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EGRÉGIO SENHORES MINISTROS

1 - Preâmbulo

A matéria em foco é a representação formulada con-
tra o disposto no art. 85, da Constituição do Estado de Mi-
nas Gerais votada por sua Preclara Assembléia, no mister
de adaptá-la à Constituição Federal de 24 de janeiro de 1967.

O Egrégio Tribunal de Con tas do Estado, apreciando
dúvida suscitada por seu Eminente Presidente, entendeu a
referida disposição contrúria a princípios assentados na Car-
ta Maior e, em conseqüência, deliberou encaminhar o assun-
to a esta Augusta Côrtc, para que, nos têrmos do que dispõe
o artigo 114, n.Q I, alinea "I", sej a a matéria decidida sobe-
ranamente, precedendo representação do Eminente Senhor
Procurador-Geral da República.

Na tomada dos votos, j á se observa divergência na apre-
ciação do que se afigurou afronta das disposições da Carta
Mineira li Constituição do Brasil. Enquanto para uns todo
o artigo 85 e seu parágrafo padecem da eiva maior, para ou-
tros sàmente o parágrafo seria viciado, escapando incólume
da increpação o seu caput.

Ao submeter-se a questão ao Ilustre Dl'. Procurador-
-Geral da República, acentuou-se esta distinção, que à sua
vez gera conseqüências diversas e se inspira em fundamen-
tação imediata diferen te.

No desenvolvimento do tema, a Douta Assembléia Le-
gislativa do Estado de Minas Gerais, pelo advogado abaixo
assinado, examina, destacadamente, as duas proposições, re-
portando-se neste passo às informações prestadas pelo seu
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Eminente Consultor-Jurídico, que em peça hem elaborada e
erudita, já desbrava doutamente os caminhos, dispensando
uma incursão pelos elementos históricos e a elevada esti-
mação dos Tribunais de Contas pelos nossos maiores publi-
cistas. Sob outro aspecto, apresenta em plena atualização
a disciplina legal de tais Colégios, remontando a passagens
várias da vida republicana e permitindo desta sorte fixar
na sua evolução a figura do "auditor", assim no passado
como em sua apresentação atual.

Sej a-nos, pois, relevado retomar o assunto, e tão-sà-
mente para colocarmos o problema perante esta Alta Côrte,
na singeleza de nossa argumentação e na forma sucinta
como o visualizamos.

A fim de melhor examinarmos a questão perante os
Eminentes Senhores Ministros, devemos ter presentes o dis-
positivo e o libelo.

A Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgada
aos 13 de maio de 1967, em observúncia ao mandamento do
art. 188 da Carta Federal, estatui no artigo 85:

"Os Auditores do Tribunal de Conlas sCl'ão nomca-
dos pelo Governador do Estado, depois de apro\'aua a es-
colha pela Assembléia Legislati\'a, entre Bacharéis em
Direito, Ciências Econômicas ou Conlábeis.

Parágrafo único - Os Auditores lerão os mesmos
direitos, prerrogativas e incompatibilidades dos Juízes
de Direito de entrância especial e perceberão \'encimen-
tos equivalentes a três quartos (3/4) dos percebidos pe-
los Ministros do Tribunal de Contas."

Contra êsse -dispositivo da Carta do Estado, foi levan-
tada a increpação de estar em conflito, a um só tempo, com
os arts, 13, item V; 95, S L'!; 96, 98 e 106 da Constituição
Federal.

Para melhor exame da situação, será conveniente des-
tacar a matéria relativa ao corpo do artigo ou seu capul
da referente ao parágrafo único, pois que versam problemas
diferentes, sendo ainda de notar que os dispositivos federais,
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arrolados no libelo, ora dizem respeito a uma, ora a outra,
pois são elas questões autônomas.

E tão sepm'adas, na verdade, se apresentam, que na
mesma assentada os ilustres membros do Tribunal de Contas
do Estado as desenvolveram destacadamente, computando-se
as votações respectivas por diferentes resultados.

Começando, pois, pela cabeça do artigo, abrimos aqui
um parágrafo especial.

2 - Artigo 85, "Caput"

Ao que se infere do expediente encaminhado pelo
brilhante Presidente do Tribunal de Contas ao Eminente
Procurador-Geral da República, a dúvida estaria em que a
Constituição do Estado não exige, para a nomeação dos
Auditores, a aprovação em concurso público de provas.

Segundo a acusação, o raciocínio seria êste: A Cons-
tituição da República determinou no art. la que os Estados
se organizem e se rej am pelas Constituições e pelas leis
que adotarem, respeitadas, dentre outros princípios estabe-
lecidos na Carta Federal, as

"normas relativas aos funcionários públicos."

E como a Constituição Fe~1cral estabelece no ar!. 95
que os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros,
preenchidos os requisitos que a lei estabelecer, dispondo o
seu S L" que a nomeação para cargo público exige apro-
vação prévia em concurso públic'o de provas ou de provas
e títulos, - conclui-se singelameh,e que o art. 85 da Consti-
tuição do Estado de Minas Gerais está em conflito com a
da República porque não exige pam a nomeação dos Audi-
tores do Tribunal de Contas nem concurso de provas, nem
concurso de provas e títulos.

O raciocínio é na verdade singelo. l~ demasiada-
mente simples. Tão simples que acaba por se tornar in-
subsistente.



-6-
Meditando no que o art. 13 da Constituição Federal

estatui, vê-se bem que o seu propósito é fixar nos Estados
Federados as linhas fundamentais do Estado F~deral..

Estabeleceu que aquêles não distoem dêste. Disci-
plinou a organização e a competência dos Estados-l\Iembr~s
de tal forma e por tal arte que sej am êles no plano nuns
reduzido de suas circunscrições um espelho a refletir a orga-
nização federal, um retrato da organização nacional.

Daí ocorreu, desde logo, a indagação básica: Como a
União trata a questão do provimento dos cargos? De que
maneira a Constituição Federal ordena a nomeação para
cargos públicos? Quando estabelece no art. 95, S 1.~, que
se faça por concurso público de provas ou de provas e tItulos,
refere-se indistintamente e sem exceção a todos os cargos
públicos?

Uma liaeira incursão pela Constituiçuo Federal mos-
tra-nos que, a~ disciplinar o provimento dos cargos pú?licos
mediante concurso, não pretendeu envolver na generalIdade
da norma todos os cargos. Ao revés deixou alguns de fora,
excluindo-os da regra geral.

Começou por assentar que prescinde de concur~o a
nomeação para cargos em comissão, declarados em leI, de
livre nomeação e exoneração (art. 95, S 2.9).

Não são todos, portanto. .lá uma boa parte escapa.

Mas, afora os cargos em comissão, nun~erosos outr?s,
da maior importância e proj eção na vida nacIOnal, presclll-
dem igualmente de concurso.

Os Ministros de Estado são escolhidos pelo Presidente
1 República dentre brasileiros natos, maiores de 25 anos(a, , . ,
(art. 86). Não é uma nomeação livre, pOr(ll~e ha, reqlllsI-
tos especiais. Não há, porém, concurso. Dll'-se-a que. se
trata do provimento de cargo politico. E é verdade. Mas
nem por isso deixa de ser uma perfuração na regra geral
do provimento de cargos públicos.

Os Ministros do Supremo Tribunal Federal são no-
meados pelo Presidente da República, dentre cidadãos
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brasileiros maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e
reputação ilibada, após aprovação da escolha pelo Senado
Federal (art. 113, S 1.9). Trata-se de nomeação controlada
pela Câmara Alta do Poder Legislativo. Tal qual se dá
nos Estados Unidos, onde é igualmente o Juiz da Côrte Su-
prema nomeado pelo Presidente da República, com a apro-
vação do Senado (WILLOUGHBY, The Supreme Court, pág.
87). É certo que o Ministro do Supremo Tribunal Federal
não é funcionário público (THEMíSTOCLES CAVALCANTI,
A Constituição Federal Comentada, de 1946, Vol. 11, pág. 319) .

Igual técnica de nomeação pelo Presidente da Repú-
blica, com aprovação do Senado, e sem concurso de provas
ou de provas e títulos, é adotada para a nomeação dos Minis-
tros do Tribunal Federal de Hecursos, na parle referente
aos advogados (art. 116).

Na composição dos Tribunais de Justiça dos Estados,
a parte preenchida pelos advogados prescinde de concurso,
nomeados que são por livre escolha dos Governadores, me-
diante lista tríplice organizada pelo próprio Tribunal (art. 136,
n.9 IV) .

O Procurador-Geral da Hepública é nomeado pelo
Presidente da República, de'ntre cidadãos com os requisitos
de nomeação dos Ministros do Supremo Tribunal, depois de
aprovada a escolha pelo Senado Federal (art. 138).

Os Embaixadores do Brasil, no Exterior, poderão ser
escolhidos entre os pertencentes à carreira diplomática ou
não. Se na primeira hipótese o concurso está na investidura
inicial, na segunda inexiste. E ao Presidente da Hepública
compete nomear os chefes de nossas Missões Diplomáticas
de caráter permanente, mediante aprovação do Senado Fe-
deral (art. 45, n9 I).

Os Ministros do Tribunal de Contas da União são no-
meados pelo Presidente da República, depois de aprovada a
escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros maiores de
35 anos, de idoneidade moral e notórios conhecimentos j urÍ-
dicos, econômicos, financeiros ou de administração pública
(art. 73, S 39).
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Vê-se bem, desta rápida pesquisa, que a regra incrus-

tada na Constituição, relativa ao provimento de cargos
públicos mediante concurso de provas ou de provas e
títulos, não é absoluta, Muito ao contrário, A Constituição
mesma, tôdas as vêzes que se refere ao provimento dos car-
gos de maior relevância na República, prescinde do
concurso, ora para atribuir ao Presidente a nomeação por
livre escolha, ora para subordiná-la à aprovação pelo Sena-
do Federal.

Quando estabelece que os Estados se ordenem segundo
as linhas estruturais da organização federal, não está exigindo
a adoção de critério mais severo. Ao revés, pretende que
os Estados espelhem a organização da República, ou, como
diz PONTES DE MIRANDA:

"Cabe aos Estados-membros. a elaboração das suas
Constituições e das suas leis. 1\Ias, no elaborá-las, hão
de respeitar os principios básicos da Constituição Fede-
ral. Não são êles. todos os a que devem obedecer, são
os que precisam ser observados depois de t,ida por ini-
cial a sua condição de Estados-membros.
PONTES DE MIRANDA - Comentários à Constituição
de 1946, VaI. II, pág. 43.

É um ponto êste da maior delicadeza na organização
política da Nação, porque pode implicar qualquer desvio em
atentado contra a autonomia dos Estados. Se êstes devem
observar os princípios básicos da organização federal, não
podem ver transposta a linha demarcatória das competências,
scm o risco de se ferir o princípio da autonomia. São
idéias-fôrças igualmente ponderáveis. De um lado o respeito
pelas linhas-mestras da estrutura federal, de outro lado, o
respeito pelo sel{-governmenl ou sel{-adminislralion dos
Estados-membros. Não cabe, portanto, no regime federativo
em que vivemos o estabelecimento de critérios em virtude
dos quais fiquem os Estados tolhidos na faculdade de se
~togovernarem ou dc se auto-administrarem.

Se o modêlo federal tem de ser seguido naquilo que' foi
considerado básico, descabe impor aos Estados outros crité-
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rios ou outros padrões mais severos ou mais rígidos. de tal
maneira que, ao seguirem o padrão federal nem tenham, ao
menos, a liberdade de procederem, ao organizarem o seu
govêrno ou a sua administração, como a Constituição Fedc-
ral procedcu ao organizar o Govêrno c a Administração da
República.

Este é um princípio básico, fundamental e que não
pode ser desprezado.

Quando, pois, o Estado de Minas Gerais elaborou a
reforma de sua Constituição, em atenção ao que estatui o
artigo 188 da Carta Maior, teve em vista as normas contidas
nas várias alíneas do art. 13. Não desviou do que ali se pres-
creve.

E, no tocante ao provimento dos cargos públicos,
adotou expressamente o cânon fundamcntal do concurso pú-
blico de provas e títulos:

"A nomeação para cargo público exige aprovação
prévia em concurso público de pl'Ovas ou titulos e provas.."

CONSTITUIÇÃO MINEIRA, art. 114, ~ 1°,

Seguindo, porém, o modêlo federal adotou o provi-
mento para a nomeação dos Ministros do Tribunal de Contas
do Estado, com o contrôle ou mediante aprovação da Assem-
bléia:

"Os Minis.tros do Tribunal de Contas serão nomeados
pelo Governador do Estado depois de aprovada a escolha
peb Assembléia Legislativa, entre bras.ileiros maiores de 30
(trinta) anos, de reconhecida idoneidade moral e notórios
conheoimentos jurídicos, econômicos, financeiros ou de
administmção pública, e terão os mesmos direitos,
garantias, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos
Desembm'gadores cio Tribunal de Justiça cio Estado."

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, art. 84,

Estaria ai uma norma inconstitucional? Evidentemen-
te não, porque, ao estabelecer o critério de nomeação sem
concurso, fêz como na Lei Maior também se faz. E, se obe-
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"Eu sou Auditor dêsle ó('gão, mas exercendo o cargo
de Minislro, por uma decisão da Presidência."

"Os Juízes serão substituídos, nas suas faltas e impe-
dimentos, pelos Auditores, por ordem de antigüidade
dêstes. "

E o Regimento Interno do Tribunal, de 3 de agôsto
de 1955, no art. 9.9, define as atribuições dos Auditores, entre
as quais:

k - substituir os Minislros em suas faltas e impedi-
mentos quando, para êste objetivo, forem convocados.

Finalmente, é a Constituição Mineira que lhes dá em
definitivo esta função:

Ministros do Tribunal de
suas faltas e impedimentos,
ordem de antigüidade.

Art. 84 .. .. .. .. ..
Parágrafo único - Os

Contas são substituídos, nas
por Auditores, observada a

Colocando os Auditores no plano de membros do
Tribunal de Contas, a legislação mineira - Constituição,
Lei Orgflllica, Regimento Interno - procede na conformidade
da legislação federal.

No Tribunal de Contas de Minas Gerais o Auditor pode
ser chamado por simples despacho da Presidência, para exer-
cer as funções de Ministro. E pode sê-lo, porque na orga-
nização do Tribunal os Auditores são substitutos eventuais
dos Ministros.

Com efeito, já a Lei Orgânica do Tribunal de Contas,
Lei n.9 1 .114, de 3 de novembro de 1954, no art. 8.9, dispunha:

se vê que o Sr. Presidente se dirige a um dos membros da
Casa, dizendo:

"Com a palavra o Mi.nistro Arlindo Zanini para
proferir o seu voto."

~, em seguida, a declaração dêste, no sentido de se
achar impedido, nestes têrmos:

a) considerá-los meros funcionários administrati-
vos, com funções de assessoria burocrática;

b) tratá-los como membros suplentes do Tribunal,
com funções judicantes, em plano de analogia
com os l\linistros efetivos.

Cabia-lhe esta opção, porque não existe ao propósito
nenhuma limitação constitucional a respeito, nem qualquer
óbice a que a organização do Tribunal de Contas do Estado
se estabeleça em tais condições.

E, tendo a opção, e.ncaminhou-se' no sentido de atribuir
aos Auditores as mesmas prerrogativas e incompatibilidades
dos Juizes de Oirei to (art. 85, parágrafo único), porque dentro
na organização estadual do Tribunal de Contas do Estado
têm êles, e já tinham antes mesmo do advento da nova Cons-
tituição do Estado, as funções de substitutos eventuais dos
Ministros,. com assento no plenário dos julgamentos, c direito
de voto. . " -;':i

::.... ,

O primeiro e mais lídimo testemunho está no expedien-
te encaminhado ao Colendo Supremo Tribunal Federal, onde

deceu ao mesmo critério instituído na Constituição Federal,
não pode ser o Constituinte Mineiro argüido de trazer ofensa
à Constituição Federal.

Ponto é, pois, fora de dúvida, que os Ministros do
Tribunal de Contas do Estado podem ser nomeados pelo Go-
vernador após aprovação da escolha pela Assembléia. Mas
sem concurso. Sem concurso, não obstante o provimento dos
cargos públicos ser feito por concurso obrigatàriamente. Sem
concurso porque, segundo o modêlo federal, os que têm as-
sento e julgam no Tribunal de Contas da União assim também
são nomeados.

Ao dispor dos cargos de Auditores do Tribunal de
Contas a Constituição Mineira viu abertos dois cami.nhos:
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Efetivamenle, o Decreto-lei 81, de 21 de dezembro de
1966, ao padronizar vencimentos (art. 2.9), dos membros
dos Tribunais de Contas e Magistratura, reporta-se à Tabela
D, que coloca os Auditores do Tribunal de Contas da União
como do Distrito Federal ao lado dos respectivos l\Iinistros,
demonstrando que não os considera funcionários administra-
tivos. O Decrelo-lei 199, de 25 de fevereiro de 1967, dispõe
da função judicante dos Audilores c de sua atribuição de
substituir os Minislros (art. 11).

E como subslitutos que são, e não servidores burocrá-
ticos, eslariam sujeilos às mesmas exigências no tocante à
nomeação, que os Ministros efetivos.

Vej a-se, pois, a lógica do critério seguido pela Consti-
luição Mineira.

Encontrando abertas duas vias de escolha no tocante
às atribuições dos Auditores - confiar-lhes assessoria admi-
nistrativa ou funções de substituição dos l\Iinistros efetivos
- a Constituição Mineira optou pela segunda e deu-lhes as
mesmas prerrogativas e impedimentos dos juízes de entrân-
cia especial. Conseguintemenle, uma vez que os não tratou
como funcionários burocráticos, porém como Ministros even-
tuais, instituiu para o provimento dos cargos exigências espe-
ciais: a) - de um lado habilitação técnica, uma vez que
pelo art. 85 a nomeação há de recair em bacharel em Direito,
Ciências Econômicas ou Contábeis; b) - de outro lado, a
escolha está suj eita à aprovação da Assembléia Legislativa.

A lógica da preceituação constitucional do Estado é,
assim, perfeita. E, não tendo ficado a nomeação ao
arbítrio do Executivo, atendeu igualmente a uma exigência
da Constituição Federal que também admite se faça a nomea-
ção em alguns casos, prescindindo de concurso, porém sujei-
tando a escolha à aprovação do Senado Federal. E, se pela
Constituição Federal, que exige concurso, pode haver no-
meação prescindindo dêle, sujeita a escolha à aprovação do
Legislativo, pela Constituição do Estado será igualmente lí-
cito dispensar o concurso, subordinando a escolha à aprova-
ção da Assembléia Legislativa. A matéria vem regulada

I
I

I
J
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no art. 45, ,n.Q I, da Constituição Federal e, entre os cargos
a serem providos desta forma estão magistrados e Ministros
do Tribunal de Contas, além de outros servidores quando
determinado em lei:

"Art. 45 - Compete, ainda, privativamente ao Senado:

I - aprovar, previamente, por voto secreto, a esco-
lha de magistrados, quando exigido pela 'Constituição, do
Procurador-Geral da República, dos Ministros do Tribunal
de Contas, do Prefeito do Distrito Federal, dos Governa-
dores dos Territórios, dos Chefes de :Missão Diplomática
de caráter permanente e, quando determinado em lei
a de outros servidores.

Uma vez que a Constituição Mineira deu aos Auditores
funções equiparadas à magistratura regular e a lei lhes con-
feriu alribuições de Ministros do Tribunal de Contas em subs-
tiluição eventual, não conflita com a Constituição Federal,
antes a ela se arrima em tôda harmonia, erigir em critério
de provimento do cargo de Auditor o que a Carta Magna
institui para a nomeação de outros servidores.

Não existe, portanto, com a devida venia dos Eminentes
Ministros do Tribunal de Contas, a suposta inconstitucionali-
dade do art. 85 da Constituição do Estado, ao conferir ao
Governador a nomeação dos Auditores, uma vez que a escolha
caia em bacharéis em Direito, Ciências Econômicas ou Con-
tábeis, e seja aprovada pelo Legislativo Estadual, porque,
com êste critério, a Constituição do Estado de Minas repete o
disposto no ar1. 45 da Federal, que quase literalmente vem
contida no seu art. 41, item XI:

"Art. 41 - Compete exclusivamente à Assembléia
Legislativa:

XI - aprovar previamente a escolha dos Ministros
e Auditores do Tribunal de Contas, dos membros do Con-
selho Estadual de Educação, do Procurador-Geral do Es-
tado, do Prefeito da Capital e dos Municípios considerados
estâncias hidrominerais, do Interventor no Município e,
quando determinado em lei, a de outros servidores.
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Confrontando êste inciso, cuja constitucionalidade não
foi posta em dúvida na representação, com o art. 45, n.Q I, da
Constituição Federal, resulta bem evidente que o Constituinte
Estadual fixou o mesmo critério e transpôs a mesma técnica
para o provimento do cargo de Auditor.

Não pode ser, portanto, acusado de um procedimento
inconstitucional.

Não foi, por outro lado, levantada dúvida quanto à
constitucionalidade do art. 101, nY VI, alínea "a" da Consti-
tuição Estadual que assim dispõe a respeito da competência
do Governador para nomear:

a) Com prévia aprovação da Assembléia Legislativa,
o Prefeito da Capital, os dos Municípios considerados
estâncias hidrominerais em lei estadual, os Ministros e
Auditores do Tribunal de Contas, o Procurador-Geral do
Estado, os membros do Conselho Estadual de Educação,
o Inlerventor no Municipio e, quando determinado em
lei, outros litulares."

Tôda a essência da votação do Plenário do Trihunal
de Contas assenta no fato de não cxigir a Constituição de
Minas a prestação de concurso púhlico para provimento do
cargo de Auditor. E argumenta como se os Auditores do
Tribunal de Contas fôssem servidores administrativos. De-
monstrado, porém, com base na Constituição e nas leis que
as suas funções são análogas às dos Ministros aos quais subs-
tituem, podendo ser considerados verdadeiramente Ministros
substitutos, haveriam de receher, efetivamente, tratamento
especial: não poderiam ser nomeados como funcionários ad-
ministra tivos.

Foi o que fêz a Constituição Mineira estabelecendo
de um lado, que sofrem os mesmos impcdim~ntos da magis~
tratura regular, e de outro lado que têm as prerrogativas dos
.Juízes de Direito de entrância especial.

Vem daí que a representação aponta nova razão de
inconstitucionalídadc, confrontando o dispositivo com o cfmon
do artigo 98 da Constituição Federal, e argumentando que Jlor

-15 -

esta somente são vitalícios os magistrados e os Ministros do
Tribunal de Contas, e pela Estadual a vitaliciedade estaria
estendida ainda aos Auditores.

Cumpre, entretanto, acentuar que a Constituição Mi-
neira não proclamou serem os Auditores vitalícios. Disse
que têm as "prerrogativas" dos Juízes de Direito, o que com-
porta distinção relativamente à vitaliciedade. que é chamada
de "garantia" e não de "prerrogativa". Veja-se a lição de
PONTES DE MIRANDA:

"VITALICIEDADE, INAMOVIBILIDADE

A vitaliciedade é a maior garantia que aos funcio-
nários públicos dá a Constituição de 1946."
PONTES DE MIRANDA, Comwlários à Constiluiçã,o de
1946, voI. V, pág. 237.

Veja-se o texto da Constituição de M1nas Gerais:

"Ar\. 127 - Salvo restrição constitucional expressa,
os Magistrados gozarão das seguintes garantias:

I - Vitaliciedade," ..... .. .. .. .. .. ..

Por outro lado, a discussão se a vitaliciedade pode
emanar de outra fonte além da Constituição é \'elha e ainda
está aberta. Basta recordar que a BI RBALHO, que não a
admitia senão em têrmos constitucionais, opõe-se CARLOS
MAXIMILIANO, bem como a jurisprudência do Supremo Tri-
bunal Federal, como dá notícia o Eminente Ministro THE-
MISTOCLES CAVALCANTI, Constituição Federal Comenta-
da, vaI. IV, pág. 165.

Mas num terceiro a pedo, é hem de ver que, se a
Constituição l\lineira considera os Auditores como substitu-
tos dos l\Iinistros, não ofenderia a Constituição Federal se
lhes desse cond ições análogas aos l\linistros .

Como quer que sej a, não se pode enxergar lIuma dis-
posição que não proclama a vitaliciedade dos Auditores uma
ofensa à Constituição. tanto mais ccrtamcnte que a questão
da vitaliciedade somente estaria cm foco se se debatcsse in
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concreto o reconhecimento de tal garantia, em face de preten-
são contrariada de algum dos titulares.

O que não tem cabimento, data venia, é marchar para
a proclamação da inconstitucionalidade de uma disposição,
apenas sob o fundamento hipotético de que algum dia, algum
Auditor venha a ser exonerado, e se defenda alegando a ga-
ran tia da vitaliciedade.

Assim, pois, considerados os Auditores como uma es-
pecial magistratura, ou tratados como servidores para cuja
nomeação se exige a prévia aprovação do Legislativo, a con-
seqüência é uma só: a sua nomeação, efetuada pelo Gover-
nador do Estado. e obedecendo à exigência de prévia aprova-
ção da Assembléia Legislativa, sujeita-se a um critério que
se afina. integralmente, pelo padrão impôsto no art. 45, n° I,
da Constituição Federal e daí resulta que improcede a ale-
gada inconstitucionalidade do art. 85 da Constituição do
Estado de Minas Gerais.

Considerados os Auditores como membros judicantes,
se hem que eventuais, a Constituição Mineira os tratou como
juízes e os equiparou a juízes, no que procedeu na confor-
midade da Súmllla 42, da Jurisprudência do STF.

"É legítima a equiparação de Juízes do Tribunal
de Contas, em direitos e garantias, aos l\Iembros do Poder
Judiciário. "

3 - ARTIGO 85, PARA GRAFO úNICO

A representação inclui, ainda, na eiva de inconstitucio-
nalidade, o parágrafo único do art. 85, sob alegação de que
contém uma "vinculação" dos vencimentos dos Auditores
aos dos Ministros do Tribunal de Contas.

Por esta razão, foi alegado que conflita com as dis-
posições dos arts. 96 e 106 da Constituição Federal.

A vinculação a que a Carta Maior alude, e condena,
é a que diz respeito à remuneração do "pessoal do serviço
público". Vale dizer, a proibição diz respeito à circunstân-
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cia a todos os títulos diversa da presente, em que se estabe-
leça a remuneração de servidores da Administração Pública,
vinculando os de uma carreira a outra, seja no Poder Exe-
cutivo, seja no Legislativo, seja no Judiciário.

A determinação que impõe as remunerações estabe-
lecidas segundo padrões prefixados, longe de ferir a Cons-
tituição Federal, a esta se ampara.

No art. 84, a Constituição Mineira eqllipara os dos
Ministros do Tribunal de Contas aos dos Desembargadores
do Tribunal de Justiça.

No art. 85, parágrafo único, limita os vencimentos
dos Auditores em 3/4 dos que percebem os Ministros do Tri-
bunal de Contas.

No art. 147, ordena os vencimentos dos Juízes de Di-
reito com diferença não excedente a 15% de uma para a
outra entrância, atribuindo-se aos de entrância mais elevada
não menos de 3/4 dos vencimentos dos Desembargadores.

Há, pois, um critério lógico nos padrões de venci-
tos, como a Constituição Mineira os fixou:

- Ministros do Tribunal de Contas, vencimentos igllai$
aos dos Desembargadores (art. 84).

- Juízes de entrância especial, como substitutos dos
Desembargadores, 3/4 dos dêstes (art. 147).

- Auditores do Tribunal de Contas, como substitutos
dos Ministros, 3/4 dos dêstes (art. 85, parágrafo único).

Ao proceder desta sorte, não distoa do que estatui a
Constituição Federal, que, no art. 136, S 49, fixa os venci-
mentos dos juizes vitalícios com diferença não excedente a
20% de uma para outra entrância, e atribui aos de entrância
mais elevada não menos de 2/3 dos vencimentos dos Desem-
bargadores.

E no art. 139, parágrafo único, manda que se aplique
aos membros do Ministério Público o disposto no art. 136,
S 49•

Em face de tais disposições, vê-se bem que a Cons-
tituição Federal, que proíbe a vinculação ou equiparação de
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vencimentos entre servidores administrativos ou com respeito
à remuneração do pessoal do serviço público, inclusive do
admitido em cada um dos Podêres, ela própria adota por
expresso a correlação entre os vencimentos dos Desembar-
gadores e os Juízes de entrância mais elevada (entrância
especial), bem como entre os Juízes das várias entràncias.

Ora, visto está, com tôda a segurança, que a Constitui-
ção Mineira investiu os Auditores do Tribunal de Contas em
função judicante, no grau de Substitutos dos Ministros, equi-
parando-os, em prerrogativas e impedimentos, aos Juízes de
entrància especial, que são, a seu turno, substitutos dos De-
sembargadores.

E, como a Constituição Federal fixa os vencimentos
dos juízes de entrància mais elevada em relação aos Desem-
bargadores; e como a Constituição Estadual fixa os venci-
mentos dos juizes de entrflIlcia especial em relação aos
Desembargadores; e como a Constituição Estadual equipara
os Auditores aos juízes de entrância especial;

- a conseqüência inevitável é que a Constituição
Estadual, longe de contrariar a Federal obedece à sua orien-
tação, aceita os seus princípios, transpõe para o seu contexto
as mesmas regras que a Constituição Federal adotou.

Não há falar, portanto, e data venia, em inconstitu-
cionalidade também do art. 85, parágrafo único.

4 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

Conforme acima debatido, o Egrégio Tribunal de
Contas de Minas Gerais levantou dúvida contra a canonici-
dade constitucional do art. 85 e seu parágrafo da Carta
Mineira.

A Douta Assembléia Legislativa, por seu Eminente \
Presidente, prestou minuciosas informações e agora contra-
dita as argüições.

De tudo se infere que o cuidado maior com que se
conduziu o Legislativo Mineiro revela-se ostensivamente em
tôdas as passagens, mesmo as incriminadas. Confrontadas
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as disposições ora discutidas com as matrizes federais, veri-
fica-se não só que a Assembléia Estadual cumpriu o encargo
impôsto no artigo 188 da Carta Nacional, no propósito de
atualizar a Constituição do Estado, e

"adaptá-la, no que couber, às normas" da Federal,
como ainda que chegou a transcrever literalmente os prin-
cípios, ou trazê-los para o àmbito local na mais rígida fi-
delidade.

O que se apresenta ao julgamento dos EMINENTES
MINISTROS não é, pois, um conflito entre a Constituição de
Minas e a Constituição do Brasil. É mera divergência de
perspectiva em que se colocou o Colendo Tribunal de Contas,
no tocante à aplicação da Constituição. Encarando as ques-
tões de um ângulo de observação demasiado hermético e,
data venia, unilateral, descurou a velha regra de herme-
nêutica, advinda ainda do Direito Romano, recomendando
ao intérprete ter sempre presente a lei na sua integralidade
_ to ta lege - e condenando como incivil o entendimento
quando retira e examina apenas uma parte dela - una
aliqua particula eillS.

Fechando os horizontes da observação à Carta Magna
como um todo, a representação isolou incisos apartados.
Mas bastou que se trouxessem ao plano dos debates as demais
disposições aplicáveis, para que se esvàísse a pretensa opo-
sição entre a Mineira e a Federal.

Ora, desde a construção da teoria do contrôle da cons-
titucionalidade, que o eminente juiz MARSHALL ensinava
que o julgamento de inconstitucionalidade sàmente cabe
quando se dá o conflito aberto, entre a norma impugnada
e a Constituição:

"A oposição en tre a Constituição e a lei deve ser
tal que o juiz sinta uma clara e forte convicção de sua
mútua incompatibilidade."

VOTO DE l\lARSHALL, no caso Fletchel' v. Peck, na
sessão da Suprema Côrte, de fevereiro de 1810, regis-
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trado na obra de CARL BHENT SWISHEH, HisLoric De-
cisions of Lhe Suprem e CourL.

V. ainda Decisões ConsLiLucionais de MARSHALL.
trad. de América Lobo, edição de 1903, pág. 71.

Não é normal que a todo momento se apresente a
dúvida sôbre a constitucionalidade da lei e se provoque a
Côrte para que esteja debatendo o problema, como se a
legislatura vivesse em conflito com a Carta Maior. Ao
contrário, sendo a lei o comando sempre vivo, não pode ser
anulada ou declarada inoperante senão quando se instale no
espirito do juiz a convicção segura da ofensa à Constituição,
a convicção forte da oposição, a convicção clara da incompa-
tibilidade, a clear anel strong conviction - no dizer do Jus-
tice l\IARSHALL no leaeling-case citado.

Por isto mesmo, o monografista do Contrôle da Cons-
titucionalidade, C. A. LUCIa BITTENCOURT, após assentar
o principio básico de que a inconstitucionalidade nunca se
presume, ensina doutoralmente:

"Só quando a colisão se declara, manifestamenLe,
isto é, de modo claro, aberto, ,inequívoco, é que os tri-
bunais a reconhecem e proclamam."

C. A. LÚCIO BITTENCOURT - O Contrôle Jurisdi-
cional da Constitucionalidade das Leis, - pág. 115.

Seguindo o bom ensinamento, esta COLENDA CORTE,
em face da espécie que não convence de uma incompatibi-
lidade flagrante, manifesta, ostensiva, da Constituição Mi-
neira com a Federal, a proposição formulada pelo Egrégio
Tribunal de Contas, sem embargo da ressalva que se lhe
deve fazer quanto ao espírito público com que levantou a
questão, não pode prosperar, devendo ser rej eitada a repre-
sentação, por improcedência da argüição.

Belo Horizonte, para Brasília, 25 de outubro de 1967.

CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA

ANEXO
TexLos reI eridos llO' memorial

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE l\IINAS GERAIS:

Art. 41 - Compete exclusivamente à Assembléia Legislativa:
XI - aprovar previamente a escolha dos l\Iinistros e Audito-

res do Tribunal de Contas, dos Membros do Conselho Estadual de
Educação, do Procurador-Geral do Estado, do Prefeito da Capital, e
dos Municípios considerados estâncias hidrominerais, do Interven-
tor no l\Iunicípio e, quando determinado em lei, a de outros ser-
vidores.

Art. 84 - Os l\Iinistros do Tribunal de Contas serão nomea-
dos pelo Governador do Estado, depois de aprovada a escolha pcla
Assembléia Legislativa, entre brasileiros, maiores de 30 (trinta)
anos, de reconhecida idoneidade moral' e notórios conhecimentos
juridicos, econômicos, financeiros ou de administração pública e terão
os mesmos direitos, garantias, prerrogativas, vencimentos e impedi-
mentos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado.

Parágrafo único - Os Ministros do Tribunal de Contas serão
substituídos, nas suas faltas e impedimentos, por Auditores, obser-
vada a ordem de antigüidade.

Art. 85 - Os Auditores do T['ibunal de Contas serão nomeados
pelo Governador do Estado, depois de aprovada a escolha pela Assem-
bléia Legislativa, entre baeharéis em Direito, Ciências Econômicas
ou Contábeis.

Parágrafo único - Os auditores terão os mesmos direitos,
prerrogativas e incompatibilidades dos Juizes de Direito de en-
trância especial e perceberão vencimentos equivalentes a 3/4 (três
quartos) dos percebidos pelos Ministros do Tribunal de Contas.

Art. 101 - Compete privativamente ao Governador:

VI - nomear:

a) com preVIa aprovação da Assembléia Legislativa, o Pre-
feito da Capital, os dos l\Iunicípios considerados estâncias hidro'
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minerais em lei estadual, os :\linistros e Auditores do Tribunal de
Contas, o Procurador-Geral do Estado, os membros do Conselho Es-
tadual de Educação, o Interventor no Município e, quando deter-
minado em lei, outros titulares.

Art. 147 - Os vencimentos dos Juizes de Direito serão fixados
com diferença não excedente a 15% (quinze por cento) de uma para
outra entrância, atribuindo-se aos de entrância mais elevada não me-
nos de 3/4 (três quartos) dos vencimentos dos Desembargadores.

LEI N.Q 1.114, DE 2 DE NOVEl\lBRO DE 1954 (LEI ORGÂNICA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS):

Art. 8.'1 - Os Juízes serão substituídos, nas suas faltas e im-
pedimentos, pelos Auditores, por ordem de antigüidade dêstes.

REGIl\1ENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, DE 3 DE
AGÓSTO DE 1955:

Art. 9.'1 - Compete aos Auditores:
K - substituir os Ministros, nas suas faltas e impedimentos

quando, para êste objetivo, forem convocados.

DECRETO-LEI N.'! 81, DE 21 DE DEZElIlBRO DE 1966:

Art. 2.'1 - Os vencimentos dos Magistrados, dos Membros do
Tribunal de Contas da União, do Ministério Público Federal e do
Serviço Jurídico da União e, assemelhados, são fixados na Tabela
D desta Lei.

Tabela D - 2

Tribunais de Contas

a) Tribunal de Contas da União

•

IMPRENSA OFICIAL
BELO HORIZONTE

1967

Mínistro do Tribunal de Contas da União
Auditor junto ao Tribunal de Contas da União

b) Tribunal de Contas do Distrito Federal

Ministro do Tribunal de Contas do Distrito Federal ..
Auditor junto ao Tribunal de Contas do Distrito Fede-

ral " " "

1.296.5U
967.50

1. 222.50

912.50

DECHETO-LEI N.'! 199, DE 25 DE FE"EHElHO DE 1967:

Art. 11 - Os l\1inistros, em suas faltas e impedimentos, se-
rão substituídos pelos Auditores, observada a ordem de sua anti-
güidade no cargo, ou a maior idade no caso de idêntica antigüidade.
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