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1. Os Tribunais de Contas e as Sociedades de

Economia Mista - 2. Ao contrrio do que se pratica as Socie

dades de Economia Mista no se obrigam ao julgamento dos Tri

bunais de Contas, mas ao dos rgos próprios, conforme disci

plinado na Lei das Sociedades Annimas - 3. 4 Constituição

Federal, ao dispor sobre as Funçes desses Tribunais, nio in

seriu entre elas a prestaço de contas das Sociedades de Eco

nomia Mista, como o fez em relaço s Autarquias, em seu

art. 70, § 5Q - 4. Onde a Lei Maior no distingue, nenhuma

outra lei poder faz-lo - S. Inconstitucional a exigncia.

1. PRELIMINARES

Como acentua Hely Lopes Meirelles (Dir. Munic. Bras.), "exe-

cuço de serviços e obras públicas por entidades paraestatais - empre-

sas públicas, sociedades de economia mista, fundaçes instituídas pelo

Poder Público - vem-se genera1izndo nos Municípios, com o duplo obje-

tivo de aliviar a Administraço Centralizada e dar maior Flexibilidade

operacional s organizaçes que passam a execut-los em moldes da ini-

ciativa privada".

Mas, equivocamente, as sociedades de economia mista so For-

çadas a prestação anual dos seus atos aos Tribunais de Contas. Cremos

ser assim tambm em todas as unidades da Federaço. O mesmo ocorre em

relaço Unio.

Ousamos discordar dessa pratica.

Constitucionalmente no vemos porque essa subordinaço. Nem

a Constituiço da República quer assim, nem defere ela às Constitui-

çes Estaduais, ou respectivas leis ordinrias, competncia para tal
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exigncia. Senão, vejamos.

2. OS TRIBUNAIS DE CONTAS E SUAS FUNÇÕES

O tribunal de Contas e um rgo de criação constitucional

Criou-o o art. 89 da Constituiço Federal de 1891, que o instituiu "pá

rã liquidar as contas de receita e despesas (da Unio) e verificar sua

legalidade antes de serem prestadas ao Congresso".

Sua posiço na estrutura constitucional caracteriza-se por

sua independncia em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e Ju-

diciario.

Reformas posteriores tornaram mais nítida a sua funço de

fiscalização financeira e orçamentria da Unio; e deferiram aos Esta-

dos organizarem-se e aos Municípios, regendo-se pelas Constituiçes e

leis que adotarem, respeitando, dentre outros, o mesmo princípio.

Por determinaçio constitucional (art. 70 a 72), toda a admi-

nistraçio publica est sujeita fiscalizaçio Financeira e orçamenta-

ria, sendo o controle interno exercido pelo Executivo e o externo pelo

Legislativo auxiliado pelo Tribunal de Contas. O controle externo visa

resguardar a regularidade da guarda e do emprego dos bens, valores e

dinheiro ptblicos, através da Fiel execuçio orçamentaria.

A respeito, assim estatui a Constituição da Republica:

"Art. 70 - A fiscalizaçio Financeira e orçamentria da União

ser exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pe-

los sistemas de controle interno do Poder Executivo, instituídos por

lei".

" 12 - O controle externo do Congresso Nacional será exerci

do com o auxílio do Tribunal de Contas da Uniio e compreender a apre-

ciaçio das contas do Presidente da Repblica, o desempenho das funçes

de auditoria Financeira e orçamentria, bem como o julgamento das con-

tas dos administradores e demais responsveis por bens e valores pSbli

c o 5
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§ 52 - As normas de fiscalização financeira e orçamentária

estabelecidas nesta seç-o aplicar-se-do as autarqui as .(Grifos nossos)

Com relaço aso Estados e Municípios, a respeito, dispe a

Constituiço Federal:

''Art. 13 - Os Estados organizar-se-ão e reger-se---o pelas

Constituiçes e leis que adotarem, respeitados, dentre outros princí-

pios estabelecidos nesta Constituição, os seguintes:"

'lv - a elaboraço do orçamento, bem como a fiscalização or-

çamentria e a financeira, inclusive a da aplicaço dos recursos inclu

sive a da aplicação dos recursos recebidos da União e atribuídos aos

municípios;

''Art. 15- A Fiscalizaçao financeira e orçamentnia dos Muni-

cípios seráexercida mediante controle externo da Camara Municipal e

controle interno do Executivo Municipal, instituídos por lei;"

" IQ - O controle externo da Cniara Municipal ser exercido

com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou orgo estadual a que

for atribuída essa incumbncia;"

" 22 - Somente por deciso de dois terços dos membros da C

mora Municipal deixará de prevalecer o parecer prévio, emitido pelo

Tribunal de Contas ou rgo estadual mencionado no § l, sobre as con-

tas que o Prefeito deve prestar anualmente.

" 32 - Somente poderio instituir Tribunais de Contas os Mu-

nicípios com populaço superior a dois milhes de habitantes e renda

tributaria acima de quinhentos milhes de cruzeiros novos»'

Desde logo, note-se, segundo o § 52 acima transcrito, a Cons

tituiço quis que a aço do Tribunal de Contas se fizesse tanibm em ré

laço às autarquias, mas no o desejou s sociedades de economia mista,

senso, aqui, assim o teria determinado, como o fez ao incluí-Ias na

proibição de acumular cargos, por exemplo, conforme o seu art. gg §22,

verbis:

"Art. gg - § 29 - A proibição de acumular estende-se a car-
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privadas.

Portanto por exiqencia constitucional, na exploração, pelo

Estado, de atividade econ g mica, as empresas publicas e as sociedades

de economia mista s poderio faz-lo em igualdade de ccndiç6es com as

empresas particulares (art. 170 e §Ç).

A sociedade de economia mista tanto pode ser instituída pela

Unio, como pelos Estados-membros e Municípios. No mhito federal, na

forma estabelecida pelo Decreto-lei 200/67, com as alteraçes do Derre

to-lei 900/69; na rea estadual e municipal, as normas administrativas

ficam a cargo das respectivas entidades estatais.

De tal forma a sociedade de economia mista deve organizar-se

e reger-se pelas normas pertinentes, ou seja, pela Lei das Sociedades

t,nnimas (Lei nO 6.404/76). Trata-se de matria comercial, por isso o

assunto de corrpetncia privativa da União (Constituiço da Repiblica,

art. 82. XVII, b); dai a lei federal disciplinando a materia. Mas cabe

entidade estatal instituidora estabelecer as normas administrativas

para a consecução e controle dos objetivos, observadas aquelas normas.

Assim, a sociedade de economia mista exerce suas finalidades

sempre na forma do seu estatuto, independentemente de autorização da

entidade estatal respectiva, visto já estar essa autorização implicita

na lei instituidora da entidade. E, como j vimos, os seus atos regem-

-se pelas normas aplicáveis às empresas privadas, inclusive quanto ao

direito do trabalha e das obrigações, sujeitando-se as exigncias admi

nistrativas específicas da lei instituidora, do seu estatuto e às nor -

mas especiais que lhe forem impostas.

Sujeitam-se, por todo o exposto, íisca1izaço dos seus

gos a tal destinados, nunca aos Tribunais de Contas.

Nem esto sujeitas a normas específicas de licitaço pública

(Decreto-lei 200/67 arts. 125 a 144), nada impedindo, no entanto, que

elas se subordinem por sobriedade administrativa, segundo determina-

ç6es da regulamentaço prúpria.
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4. PREVALÊNCIA DA DETERMINAÇÃO CONSTIIUCIONAL

Assim, a Constituiço da Republica. em seu art. 89, XVII, b.

atribuiu à Unio competncia para legislar sobre direito comercial. No

uso dessa atrihuiço, Foi que a Unio baixou a Lei n9 6.404, de 15 de

dezembro de 1976, dispondo sobre-as sociedades annimas. E esta lei

além de dispor sobre as sociedades annimas quando utilizadas pela mi

ciativa privada, também lei geral das sociedades de economia mista

(art. 235), que se regem em consonncia com o art. 170 da Constituição

Federal, -atrs transcrito.

consoante as normas da Lei das Sociedades An8nimas (Lei nm

6.404/76) as prestaçes de contas das sociedades de economia mista hão

de ser submetidas aos seus Conselhos Fiscal (art. 163), Administrativo

(art. 142) e soberana Assembléia—Geral (art. 122) respondendo civil-

mente os seus administradores pelos prejuízos que causarem a empresa

(art. 158 e 159).

o direito existe na vida humana para realizar—se, oferecendo

segurança e certeza ao indivíduo e à sociedade. É o esteio da estabili

dade social,

 

O Direito Positivo tem como fundamento a Constituiço, que

dita normas impondo—as a todo o sistema governamental. a Fonte prin-

cipal e a primeira do direito positivo A5 suas normas e princípios

constituindo o comando maior, se subordinam todos as demais leis.

Nenhuma outra fonte de direito pode violentar os princípios

estabelecidos pela Constituiço - a Lei Maior - nem opor—se às suas ré

gras. São nulos, no tem eFiccia jurídica as normas que a contrariam,

direta ou indiretamente, inclusive as das Constituiçes Estaduais, co-

mo assevera Castro Aguiar; e acrescenta: em primeiro lugar est a Cons

tituiço do Brasil. ( o mandamento maior, ao qual todos se dobram

(Unio, Estados e Municípios).

São inconstitucionais, portanto, quaisquer alteraçes que o

legislador federal ou estadual, oponha s normas e princípios da Lei

Magna.
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Onde a Lei Maior no distingue a nenhuma outra lei e permiti

do faze-lo.

S. A LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA

Dir-se-ia que a obrigaço das sociedades de economia mista

prestarem contas ao Tribunal de Contas estaria no fato de haver a par-

ticipaço do capital público na vida e rea1izaço da empresa, tornan-

do-a mista, por, ter assim associado o capital particular ao investimeri

to público.

Dir-se-ia mais que tal brigaço decorreria da Lei nm 6.223,

de 14 de julho de 1975, conforme os seus arts. 72, 82 e 9, verbis.

"Art. 79 - As entidades públicas com personalidade jurídica

de direito privado, cujo capital pertença exclusiva ou majoritariamen-

te Unio, a Estado, ao Distrito Federal, a Municí p io, ou a qualquer

entidade da respectiva administração indireta, ficam submetidas a fis-

calizaço financeira do Tribunal de Contas competente, sem prejuízo do

controle exercido pelo Poder Executivo."

"Ç 19 - A fiscalização prevista neste artigo respeitará às

peculiaridades de funcionamento da entidade, limitando-se a verificar

a exatido das contas e a legitimidade dos atos, e levara em conta os

seus objetivos, natureza empresarial e operação segundo os métodos do

setor privado da economia.

- ( vedada a imposiço de normas no previstas na legis

laçio geral ou específica".

89 - Aplicam-se os preceitos desta lei, no que couber,

s fundaçes instituídas ou mantidas pelo Poder Público."

"Art. 92 - Os Tribunais de Contas, no exercício da fiscaliza

ço referida no artigo 82 no interferiro na política adotada pela

entidade para a consecuço dos objetivos estatutarios e contratuais.

5. CONCLUSÃO

Ora, conforme já atrús salientado, no h como a lei ordin-
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ria alterar as normas e princípios emanadas da Constituiço; por isso

os preceitos da referida lei no podem prevalecer, por contrrios

Lei Maior. Ademais, como se sabe, lei ordinria posterior revoga a an-

terior que lhe é contrria, por isso estio revouados os dispositivos

acima transcritos da Lei n2 6.223/75, por contrariarem o disposto na

lei posterior n2 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades

Anonimas).

 

Ao Tribunal de Contas cabe a Fiscalização apenas quanto a

ap1icaço dos recursos do Poder Ptblico sociedade, no ao destino

que esta der queles recursos. Nem tal se compreenderia, como se. no

caso de subvenço a uma entidade particular qualquer, fosse o Tribunal

fiscalizar os gastos dessa entidade. Somente se admitiria o exame da

legalidade da concesso dos recursos. Seria o caso de as Escolas de

Samba, subvencionadas, ficarem sujeitas ao julgamento de seus gastos

pelo Tribunal de Contas.

 

Conforme a legislação que rege as sociedades annimas, de

economia mista ou no, isto de acordo com as normas pertinentes

Lei nm 6.404176, as contas dessas sociedades, como j salientamos, se-

ro prestadas aos seus Conselhos Fiscal e Administrativo e a soberana

Assemblia—Geral, inclusive consoante se termos dos arts. 170 e

XVII, b, da CF.

7. A TESE

Eis, 
em 

síntese, a tese: As Sociedades de Economia Mista no

estio sujeitas fiscalização financeira e da legitimidade dos seus

atos por parte do Tribunal de Contas respectivo.

9



38003

1


