
desvelo pelo interesse público, de um amor ao estudo, ao planejamento, ao
debate e à organização, que se treduzirem, tantas e tantas vezes, nos votos,
pareceres, decisões, conferências e pronunciamentos de toda a espécie com
que enriqueceu os arquivos de todos os serviços de que participou.

Sr. Governador Alacid Nunes, senhores Conselheiros: A administração
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que se encerra dentro de alguns dias ficará perpetuada na gratidão dos para-
enses como um dos maiores Governos que já passaram por esta terra. Este
Tribunal não lhe deve apenas a magnífica sede em que hoje desenvolve os seus
trabalhos. Talvez menos ostensivo, porém, no ámago, mais importante do que
isso, tem sido o critério invariavelmente acertado pelo qual se processaram as
escolhas dos membros deste Tribunal. Para aqui vieram, nos últimos anos,
ELlAS NAIF DAIBES HAMO UCHE, EMILIO MARTlNS e CLÓVIS
MORAIS RÊGO. Vem agora o Dr. JOSÉ MARIA BARBOSA, escolha do
mesmo nível dos anteriores e pela qual, como ocorreu com aqueles, não é
apenas de se congratular com o escolhido, mas sobretudo com quem o esco-
lheu - o nobre Governador Alacid Nunes - e com o Tribunal de Contas,
que é o órgão beneficiário dessa escolha.

Ilustre Conselheiro José Maria Barbosa, em nome do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, eu o saúdo no instante em
que ingressa nesta Casa, onde de seu dinamismo, de sua inteligência e do seu
caráter, tão séria e tão lúcida colaboração podem esperar o Governo e o povo
paraense.

Que Deus ilumine V. Excia.



Discurso proferido pelo Prof. CLÓVIS SILVA DE MORAIS RÊGO, por oca-
sião da Sessão Especial de 11 de março de 1971, do Egrégio Tribunal de Con-
tas do Estado do Pará, saudando o novo Juiz, Dr. JOSÉ MARIA DE AZEVEDO
BARBOSA, empossado nessa data na referida Corte.
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Ministro José Maria Barbosa:
Recebi com honra e particular agrado, a incumbência de saudar V.Exa.

em nome do Plenário do Egrégio Tribunal de Contas do Pará, no momento
em que nele se investe como um dos JUIzes que o integram.

Em solenidade como esta, na mesma situação em que ora me encon-
tro - como o menos antigo da Casa saudando o novo colega, que nela alvo-
rece - o ilustre Desembargador Ricardo Borges Filho, cuja evocação no-
minal nos é grata aos dois, a mim como a V. Exe., de quem foi companheiro
de Secretariado e que, como nós, do turbilhão da vida pública passou às
asperezas da vida de Magistrado, nosso eminente Desembargador Ricsrdo
Borges Filho ressaltou que "não foi por certo a vaidade estulta e inócua" que
motivou o rigoroso protocolo de solenidades como a que neste momento se
assiste. "Decorre ela da magnitude do cargo cuja investidura acaba de pro-
cessar-se", integrando o recém-empossado no alto posto de uma Corte Judi-
cante.

"Mesmo nos albores do Cristianismo, quando a Igreja tinha por templo
a amplidão calma e tranquila da campanha romana e o recolhimento frio e
soturno das catacumbas, a entrada de um novo cristão para a grande comu-
nidade espiritual era cercada de rito imprescindível ao transcendentalismo da
multissecular Instituição. Como na admissão dos catecúmenos, a investidura
dos Magistrados deve também reverti r-se de ritual solene, condizente com a
Majestade. dos Tribunais a que passam a pertencer".

Eis a razão do aparato desta cerimônia, e, conseqüentemente, a impe-
rativa circunstância que me leva a consignar, nesta oração, pomposamente, o
tratamento de Vossa Excelência a quem me ligam os mais profundos e sin-
ceros vínculos fraternais.

\/. Exs., Senhor Ministro José Maria Barbosa, passa a integrar um Cole-
giado dos mais respeitáveis e da mais proclamada tradição de seriedade entre
os congêneres de todo o País.

Quando nele cheguei - faz 1 ano, 7 meses e 3 dias - iniciei meu
discurso de posse declarando que não me orgulhecia apenas o fato de integrar
o Tribunal de Contas pelo relevo das suas atribuições, pelo pressuposto da
integridade de seus componentes; o que me sensibilizava de forma particular
era passar a compor o Tribunal de Contas como o do Pará, que nasceu e se
mantém sob o signo até hoje invariável de uma dignidade que ninguém co-
locou em dúvida nos quase vinte anos de sua existência. E, como tônica
fundamental, enfatizei que a mim como certamente a todos não alegra a
notícia, várias vezes repetida nos últimos anos, da gravidade dos deslizes
comprovados em algumas administrações municipais. Porém, mil vezes mais
penoso que o desgosto dessa verificação, seria a impotência de realizá-Ia, da
qual decorria anteriormente a certeza prévia de completa impunidade, para
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quantos se atrevessem a malbaratar o dinheiro público, que em má hora Ihes
fora confiado.

Presumi o quadro realista de que haverá oportunidades em que não é
fácil à limitada e longínqua percepção do Tribunal distinguir entre a irregula-
ridade, por ignorância, e a má fé, por velhacaria; mas imaginei, também, que
na grande maioria das situações a diferença é nítida e o tratamento não pode
ser igual. E asseverei que para mim seria antes de tudo, mais do que tudo e
acima de tudo aquela distinção a que procuraria inflexivelmente fazer.

Sem que signifique patrocinar a irregularidade, há casos em que o gestor
precisa mais de assistência do que de castigo.

Todavia, não há deficiência alguma que justifique a fraude. Esta, ao
contrário, é a própria eficiência, embora dirigida para o mal. Seus autores não
são vítimas, mas sim beneficiários das fracas estruturas administrativas que os
colocaram na sua direção. Nada resta fazer senão bani-Ios da vida pública,
menos pela compreensão punitiva que geralmente nem sequer apaga o pre-
juízo econômico decorrente da prevaricação; mas sim, pelo escarmento que
desses exemplos possa resultar para aqueles que estando incorrendo em crime
semelhante ainda não foram descobertos, e, sobretudo, para os que ainda não
o fizeram mas poderiam faze-Io, se estivessem definitivamente tranquilos
quanto à anistia posterior.

Em nada me equivoquei.
Quanto ao Tribual em si, integrá-Io é, sem dúvida, um motivo de or-

gulho.
Entendê-Io-á certamente assim, também, V. Exa.
Quanto à limpa conduta dos que o compõem, verá V. Exa., dia após

dia, que naquela severa distinção a que me referi se empenham todos, e que
somente a verdade dos autos a todos preocupa no sereno e comum objetivo
de não falhar na distribuição da Justiça.

JUIzes o somos, sim, e com ufania.
Ministros, Conselheiros, pouco importando a nomenclatura da titu-

lagem - como apropriadamente focalizou Mário Nepomuceno de Sousa,
uma das mais afirmativas expressões deste Colegiado, em cintilante, discurso
recentemente proferido neste Plenário - não sendo o Tribunal de Contas
apenas um órgão fiscalizador da execução orçamentária, mas, como "ver-
dadeiro guardião da legalidade democrática", um Instituto de ação judicante,
com suas decisões, por deferimento constitucional, revestidas de foro de sen-
tença judicial, somos "[uires no sentido tecnológico do vocábulo".

E, consagrados à grave missão de Julgadores, esforçamo-nos por melhor
desempenhá-Ia, sem deslembrança a esta profunda verdade jorrada da mente
privilegiada do grande Rui: - "Eu não conheço duas grandezas tão vizinhas
pela sua altitude, tão semelhantes pelas suas lições, tão paralelas na sua eter-
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nidade como estas: a justiça e a morte. Ambas tristes e necessárias; ambas
amargas e salvadoras, ambas suaves e terríveis, são como dois cimos de névoa
e de luz que se contemplam nas alturas imaculadas no horizonte".

Do penoso manuseio dos autos, do meticuloso exame processual, da
penetrante investigação das peças, que instruem o feito só nos interessa, no
cumprimento do sagrado dever, proclamar a Justiça.

E fazemo-Ia, com meditação, mas expedita.
Repudiando os danosos processos tardinheiros, agimos atentos à sábia

sentença da "Oração aos Moços" de que Justiça atrasada não é Justiça, senão
injustiça qualificada e manifesta", sempre alertados, por outro lado, pela
sensata ponderação de seu imortal cinzelador: - "Não acompanheis os que,
no pretôrio, ou no júri, se convertem de julgadores em verdugos, torturando o
réu com severidades inoportunas, descabidas, ou indecentes; como se todos os
acusados não tivessem direito à proteção dos seus JUIzes, e a lei processual, em
todo o mundo civilizado, não houvesse por sagrado o homem, sobre quem
recai acusação ainda inveriticede".

E nesse inexcedível zelo está o grande traço de união que nos faz, no
labor incessante do cotidiano, uma só família. Discrepantes no entendimento,
divergindo no debate, somos dentro da heterogeneidade inerente à espécie
humana, um todo homogêneo, no sublime objetivo da exação da justiça, sem
as extremadas intrasigências, sempre infecundas e tirânicas nem as contu-
mazes liberalidades e concessões, flácidas e frouxas, que somente apoucam e
aviltam.

Esse o ponto alto deste Tribunal - quadro singular que o torna grato a
quantos nele mourejam. O Tribunal de Rui e Serzedello, hoje voltado, na
realidade atual - consoante o situou o eminente Ministro Elias Naif no subs-
tancioso discurso de sua posse, na Presidência, em sucessão à ilustre Mi-
nistra Eva Andersen Pinheiro - ao funcionamento de suas três importantes
finalidades: "a de órgão colaborador do controle parlamentar, consubstancia-
do na missão inspectiva do Poder Legislativo"; a de "Instituto Julgador da
regularidade das contas das unidades dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, das autarquias e dos responsáveis por valores e bens públicos"; e a
do "controle administrativo, contribuindo para o acabamento perfeito das
aposentadorias, reformas e pensões, como atos complexos, para cuja prática
se torna indispensável a sua aprovação".

I! precisamente ao seio desta Egrégia Corte que V. Exa. hoje se incor-
pora, Sr. Ministro José Maria Barbosa.

Traz V. Exa., como prévia afirmação do muito que aqui poderá fazer,
uma longa e fecunda folha de serviços. Comprovam-no os registros de sua rica
peça curricular.

Do aluno vibrante e irrequieto, ganhando nas lides estudantis o desta-
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que de efetiva liderança, ao profissional vitorioso, que se projetaria para as
proeminências dos postos mais árduos e complexos da vida pública, V. Exa. se
descobre em personalidade marcante, que se não pode, em discurso, retratar
em profundidade nos diferentes aspectos que a exornam.

Nossos primeiros contactos datam da época, trepidante e exaustiva,
quando ambos integramos a equipe Aldebaro Cavaleiro de Macedo Klautau,
na então SPVEA, no Governo de Jânio Quadros.

Chefiava V. Exa. o Setor de Obras e eu o de Coordenação e Divulgação
do Órgão.

Minha sala, exígua e transbordante de papéis revoltos, agasalhava uma
plêiade de jornalistas, que no fundo eram acima de tudo bons intelectuais.
Fez dela V. Exa. o seu ambiente predileto.

Não me demorou a oportunidade de perceber, na afinidade espiritual
que o atraía para as suas invariáveis visitas, o toque do homem de sensibi-
lidade e o lastro de conhecimentos gerais que revelava, em cada conversa, o
assíduo visitante.

Apesar de engenheiro - e dos mais capazes - o ilustre interlocutor, a
cada sobra de tempo, nos pequenos intervalos dos despachos, predominan-
temente se estendia sobre os assuntos das letras. Ora o acento faiscante dos
poemas condoreiros de um Castro Alves, que de cor recitava sob o contágio
de indisfarçável entusiasmo; ora a leveza do genial lirismo de um Gonçalves
Dias, que evocava como testemunha de legítima e autêntica expressão poéti-
ca; ora um Jorge de Lima, de quem o antológico "Acendedor de Lampiões"
era o soneto que mais lhe agradava declamar; ora um Raul de Leoni, na
profundidade e na beleza inconfundíveis de sua "Luz Mediterrânea"; ora um
Ouintino Cunha, no seu "Encontro das Águas", a reviver 'i'! profundeza ex-
traordinária, imensa profundeza mais que desconforme", desenhada no qua-
dro épico do cruzamento do Rio Negro e o Solimões.

É que o infante egresso do Interior para o Internato dos primeiros
estudos, como o adolescente recolhido na hospedagem do "Palácio das
Musas", nesta Capital, soube suprir o vazio com o contacto permanente e
salutar dos livros. Fez base em boa leitura. Sabe distinguir, na forma como no
fundo, o tolo do sério.

A demonstração mais veemente de sua irrefreável atração pelo belo,
recolhi-a no dia em que - o único talvez de minha estafante temporada de
Secretariado - parando meu expediente de Palácio, confinei-me, às escon-
didas, no auditório do último pavimento, para a gravação, em "Iong play", da
obra poética de Rodrigues Pinagé - o Menestrel Divino e o Príncipe de
nossos poetas - à época em condições de saúde sensivelmente abaladas. Des-
cobrindo-nos, ao inesgotável bardo e ao seu embevecido e improvisado grava-
dor, conosco emparedou-se para extasiar-se toda u'a manhã, de que guarda-
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feliz memória.
Mais tarde uniu-nos o destino em histórica viagem - única trégua em

cinco anos de trabalho esmagador, incessante, ininterrupto - e lá nos fomos,
curiosos caminheiros a percorrer, a convite do Governo dos Estados Unidos,
larga faixa do território norte-americano, mais particularmente o Estado do
Missouri, numa porfia de duas mil milhas de percurso rodoviário, ao cabo do
que, atraídos pela concretização de velho sonho, rumamos à legendária Eu-
ropa, já às expensas próprias, para a caminhada de visita à nove pafses, num
ciclo de 10.000 kms, em ônibus da lusa Agência Abreu.

Das vezes que arengamos, sempre pela demora com que se detinha na
contemplação das relfquias do glorioso passado do Velho Mundo, recordo-me
bem que a mais !.orte decorreu em noite gélida, de estômago desprovido num
interminável antejantar, a percorrer as vielas da Lisboa Antiga, quando, de
solar em solar, nunca mais acabava de mirar os seculares azulejos das fachadas.
Ao chegarmos, madrugada a dentro, no terno e doce recinto do "Fado", não
fossem as curvaturas e o indefectfvel V. Exa. do trato do garção, tive fmpetos
de pedir, como primeiros pratos, para mim uma avantajada sardinha regada ao
"vinho de casa", e para o meu buliçoso companheiro uma vetusta bandeja,
imensa e vazia, ostentando ao fundo tão somente raluzentes azulejos portu-
gueses.

Foi dessa viagem que se aproveitou o Governo do Estado para reservar-
nos missão das mais honrosas em nossa vida.

Interceptando a excursão em Paris, de lá fomos recolher, para conduzir
como Delegados do Governo Brasileiro, do Pêre Lachaise ao torrão natal, os
despojos do insigne estadista Dr. Augusto Montenegro, que registrou, com
raro exemplo, na História Administrativa deste Estado, de 1901 a 1908, os
dois quadriênios mais fecundos do Passado Paraense.

Pude sentir de perto quão profundamente lhe calou no espfrito desin-
cumbência de tamanho porte e de tão expressiva significação.

O histórico episódio a que tão intimamente nos vinculamos foi-nos aos
dois, mais que uma honra, um privilégio.

Mas os pendores de V. Exa., Ministro José Maria Barbosa, afora os
misteres da profissão, que soube dominar com mestria, não se restringem ao
apreço das letras e ao gosto da pesquisa, comprovados em vários trabalhos
difundidos, dos quais um dos mais bem lançados se relaciona à "Polêmica de
Domenico De Angelis com o Governo da Provfncia do Grão Pará"; nos que
tomou a iniciativa de mandar editar, como esse copioso trabalho, em dois
volumes, - "As Obras Públicas do Pará - 1838-1967" - de autoria do
eminente Historiado Ernesto Horácio da Cruz; bem assim num Prefácio que
descobri, escrito na Fazenda Santa Eulália, em dezembro de 1953, e com que
V. Exa. apresenta a festejada obra "História da Amezãnis", da lavra do Dr.
Canuto Azevedo, seu tio e um dos melhores amigos de meu pai, trabalho,
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repleto de amor à terra, aos seus costumes e tradições, às cenas folclóricas, às
misérias da "cobra-grande" e do "boto" nas crendices das paragens mara-
joaras, e onde se delineiam, entre outros, os deliciosos episódios da "Astúcia
da Cabocla", da "Boiuna do Atuá", do "Bicho da Mata e do Fundo", da
"Pescaria Perigosa", das "Facheadas" e do "Encantado Atalaia".

Não se restringem ai, repito, mas se estendem, como homem de admi-
nistração, aos labirintos dos regulamentos e ao trato das leis.

Na Prefeitura de Belém, onde nos fomos encontrar mais uma vez, no
Secretariado do então Major Alacid da Silva Nunes, e onde, com ele, demos o
melhor das nossas energias e do nosso entusiasmo pela realização de uma das
mais operosas administrações municipais, antes de com ele continuarmos na
subseqüente arrancada do governo estadual, nessa Prefeitura já pontificava V.
Exa., como Consultor Técnico, entre os que mais se destacavam no conhe-
cimento da Legislação.

Nessa mesma esfera Municipal foi V. Exa. Chefe da Secção, Diretor de
Divisão, Diretor Geral do Departamento do Patrimônio, Arquivo e Cadastro,
Diretor Geral do Departamento de Engenharia e Secretário de Obras e Urba-
nismo, cabendo-lhe, entre outros encargos, o da participação do Plano de
Classificação do Pessoal Fixo da Prefeitura de Belém, em 1953; na implanta-
ção do novo Cadastro Imobiliário e dos Impostos Predial e Territorial, em
1964; e nos trabalhos do Plano Diretor da Cidade de Belém, de cujo Conselho
faz parte como representante do Clube de Engenharia do Pará. Participa,
igualmente, com atividade marcante, de outros Colegiados como o Conselho
Rodoviário Estadual, Conselho Estadual de Águas e Esgotos, Conselho Di-
retor da Companhia de Docas do Pará, Conselho Rodoviário Municipal e
Fundação dos Terminais Rodoviários.

Comigo fez V. Exa. o Curso de Alta Administração patrocinado pelo
Departamento de Estradas de Rodagem e sob a orientação do Instituto de
Pesquisas Rodoviárias, em 1966.

No âmbito Estadual, onde além do exerci cio da Secretaria de Estado da
Viação e Obras Públicas, de que até ontem foi titular, desempenhou eventual-
mente as Secretarias de Estado do Governo e da Agricultura, entre outras
tarefas que ainda foram cometidas a V. Exa. ressalta-se a da participação na
importante Comissão da recente Reforma Administrativa do Estado.

Tem V. Exa., pois, apreciável acervo de serviços prestados à terra natal.
Sobram-lhe qualidades para bem desincumbir-se da nova tarefa que o

aguarda no Tribunal de Contas do Pará. Neste, recebem-no todos, pela minha
palavra, com efusiva alegria, certos da inestimável contribuição que trará deste
momento em diante, à dinâmica atividade da Casa.

Ministro José Maria Barbosa:
Ao receber-me nesta Corte, num incontido arroubo fraternal, o nobre
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Ministro Emllio Martins - lúcida inteligência e grande caráter - proe/amou
que fazê-Io constituía, aos seus íntimos sentimentos, receber da Providência
Divina uma oportunidade de privilegiado, cone/amando-me, afinal, à grande
missão, verdadeiramente pedagógica, do Tribunal de Contas.

É-me igualmente um privilégio saudar V. Exa. nesta hora, em nome de
meus ilustres pares, para exortá-to ao sublime desempenho da ingente obra.

Seja benvindo ao seio deste Augusto Templo.



Discurso proferido pelo Eng~ JOSÉ MARIA DE AZEVEDO BARBOSA, por
ocasião de sua posse no cargo de Juiz do Tribunal de Contas do Estado do Pa-
rá, solenidade realizada em Sessão Especial, no Plenário dessa Egrégia Corte,
em 14 de março de 1971.
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Há 17 anos passados, em meio às lides estudantis, acompanhei o noti-
ciário que falava da instalação do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Àquela época, estudante universitário, inteiramente dedicado às ciências
matemáticas, confesso, não me apercebi muito da importância e da real finali-
dade do órgão recém-criado. Tomei contacto direto e o conheci, verdadeira-
mente, dois anos depois.

Na qualidade de dirigente da entidade máxima da classe estudantil no
Estado, coube-me parcela de responsabilidade na aplicação de dinheiros públi-
cos. Era o primeiro toque com a realidade.

Conheci, então, o Ministro Mário Nepomuceno de Sousa, apresentado
pelos Ministros Belchior de Araújo e Benedito de Castro Frade.

Iniciamos, sem nenhuma cerimônia, um diálogo sobre o sentido da
palavra "reconstruir", que eu definia como "construir de novo", na defesa da
prestação de contas que os estudantes universitários do Pará faziam àquela
Corte, de um auxílio recebido do Governo para a sua Entidade.

E o Ministro - nós o víamos e o sentíamos estudante como nós! -
naquele momento, tal foi a sua atenção e compreensão ante os nossos argu-
mentos, alicerçados em robusta documentação, materializada no prédio que
passou a abrigar, em Belém, duas dezenas de universitários sem recursos,
oriundos do interior do Estado, que o conquistamos num misto de entusias-
mo juvenil, respeito e admiração.

O Tribunal de Contas do Estado se fizera digno e conhecido dos estu-
dantes, naquele dia, sem nenhum decréscimo da sua autoridade.

Austero no cumprimento das obrigações que lhe foram constitucional-
mente cometidas, o Tribunal, mercê dos ilustres personagens que o têm cons-
tituído, há sido um organismo de ação moderada no exercício de suas atribui-
ções, o que muito vem contribuindo para um bom entendimento do Poder
Executivo com relação às regras do equilíbrio orçamentário e à obediência às
leis que regem a conduta financeira.

O Auditor deste Tribunal, Dr. Jayme Ferreira Bastos, em seu "Parecer
prévio sobre as contas do Governo do Estado - exercício de 1968", assim o
confirma:

"O Plenário desta Casa tem assistido, e por várias vezes, à manifestação
sempre serena e equitibrede do ilustre Conselheiro Mário Nepomuceno de
Souse, desprezando o rigor da exigência legal diante de casos onde a honesti-
dade e a boa fé são patentes, como vimos em contas de Prefeituras, nas quais
a falta de empenho de parte da Despesa tenha sido suprida por larga margem
de correção na aplicação do dinheiro público com a apresentação de docu-
mentos comprobatórios idôneos".

Ainda, a comprovar esta preocupação sadia do Tribunal de Contas,
estão as palavras proferidas pelo Juiz Clóvis de Morais Rêgo, em seu discurso
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de posse:
"Julgo por antecipação que haverá oportunidade em que não será fácil à

ilimitada e longínqua percepção do Tribunal distinguir entre a irregularidade,
por ignorância, e a má fé, por velhacaria. Mas também imagino que na grande
maioria das situações a diferença é nítida e o tratamento não pode ser igual".

Se, de uma parte, houve cuidado extremo de Serzedel/o Corrêa na
defesa intransigente pela sobrevivência do Tribunal de Contas da União, a
ponto de oferecer sua renúncia pela intocabilidade da novel instituição, que
ele antevia fiadora de prósperos Governos no país; por outro lado, podemos,
hoje, afirmar, repetindo-lhe as próprias palavras, que o Povo sabe o destino
certo do dinheiro que o Estado lhe toma.

Está aí a vitória da Instituição que me honra e orgulhece participar de
aqui por diante.

Em minha vida pública sempre mantive o maior respeito e acatamento a
este Tribunal e em resposta ao meu procedimento jamais passei o dissabor de
uma reprovação às contas a ele encaminhadas. Fui, talvez, mais rigoroso co-
migo mesmo que o próprio Tribunal o pudesse ser na obediência às leis fiscais.

Fi-to consciente da própria razão de ser deste órgão. Já referi a
VV.Exas. as circunstâncias em que o conheci e como com ele estreitei as
minhas relações.

Mas não consigo sentir o Tribunal como tantos o vêm lá de fora: apenas
uma cása severa onde pessoas cultas se devotam a um sacerdócio c/austral.

Ao contrário. Vejo-o laborioso, ativo, participando de todo este entu-
siasmo patriótico de milhares de brasileiros desejosos de um Brasil grande,
forte e respeitado no consenso universal.

E isto é verdade. Do momento em que lhe foi ampliado o raio de ação,
o Tribunal de Contas, como que anulando as coordenadas geográficas, fez-se
presente em todos os Municípios. Passou a contactar "ao vivo" todos os
problemas nacionais, eis que estes se acham implícitos às administrações. Até
mesmo os projetos que constituem os programas de Governo passaram a ser
por ele analisados, como no caso do Fundo de Participação dos Estados e
Municípios, por exemplo.

Não somente os Governos central e estaduais da área amazônica preocu-
pam-se com o desenvolvimento desta região. A amplitude do assunto exigiu a
participação de todos.

É tão importante, quanto antiga, a idéia de assenhorearmo-nos, efetiva-
mente, do país. O Velho Mundo vislumbrou a sua interiorização penetrsndo-o
através da Amazônia. Aí estão, ainda hoje, assinalando a rota desse caminha-
mento, as fortificações centenárias que apoiaram a epopéia dos lusos até o
Napo.

Couto de Magalhães ratificou esse procedimento, mais tarde, no século
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XIX, introduzindo a navegação a vapor pelo rio Araguaia. Era a penetração,
desta vez, no sentido do Planalto Central, pela "sque-vie".

Finalmente, romperam-se os derradeiros obstáculos. Os mitos amazôni-
cos, esquecidos pela dinâmica dos acontecimentos científicos e geo-sociais,
vão desaparecendo da imaginação brasileira e, em seu lugar, vai se fixando a
conscientização do grave problema existente a solucionar a médio e longo
prazo. A vastidão amazônica preocupa a todos os brasileiros, graças a Deus.
Estamos, agora, convencidos de que o milagre da interiorização se operará e
uma grande civilização há de se estender, de leste para oeste, na imensa e
verdejante floresta.

Nos prim6rdios da construção de Brasília, o atual Governador eleito do
Estado do Rio, assim profetizava, referindo-se ao Planalto Central:

"Colocando-se sobranceiro de três bacias hidrográficas. a do Amazonas,
a do São Francisco e a do Paraná, o novo polígono há de constituir, quando
objetivado o grande plano, o advento da mais profunda transformação sócio-
política do Brasil".

Somos, pois, a geração responsável por este grande salto. Participamos
da idéia e a vimos executando. Não poderíamos considerar encerrada nossa
participação neste esforço em que se empenha a Nação ante o fato de termos
sido nomeados Juiz deste colendo Tribunal. Não! Aqui, também, se desenvol-
ve real parcela de esforço que se agrega àquelas dos demais setores da vida
pública e da vida privada, objetivando a grandeza da Pátria.

Este Instituto de Contas participa, igualmente, da organização do Esta-
do. Dele emana a ação fiscalizadora dos atos dos que governam, em nome do
povo, o território paraense. É portanto, uma peça importante nessa gigantesca
engrenagem que aciona o país. Sua presença, no regime democrático, é de
tamanha evidência que explica o seu surgimento.

Instituído pela República, somente em 1918, "0 instituto do Tribunal
de Contas se revelou", no dizer do Ministro Alfredo Val/adão.

Atravessando reformas sucessivas teve, o Tribunal, ampliadas as suas
faculdades e revigorado o seu prestígio. Contudo, percebe-se, nas várias modi-
ficações que alteraram suas atribuições, no país, que o fundamental, nessas
reformas, foi atingido com a definição constitucional, em 1934, da obrigato-
riedade do registro prévio da despesa.

Praticando a fiscalização financeira, julgando as contas dos responsáveis
por bens e valores públicos, verificando a legalidade dos contratos, das conces-
sões iniciais de aposentadorias, reformas e pensões, o Tribunal de Contas
aprecia o ato administrativo sob todos os aspectos, realizando, deste modo,
verdadeira análise da Administração Pública.

É a função jurisdicional, exercida constitucionalmente pelo Tribunal;
sempre ampla e irrestrita, não podendo ser limitada pela lei ordinária, segundo



-632 -

Temístocles Cavalcanti, que ainda ensina estar a Constituição, ao dizer "jul-
gar", usando, em relação ao mencionado órgão, do mesmo sentido que atribui
essa função ao Poder Judiciário quando diz "julgar ordinariamente", "julgar
em grau de recurso", "julgar".

Governo algum, onde as civilizações prosperam, poderá abstrair-se da
ação moralizadora que inspiram os Institutos de Tomadas de Contas.

Órgãos independentes, os Tribunais de Contas oferecem aos Governan-
tes uma contribuição valiosa na fiscalização da criteriosa e correta aplicação
dos dinheiros públicos.

No Pará, o Estado que nos diz respeito mais de perto, a trajetória do
Tribunal de Contas é retilínea desde a sua instalação. Pessoas íntegras e afeitas
ao ingrato mister de julgar dele tem participado, com uma lisura de procedi-
mento, que devemos ressaltar como sendo o prêmio mais consagrado r que
possamos lhe atribuir num preito de justiça e merecimento.

Nesta casa venho encontrar diletos amigos e velhos conhecidos. Tão
eminentes personalidades que recuo aos limites de minhas forças ante suas
presenças ilustradas.

De seu Presidente, Juiz Elias Naif Daibes Hamouche, fala-me, sobretu-
do, a lembrança, sempre presente, dos dias em que, juntos, desenvolvemos
nossas atividades na Superintendência do Plano de Valorização Econômica da
Amazônia, onde nos conhecemos e surgiu a amizade, o respeito e a admiração
mútuos.

Clóvis Silva de Morais Rêgo, o Juiz que me saudou nesta solenidade. Sei
que o fez exigindo de seus pares para si a incumbência.

É a voz do afeto, do fraterno sentimento que germinou, fecundo, em
nossos corações.

Trabalhamos, lado a lado, nesta missão de Governo como se fôramos
dois irmãos em cenário de guerra, talo esforço despendido, a dedicação
votada, a lealdade oferecida ao Governo que servimos.

Identificamo-nos de tal modo no cumprimento dos deveres que nos
foram confiados, que vivemos uma eternidade em permanente comunhão de
idéias, no desempenho de nossas tarefas, como duas individualidades harmôni-
cas à frente dos organismos públicos que dirigimos.

Ele, um conselheiro nato nas horas difíceis da nossa ação no Governo.
Inteligência viva e cintilante, qual pássaro aIígero a alimentar-se da cultura em
todas as manifestações do intelecto. Entusiasta e idealista, sobrepôs as fulgu-
rações de sua mente, mesmo aos trabalhos de rotina das Secretarias de que foi
titular, na Prefeitura de Belém e no Governo do Estado. E, por isso, sentimo-
Ias dinâmicas, presentes, entre as demais.

Humano, sobretudo humano, foi o companheiro mais sensível aos ais
ouvidos em meio a esta luta de beleza incomum pelo soerguimento do Estado
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paraense.
Conquistei-lhe a amizade e guardo por ele uma profunda admiração e

estima, do que faço penhor de agradecimento, agora, ante seu gesto de inequí-
voca solidariedade irmã.

Senhor Presidente
Senhor Juízes
Entro neste respeitável templo e tomo assento ao lado de V. Exas.

cativo de tamanho distinção, mas temeroso da responsabilidade de que sou
investido neste momento.

Consciente da envergadura da nova tarefa a que me vou entregar, reno-
vo, perante esta Corte, a afirmativa de bem servir à causa pública.

Nem outra cousa tenho feito, desde os bancos escolares, atento às subli-
mes palavras de Ruy Barbosa:

"Pátria não é ninguém. São todos. .. Os que a servem são os que não
invejam, os que não infamam, os que nãos conspiram, os que não sublevam,
os que não desalentam, os que não emudecem, os que não se acobardam, mas
resistem, mas ensinam, mas esforçam, mas pacificam, mas discutem, mas pra-
ticam a justiça, a admiração e o entusiasmo".

Quando menino, como todos os meninos, na escola, escutava, diaria-
mente, a professora ensinar sobre Deus, a Pátria e a Família.

Menino do interior, onde a bandeira só era hasteada nos dias de festa
cívica e tremulava aos meus olhos imensa e bela; onde os versos, cantados, do
hino nacional brasileiro, faziam desfilar, na minha mente, a história inteirinha
da Independência do Brasil; onde a minha alma, feliz, viveu as mais bonitas
emoções da infância; eu preservei em meu peito a pureza e a honradez dos
sentimentos religiosos, pátrio e familiar.

Na minha cidadezinha, àqueles tempos, tudo me parecia importante: as
pessoas, os prédios, as árvores imponentes e o próprio rio pela sua largura e
extensão.

Lembro-me bem: as pessoas adultas tinham a anteceder-Ihes o-prenome
um título que todos pronunciávamos com respeito: "Seu", para os homens;
"Senhora" ou "Dona", para as mulheres.

Depois, surgiu a luz elétrica, e a figura boa e humilde do acendedor de
lampeões da rua transformou-se na imagem tétrica do alimentador das forna-
lhas da usina geradora de energia.

Na escola primária, a professora transmitia os ensinamentos que have-
riam de sedimentar, em mim, mais tarde, este respeito profundo pelo Saber.

Assim, a vida fluía naquela pacata cidadezinha marajoara, que um dia
chegou a assustar o poderio militar do Governo da Provínoia, nos idos da
Cabanagem.

Não tenho lembranca de infelicidades à minha volta por esse' tempo. Ao
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contrário, guardo, muito viva e constante, a presença de meu avô nos meus
dias de hoje. Homem do interior, perspicaz e inteligente. Foi Intendente de
Muaná, de porfia com Antônio Lemos, em Belém. Quando resignou o cargo,
meu tio Canuto assumiu.

Mais tarde, já depois de 30, outro tio ascendeu à Prefeitura de Muaná.
seguiram-se-Ihe, um primo e o filho.

Sou, pois, descendente de político, embora não tenha preferido a carrei-
ra política, herança, talvez, de meu pai, um temperamento forte, misto de
carinho e severidade, contrastando com o gênio manso e imensamente amoro-
so de minha mãe.

Deste quadro, verdadeira bucólico, emergi para a Capital nos meus nove
anos de idade.

Vim para um colégio, interno, a fim de prosseguir os meus estudos: o
Colégio "São Jerõnimo", de propriedade da professora Clotilde Pereira.

Um casarão bonito, situado à, então, Avenida São Jerônimo, esquina
com a travessa Ruy Barbosa. Aí desenvolvi meu curso primário.

Estávamos no ano de 1937. Partindo do segundo ano primário iniciava
eu uma longa viagem pelo mundo dos conhecimentos, longe de minha mãe de
meu pai e de meus irmãos.

A essa Mestra devo o que sei. A meu pai e à minha mãe, o que sou.
Mulher inteligente e de saber, possuía D. Clotilde Pereira o dom de

ensinar. Nenhum de seus alunos extraviou-se nos exames de admissão e quase
todos firmaram-se na vida.

Dividi, assim, os últimos anos de minha infância e os de minha adoles-
cência entre os estudos, em Belém, e as férias, em Muaná, ao lado dos meus
familiares.

Afinal, a mocidade desligou-me, fisicamente, da minha cidadezinha e
fixei residência na capital para meus estudos superiores. Era um jovem ardoro-
so mas impregnado daquelas essências puríssimas da vida interiorana. Desam-
bição, sinceridade, excesso de energia, eram os títulos que eu ostentava na
enorme folha branca do meu "curriculum vitse", aos dezoito anos.

Não sabia pedir, ou por outra, não me ocorria pedir, mas oferecer
sempre o meu trabalho. Abracei, talvez por isso, a carreira de Engenheiro
Civil. - O engenheiro, como classe social, é pouco afortunado, materialmen-
te, não obstante ser dos que mais trabalham. A profissão o exige.

Iniciei-me, deste modo, na vida profissional privada e no serviço públi-
co, também. Não sei onde melhor situar a minha ação mais decisiva. Creio que
consegui amalgamar o meu sentido profissional com o trabalho desenvolvido
nos cargos públicos que venho exercendo desde a minha formatura. E tanto
isto é verdade que sinto como que intimamente casadas minbe vida pública e
profissional.
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Eis, pois, meus senhores, contido, na auto-análise que proferi, o meu
credo de respeito, honradez e acatamento a este Colendo Tribunal.

Que da humildade das minhas palavras possam V. Exas., Senhores Juí-
zes, aquilatar o meu valor real, no momento em que sou elevado a tão altas
funções, para as quais jamais cogitou a imaginação daquele menino marajoara.

Devo a minha participação no Colegiado deste Tribunal ao gesto largo e
amigo do Governador Alacid da Silva Nunes, a quem competiu a escolha. Fui
seu auxiliar direto desde meados de 1964, quando S. Exa. assumiu o cargo de
Prefeito Municipal de Belém. Acompanhei-o, como Secretário de Estado da
Viação e Obras Públicas, no curso dos seus cinco anos de Governo, no Estado
do Pará.

Servi-o com dedicação e lealdade, porque com lealdade e dedicação
servi a causa pública.

Por um dever de justiça e de gratidão, afirmo, neste momento importan-
te da minha vida, todo o meu reconhecimento e o meu muito obrigado ao
Governador Alacid Nunes por me ter distinguido com a minha nomeação para
tão relevante cargo na vida administrativa do Estado.

Esteja certo, S. Exa., o Senhor Governador, que não o decepcionarei,
nem àqueles que me acreditaram merecedor desta honraria. Saberei usá-Ia
com a dignidade que ela o exige.

Procurarei, neste Tribunal, dar em favor do bom desempenho do cargo
no qual acabo de ser empossado, tudo o que estiver ao meu alcance para bem
exercê-to, honrando as tradições desta Casa.

Submisso às palavras de Ruy, que aconselham: "Não estejais com os que
agravam o rigor das leis, para se acreditar com o nome de austeros e ilibados",·
e invocando a proteção de Deus, possa eu me abeberar no saber que inspira
este ambiente e absorver a prudência e a serenidade de todos vós, Excelentís-
simos Senhores Juizes deste Tribunal.

Desnudei o meu intimo como um cristão novo o faria ante o batismo e
nada quero, nada peço, senão a tolerância de VV.Exas., para mais um insten-
te, que dedico à minha mulher e aos meus filhos, pelo muito que deles tenho
recebido de amor e de carinho e pela compreensão e estimulo que sempre me
dedicaram, sobretudo, nas horas difíceis. Ajudaram-me a viver mais alegre·
mente as quadras felizes e, também, a suportar e a ultrapassar os dias som-
brios. A eles, a imensa ternura que enche meu coração neste dia.

Muito obriçsao pela vossa benevolência, minhas Senhoras, meus Senho-
res. A atenção que me dispensaram sensibiliza· me profundamente e não sei
como retribuir tanta generosidade.

Ficer-lhes-ei devendo essa fineza pela vida toda.

Tenho dito.



Discursos pela inauguração do Pala-
cio "SERZEDELLO CORRÊA".



Discurso proferido pela Juíza Presidente do Tribunal de Contas do Estado do
Pará, dra. EVA ANDERSEN PINHEIRO, por ocasião da sessão solene de inau-
guração do Palácio "SERZEDELLO CORRÊA", realizada a 21 de outubro
de 1970.
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Esta sessão solene reveste-se de espressivo significado e simbolismo -
visa ela marcar, na trajetória desta Corte, a inauguração da sua sede própria,
fulcro de irradiação das atividades de controle do emprego dos bens e di-
nheiros públicos.

Nesta cerimônia festiva, além do ato de inauguração desta magnífica
obra, há um sentido mais profundo, que transcende a entrega de instalações
condígnas para um órgão de administração superior do Estado. Por trás do
concreto e dos vidros há toda uma esperança e a certeza de que só na valo-
rização da administração pública, pelo cumprimento do dever, se alcançará o
progresso almejado para a Pátria.

O papel dos administradores públicos do Brasil de hoje, que arranca
vertiginosamente para o progresso, é realmente primordial. Administrar, não é
apenas Governar como bem destaca Cretefla Jr.. Administração pública é um
conjunto de atividades que visam a consecução initerrupta e imediata dos
interesses públicos. A execução dessa delicada e difícil missão exige, sobretu-
do, dedicação e critério, visando, antes de mais nada, o bem estar da cole-
tividade.

Necessitando para cumprimento dos seus fins de carrear o dinheiro do
povo, através a cobrança dos tributos, nada mais acertado do que a obriga to-
riedade imposta aos Governantes de prestar contas da aplicação desses re-
cursos.

O Ministro Oliveira Viana, em brilhante parecer às contas da Presidência
da República, em 1942, deu um sentido especial a essa obrigatoriedade, que
entendemos deverá ser adotado por todos aqueles que lidam com bens ou
dinheiro públicos. Dizia ele referindo-se ao ato de prestar contas: "continua a
ser o melhor e mais elevado expediente através do qual aos homens de Go-
verno é aberta a oportunidade feliz de poderem demonstrar à crítica sempre
exigente do regime de opinião, ao mesmo tempo a integridade a sua honra e a
latitude do seu patriotismo. Quem administra criteriosamente, com hones-
tidade, não se esquiva de prestar contas nem teme ser fiscalizado".

Dessa afirmativa é exemplo indiscutível a figura do Exmo. Sr. Gover-
nador do Estado, cuja administração, voltada inteiramente para o progresso
do nosso Estado, se destaca pelo respeito e o zelo na aplicação dos dinheiros
públicos, aplicação essa que sempre submeteu com pontualidade a presteza ao
controle e apreciação deste Tribunal de Contas.

Esta Corte somente tem recebido de S. Excia. as maiores provas de,
apreço e consideração, demonstrando, dessa forma, como se pode administrar
bem e honradamente sem excluir aqueles que tem a obrigação constitucional
de fiscalizar onde e como são empregados os dinheiros públicos. Nada mais
acertado, como preito de justiça ao mérito do Governador do Estado, que se
ressalte, nesta oportunidade o apoio entusiástico que S. Exa. deu à construção
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deste prédio, desde o ato da aquisição do terreno, da aprovação do projeto
arquitetônico e contrato com a firma construtora, até os mínimos detalhes
das instalações.

Necessário se torna evidenciar que o curto desta obra, uma das mais
modernas e imponentes do Estado, é exemplo de parcimônia até para a eco-
nomia privada. O custo do metro quadrado da obra propriamente dita ficou
em Cr$ 530,00. Isto merece verdadeiramente registro especial, pois o acaba-
mento deste prédio é de primeira e dotado dos mais requintados detalhes.
Nada do que é necessário para trabalhar com cootaao foi omitido, inclusive
ar refrigerado e sistema de comunicação interna e externa. A decoração é
sóbria e nada possui de supérfluo. Até as cortinas dispendiosas e enti-hi-
giênicas foram dispensadas com o uso de vidros especiais que impedem a
passagem de sol e dão repouso à visão. Gostaríamos de destacar, ainda, que a
maior parte dos elementos decorativos foi fruto do trabalho de operários
regionais e de firmas locais, valorizando-se deste modo a mão de obra do Pará,
inclusive na confecção de estantes, armários embutidos, móveis e painéis de
alumfnio.

Diz-se muito que a sede do Tribunal de Contas é rica e suntuosa e nós
asseguramos que é rica, sim, mas em entusiasmo, em lutas, em trabalho, e, em
preocupação de apresentar muito com menos gastos, em aplicar o dinheiro o
máxino de aproveitamento. E o resultado aqui está, e V. Excias., bem podem
analisar, apréciando o custo da obra com aquilo que aqui tem.

Deve-se a beleza arquitetônica deste Palácio à inspiração e arte de três
jo vens arqu itetos, idealistas e inteligentes, que constituem a firma
"TAIPA - Planejamentos E Arquitetura": Paulo Chaves Fernandes, Paulo
CaIs e Armando Mendonça. Foram eles os autores deste projeto magnífico,
que pode rivalizar com os mais arrojados já apresentados no Brasil. Acompa-
nhamos desde o in 'tcio a sua execução e somos testemunhas do critério e da
seriedade da sua colaboração, procedida que foi de um estudo aprofundado
sobre as necessidades administrativas do órgão. Merece aplausos o Exmo. Sr.
Governador por haver confiado nesses jovens, aprovando o projeto apresen-
tado. Demonstra-se, assim, que o Brasil pode contar com os jovens brasileiros
onde valores, como esses três arquitetos recém formados, demonstram que os
jovens muito tem para dar de si para o progresso da nossa Pátria.

Executou fielmente o magnífico projeto a firma "COMAB - Constru-
tora Marabá Ltda.", tendo seu ilustre diretor, Dr. Elias Antônio Mokarzel,
dirigido pessoalmente, o trabalho.

Acompanhamos, passo a passo, o andamento da construção e podemos
afiançar que a mesma foi feita com mais idealismo do que com o sentido de
lucro - basta verificar que as especificações do projeto sofreram alteração
para melhor, sem qualquer aumento no custo da obra! Assim, é que o granito



- 643-

negro substituiu o mármore branco, o vidro "Veneglass" substituiu o vidro
fumé, a lajota preta substituiu a cerâmica do piso, os azulejos foram elevados
até o teto e outros melhoramentos, que seria fastidioso enumerar, deram
maior beleza e acabamento à obra.

Temos a convicção de que a firma empregou neste prédio 50% a mais
do que lhe era exigido. A dedicação e a assistência dada pelo Dr. Elias An-
tônio Mokarzel em todas as fases de construção merece um destaque espe-
cial - não era apenas o construtor acompanhando a obra, mas o artista
dirigindo, com idealismo, aquilo que sentia ser um dos marcos do progresso
de nossa terra, dominado pelo ideal de perfeição que presidiu todos os atos da
construção.

Podem haver falhas, meus senhores, mas fiquem certos V. V.Excias., que
serão aquelas naturais que surgem com o início da ocupação da obra. Tudo
foi cuidadosamente estudado, testado, observado, com carinho especial que
não é comum nas construções de próprios públicos. Sentia-se, até nos ope-
rários, que todos estavam empolgados com a construção e motivados pelo
ideal, e disso é exemplo o encarregado da obra, sr. Raimundo Brito, o "Rei-
mundinho", que até aos primeiros minutos desta inauguração comandou os
retoques finais da obra, com uma dedicação digna de ser mencionada.

Não podemos deixar de exaltar, também, a cooperação demonstrada
por todos os fornecedores, que, além do cumprimento de suas obrigações
contratuais, dedicaram-se a execução das mesmas dominados do mesmo
entusiasmo que contagiou todos quantos participaram do empreendimento.

Desejamos fazer menção especial ao apoio dado pelos ilustre srs., dr.
José Maria de Azevedo Barbosa, Secretário de Estado da Viação e Obras
Públicas, Gen. R-1 Rubens Luzio Vaz, Secretário de Estado da Fazenda, dr.
Loriwal Rei de Magalhães, Diretor Geral do Departamento de Águas e Esgo-
tos, dr. Paulo Barroso, Engenheiro Fiscal da Obra, apoio e colaboração que
foram o alicerce que possibilitou o feliz êxito deste magnífico empreendimen-
to.

Desejamos, também, destacar a inestimável cooperação dos ilustres
membros desta Corte, que jamais nos regatearam o seu incentivo e apoio,
demonstrando a sua confiança na nossa atuação pela transferência de irrestri-
tos poderes para decidir e agir em tudo que se relacionasse a esta construção.
Esta prova de confiança será, sem dúvida nenhuma, o galardão que venerare-
mos como o mais importante recebido na nossa gestão como Presidente deste
Egrégio Tribunal. Relembramos com serenidade o caminho percorrido para a
concretização do ideal que acalentamos desde os primórdios da nossa adminis-
tração e sentimos a íntima satisfação de dever cumprido.

Está o "PALÁCIO SERZEDELLO CORRÊA" pronto para abrigar
aqueles que se dedicam à Justiça de Contas; e a sobriedade e a imponência de
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suas instalações é digna do nome do seu patrono, o insígne paraense Gal.
Inocêncio Serzedello Corrêa.

Encerramos esta breve alocução com os agradecimentos sinceros a todos
quantos colaborarão para a realização deste empreendimento evocando as
palavras da Bíblia: "Deus habite nesta Casa.



Discurso proferido pelo Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará, Ten. Cel.
ALACID DA SILVA NUNES, na Sessão Solene de inauguração do "Palácio
SERZEDELLO CORRÊA", realizada no dia 21 de outubro de 1970.
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o intenso júbilo que experimento neste instante assinala um aconteci-
mento da mais alta significação na história de meu governo. Sem nenhuma
explosão emocional, antes com absoluta tranquilidade, poderei dizer que re-
gistra um evento de raro significado na História administrativa da Vida Para-
ense. Casa vez que o destino me hé'proporcionedo, ao curso de minha vida de
homem público, o privilégio de inaugurar e entregar ao Estado obras concre-
tas para o impulso de seu progresso irretroagível, sinto com a consciência do
dever cumprido, mais que um estado d'alma de inexprimivel satisfação, uma
confortadora compensação às agruras naturais da Administração. Cada obra
concluída, pequena ou arrojada, um momento de afirmação, uma etapa alcan-
çada. Cada obra entregue, uma grande emoção. Quando inauguro o primeiro
dos três Palácios que marcam o último ano de meu período governamental,
experimento, contudo, o sentimento de uma hora incomum. Ao lado dessa
íntima alegria, aqui irrefreavelmente confessada, desejo ressaltar que não a
vinculo, restritivamente à imponência arquitetõnica do prédio. Nela expresso,
sobretudo, o alto apreço de meu governo à Magestade do órgão que o mesmo
abriga. Tenho dispensado ao Egrégio Tribunal de Contas do Pará, invariavel-
mente, todo o apoio do Poder Executivo. Acompanho, com orgulho o traba-
lho extraordinário que desempenha na vida pública paraense, e que lhe deu,
merecidamente, no consenso nacional, lugar de fama e destaque. Todo o Pará
sabe do esforço e zelo inexcedível com que ministram a sua nobre missão,
como árbitros da lisura pública, quantos integram esta Colenda Instituição.
Exulto, pois, - e comigo exulta todo o Estado, todo um povo - ao ver
Colegiado de tamanho porte instalado com dignidade e à altura de seu mereci-
mento. Se o Tribunal de Contas, que alvoreceu com a República, marca nos
primórdios desta, o ato salutar de uma das maiores conquistesde Vida Brasi-
leira, sem discrepância entre historiadores, juristas e estudiosos, é a afirmativa
de que foi, também, o maior ato da fecunda gestão do grande e inolvidável
paraense, general doutor Inocêncio Serzedello Corrêa, na Pasta da Fazenda,
no Governo do Marechal de Ferro. Executor da Despesa, instituiu-o para
fiscalizar-lhe os próprios atos. Prestigiou-o e preservou-o. Tamanha a relevân-
cia que lhe destinou e por ele se imolou, enfrentando, em histórico episódio,
todo o imenso poderio de Floriano. Estava apenas fiel à função tutelar dos
dinheiros públicos vislumbrada pelo grande Ruy Barbosa. Seu comporta-
mento, que culminou com o pedido de exoneração por causa do Tribunal de
Contas, nada mais representava do que uma atitude de bravura e coerência, e,
sobretudo, de que efetivamente se precisava levantar, "entre o Poder que
autoriza periodicamente a despesa e o Poder que cotidianamente a executa,
um mediador independente, auxiliar de um e de outro, que, comunicando
com a legislatura e intervindo na administração seja não só o vigia, como a
mão forte do primeiro sobre a segunda, obstando a perpetração das infrações
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orçamentárias, por um veto oportuno aos atos do Executivo, que direta ou
indireta, próxima ou remotamente, discrepem da linha rigorosa das leis de
finanças". Senhora Presidente. Senhores Conselheiros: O Pará tem lugar de
relevo nas raízes históricas do Tribunal de Contas no Brasil. O Tribunal de
Contas do Pará honra esse passado, com uma linha de decência inalterável, no
presente, que há de ser, agora e sempre uma glória perante o Brasil. Congratu-
lo-me com Vossas Excelências pela grandeza desta hora. Agradeço-Ihes, como-
vido a homenagem que me prestam. Ela é um símbolo. Incorpora-se ao relicá-
rio das coisas mais significativas de minha vida como o vínculo duradouro que
me liga à História deste Augusto Tribunal e de seus ilustrados integrantes.
Muito obrigado.



Mensagem do Tribunal de Contas do Estado de S. Paulo e do Centro de Coor-
denação dos Tribunais de Contas do Brasil, dirigida ao Tribunal de Contas do
Estado do Pará, por ocasião da inauguração do seu atual edifício-sede.
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"O Tribunal de Contas de São Paulo e o Centro de Coordenação dos
Tribunais de Contas do Brasil cumprimentam o Tribunal de Contas do Estado
do Pará, nesta data festiva em que ocupa sua nova sede. É mais um marco
importante na sua vida. O Tribunal de Contas do Pará tem constituido um
exemplo a ser seguido na fiscalização intensiva e extensiva das finanças públi-
cas estaduais e municipais. Suas novas e modernas instalações, a dedicada
colaboração de seus Conselheiros e a cooperação de seu corpo de técnicos
permitirão, mais e mais, o cumprimento da árdua missão que tem sobre os
ombros e sua atuação constituirá sempre um estímulo aos companheiros dos
outros Tribunais nesta jornada conjunta em que todos estamos empenhados
assegurar ao povo brasileiro que os recursos públicos estão sendo aplicados
disciplinadamente, com correção e honestidade".

a.) J. L. DE ANHAIA MELW

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo e Secretário Executivo do Centro de
Coordenação dos Tribunais de Contas do Brasil.



NOTA EXPLICATIVA
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Concluindo o trabalho, que se apresenta como um escorço ao final,
devemos referir o nosso agradecimento aos que, nesta fase, se aperceberam da
sua necessidade e importância para o Tribunal de Contas do Pará. É a pequena
história, acidentada mas honrosa, da sua existência no correr destes vinte e
dois anos, narrada e documentada com os elementos reais pesquisados, encon-
trados e trazidos à tona em curto espaço de tempo, que aqui se contém. Nem
a idéia de uma obra doutrinária nem a vaidade de apadrinhar a entidade, mas
somente a intenção de bem recordé-Ie indicou-nos a simples notícia histórica,
instado que fomos pelo seu Presidente, dr. Elias Naif Daibes Hamouche, para
escrevê-Ia. Tal conseguimos, assim acreditamos, no ano em que se vai realizar,
em Belém, o VII Congresso Ordinário dos Tribunais de Contas do Brasil e o
devemos, em grande parte, à colaboração prestada, no Tribunal de Contas,
por suas Secretária e Sub-Secretária, Ana Maria Cavalcante Domingues e Maria
Laura Maia de Araújo, respectivamente, que, a par de nos colocarem os arqui-
vos de que necessitávamos às mãos, nos deram as funcionárias Maria Emília
dos Santos Corrêa e Maria das Graças da Silva Souza, que muito colaboraram
na providência das cópias daquilo pesquisado e datilografando o texto já
escrito; no Tribunal de Justiça do Estado, ao seu ilustre secretário, dr. Luiz
Faria e à funcionária Maria do Socorro Maya Costa, que, às nossas instâncias,
localizaram o processo portador de toda a questão judiciária havida entre os
membros do Tribu de Contas e o Governo do Estado, em 1951, fonte que nos
permitiu trazer a lume, com exatidão, todos os lances da contenda e localizar
a Ata da instalação do Órgão; saber seu primeiro presidente, seus procedimen-
tos iniciais, até então desconhecidos do próprio Tribunal, que admitia o seu
começo no dia 17.07. 1953, partindo, daí, tudo que lembrava, tudo o que
possuia nas suas estantes. Obtivemos com isso, para a instituição, a recomposi-
ção dos seus primeiros passos, restituindo-lhe a certidão de batismo perdida, o
seu registro civil e mais documentos da sua identidade; e lhe presenteamos,
também, com o assentimento da autoridade competente, com a reprodução,
em cópias xerográficas, de todo o conteúdo do processo acima referido.

Belém, 20 de maio de 1973

JOSÉ MARIA DE AZEVEDO BARBOSA





Palácio "SERZEDELLO CORRt:A", edifício sede do Tribunal de Contas do Estado do
Pará, sito à Tv. Quintino Bocayuva esquina com a Praça Infante D. Henrique, na avo
Nazaré.
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23 - OS CAMINHOS DO CIRIO. (1973).

24 - DISCURSOS.



25 - NOTfclA HISTÓRICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO PARÁ, ( 1973).

26 - Idealizou e fez publicar, em 1968, como Secretário de Estado, o livro
"AS OBRAS PÚBLICAS DO PARÁ", escrito, a seu convite, pelo his-
toriador Ernesto Cruz, contendo as atividades da Secretaria de Estado
da Viação e Obras Públicas, desde as suas origens em 1838 até 1967,
ano do Centenário do ex-governador Augusto Montenegro a que dedi-
cou a obra.




