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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE 
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CIDADÃO, ESPECIALIZADA NA DEFESA DO

PATRIMÔNIO PÚBLICO E PREVIDÊNCIA PÚBLICA

RECOMENDAÇÃO Nº 006/2017

Emitente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE – MP/SE.

Destinatário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE – TCE/SE.

A  presente  recomendação  administrativa  tem  por  escopo  fazer  cessar  a

violação  a  princípios  basilares  da  Administração  Pública  pelo  TCE/SE  em

razão de sua estruturação orgânica, segundo a qual os órgãos de produção da

prova técnica (CCIs - Coordenadorias de Controle e Inspeção) estão inseridas

dentro  dos  Gabinetes  dos  Conselheiros,  órgãos  julgadores.  Entende  o

Ministério Público Estadual que tal modelo de estruturação orgânica viola a

regra  do  sistema  acusatório  adotada  no  Brasil,  além  dos  princípios

administrativo-constitucionais  da  legalidade  e  da  eficiência,  sem  falar  no

grande  potencial  de  comprometimento  da  lisura  e  da  imparcialidade  dos

julgamentos da Corte Estadual de Contas.

Essa  vinculação  das  Coordenadorias  Técnicas  aos  Gabinetes  dos

Conselheiros  é  normatizada  pela  Lei  Complementar  204/2011,  que,  no

Capítulo IV (dedicado aos “Gabinetes dos Conselheiros”), assim dispõe: 

Art.  27.  Funciona  junto  ao  Gabinete  do  Conselheiro  uma

Coordenadoria  de Controle  e  Inspeção que  será  coordenada pelo

Coordenador  de  Controle  e  Inspeção  que  será  escolhido  entre

profissionais  de  comprovada  experiência  na  respectiva  área  de

atividade  e  é  privativo  de  bacharel  em  Direito,  Administração,
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Economia  ou Contabilidade,  ocupante de Cargo  em Comissão  de

Natureza Especial, símbolo CCE-02. 

De  outra  banda,  conforme  previsão  do  art.  3º,  I,  c/c  art.  70,  IV,  “c”,  do

Regimento  Interno  do  TCE/SE,  compete  ao  Colegiado  "definir  estruturas,

atribuições  e  funcionamento  dos  órgãos  de  auditoria".  Com  base  em  tal

disposição, a cada biênio, mediante Ato Deliberativo (o mais recente e embutir

é de Nº 876/2015),  o Pleno deste Tribunal  dispõe sobre a distribuição das

áreas  de  controle  e  inspeção  para  cada  Conselheiro  e,  como  via  de

consequência, para a respectiva CCI. 

Com  efeito,  trata-se  de  padrão  organizacional  que  vai  de  encontro  à

independência  técnico-funcional  daqueles  responsáveis  pelas  auditorias  e

inspeções,  afrontando  também  direitos  dos  gestores  e  do  próprio  corpo

técnico. Diante do fato de que cada CCI está atrelada a uma Chefia distinta

dentro  do  TCE,  inexiste,  por  exemplo,  um  padrão  geral  de  atuação  nas

atividades  de  controle  e  fiscalização;  inexiste  um  Manual  de  Inspeções  e

Auditorias,  o  que  contraria  as  boas  práticas  de  governança  de  controle

externo, sendo patente a ausência de padronização, objetividade e segurança

jurídica em relação às fiscalizações técnicas realizadas. 

O Processo Penal  brasileiro,  que prevê as regras de persecução penal em

Juízo,  adota  um  SISTEMA  ACUSATÓRIO  NÃO  PURO.  Segundo  essa

modalidade,  há  uma separação  das  funções  de  acusar,  defender  e  julgar,

cabendo às partes, precipuamente, a produção das provas, podendo contido o

órgãos julgados determinar a realização de provas complementares, visando a

formar ou reforçar seu entendimento. Trata-se de sistema que se coadunada

com  o  princípio  democrático  e  evita  arbitrariedades  e  injustiças.  Os
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fundamentos e o raciocínio de tal  sistema também deveria ser adotado no

âmbito dos Tribunais de Contas, que não são órgãos judiciais e nem apuram

crimes,  mas  fiscalizam  e  julgam  as  contas  públicas  e  suas  apurações  e

julgamentos são tão importantes quanto as apurações e julgamentos judiciais

criminais. O atual modelo organizacional do TCE/SE, reputado escamoteado

pelos  experts no  assunto,  é  adotado  atualmente  em  poucos  Estados  da

Federação, tendo sido abolido da grande maioria das Unidades Federadas.

Trata-se de modelo verdadeiramente inquisitório, que concentra as funções de

investigar,  acusar  e  punir,  propenso  a  arbitrariedades  e  injustiças,

absolutamente incompatível com o Estado Democrático de Direito sedimento

pela Carta Política de 1988. Com a vinculação das CCIs aos Conselheiros e a

chefia  dessas  Coordenadorias  Técnicas  exercida  por  Coordenadores  da

confiança  dos  órgãos  julgadores,  nomeados  em  cargos  em  comissão,  os

Gabinetes dos Conselheiros acabam funcionando como verdadeiros órgãos

de  inquisição  em  relação  à  fiscalização  das  contas  e  contratos  públicos,

cabendo a eles determinar a realização de auditorias e inspeções, produzir os

relatórios e as análises técnicas correspondentes e também julgar as contas e

contratos.

Assim é que, fundado também nos considerandos a seguir,  O MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE, por intermédio de seus Promotores de

Justiça abaixo subscritos, no desempenho de suas atribuições constitucionais

e legais, no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça do Direitos do Cidadão de

Aracaju, com fulcro nas disposições contidas no art. 129, II, da Constituição

Federal, na Lei nº 8.625/93, na Lei Complementar Estadual nº 02/90, da Lei nº

8.429/92, e demais diplomas legislativos pertinentes à espécie:
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CONSIDERANDO  que  o  Ministério  Público  é

instituição  permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,

incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos

interesses sociais e individuais, conforme preceitua o art. 127 da Constituição

Federal de 1988;

CONSIDERANDO que,  como  defensor  da  Ordem

Jurídica  e  dos  interesses  sociais,  cabe  ao  Ministério  Público  atuar  em

resguardo dos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos

no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais, o da legalidade, da

publicidade, da eficiência e, ainda, da probidade administrativa;

CONSIDERANDO  ser  função  institucional  do

Ministério Público promover ação civil pública para a proteção do patrimônio

público e social e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o disposto

no art. 129, inciso III, da Constituição da República, podendo também emitir

Recomendações  Administrativas  e  firmar  Termos  de  Compromisso  de

Ajustamento de Conduta voltados para a garantia desses mesmos direitos,

com  fulcro  no  art.  5º,  §6º  da  Lei  nº  7.347/85  e  art.  129,  inciso  II,  da

Constituição Federal. 

CONSIDERANDO que  tramita  na  Promotoria  de

Justiça do Patrimônio Público o Inquérito Civil nº 17.17.01.076 instaurado ex

officio  com  o  escopo  de  verificar  a  violação  de  princípios  reitores  da

Administração  Pública  decorrente  da  subordinação  das  Coordenadorias  de

Controle  e  Inspeção  (CCIS)  aos  Gabinetes  dos  Conselheiros  do  TCE/SE,

notadamente o princípio da eficiência.
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CONSIDERANDO  que  essa  vinculação  aos

Gabinetes dos Conselheiros é normatizada pela Lei Complementar 204/2011

que,  no  Capítulo  IV  (dedicado  aos  “Gabinetes  dos  Conselheiros”),

notadamente o art. 27, já transcrito.

CONSIDERANDO que,  na  atual  estruturação

orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, os órgãos de produção

de  prova  técnica  (CCI´s  –  Coordenadorias  de  Controle  e  Inspeção)  estão

inseridas dentro dos Gabinetes dos Conselheiros, órgãos julgadores, o que

prejudica sobremaneira a atuação independente dessas unidades técnicas em

suas inspeções e análises técnicas.

CONSIDERANDO, ainda  que,  conforme  previsão

do art. 3º, I, c/c art. 70, IV, “c”, do Regimento Interno do TCE/SE, compete ao

Colegiado  "definir  estruturas,  atribuições  e  funcionamento  dos  órgãos  de

auditoria", e que, com base em tal disposição, a cada biênio, mediante Ato

Deliberativo (o mais recente é o de nº 876/2015), o Pleno do Tribunal dispõe

sobre a distribuição das áreas de controle e inspeção para cada Conselheiro

e, como via de consequência, para a respectiva CCI;

CONSIDERANDO que  tal  modelo  adotado  pela

Corte de Contas é composto por padrão organizacional que vai de encontro

à  independência  técnico-funcional  das  unidades  responsáveis  pelas

auditorias e inspeções (CCI's), prejudicando os gestores inspecionados e as

prerrogativas do próprio corpo técnico.

CONSIDERANDO,  ainda,  que,  diante  do  fato  de

cada CCI estar atrelada a uma Chefia distinta dentro do TCE, inexiste um

padrão geral de atuação nas atividades de controle e fiscalização;
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CONSIDERANDO que, com a vinculação das CCIs

aos  Conselheiros,  assim  como  considerando  o  fato  da  chefia  dessas

Coordenadorias Técnicas serem exercida por  Coordenadores da confiança

desses órgãos julgadores, nomeados em cargos em comissão, os Gabinetes

dos  Conselheiros  acabam  funcionando  como  verdadeiros  órgãos  de

inquisição em relação à fiscalização das contas e contratos públicos, cabendo

a  eles  determinar  a  realização  de  auditorias  e  inspeções,  produzir  os

relatórios e as análises técnicas correspondentes e também julgar as contas e

contratos;

CONSIDERANDO  que  o  modelo  atual  é  de

natureza  inquisitória,  composto  por  Conselheiros  que detém nas  mãos  os

poderes  de  investigar,  acusar  e  punir,  absolutamente  incompatível  com  o

Estado Democrático de Direito sedimento pela Carta Política de 1988, que no

âmbito penal e disciplinar-administrativo adotam o sistema acusatório, no qual

essas funções são legitimamente separadas.

CONSIDERANDO, portanto, que o modelo do TCE

se  distancia  desse  modelo  democrático  adotado  pelo  Processo  Penal

brasileiro, o qual adota um SISTEMA ACUSATÓRIO NÃO PURO, segundo o

qual há uma separação das funções de acusar, defender e julgar, cabendo às

partes, precipuamente, a produção das provas.

CONSIDERANDO que  os  fundamentos  e  o

raciocínio  de  tal  sistema  também  deveriam  ser  adotados  no  âmbito  dos

Tribunais de Contas, que não são órgãos judiciais e nem apuram crimes, mas

fiscalizam e julgam as contas públicas e suas apurações e julgamentos são
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tão importantes quanto as apurações e julgamentos judiciais criminais, além

de acarretarem severas sanções aos gestores fiscalizados. 

CONSIDERANDO  que  essa  modelo

antidemocrático de estruturação há muito vem sendo abolido pelos Tribunais

de  Contas  brasileiros,  restando  atualmente  poucas  Cortes  de  Contas  que

ainda adotam esse ultrapassado modelo, entre eles o TCE/SE.

CONSIDERANDO, por fim, a prerrogativa conferida

ao MINISTÉRIO PÚBLICO para expedir RECOMENDAÇÕES, no exercício da

defesa dos valores, interesses e direitos da coletividade, visando à melhoria

dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito e aos

interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para

a adoção das providências cabíveis (artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar

nº 75/1993);

RESOLVE    RECOMENDAR ao PRESIDENTE  DO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, que adote as medidas

necessárias,  inclusive  o  encaminhamento  de  projeto  de  lei  ao  Poder

Legislativo, para a reestruturação do modelo organizacional daquela Corte de

Contes,  de modo a desvincular  as  CCI´s – Coordenadorias de Controle e

Inspeção  dos  Gabinetes  dos  Conselheiros,  tornando-as  órgãos  técnicos

autônomos, de modo a funcionarem nos diversos feitos tramitante naquela

Casa após regular distribuição ou sorteio.

Na  certeza  do  pronto  acatamento  da  presente

recomendação,  colhemos o ensejo  para render  votos de elevada estima e
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distinta consideração e solicitamos informações sobre as medidas já adotadas

e a serem adotadas por esta Corte de Contas para o fiel cumprimento desta

Recomendação Administrativa, no  prazo de 60 (sessenta) dias, contados a

partir do recebimento da presente.

Como forma de dar publicidade à Recomendação

do Ministério Público, solicitamos sua afixação,  em locais visíveis,  na sede

deste Tribunal de Contas, além de sua leitura e comunicação em sessão do

Pleno deste Tribunal.

Por  fim,  frisa-se  que  a  não  observância  da

Recomendação  ensejará  a  adoção  das  medidas  extrajudiciais  e  judiciais

cabíveis à espécie, entre as quais o ajuizamento de ações de obrigação de

fazer e para a apuração de eventuais atos de improbidade administrativa.

Aracaju/SE, 01 de setembro de 2017.

Jarbas Adelino Santos Júnior
Promotor de Justiça

Bruno Melo Moura
Promotor de Justiça

Luciana Duarte Sobral
Promotora de Justiça
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