
Of. n. 394-SSA/2015/Atricon

Brasília, 14 de dezembro de 2015

Senhor Governador,

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON,

respeitosamente, dirige-se a Vossa Excelência para apontar a inconstitucionalidade

e a gravidade das alterações introduzidas pela Assembleia Legislativa no Projeto de

Lei Complementar 13/2015, de iniciativa do Tribunal de Contas de Santa Catarina, e,

consequentemente, apelar para o seu veto a referidas alterações.

Por imposição estatutária, amparado na Resolução Atricon 03/2014 e como

resultado da reflexão dos membros dos 34 Tribunais de Contas brasileiros, da qual a

mais recente expressão é a “Declaração do Recife” aprovada em 04 de dezembro

próximo passado durante o XXVIII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, é

dever  da  ATRICON promover  a  defesa  do  modelo  institucional  desenhado  pela

Constituição da República  para o funcionamento e composição dos Tribunais de

Contas em nosso país. É esse modelo, Senhor Governador, que resta desfigurado

com  a  redação  final  do  PLC  13/2015,  especialmente  com  o  desprestígio  das

atribuições  dos  Auditores  -  Conselheiros  Substitutos,  membros  do  Corpo  de

Julgadores, e dos Procuradores de Contas, que integram o Ministério Público de

Contas. 

Em  brevíssima  síntese,  identifica-se  vício  de  iniciativa  nas  alterações

promovidas  pelo  Poder  Legislativo,  bem  como  violação  às  prerrogativas  de

judicatura dos Auditores - Conselheiros Substitutos asseguradas pelo §4º do artigo

73 da Carta Magna, assim como às garantias institucionais do Ministério Público



junto ao Tribunal de Contas, com previsão no artigo 130 do Estatuto Republicano. A

par de sua inconstitucionalidade, as mudanças perpetradas comprometem o esforço

de modernização e  busca de maior  qualidade e  efetividade do controle  externo,

razão pela qual contrariam o interesse da sociedade catarinense.

Na certeza do espírito público e das convicções republicanas e democráticas

que pautam a vida pública de Vossa Excelência, colocamo-nos à disposição para o

diálogo e os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Cordialmente,

Conselheiro Valdecir Fernandes Pascoal

Presidente

A Sua Excelência
João Raimundo Colombo
Governador do Estado de Santa Catarina
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