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"... a cria ção de um Tri bu nal de Con tas, corpo de ma gis tra tu ra inter-
mediária à ad mi nis tra ção e à le gis la tu ra que, co lo ca do em po si ção au tô no-
ma, com atri bui ções de re vi são e jul ga men to, cer ca do de ga ran tias con tra 
quais quer amea ças, possa exer cer as suas fun ções vi tais no or ga nis mo cons-
ti tu cio nal, sem risco de converter-se em ins ti tui ção de or na to apa ra to so e 
inú til (...). Não basta jul gar a ad mi nis tra ção, de nun ciar o ex ces so co me ti do, 
co lher a exor bi tân cia ou pre va ri ca ção para os punir. Cir cuns cri ta a esses 
li mi tes, essa fun ção tu te lar dos di nhei ros pú bli cos será mui tas vezes inú til, 
por omis sa, tar dia ou im po nen te. Con vém le van tar entre o poder que au-
to ri za pe rio di ca men te a des pe sa e o poder que quo ti dia na men te a exe cu ta 
um me dia dor in de pen den te, au xi liar de um e de outro, que, co mu ni can do 
com a le gis la tu ra e in ter vin do na ad mi nis tra ção, seja não só o vigia como 
a mão forte da pri mei ra sobre a se gun da, obs tan do a per pe tua ção das in-
fra ções or ça men tá rias por um veto opor tu no aos atos do exe cu ti vo, que 
di re ta ou in di re ta, pró xi ma ou re mo ta men te, dis cre pem da linha ri go ro sa 
das leis de fi nan ças ".

Rui Bar bo sa
(na Ex po si ção de Mo ti vos do De cre to n° 966 - A, de 07 de no vem bro de 1890)
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11

Age ne ro si da de dos meus pares conferiu-me a opor tu ni da de 
de pre si dir o Tri bu nal de Con tas do Es ta do no biê nio 
2007/2008, quan do se co me mo ra, neste pri mei ro ano de 
ges tão, a data do cin qüen te ná rio da ins ti tui ção que se con-
so li dou no tempo, pela ma tu ri da de das mui tas de ci sões 

cri te rio sas pro fe ri das por seus con se lhei ros.
Cria da pela Lei Es ta dual nº. 2.152, de 20 de no vem bro de 1957, no 

go ver no Di nar te Mariz, a Corte de Con tas cum pre a sua mis são ins ti tu cio nal 
me dian te o con tro le das con tas pú bli cas, pres su pos to da con vi vên cia har-
mô ni ca entre os po de res cons ti tuí dos. Cum pre, assim, de acor do com a lei, 
o que de ter mi na a Carta Magna do país.

Instalou-se em 12 de ja nei ro de 1961, numa época de efer ves cên-
cia po lí ti ca sob o do mí nio de pai xões exa cer ba das, fortalecendo-se ao 
longo do tempo pelo res pei to ad qui ri do, pe ran te a so cie da de civil, com 
atua ção isen ta na de fe sa in tran si gen te do erá rio, me dian te a fis ca li za ção 
aos ges to res pú bli cos.

No curso de sua his tó ria cin qüen te ná ria, o TCE con quis tou o con-

Apresentação
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12

cei to de todos os norte-rio-grandenses por suas de ci sões aba li za das, sem a 
marca do au to ri ta ris mo des pó ti co, em bo ra se ve ro no cum pri men to da mis-
são ins ti tu cio nal. Sua his tó ria nes ses 50 anos foi mar ca da pela obs ti na ção 
dos fun da do res, con ti nua da pelos su ces so res que as su mi ram o com pro mis-
so de hon rar a tra di ção de ze lo so guar dião das con tas pú bli cas, exer ci tan do 
a ci da da nia em sua ple ni tu de.

Com o ob je ti vo de re gis trar, pe ran te a His tó ria, a tra je tó ria do TCE 
desde a cria ção, incentivou-se a pu bli ca ção deste livro, que res ga ta todos os 
por me no res da sua im plan ta ção na dé ca da de 60 até os dias atuas.

Nele, estão res sal ta dos os bas ti do res da ba ta lha ju rí di ca, tra va da em 
torno da sua le gi ti mi da de, até a de ci são de fi ni ti va da Su pre ma Corte que 
pôs fIm à con tro vér sia, re co nhe cen do a cons ti tu cio na li da de da lei es ta dual 
que o criou. Após o re sul ta do do jul ga men to, o go ver na dor Aluí zio Alves 
deu o apoio in dis pen sá vel ao seu fun cio na men to.

A par tir deste fato his tó ri co, o TCE pôde instalar-se e cum prir o 
de si de ra to cons ti tu cio nal para o qual fora cria do, fIel ao ideá rio de Rui 
Bar bo sa, o cria dor do Tri bu nal de Con tas da União. Pos te rior men te, a ini-
cia ti va do con cei tua do ju ris ta che ga va aos es ta dos e mu ni cí pios.

O livro res sal ta ainda a re la ção ina mis to sa entre quem paga e re co lhe 
im pos tos, desde a Gré cia an ti ga onde ocor reu a pri mei ra preo cu pa ção com 
o equi lí brio entre des pe sa e re cei ta, ou seja, o equi lí brio das con tas pú bli cas, 
em face dos gas tos ex ces si vos com ma te rial bé li co.

Ao mo de lo grego assemelha-se o dos atuais Tri bu nais Con tas, ape sar 
de terem sido ado ta dos outros sis te mas de con tro le no Egito, Índia, Im pé-
rio Ro ma no e na Carta Magna In gle sa. Esta pu bli ca ção agora se in cor po ra 
à His tó ria do Rio Gran de do Norte, res sal tan do a im por tân cia do cin qüen-
te ná rio desta res pei tá vel ins ti tui ção cha ma da Tri bu nal de Con tas do Es ta do 
do Rio Gran de do Norte.

Paulo Ro ber to Cha ves Alves 
Pre si den te do Tri bu nal de Con tas do Rio Gran de do Norte
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Prefácio

Este é mais um tra ba lho de pes qui sa de Au ri céia An tu nes 
de Lima, que, agora, en ve re da pelos ca mi nhos do Tri bu nal 
de Con tas do Es ta do, rea li zan do um ser vi ço de gran de 
valia e am pli tu de. De cer to, atra vés do su má rio in se ri do no 
livro, bem se con clui ser uma pes qui sa im por tan te no que 

diz res pei to ao órgão fis ca li za dor do es ta do do Rio Gran de do Norte, 
pois, não ape nas evi den cian do a sua ins ta la ção em 12 de ja nei ro de 1961 
(go ver no de Di nar te de Me dei ros Mariz), faz cons tar a ga le ria de seus 
pre si den tes (ca pí tu lo I).

Sem dú vi da, vale a pena ler o que es cre veu o atual pre si den te Dr. 
Paulo Ro ber to Cha ves Alves. Ainda a au to ra re gis tra dados bio grá fi cos dos 
de mais con se lhei ros e dos au di to res Cláu dio José Frei re Eme ren cia no e 
Marco An tô nio de M. R. Mon te ne gro, e um va lio so de poi men to do ex-gover-
nador Aluí zio Alves.

Aliás, é opor tu no res sal tar, neste en se jo, que o sau do so es ta dis ta foi 
"o pri mei ro go ver na dor a ter suas con tas apre cia das pelo TCE, e ainda no 
seu go ver no o Tri bu nal de Con tas ga nhou novas ins ta la ções fí si cas e sua 
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se gun da sede, lo ca li za da à Rua Se ri dó, em fren te ao então Co lé gio 7 de 
Se tem bro, ga nhan do tam bém uma nova for ma ção, isto é, de sete para nove 
con se lhei ros, sendo no mea dos dois novos mem bros: o ex-governador José 
Va re la e José Pe tro ni lo Fer nan des. Al guns anos de pois, o TCE re to mou a 
sua com po si ção ori gi nal, com sete mem bros".

Além do mais, rea fir ma mos: "A con quis ta por uma sede pró pria 
foi outra ba ta lha his tó ri ca ven ci da pelo Tri bu nal, instalando-se de fi ni ti-
va men te em um pré dio per ten cen te à As sem bléia Le gis la ti va, na Ave ni-
da Ge tú lio Var gas, nesta ci da de do Natal. O cres ci men to de suas atri bui-
ções e do pró prio es ta do re ve la ram a ne ces si da de de cons tru ção de novas 
ins ta la ções para o Tri bu nal".

Já cons tan te no ca pí tu lo II, estão in cluí dos o Mi nis té rio Pú bli co, 
integrando-o o pro cu ra dor-geral, Dr. Car los Ro ber to Gal vão Bar ros, a Sede 
da Corte e os Pa tro nos da En ti da de.

Por sua vez, destacou-se a As so cia ção dos Ser vi do res e a Es co la de 
Con tas Prof. Se ve ri no Lopes. Idem, o Setor de In for má ti ca, Pro moex, Tri-
bu nal das Artes e Ser vi ço Mé di co.

Há, igual men te, os ca pí tu los III, IV e V, nos quais cons tam vá rios 
ar ti gos, ico no gra fia, ane xos.

Com efei to, a abor da gem em torno do Tri bu nal de Con tas pro por-
cio na maio res co nhe ci men tos acer ca do órgão, e, dessa forma, va lo ri za e 
des ta ca as ati vi da des ali exe cu ta das.

Mas tudo isso não nos sur preen de, por quan to a au to ra desta pu-
bli ca ção soube en fo car a tra je tó ria da Corte, oferecendo-nos um es tu do 
amplo e de ta lha do.

Daí, es ta be le cen do uma re tros pec ti va sobre a atua ção e as fi na li da des 
do órgão fis ca li za dor, óbvio que Au ri céia An tu nes de Lima muito bem ven ti-
lou os di ver sos seg men tos que traz à tona em uma pu bli ca ção opor tu na.

Que o lei tor, ávido em inteirar-se me lhor da te má ti ca aqui evi den-
cia da, re co nhe ça so bre ma nei ra vá li do este tra ba lho, divulgando-o sem pre, 
para ciên cia de todos nós.

Enfim, sem de lon gas, que a lei tu ra seja de real e efi caz va li da de.

Enélio Lima Petrovich
(Presidente do IHGRN)
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Para con tro le dos  
      gas tos públi cos 
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A re la ção entre quem paga e quem re co lhe im pos tos nunca 
foi das mais amis to sas. Em si tua ções ex tre mas, a ten são 
entre os dois lados ser viu até de es to pim - ou pelo menos 
de um mo ti va dor a mais - para re vo lu ções e mo vi men tos 
que re sul ta ram em mor tes e mu dan ças na his tó ria mun dial. 

Na Fran ça, por exem plo, em 1789, a in sa tis fa ção com os altos tri bu tos pagos 
à mo nar quia e, em maior grau, a busca por poder po lí ti co le va ram os bur-
gue ses e suas gui lho ti nas à Re vo lu ção. Mais tarde, nos pri mei ros anos do 
sé cu lo pas sa do, o des con ten ta men to com a alta carga de im pos tos es ta va 
tam bém entre os mo ti vos que le va ram os rus sos, li de ra dos pelos bol che vi-
ques, a se re vol ta rem con tra o Czar Ni co lau II.

No Bra sil, a re vol ta con tra os im pos tos nunca gerou mo vi men tos 
tão ex tre ma dos, mas tam bém já ser viu de pre tex to para ba ta lhas e mor tes. 
A In con fi dên cia Mi nei ra teve como um dos in gre dien tes a re vol ta com a 
der ra ma, co bran ça for ça da de im pos tos atra sa dos, de ter mi na da pelo go ver-
no. Já os fa zen dei ros gaú chos, des con ten tes com a tri bu ta ção sobre o char-
que, in su fla ram a Re vol ta Far rou pi lha.

Na ver da de, ainda hoje não é pos sí vel acreditar-se que haja ci da dão 
que co me mo re o mo men to de re co lher im pos tos e tri bu tos - que são 
trans fe rên cias com pul só rias de di nhei ro ao go ver no. Prin ci pal men te por-
que, ao longo da his tó ria, nem todos os ad mi nis tra do res cum prem com 
efi ciên cia a exe cu ção or ça men tá ria e a cor re ta apli ca ção do di nhei ro pú-

A Origem das Cortes de Contas
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bli co. Sem falar dos que dele se uti li zam para en ri que cer.
É nesse ponto que en tram os ór gãos res pon sá veis pela fis ca li za ção 

das con tas go ver na men tais. 
Os pri mei ros in dí cios de ex pe riên cias de pres ta ção de con tas sur gi ram 

em re gi mes que ti nham per fil emi nen te men te teo ló gi co: cons tam dos pa pi ros 
do Faraó Menés I, no Egito, pas san do pelo Có di go In dia no de Manu, pelo 
Ecle sias tes do Rei Sa lo mão, nos es cri tos ro ma nos de Plí nio e Cí ce ro, como 
tam bém nas ins ti tu tas Jus ti nia nas, nas Pan dec tas e na Carta Magna In gle sa.

Ape sar do pio nei ris mo des ses povos, o sis te ma de con tro le de gas tos 
pú bli cos que mais se as se me lha ao atual sur giu na Gré cia. Lá, dois fa to res 
con tri buí ram para o apa re ci men to dos me ca nis mos de fis ca li za ção. De um 
lado, o mi li ta ris mo que fez cres cer os gas tos bé li cos e o nú me ro de fun cio-
ná rios pú bli cos, in fluen cian do o or ça men to es ta tal. Por outro lado, diz 
Ma rian na Mon te bel lo, no es tu do Os Tri bu nais de Con tas e o Con tro le das 
Fi nan ças, "como as preo cu pa ções de ordem moral e po lí ti ca eram su per-
va lo ri za das em Ate nas, os le gis la do res tra ta ram de ela bo rar me ca nis mos de 
vi gi lân cia fi nan cei ra que aca ba ram cul mi nan do com a ins ti tu cio na li za ção 
de duas co mis sões de au di to res - os cha ma dos lo gis tas -, às quais com pe tia 
o exame das con tas dos ma gis tra dos in cum bi dos da ad mi nis tra ção fi nan-
cei ra, exame este rea li za do após o tér mi no de seu man da to".

Em dois de seus li vros - A Po lí ti ca e A Cons ti tui ção de Ate nas -, Aris-
tó te les des ta ca a ne ces si da de de pres ta ção de con tas dos gas tos fei tos com 
re cur sos pú bli cos. No se gun do, prevê até pu ni ções para pes soas cul pa das 
por prá ti ca de frau de ou des vio de di nhei ro ar re ca da do com im pos tos. 
Na prá ti ca, porém, di fi cil men te se riam apli ca das pu ni ções em go ver nan-
tes de cidades-estado como as que for ma vam a Gré cia An ti ga.

Na mesma época, os ro ma nos ti nham seu pró prio sis te ma de con tro-
le de con tas. Em vez dos lo gis tas, quem fis ca li za va o or ça men to ro ma no eram 
os se na do res. No en tan to, o fato de eles tam bém serem os res pon sá veis pela 
or de na ção dos gas tos tor na va o sis te ma um tanto ine fi cien te. Além do mais, 
todos os casos ci ta dos ti nham uma ca rac te rís ti ca em comum: os ad mi nis tra-
do res agiam como deu ses e, por tan to, sentiam-se de so bri ga dos de pres tar 
con tas e eram imu nes a qual quer pu ni ção.

A In gla ter ra criou uma Corte de Con tas em 1215. Aliás, por vá rios 
anos coube aos in gle ses o pio nei ris mo dos avan ços na área. Em ou tros 
paí ses, como a Fran ça, exis tiam ór gãos res pon sá veis pela fis ca li za ção dos 
gas tos pú bli cos, mas a ava lia ção das des pe sas era pro ble má ti ca. Ba ti za da 
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de Cham bre de Comp tes, a ins ti tui ção fran ce sa foi cria da em 1319, mas 
fis ca li za va em favor da Coroa e não do povo. Na prá ti ca, eram pu ni das 
as pes soas que não re co lhiam tri bu tos e não aque las que ad mi nis tra vam 
de forma ir res pon sá vel o di nhei ro re co lhi do. Não é de es tra nhar, por tan-
to, que o sis te ma tenha sido ex tin to, logo após a re vo lu ção de 1789, e 
re cria do de zoi to anos de pois, com o nome de Cour de Comp tes, por 
Na po leão Bo na par te.

No Bra sil, os pri mór dios do Tri bu nal de Con tas datam do ano de 1680, 
quan do foram cria das as Jun tas das Fa zen das das Ca pi ta nias e a Junta da Fa-
zen da do Rio de Ja nei ro, ju ris di cio na da a Por tu gal. De pois, no iní cio do sé cu-
lo XVIII, por meio de um al va rá ex pe di do por Dom João VI, da ta do de 28 
de junho de 1808, instituiu-se o Erá rio Régio ou Te sou ro Real Pú bli co, cuja 
fi na li da de era ad mi nis trar, ar re ca dar, dis tri buir e as sen tar o di nhei ro pú bli co. 
De vi do ao des ca la bro fi nan cei ro da época e à falta de força das nor mas con-
ti das no al va rá, para fazer esse con tro le, foi ou tor ga da a Cons ti tui ção Po lí ti ca 
do Im pé rio do Bra sil, em 25 de março de 1824, por Dom Pedro I, na qual 
cons ta va a obri ga to rie da de de vo ta ção anual do or ça men to e a to ma da de 
con tas pelo Te sou ro Na cio nal. Para que isto ocor res se cor re ta men te, foram 
cria dos os Con se lhos da Fa zen da, por Mar quês de Pom bal, cuja fi na li da de era 
acom pa nhar a exe cu ção de re cei tas e des pe sas, em bo ra atuan do sem maior 
preo cu pa ção com o des ti no e a le ga li da de da apli ca ção do di nhei ro.

Ainda no de cor rer do Im pé rio, no tá veis es ta dis tas e ju ris con sul tos 
de fen de ram a ne ces si da de da cria ção de um órgão fis ca li za dor de con tas 
do erá rio. A prin ci pal das pro pos tas nessa di re ção sur giu em 23 de junho 
de 1826, quan do Fe lis ber to Cal dei ra Brandt, o Vis con de de Bar ba ce na e 
José Iná cio Bor ges apre sen ta ram ao Se na do um pro je to de lei vi san do 
criar um Tri bu nal de Re vi são de Con tas, mas que en con trou re sis tên cias 
por parte do mi nis tro Ta va res Lima, o qual pro pu nha um Tri bu nal de 
Fis ca li za ção da des pe sa pú bli ca, tam bém com ba ti do, uma vez que sua 
fun ção era ape nas fis ca li zar, e isto, alegava-se, já vinha sendo feito pelos 
Con se lhos da Fa zen da.

De pois de mui tas dis cus sões e adia men tos, sur giu uma lei, de 4 de 
ou tu bro de 1831, que pro pôs nova or ga ni za ção ao Te sou ro Pú bli co Na cio-
nal e às Te sou ra rias das Pro vín cias. Em 1837, foi pro pos ta no va men te a 
cria ção de um Tri bu nal de Con tas, por parte de Ma noel Nas ci men to Cas tro, 
que en ca mi nhou à Mesa da Câ ma ra dos De pu ta dos, pro je to de cria ção do 
Te sou ro Pú bli co Na cio nal. Em 1840, o mi nis tro da Fa zen da, Ma noel Alves 
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Bran co, de fen deu a cria ção de um Tri bu nal de Con tas, "com pos to por ho-
mens in de pen den tes"; em 1845, tal pro pos ta foi re for ça da e, em 1875, o 
ju ris ta José An tô nio Pi men ta re vi ta li zou a idéia do Tri bu nal de Con tas.

A par tir daí, sur gi ram novos adep tos, como o Mi nis tro da Fa zen da, 
Gas par da Sil vei ra Mar tins, em 1878, e Afon so Celso de Assis Fi guei re do, o 
Vis con de de Ouro Preto, que, em 1879, pro cla mou ur gen tís si ma a ins ti tui ção 
de um Tri bu nal de Con tas. A mo nar quia che ga va ao fim, e a ne ces si da de de 
um Tri bu nal de Con tas era ape nas uma idéia, ainda que já pre sen te em vá rias 
na ções. Em 1889, o con se lhei ro João Al fre do Cor rêa de Oli vei ra, mi nis tro da 
Fa zen da, apre sen tou um re la tó rio à As sem bléia Geral, de fen den do a ins ti tui ção 
de um Tri bu nal de Con tas, pois seria ele o único órgão que, co nhe cen do toda 
a con ta bi li da de do es ta do, pos suía meios para as se gu rar que os ba lan ços de-
mons tras sem fiel e per fei ta men te o mo vi men to dos di nhei ros pú bli cos.

Pas sos con cre tos para cria ção dos tri bu nais só se riam dados no re gi me 
re pu bli ca no, em 7 de no vem bro de 1890. Rui Bar bo sa, então mi nis tro da Fa-
zen da, re di giu o texto final com a cé le bre ex po si ção de mo ti vos que fun da-
men tou o ato do go ver no pro vi só rio que ins ti tuiu o Tri bu nal de Con tas, por 
meio do De cre to nº 966 - A, de 07 de no vem bro de 1890, com a de fi ni ção 
se guin te que serve de epí gra fe ao pre sen te vo lu me. 

A sim ples exis tên cia do De cre to, porém, não foi su fi cien te para ga-
ran tir a ins ta la ção ime dia ta do Tri bu nal. À época, a me di da ainda des per-
ta va re sis tên cias im por tan tes. Tanto que, ape sar de cria do em 1890 e pre-
vis to na Cons ti tui ção Re pu bli ca na de 1891, só foi ins ta la do em 17 de ja nei-
ro de 1893 como re sul ta do dos es for ços de Ino cên cio Ser ze del lo Cor rêa, 
mi nis tro da Fa zen da de Flo ria no Pei xo to.

Ao criar a ins ti tui ção, Rui Bar bo sa optou pelo mo de lo belga de con-
tro le e, assim, introduziu-se no Bra sil a fis ca li za ção pré via não ab so lu ta, já 
que a des pe sa po de ria ser exe cu ta da mesmo não exa mi na da pelo Tri bu nal, 
por de ter mi na ção do Exe cu ti vo, ad re fe ren dum do Le gis la ti vo, sis te ma de con-
tro le que pre va le ceu até a Cons ti tui ção Fe de ral de 1967. O mi nis tro Ser ze-
del lo Cor rêa, a quem coube ins ta lar o Tri bu nal de Con tas da União, es co lheu 
para o cargo de pre si den te Ma noel Fran cis co Cor reia. O Tri bu nal de Con tas 
da União foi se dia do na Ca pi tal Fe de ral e os seus mem bros, no mea dos pelo 
pre si den te da Re pú bli ca, com apro va ção do Se na do, só por sen ten ça ju di cial 
per de riam os seus car gos.

Pouco tempo de pois, no en tan to, a nova ins ti tui ção so fre ria o pri-
mei ro revés. A in ves ti da viria do então pre si den te da Re pú bli ca, Flo ria no 
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Pei xo to, não por acaso co nhe ci do como Ma re chal de Ferro. Con tra ria do 
com uma de ci são que jul gou ile gal a no mea ção de um pa ren te do ex-
presidente Deo do ro da Fon se ca para um cargo pú bli co, Flo ria no Pei xo to 
re ti rou do Tri bu nal o poder de im pe dir a rea li za ção de des pe sas con si de ra-
das ile gais. Ser ze del lo rea giu com uma carta de de mis são, en tre gue em 23 
de abril de 1893. No texto, o mi nis tro dizia que os de cre tos ti ra vam a in-
de pen dên cia e de tur pa vam os fins do Tri bu nal. Além disso, con ti nua va, as 
me di das per mi ti riam "ao go ver no a prá ti ca de todos os abu sos".

Ape sar do con tra tem po ini cial, os anos se guin tes foram de con so li-
da ção para o Tri bu nal de Con tas da União - TCU. Pa ra le la men te, sur gi ram 
os pri mei ros Tri bu nais nos es ta dos. O pri mei ro foi o do Piauí, ins ta la do no 
dia 1º de agos to de 1899. Se riam ne ces sá rias quase duas dé ca das para o 
sur gi men to do se gun do: o Tri bu nal de Con tas da Bahia, cria do em 1915. 
Nos anos se guin tes, sur gi ram os Tri bu nais de São Paulo (1924), Rio Gran-
de do Sul e Ceará (1935) e do Rio de Ja nei ro (1936).

Novo revés ocor re ria ainda na dé ca da de 30. Es ta be le ci do o Es ta do 
Novo e sua Cons ti tui ção (1937), a li ber da de dos Tri bu nais de Con tas ficou 
amea ça da. Na Bahia, o in ter ven tor no mea do pelo go ver no Ge tú lio Var gas, 
Re na to Ono fre Pinto Alei xo, ex tin guiu o órgão, que só vol tou a fun cio nar 
em 1949, já sob a Cons ti tui ção de 1946.

As novas re gras que en tra ram em vigor sob o manto dessa Cons ti-
tui ção bus ca vam res ta be le cer o ca rá ter de mo crá ti co do go ver no e, entre 
suas dis po si ções, pre viam que todos os es ta dos po de riam ter tri bu nais. 
Con for me pre vis to no ar ti go 22: "A ad mi nis tra ção fi nan cei ra, es pe cial men-
te a exe cu ção do or ça men to, será fis ca li za da na União, pelo Con gres so 
Na cio nal, com o au xí lio do Tri bu nal de Con tas, e nos es ta dos e mu ni cí pios 
pela forma que for es ta be le ci da nas Cons ti tui ções es ta duais".

Ape sar de o texto não pre ver a obri ga to rie da de de cria ção de Tri bu-
nais, nos es ta dos sur gi ram nesse pe río do vá rias novas cor tes. As do Pa ra ná 
e Minas Ge rais, por exem plo, foram cria das ainda em 1947. De pois sur gi-
ram ou tras: no Ama zo nas (1950), em Goiás (1952), no Mato Gros so (1953) 
e em Santa Ca ta ri na (1955).

A com pe tên cia do Tri bu nal, desde então, era exa mi nar, re vi sar e 
jul gar as ati vi da des re la cio na das com a re cei ta e a des pe sa da União. Era 
uma es pé cie de câ ma ra que con fe ria a le ga li da de das ope ra ções fi nan cei ras, 
antes que essas pas sas sem pelo crivo do Con gres so Na cio nal.

Com o pas sar do tempo, novas fun ções foram con ce di das ao TCU 
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nas Cons ti tui ções. Na de 1934, ele de ve ria acom pa nhar a exe cu ção or-
ça men tá ria, o re gis tro pré vio das des pe sas e dos con tra tos, o jul ga men-
to das con tas dos res pon sá veis por bens e di nhei ro pú bli cos, assim como 
a apre sen ta ção de pa re cer pré vio sobre as con tas do pre si den te da Re-
pú bli ca para pos te rior en ca mi nha men to à Câ ma ra dos De pu ta dos. Na 
de 1937, essas fun ções foram man ti das, à ex ce ção da exi gên cia de seu 
pa re cer pré vio sobre as con tas pre si den ciais. A sua com pe tên cia para 
jul gar a le ga li da de das con ces sões de apo sen ta do rias, re for mas e pen sões 
advém da Cons ti tui ção de 1946.

Na Carta de 1967, ra ti fi ca da pela Emen da Cons ti tu cio nal nº 1, de 
1969, retirou-se do TCU o exame e jul ga men to pré vios dos atos e con tra-
tos ge ra do res de des pe sas e eliminou-se o jul ga men to da le ga li da de das 
con ces sões de apo sen ta do rias, re for mas e pen sões, fi can do a cargo do Tri-
bu nal so men te a apre cia ção da le ga li da de para fins de re gis tro. Na Cons ti-
tui ção de 1988, que con so li dou no Bra sil o Es ta do De mo crá ti co de Di rei-
to, o TCU teve sua ju ris di ção e com pe tên cia gran de men te am plia das, re ce-
ben do po de res para, no au xí lio ao Con gres so Na cio nal, exer cer a fis ca li za-
ções con tá bil, fi nan cei ra, or ça men tá ria, ope ra cio nal e pa tri mo nial da União 
e das en ti da des da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, quan to à le ga li da de, le-
gi ti mi da de, eco no mi ci da de, fis ca li za ção da apli ca ção das sub ven ções e re-
nún cia de re cei tas.

Em 1996, tra mi tou na Co mis são de Cons ti tui ção e Jus ti ça da 
Câ ma ra dos De pu ta dos, emen da cons ti tu cio nal ob je ti van do ex tin guir 
os Tri bu nais de Con tas es ta duais. Em maio de 1997, dos 31 pre si den-
tes dos Tri bu nais de Con tas es ta duais e mu ni ci pais do Bra sil, 25 es ti-
ve ram pre sen tes na reu nião com o pre si den te da Co mis são de Cons ti-
tui ção e Jus ti ça da Câ ma ra Fe de ral, de pu ta do Hen ri que Eduar do Alves. 
Coor de nou o en con tro o então pre si den te do TCE-RN, An tô nio Se-
ve ria no da Câ ma ra Filho, no pro pó si to de dis cu tir as pro pos tas de 
emen das cons ti tu cio nais n°s 212/95 e 236/95, dos de pu ta dos Mil ton 
Temer (PT-RJ) e Ro ber to Va la dão (PMDB-PT-RJ), que pre viam a ex-
tin ção dos Tri bu nais de Con tas.

A idéia da reu nião ocor reu na XXXV Reu nião do Con se lho Di ri-
gen te do Cen tro de Coor de na ção dos Tri bu nais de Con tas do Brasil- 
CCTCB e 1ª. Reu nião da As so cia ção de En ti da des Ofi ciais de Con tro le 
Pú bli co do Mer co sul, rea li za das em março de 1997 na ci da de de Ara ca-
ju (SE). No en ten di men to do pre si den te do Tri bu nal de Con tas da União 
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(TCU), Ho me ro San tos, a pro pos ta de ex tin ção das Cor tes de Con tas  
foi um "ato de quem teve  seu in te res se con tra ria do por algum mo ti vo... 
a opi nião pú bli ca sabe que os Tri bu nais têm pres ta do ser vi ços re le van tes 
para a so cie da de. A so cie da de foi vi to rio sa por que os Tri bu nais de Con-
tas do Bra sil têm o im por tan te papel so cial de ini bir a prá ti ca do  mau 
uso dos re cur sos pú bli cos. São os guar diões da coisa pú bli ca".
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Ape sar do sur gi men to de Tri bu nais por vá rios es ta dos bra-
si lei ros, al guns anos se pas sa riam até que o Tri bu nal de 
Con tas do Es ta do do Rio Gran de do Norte - TCE-RN  
se tor nas se rea li da de. Por ini cia ti va do go ver na dor Di nar-
te de Me dei ros Mariz, fora en ca mi nha do Projeto-de-lei 

em 20 de no vem bro de 1957 à As sem bléia Le gis la ti va, que teve como 
re la tor o de pu ta do es ta dual Pe rei ra de Ma ce do. Apro va do, transformou-
se na Lei de nº 2.152 crian do o Tri bu nal de Con tas. O ob je ti vo, no en-
tan to, aca bou pro te la do uma vez que sua ins ta la ção só veio a ocor rer 
ofi cial men te em 12 de ja nei ro de 1961, em uma casa si tua da na Av. Cam-
pos Sales, n. 764, em Natal. 

No iní cio de fe ve rei ro desse úl ti mo, ano as ati vi da des do Tri bu nal 
foram in ter rom pi das por conta de uma li mi nar con ce di da pelo mi nis tro 
Vic tor Nunes Leal, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, em ação po pu lar pro mo-
vi da con tra sua cria ção.  A ques tão tra mi ta va no Su pre mo Tri bu nal. Ro mil-
do Gur gel e Múcio Vilar Ri bei ro Dan tas con vo ca dos por Vi cen te da Mota 
Neto, pri mei ro pre si den te do Tri bu nal, en fren ta ram a ba ta lha ju di ciá ria e 
con se gui ram pa re ce res fa vo rá veis de gran des ju ris tas como Mil ton Cam pos 
e Pon tes de Mi ran da. O jul ga men to final só veio a acon te cer cerca de sete 
meses após seu fe cha men to. Em 1962, o Tri bu nal re to ma suas ati vi da des, 
uma vez que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral con si de rou legal a sua cria ção.

Um dia antes da ses são ple ná ria do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Ro-

O TCE-RN
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mil do Gur gel en con trou o go ver na dor Aluí zio Alves no ele va dor do Hotel 
Na cio nal em Bra sí lia, opor tu ni da de em que este lhe di ri giu a pa la vra: "Olhe, 
a ses são vai ser ama nhã, a do jul ga men to do caso do Tri bu nal. Eu sei que 
você vai ga nhar, meus pa ra béns!". Ro mil do, por oca sião de dis cur so pro fe-
ri do na mu dan ça da sede do Tri bu nal em de zem bro de 1994, re cor dou que 
isso nunca lhe saiu da lem bran ça, acres cen tan do: "Ele fez isso sem ne nhum 
ran cor, sem ne nhu ma mágoa, acei tan do ple na men te aqui lo que re fu ta ra".

Na época da rea ber tu ra, Ro mil do Gur gel foi quem as su miu a pre si-
dên cia. Era um ad ver sá rio po lí ti co do go ver na dor da época, mas destacou-
se como o gran de ar ti cu la dor da con so li da ção deste órgão.

"En ten di que o Tri bu nal não devia ser um órgão de per se gui ção ao 
go ver no, de com ba te ao go ver no, de po lí ti ca par ti dá ria. En ten di que de vía-
mos, sim, ter uma po lí ti ca do Tri bu nal, que era a po lí ti ca de cum prir a lei, 
de se fazer res pei tar, de tra ba lhar e de co la bo rar com o pró prio go ver no 
no tempo que fosse ne ces sá rio", de cla rou Ro mil do.

O fato é que o Tri bu nal ga nhou po de res no go ver no de Aluí zio 
Alves. Ele pas sou a con fiar no Tri bu nal e um dia che gou a de cla rar: "Ro-
mil do Gur gel, eu nunca acre di tei que você, que era tão ra di cal na cam pa nha, 
fosse um homem capaz de fazer uma obra de equi lí brio, como é esta que 
está fa zen do no Tri bu nal".

Na ad mi nis tra ção de Aluí zio Alves, o TCE criou con di ções para o 
seu pleno funcionamento, res tau rarando as ins ta la ções fí si cas do pré dio 
na rua Se ri dó, em fren te ao Co lé gio 7 de Se tem bro e, pos te rior men te, um 
novo es pa ço per ten cen te à As sem bléia Le gis la ti va, na Ave ni da Ge tú lio 
Var gas, 690, ga ran tin do uma me lhor infra-estrutura para o seu fun cio na-
men to. Pela Lei n. 2.748, de 8-5-1962, a com po si ção foi au men ta da de sete 
para nove mi nis tros, sendo no mea dos dois novos mem bros, o ex-gover-
nador José Va re la e José Pe tro ni lo Fer nan des. A Cons ti tui ção de 1969 
es ta be le ce o nú me ro de sete mem bros e muda a de no mi na ção dos in te-
gran tes do co le gia do, de mi nis tro para con se lhei ro.  

A pri mei ra com po si ção do Tri bu nal: Vi cen te da Mota Neto (pre-
si den te), Oscar No guei ra Fer nan des, José Bor ges Mon te ne gro, Aldo 
Me dei ros, Mor ton Mariz de Faria , Ro mil do Fer nan des Gur gel, Lin dal va 
Tor qua to Fer nan des e, como pro cu ra dor-geral, Múcio Vilar Ri bei ro Dan-
tas. Aluí zio Alves foi o pri mei ro go ver na dor do Rio Gran de do Norte a 
ter suas con tas apre cia das pelo TCE.

Em meio sé cu lo, o Tri bu nal de Con tas aper fei çoa a atua ção na busca 
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da efi ciên cia e do apri mo ra men to do papel de fis cal das con tas pú bli cas 
do es ta do e dos 167 mu ni cí pios norte-rio-grandenses. Den tre suas com-
pe tên cias cons ti tu cio nais estão, ainda, as de apre ciar a le ga li da de dos atos 
de pes soal, res pon der a con sul tas e rea li zar au di to rias de cor ren tes de de-
nún cias e re pre sen ta ções.

Dinarte Mariz des pa chan do sob 
as vis tas dos auxi lia res Antônio 
Soares e Romildo Gurgel. Este, 

que se encon tra no cen tro da 
foto, suce deu a Mota Neto que 

teve breve pas sa gem pela 
Presidência do TCE-RN
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Etapas de uma his tó ria 

Poucos órgãos esta duais terão tido uma
his tó ria reple ta de lan ces, ten sões e

difi cul da des, até a sua implan ta ção defi ni ti va, 
como o Tribunal de Contas do Rio Grande do 

Norte. O impas se ini cial quan to a sua cria ção e 
fun cio na men to e um inquie tan te mudar de 

ende re ços até a sede defi ni ti va são aspec tos 
que serão con si de ra dos a par tir de agora.
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O Tri bu nal de Con tas do Es ta do do Rio Gran de do Norte, 
ins ta la do no dia 12 de ja nei ro de 1961, teve suas ati vi-
da des in ter rom pi das no iní cio do mês de fe ve rei ro do 
mesmo ano, de vi do a uma li mi nar con ce di da pelo mi-
nis tro Vic tor Nunes Leal, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, 

em ação po pu lar con tra a sua cria ção. Cerca de oito meses de pois, essa 
Corte con si de rou legal a sua cria ção. E em 1962 o TCE re to ma suas ati-
vi da des nor mal men te.

Um dos pri mei ros mi nis tros no mea dos pelo go ver na dor Di nar te 
Mariz, José Bor ges Mon te ne gro, de cla ra: "A pri mei ra reu nião ple ná ria do 
TCE foi com a pre sen ça de Mota Neto, Aldo Me dei ros, José Bor ges, Oscar 
No guei ra, Lin dal va Tor qua to e Ro mil do Gur gel. O mi nis tro pro cu ra dor era 
Múcio Vilar Ri bei ro Dan tas e o se cre tá rio, Josué Ma ra nhão Filho. A reu nião 
ocor reu em sua sede na Av. Cam pos Sales, n° 764, Tirol, Natal/RN. As 
pri mei ras no mea ções dos mi nis tros do Tri bu nal de Con tas foram pu bli ca-
das no Diá rio Ofi cial do Es ta do n° 184, de 5 de ja nei ro de 1961. Mor ton 
Mariz foi no mea do e em pos sa do al guns dias de pois".

O con se lhei ro José Bor ges pros se gue con si de ran do sobre a in ter-
rup ção do fun cio na men to do TCE: "Reunimo-nos com Mota Neto, que 
fora elei to pre si den te, na casa de Aldo Me dei ros, na Rua Assu, para dis cu-
tir a ques tão e ver o que po de ria ser feito. De ci di mos (os sete), de vi do à 
ca pa ci da de de ação e ao co nhe ci men to, pas sar uma pro cu ra ção para o Dr. 

Dificuldades Iniciais
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Ro mil do Fer nan des Gur gel, re co nhe cen do nele um gran de poder de luta. 
Então, ele e Mota Neto foram ao Rio de Ja nei ro onde con ta ta ram o ex-
governador da Pa raí ba, ex-senador e ex-ministro, Os wal do Tri guei ro, para 
de fen der nossa causa. Já es tá va mos com pa re ce res fa vo rá veis dos ju ris tas 
Mil ton Cam pos e Pon tes de Mi ran da, jun ta men te com o Dr. Múcio Ri bei-
ro Dan tas, que já vinha atuan do desde os pri mei ros ins tan tes. Fi ze mos uma 
cota em que cada um deu uma certa im por tân cia para pagar as cus tas do 
pro ces so, via gens etc. De fe ve rei ro a ou tu bro de 1961, foi luta".

Fi nal men te, diz José Bor ges, "veio a de ci são do Su pre mo Tri bu nal 
Fe de ral fa vo rá vel à rea ber tu ra e ao fun cio na men to do TCE, ga ran tin do aos 
mi nis tros todos os di rei tos e ga ran tias ine ren tes ao cargo que vi nham exer-
cen do. Dr. Aluí zio Alves cum priu in te gral men te. O go ver na dor Aluí zio 
Alves aju dou muito, ins ta lan do, na época, má qui nas de es cre ver que eram 
um equi pa men to mo der no no ser vi ço pú bli co. O pri mei ro Se cre tá rio foi 
Josué Ma ra nhão Filho e o pri mei ro di re tor geral, Se ve ri no Lopes". Pela Lei 
n° 2.748, de 8 de maio de 1962, a com po si ção do Tri bu nal pas sou para 
nove mem bros. Em 1963, o go ver na dor Aluí zio Alves no meou José Au-
gus to Va re la e Ma noel de Me dei ros Brito. Em 1966, o nú me ro de mi nis tros 
pas sou para onze, sendo no mea dos mi nis tros Aluí zio Gon çal ves Be zer ra e 
José Gobat Alves. Em 1969, uma Emen da Cons ti tu cio nal do então pre si-
den te da Re pú bli ca, Emí lio Gar ras ta zu Mé di ci, li mi tou em sete mem bros 
a com po si ção das Cor tes nos Tri bu nais de Con tas dos Es ta dos. A de no mi-
na ção pas sou de mi nis tro para con se lhei ro. "Aqui já eram onze con se lhei-
ros, fi can do qua tro em dis po ni bi li da de".

Mu dan ça de en de re ço 
Ini cial men te, o TCE foi ins ta la do em uma casa na Ave ni da Cam pos 

Sales, n° 764, Natal/RN. Em 1962 dei xou esse en de re ço, pas san do a fun-
cio nar em outra casa na Rua Se ri dó, n° 425, no bair ro do Tirol. Eram 
imó veis alu ga dos. Em 1965 foi ins ta la do na sede da Ave ni da Ge tú lio Var gas, 
n° 690, Pe tró po lis, num imó vel que abri ga ra em anos dis tin tos as ati vi da des 
da As sem bléia Le gis la ti va do Es ta do e da Câ ma ra Mu ni ci pal de Natal. Foram 
fei tas adap ta ções para o me lhor fun cio na men to da Corte de Con tas. Ainda 
no go ver no de Aluí zio Alves, acon te ce ram mui tas reu niões entre o Mons. 
Wal fre do Gur gel - que era cons ti tu cio nal men te o pre si den te da As sem bléia 
- e o pre si den te do TCE, Ro mil do Gur gel, para que ocor res se a le ga li za ção 
do imó vel. E a casa, que per ten cia à As sem bléia Le gis la ti va do Es ta do, pas-
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sou de fi ni ti va men te ao Tri bu nal de Con tas. "O TCE deve ao ex-governador 
Aluí zio Alves esta pro vi dên cia que o fa vo re ceu", disse o con se lhei ro Ma noel 
de Brito.

A par tir de 1986, começou-se a pen sar na cons tru ção de um edifício-
sede que aten des se às ne ces si da des fun cio nais do órgão. Em se tem bro de 
1987, na ges tão do con se lhei ro Al ci mar Tor qua to de Al mei da, foi ela bo ra-
do o pro je to de um edi fí cio com nove pa vi men tos. A idéia foi tra ba lha da 
por ele pró prio em con jun to com o con se lhei ro Ha rol do Be zer ra. O ar qui-
te to Car los Ri bei ro Dan tas foi o autor do pro je to ar qui te tô ni co, pos te rior-
men te mo di fi ca do para qua tor ze pa vi men tos. A li ci ta ção viria a ocor rer na 
ad mi nis tra ção do úl ti mo con se lhei ro.

No dia 24 de março de 1995, à época do go ver no de Ga ri bal di Alves 
Filho e na ges tão do pre si den te Nélio Sil vei ra Dias, a es tru tu ra do TCE foi 
trans fe ri da, para a an ti ga sede da CDM (Com pa nhia de De sen vol vi men to 
Mi ne ral), na Ave ni da In ter ven tor Mário Câ ma ra, no bair ro da Ci da de da 
Es pe ran ça, en quan to o edifício-sede era cons truí do. A pro pó si to disse Nélio 
Dias: "No dia 4 de ja nei ro de 1995, tive uma au diên cia com o go ver na dor 
Ga ri bal di Filho. Dis cu ti mos a cons tru ção do edifício-sede. Fiz ver ao chefe 
do exe cu ti vo po ti guar a ne ces si da de da obra, pois há 34 anos que o TCE 
ca re cia de um es pa ço à al tu ra de sua atua ção". Na pe núl ti ma ses são ple ná-

33

Após uma tensa dis pu ta jurí di ca, o TCE-RN come ça a fun cio nar de fato. Em sen ti-
do horá rio, na foto, José Varela, Oscar Nogueira, Lindalva Torquato Fernandes, 

Vicente da Mota Neto, Múcio Vilar Ribeiro Dantas (ministro-procurador), Romildo 
Gurgel (presidente), Josué Maranhão (secretário), Aldo Medeiros, José Borges 

Montenegro, Morton Mariz e Manoel de Medeiros Brito.

TCE50.indd   33TCE50.indd   33 6/9/2011   12:13:24 PM6/9/2011   12:13:24 PM



TCE conta sua história

34

ria, na an ti ga sede do Tri bu nal, ocor reu uma ses são so le ne, sob sua pre si-
dên cia, de no mi na da "Ses são do Pro ces so Sau da de". Mui tos con se lhei ros 
se pro nun cia ram, in clu si ve, o ex-presidente Ro mil do Gur gel, que fez pri-
mo ro so dis cur so sobre a tra je tó ria do TCE.

A con cre ti za ção do sonho  
A obra da nova sede foi exe cu ta da em duas eta pas. Ini cial men te, 

foi rea li za da uma li ci ta ção para a pri mei ra etapa, em 17 de no vem bro de 
1994, sendo ven ce do ra a firma Cer tas - Cons tru ções Civis e In dus triais 
Ltda. Nesse pri mei ro mo men to, a obra ficou or ça da em R$ 802.440,75 e 
seria con cluí da no prazo de 420 dias cor ri dos. Para a se gun da etapa houve 
nova li ci ta ção, em 14 de fe ve rei ro de 1998, que teve como ven ce do ra a 
firma EC - En ge nha ria e Con sul to ria Ltda, pelo valor de R$ 2.246.000,00 
e com prazo para con clu são de 300 dias cor ri dos, prazo este pos te rior-
men te am plia do para 880 dias.

A sede de fi ni ti va foi, por tan to, pro je ta da e exe cu ta da du ran te as ges-
tões dos con se lhei ros pre si den tes Al ci mar Tor qua to de Al mei da, Ha rol do 
de Sá Be zer ra, Nélio Sil vei ra Dias, An tô nio Se ve ria no da Câ ma ra Filho, José 
Fer nan des de Quei roz e Ge tú lio Alves da Nó bre ga.

O passo se guin te à cons tru ção do pré dio onde pas sa ria a fun cio nar a 
Corte de Con tas do RN foi a sua ar ru ma ção. As di fi cul da des sur gi das estão 
bem do cu men ta das na edi ção de junho de 2001 do jor nal TCE Em Pauta. 
Fazer a mu dan ça de uma casa comum já é uma ta re fa tra ba lho sa e com pli ca-
da. Imagine-se a de um pré dio de 14 pa vi men tos, cada um com seus se to res 
e pe cu lia ri da des. Foi esse o tra ba lho pre vis to para o TCE a par tir de se tem bro 
de 2001. Para que este pro ces so de mu dan ça fosse o mais tran qüi lo e efi cien-
te pos sí vel. Foi cria da uma co mis são for ma da pelos ser vi do res Mayse Ra ma-
lho Dan tas Va rel la, An tô nio Emí dio de Souza Neto e Diana An dra de Monte, 
res pon sá vel pelo le van ta men to de todas as si tua ções pos sí veis e ima gi ná rias 
que pu des sem ocor rer du ran te a mu dan ça da an ti ga CDM para o pré dio novo, 
lo ca li za do na Ave ni da Ge tú lio Var gas, no 690, em Pe tró po lis.

A nova sede, er gui da no local em que fun cio nou aque la outra em 
1965, tem 5.693 m² de área cons truí da e é com pos ta de sub so lo, tér reo e 
12 pa vi men tos onde fun cio nam todos os se to res, ga bi ne tes dos con se-
lhei ros e da pre si dên cia, e a Pro cu ra do ria Geral do Mi nis té rio Pú bli co 
Es pe cial junto ao Tri bu nal de Con tas. Foram in ves ti dos na obra R$ 
4.548.924,40, re cur sos oriun dos do go ver no do es ta do. Nesse valor, estão 
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in cluí dos os ser vi ços com ple men ta res: su bes ta ção, grupo ge ra dor, tra ta-
men to acús ti co e so no ri za ção do au di tó rio, de co ra ção, ilu mi na ção do hall 
prin ci pal e do ple ná rio etc.

O fato é que a sede - um sonho dos con se lhei ros e dos ser vi do res do 
TCE - tornou-se rea li da de de pois de cinco anos de cons tru ção. A inau gu ra-
ção, no dia 11 de ja nei ro de 2002, con tou com a pre sen ça do go ver na dor 
Ga ri bal di Alves Filho, da Pre fei ta de Natal, Wilma Maria de Faria e da Pre-
fei ta de Mos so ró, Ro sal ba Ciar li ni. Es ti ve ram pre sen tes igual men te se na do res, 
de pu ta dos fe de rais e es ta duais, pre fei tos, ve rea do res, re pre sen tan tes de Tri-
bu nais de Con tas do país, além de ou tras au to ri da des civis, mi li ta res e ecle-
siás ti cas. Pre si di da pelo con se lhei ro pre si den te Ge tú lio Alves da Nó bre ga, a 
im por tân cia da sede para o fun cio na men to do TCE foi por ele res sal ta da.

Se gun do suas pa la vras, com as novas ins ta la ções foram ad qui ri das 
me lho res con di ções de tra ba lho, per mi tin do ao Tri bu nal rea li zar suas obri-
ga ções cons ti tu cio nais e pro mo ven do com maior efi cá cia o con tro le ex ter-
no dos ór gãos pú bli cos. "Esta nova sede - disse ele - nos ofe re ce, sem 
dú vi da, con di ções fí si cas como nunca ti ve mos e que são as ideais para o 
fun cio na men to de um Tri bu nal de Con tas. Mas sua sig ni fi ca ção não se 
exau re nes ses as pec tos, por mais re le van tes que sejam. As novas ins ta la ções 
em que nos en con tra mos abrem pers pec ti vas de or ga ni zar mos me lhor o 
nosso ser vi ço e, por tan to, de po der mos cum prir de forma mais ade qua da 
as nos sas fun ções ins ti tu cio nais".

Ge tú lio Nó bre ga falou ainda da im por tân cia de se in ves tir na qua li-
fi ca ção de fun cio ná rios e res sal tou o papel do go ver na dor Ga ri bal di Alves 
na rea li za ção dos so nhos dos con se lhei ros, dos au di to res e dos téc ni cos do 
Tri bu nal de Con tas do RN. 

"É pre ci so, a par tir de agora - res sal tou o pre si den te - in ves tir prio-
ri ta ria men te na qua li fi ca ção de pes soal para que pos sa mos fazer com que 
se jus ti fi que, aos olhos da opi nião pú bli ca, o in ves ti men to - par ci mo nio so 
e cri te rio so, mas, ainda assim, pon de rá vel - rea li za do para a cons tru ção deste 
belo e fun cio nal edi fí cio, aber to à lu mi no sa trans pa rên cia do mar in fi ni to 
que nos con tem pla. Esta obra concretizou-se gra ças à de ci são do go ver na-
dor Ga ri bal di Alves Filho de transformá-la em rea li da de, não dei xan do que 
fal tas sem os re cur sos para sua rea li za ção e as se gu ran do todo o apoio téc-
ni co e ge ren cial in dis pen sá vel à re cons tru ção pro je ta da. Esta ati tu de do 
go ver na dor re ve la o seu res pei to à ins ti tui ção e o apre ço por uma ini cia ti va 
que aten de ao in te res se pú bli co e se des ti na a ser vir à Ad mi nis tra ção Es ta-
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dual. O re co nhe ci men to, que ora fa ze mos, vale como ver da dei ra e justa 
ho me na gem à sua fi gu ra de go ver nan te".

Por sua vez, o go ver na dor Ga ri bal di Alves Filho falou da inau gu ra-
ção da sede do TCE como um marco na his tó ria com pa rá vel à cons tru ção 
de Bra sí lia, em ter mos de bem pú bli co que so bre vi ve - acima das in tem pé-
ries do tempo - na alma, nos ideais e no co ra ção dos ho mens. "Ho me na geio 
os ex ce len tís si mos se nho res con se lhei ros, au di to res, pro cu ra dor geral de 
con tas e fun cio ná rios desta Casa. Agra de ço às pa la vras do ex ce len tís si mo 
se nhor pre si den te do Tri bu nal de Con tas, con se lhei ro Ge tú lio Alves da 
Nó bre ga. Pa ra be ni zo àque les que con ce be ram esta obra e executaram-na 
como no tá vel ex pres são da ar qui te tu ra e da cons tru ção civil neste es ta do. 
Àque les que in te gra ram esta Casa no pas sa do, ma ni fes to o re co nhe ci men-
to por sua con tri bui ção à vida pú bli ca do Rio Gran de do Norte".

Na oca sião, o go ver na dor Ga ri bal di Alves foi ho me na gea do pelo 
pre si den te da As so cia ção dos Tri bu nais de Con tas do Bra sil (Atri con), Car-
los Pinna de Assis, que lhe en tre gou a me da lha "Mi nis tro Mi guel Sea bra 
Fa gun des", ou tor ga da aos ami gos dos Tri bu nais de Con tas. A sede re ce beu 
a bên ção do Ar ce bis po Emé ri to de Natal, Dom Ni val do Monte, tendo em 
se gui da Célia Ri bei ro Dan tas - filha de Múcio Vilar Ri bei ro Dan tas, pri mei-
ro pro cu ra dor geral do Tri bu nal de Con tas do Es ta do e cujo nome de no-
mi na o edifício-sede desta Corte de Con tas - pro fe ri do emo cio na do dis cur-
so. Por su ges tão do con se lhei ro José Bor ges Mon te ne gro, o ple ná rio do 
TCE re ce beu o nome do go ver na dor Di nar te de Me dei ros Mariz. À en tra-
da do novo pré dio tam bém se en con tra o busto do seu cria dor, por pro-
po si ção do mesmo José Bor ges. Um busto do pri mei ro pro cu ra dor geral 
do TCE, Múcio Vilar Ri bei ro Dan tas, tam bém se en con tra na en tra da da 
sede de fi ni ti va do Tri bu nal de Con tas do Rio Gran de do Norte.

No edi fí cio fun cio na um posto de aten di men to do Banco do Bra sil, 
que já aten de o TCE-RN desde 1997, época em que foi ins ta la do na an ti ga 
sede. Já o ser vi ço de se gu ran ça da Corte de Con tas está sob a res pon sa bi-
li da de da Po lí cia Mi li tar do Es ta do.

As ati vi da des sem pre cres cen tes da Corte de Con tas do es ta do exi gem 
so lu ções cria ti vas e tam bém a am plia ção de es pa ços. Por isto, ao com ple tar 
os seus 50 anos, o TCE-RN se pre pa ra para a im plan ta ção de novos ser vi ços, 
em anexo que será er gui do num ter re no já ad qui ri do à CAERN, onde até 
pouco tempo havia uma caixa d'água, na mesma Av. Ge tú lio Var gas. O novo 
pré dio ocu pa rá uma área de 1.741 m². Nele serão ins ta la dos os se guin tes se-
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to res: sub so lo - es ta cio na men to para 15 vagas, pa vi men to tér reo - di re ção do 
DAG com seis salas de tra ba lho para o corpo téc ni co, pri mei ro andar - cinco 
salas de tra ba lho para o corpo téc ni co do DAG e Bi blio te ca.

No se gun do andar, fun cio na rão duas salas de tra ba lho para a coor-
de na do ria de Co mu ni ca ção So cial, cinco salas de tra ba lho para o Setor 
Mé di co, três salas de tra ba lho para a Coor de na do ria Téc ni ca de Ma nu-
ten ção e uma sala de re ser va téc ni ca. Quan to ao ter cei ro andar, com preen-
de rá três salas de tra ba lho para a Es co la de Con tas, uma sala de reu niões, 
e uma sala Múl ti pla que tam bém po de rá ser uti li za da para aulas. 

In for ma o coor de na dor da CTM/TC, ar qui te to Jorge Var gas Soliz, 
que não há ainda pre vi são para iní cio da cons tru ção, de pen den do da alo-
ca ção de re cur sos fi nan cei ros. O valor pre vis to para sua exe cu ção da obra 
é da ordem de R$ 1.838.000,00.
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Dois po ti gua res es pe cial men te ilus tres es ti ve ram no nas-
ce dou ro do pro ces so de cria ção e fun cio na men to pleno 
do Tri bu nal de Con tas do Rio Gran de do Norte. Mas 
as dis sen sões po lí ti cas que, num grave mo men to da vida 
do es ta do, de ter mi na ram o afas ta men to, um do outro, 

aca ba ram en se jan do mo men tos de ten são e forte dis pu ta ju rí di ca até que a 
idéia da Corte de Con tas es ta dual se con so li das se. 

A se guir, a sín te se bio grá fi ca des sas per so na li da des: os ex-governa-
dores Di nar te Mariz e Aluí zio Alves.

Um Embate de Titãs
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Dinarte Mariz
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O fun da dor do Tri bu nal de Con tas do Rio Gran de do Norte, 
go ver na dor Di nar te Mariz, é norte-rio-grandense, de Serra Negra do 
Norte. Nas ceu no dia 23 de agos to de 1903, filho de uma tra di cio nal 
fa mí lia do Se ri dó. Sua mãe foi Maria Cân di da de Me dei ros Mariz e seu 
pai Ma noel Mariz Filho.

 Quan do crian ça aju dou o pai nas ta re fas do campo e cur sou o pri-
má rio em Serra Negra do Norte com o pro fes sor Ar té fio Be zer ra, mas nunca 
dei xou de es tu dar por conta pró pria. Era um au to di da ta. Ainda jovem in gres-
sou no co mér cio, com pran do e ven den do al go dão, peles e couro. Em 1929, 
du ran te o go ver no de Was hing ton Luís (1923-1930), co mer cia li za va al go dão 
em Caicó, no Rio Gran de do Norte, e in gres sou na Alian ça Li be ral - grupo 
po lí ti co de opo si ção for ma do ba si ca men te pelos par ti dos re pu bli ca nos mi nei-
ro e gaú cho, pelo Par ti do De mo crá ti co (PD) pau lis ta e pelo si tua cio nis mo 
pa rai ba no, apoian do a can di da tu ra de Ge tú lio Var gas e João Pes soa à pre si-
dên cia e Vice-Presidência da Re pú bli ca nas elei ções de março de 1930.

 Ju ve nal La mar ti ne de Faria, o então go ver na dor do es ta do, e José 
Au gus to Be zer ra de Me dei ros, de pu ta do fe de ral, pri mos de Di nar te Mariz, 
apoia vam o go ver no de Was hing ton Luís, cujo can di da to Júlio Pres tes foi 
elei to para a pre si dên cia. A der ro ta de Ge tú lio Var gas, agra va da pelo as sas-
si na to de João Pes soa no mês de julho do mesmo ano, na ci da de de Re ci fe, 
foi o es to pim para o mo vi men to re vo lu cio ná rio de ou tu bro de 1930. Ao 
final dessa re vol ta, no dia 24 de julho, o pre si den te Was hing ton Luís foi 
des ti tuí do e, em três de no vem bro do mesmo ano, o líder civil do mo vi-
men to, Ge tú lio Var gas, foi con du zi do ao poder. Di nar te Mariz par ti ci pou 
ati va men te desta re vo lu ção no Rio Gran de do Norte, co la bo ran do, após 
sua vi tó ria, com a junta go ver na ti va que ad mi nis trou o es ta do entre os dias 
6 e 12 de ou tu bro de 1930. 

 No mea do pre fei to de Caicó, per ma ne ceu no cargo até 1932, sendo 
o pri mei ro di ri gen te mu ni ci pal in di ca do pelos re vo lu cio ná rios em seu es ta-
do. Nesse pe río do, tornou-se um dos maio res co mer cian tes de al go dão do 
nor des te. Em 1932, envolveu-se na Re vo lu ção Cons ti tu cio na lis ta de fla gra-
da no mês de julho em São Paulo. Foi preso por três vezes e re co lhi do à 

Dinarte de Medeiros Mariz
Dos pri mei ros pas sos ao impas se jurí di co

TCE50.indd   41TCE50.indd   41 6/9/2011   12:13:25 PM6/9/2011   12:13:25 PM



TCE conta sua história

42

Casa de De ten ção, no Rio de Ja nei ro, então Dis tri to Fe de ral do Bra sil.
 Re tor nan do ao Rio Gran de do Norte em 1934, fixou-se com uma 

firma de co mér cio e be ne fi cia men to de al go dão e fun dou o jor nal A Razão, 
o qual tam bém di ri giu. Em 1933, or ga ni zou, junto com José Au gus to Be-
zer ra de Me dei ros, o Par ti do Po pu lar (PP), ini cian do uma longa cam pa nha 
con tra o go ver no de Ge tú lio Var gas e o in ter ven tor Mário Câ ma ra.

 Em no vem bro de 1935, foi de fla gra da no Rio de Ja nei ro, Natal e 
Re ci fe uma in sur rei ção co mu nis ta. Em Natal, no dia 23 da que le mês, os 
re vol to sos ins ta la ram um go ver no po pu lar re vo lu cio ná rio que che gou a durar 
qua tro dias. O mo vi men to foi aba fa do com a de ci si va par ti ci pa ção de Di-
nar te Mariz, que reu niu uma co lu na de apro xi ma da men te 150 ho mens, além 
de tro pas do Exér ci to e efe ti vos das po lí cias dos es ta dos vi zi nhos. No dia 
27, com der ro ta dos re vol to sos, o poder vol tou às mãos do go ver na dor Ra-
fael Fer nan des, que atuou até o ano de 1943. 

 Var gas im plan ta o Es ta do Novo, em 1937, e passa a di ri gir o país 
com po de res di ta to riais. O líder se ri doen se ab so lu ta men te con trá rio à pos-
tu ra do di ta dor afastou-se das lides po lí ti cas, voltando-se ex clu si va men te 
para seus ne gó cios par ti cu la res. Em 28 de fe ve rei ro de 1945, pela Lei Cons-
ti tu cio nal n° 9, foi es ta be le ci do por Ge tú lio Var gas um prazo para con vo-
ca ção de elei ções ge rais no país, mar can do ofi cial men te a apro xi ma ção do 
final do Es ta do Novo. A par tir daí, vá rios par ti dos po lí ti cos se or ga ni za ram, 
entre eles a União De mo crá ti ca (UDN) que, no Rio Gran de do Norte, teve 
Di nar te Mariz como um de seus fun da do res. 

 Ge tú lio Var gas foi, fi nal men te, de pos to pelos che fes mi li ta res em 
29 de ou tu bro de 1945. Di nar te Mariz candidatou-se então a se na dor por 
seu es ta do à As sem bléia Na cio nal Cons ti tuin te. No plei to de dois de de-
zem bro desse ano não con se guiu ser elei to e, além disso, seu can di da to à 
pre si dên cia da Re pú bli ca foi der ro ta do pelo ge ne ral Eu ri co Gas par Dutra, 
lan ça do pelo Par ti do So cial De mo crá ti co (PSD). 

No ano de 1950, me dian te um acor do com o go ver na dor José 
Au gus to Va re la, Mariz, que havia se can di da ta do ao go ver no do RN, 
con cor da em re ti rar sua can di da tu ra e de ci de con cor rer no va men te ao 
Se na do Fe de ral, pela le gen da da UDN. Outra vez foi der ro ta do, nas 
elei ções de três de ou tu bro, por Ker gi nal do Ca val can ti, do Par ti do So cial 
Pro gres sis ta (PSP). Tam bém seu can di da to à pre si dên cia da Re pú bli ca, 
Eduar do Gomes, foi ven ci do desta vez pelo can di da to da co li ga ção PSP 
com o Par ti do Tra ba lhis ta Bra si lei ro (PTB), Ge tú lio Var gas. Mas a obs-
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ti na ção do líder se ri doen se não lhe per mi ti ria de sis tir da vida pú bli ca. 
Em 24 de agos to de 1954, Var gas se sui ci da e, toma posse o seu vice, 
o norte-rio-grandense João Café Filho, líder do PSP do RN. Nas elei ções 
de ou tu bro do mesmo ano, Di nar te Mariz, fa vo re ci do por um acor do 
fir ma do com seu ad ver sá rio, Geor gi no Ave li no, elege-se se na dor como 
can di da to da co li ga ção UDN - PSP - PSD.

 No ano se guin te lan çou sua can di da tu ra ao go ver no, pouco de pois 
de haver as su mi do a ca dei ra no Se na do Fe de ral. Foi apoia do pelo então 
pre si den te Café Filho e no plei to de ou tu bro desse ano foi elei to, der ro tan-
do Jo celyn Vil lar de Melo, do PSD, com ex pres si va mar gem de votos. Após 
as su mir o go ver no do RN, em ja nei ro de 1956, Di nar te tornou-se alvo de 
gran des res tri ções no Con gres so onde se ins ta lou uma co mis são vi san do à 
cas sa ção da li cen ça que havia ti ra do no Se na do Fe de ral ou a opção por um 
dos car gos que acu mu la va. Assim, em 12 de maio de 1956, Di nar te Mariz 
re nun ciou à ca dei ra de se na dor, op tan do por per ma ne cer como go ver na dor 
do Rio Gran de do Norte no pe río do 1956-1961.  

Di nar te Mariz foi o res pon sá vel pela cria ção da Uni ver si da de Es ta dual 
do Rio Gran de do Norte (de pois fe de ra li za da) e do Tri bu nal de Con tas do 
Es ta do. Sobre este úl ti mo diria o ad vo ga do e ex-deputado o Paulo de Tarso, 
em dis cur so por oca sião do re ce bi men to da Me da lha do Mé ri to Go ver na dor 
Di nar te Mariz, hon ra ria atri buí da pela Corte: "Este Tri bu nal nas ceu mar ca-
do por pai xões, e foi un gi do por ba tis mo de fogo"!

 A su ces são do go ver na dor nas elei ções seria mar ca da por lan ces 
de ra di ca lis mo ex plí ci to. O de pu ta do Fe de ral Aluí zio Alves, an ti go alia do 
po lí ti co e com pa nhei ro de par ti do, pe di ra o apoio de Di nar te Mariz para 
con cor rer. Recusando-se a apoiá-lo, o go ver na dor in di cou o de pu ta do fe-
de ral Djal ma Ma ri nho como seu can di da to. Os âni mos fi ca ram acir ra dos. 
Houve o rom pi men to for mal entre os dois. E um sen ti men to de evi den te 
ani mo si da de pau tou a cam pa nha do mi na da por de nún cias de ir re gu la ri da-
des ocor ri das no go ver no do es ta do. E Alves aca bou der ro tan do Djal ma, 
to man do posse em ja nei ro de 1961. 

Di nar te Mariz e Aluí zio Alves foram dois lí de res ca ris má ti cos e que 
mar ca ram época pelas cam pa nhas po lí ti cas, em que ocor riam mo bi li za ções 
de mas sas ja mais re gis tra das. Um en tu sias mo que bei ra va o fa na tis mo, com 
os elei to res fa zen do ques tão de exi bir de algum modo o "verde" ou o "ver-
me lho", as cores que ca rac te ri za vam os con cor ren tes. 

 Em 1962, no go ver no do pre si den te João Gou lart, Di nar te Mariz 
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vol tou ao Se na do elei to pelo voto po pu lar. Foi ree lei to ou tras duas vezes, 
em 1970 e 1978, to ta li zan do qua tro man da tos pelo Rio Gran de do Norte. 
Fa le ceu ainda no exer cí cio do man da to no dia 9 de julho de 1984, em 
Brasília-DF, dei xan do a ima gem de um homem ele gan te e afá vel que, por 
mais de 50 anos, preocupou-se, so bre tu do, com a sua terra. Seu corpo foi 
re ce bi do em Natal com hon ras de es ta do sendo ve la do no Pa lá cio Po ten gi. 
O go ver na dor José Agri pi no Maia de cre tou luto ofi cial e mi lha res de pes-
soas lhe pres ta ram as úl ti mas ho me na gens. Di nar te Mariz foi se pul ta do no 
ce mi té rio pú bli co de Caicó, após Missa so le ne con ce le bra da na Ma triz de 
San ta na. O Ar ce bis po Emé ri to de Natal, Dom Hei tor de Araú jo Sales era 
o Bispo de Caicó.

No TCE-RN, como um gesto de gra ti dão e res pei to dos que in te-
gram a Corte de Con tas, o seu busto foi co lo ca do na en tra da do edi fí cio. 
Outra ho me na gem do pró prio Tri bu nal po ti guar foi a cria ção da Me da lha 
do Mé ri to que, com o seu nome, é atri buí da pela Corte de Con tas a per so-
na li da des do es ta do.

TCE conta sua história
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Após uma vi tó ria elei to ral re tum ban te em 3 de ou tu bro de 1960, 
Alves teve de go ver nar o Rio Gran de do Norte com o or ça men to para 
aque le mesmo ano, que havia sido vo ta do em 1959. A As sem bléia Le gis la-
ti va, de maio ria opo si cio nis ta, não tinha apro va do o or ça men to para o ano 
de 1961. "O go ver no que me an te ce deu, der ro ta do nas urnas, em pe nhou 
todas as ver bas do or ça men to e só não pagou todos esses em pe nhos por que 
es ta va atra sa do em sete meses com os fun cio ná rios e onze com os for ne-
ce do res. Pagou o que pôde".

O ex-governador disse que, além dos atra so, en con trou o cofre 
do es ta do com 48 cru zei ros. Sem o di nhei ro do Te sou ro, re sol veu fazer 
uma coisa de le ga li da de dis cu tí vel. Mas teve o cui da do de bus car as ses-
so ra men to de dois ju ris con sul tos de re no me na cio nal: Car los Me dei ros 
e Caio Tá ci to, a quem cons ti tuiu ad vo ga do do es ta do para anu lar os atos 
pra ti ca dos pelo go ver no an te rior acu sa do de haver cria do 3 mil e 400 
car gos, efe ti va do sete con sul to rias, apo sen tan do 14 des ses no mea dos. 
"Al guns ti nham dois ou três dias de ser vi ço sem apre sen ta ção de ne-
nhum pa re cer", lem bra.

O novo go ver nan te bai xou um de cre to crian do a Conta Es pe cial. 
Toda a ar re ca da ção do go ver no era re co lhi da ao Banco do Es ta do do Rio 
Gran de do Norte. Para as des pe sas com a má qui na ad mi nis tra ti va ne ces si-
ta vam de um pro je to, en via do à Se cre ta ria de Fi nan ças e apro va do, pes soal-
men te, por Aluí zio. Tudo tinha que pas sar por ele para que os re cur sos 
fos sem re ti ra dos para obras e gas tos com pes soal.

 Li dan do com a nova rea li da de  
Aluí zio Alves seria o pri mei ro go ver na dor do es ta do a ter suas con tas 

apre cia das pelo TCE. E fazia ques tão de re co nhe cer que o mo men to ini cial 
do órgão foi mar ca do por uma co no ta ção po lí ti ca ex tre ma men te ra di cal. 
Mas pon de ra va que sem pre foi a favor de um Tri bu nal que apre cias se as 
con tas go ver na men tais, porém de se ja va vê-lo fora das con tin gên cias par ti-
dá rias: "Perdi a pri mei ra ba ta lha, pois tive de en fren tar a atua ção do con se-
lhei ro Ro mil do Gur gel, que tinha boas re la ções na Jus ti ça es ta dual e na cio-
nal e ine gá vel com pe tên cia no trato com esses po de res".

Aluízio Alves
Do anta go nis mo ao rela cio na men to cor dial
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Aluízio Alves
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As di fi cul da des que en fren ta ra no co me ço da sua ad mi nis tra ção deixavam-
no bas tan te preo cu pa do: "Ao que se dizia na época, o plano dos meus opo si to-
res era por in ter mé dio do TCE pedir a in ter ven ção do es ta do, pois eu es ta va 
gas tan do fora do or ça men to", co men ta. O as sun to tinha a co ber tu ra de Me dei-
ros e Tá ci to, ad vo ga dos e pro fes so res de Di rei to, que mi li ta vam na ca pi tal fe de-
ral da época, o Rio de Ja nei ro. Se gun do Aluí zio Alves, o pre si den te do Tri bu nal 
de Con tas, Ro mil do Gur gel, per ce beu que era me lhor con se guir um en ten di-
men to com o go ver na dor, que fazia ques tão de des ta car tam bém a com pe tên cia 
e ta len to do pro cu ra dor geral do TCE, Múcio Ri bei ro Dan tas. "Gran de parte 
do êxito de Ro mil do à fren te do Tri bu nal deve-se a este homem".

Buscou-se, então, uma con vi vên cia entre o Exe cu ti vo e a Corte de 
Con tas orien ta da pelo bom senso: "Acertavam-se duas coi sas - re lem bra o 
go ver na dor - o Tri bu nal não to ma ria pro vi dên cias con tra a conta es pe cial, 
sim ples men te ig no ra va. (O fato de exis tir uma Conta Es pe cial fazia do go-
ver na dor uma es pé cie de di ta dor fi nan cei ro, pra ti ca men te dei xan do o TCE 
sem fun ção). O outro acer to era que a As sem bléia Le gis la ti va, onde Gur gel 
tinha pres tí gio, apro va ria o or ça men to de 1962 e as mi nhas con tas de 61. A 
aná li se da Conta Es pe cial fi ca ria so bres ta da até que fos sem elei tos os novos 
ocu pan tes da As sem bléia e pu des sem apro var esse cré di to es pe cial".

O Tri bu nal tinha sete mi nis tros (que equi va liam aos con se lhei ros de 
hoje). Combinou-se que se riam cria das mais duas vagas. Isso de se qui li bra ria 
um pouco a van ta gem da opo si ção. Ten ta ria, assim, con tra ba lan çar a força 
dos sete com po nen tes do co le gia do in di ca dos pelo então go ver na dor Di-
nar te Mariz. "Essa maio ria deles era ra di cal". A ini cia ti va, se gun do Aluí zio 
Alves, evi ta ria que o Tri bu nal agis se como um par ti do po lí ti co.

O go ver na dor con vi dou Aldo Fer nan des, ex-interventor, e o ex-
governador José Va re la. O pri mei ro não acei tou o cargo e su ge riu que 
con vi das se José Pe tro ni lo Fer nan des, "pes soa de minha con fian ça e dele". 
Com essas in di ca ções foi pos sí vel equi li brar os jul ga men tos do co le gia do, 
diz o ex-governador. Para que o Tri bu nal não fi cas se ocio so, Aluí zio pas sou 
a re me ter ao TCE ape nas os con tra tos para a apre cia ção.

Na cam pa nha de 1962, onde se riam re no va das as ca dei ras na As-
sem bléia Le gis la ti va, Alves fez o pri mei ro co mí cio em fren te à sede do 
Tri bu nal. "Eu devo ao Tri bu nal todas as mi nhas con tas do ano pas sa do, 
sem au to ri za ção. Pre ci so fazer maio ria senão não apro va rei mi nhas con tas", 
dis cur sou. E pas sa da a cam pa nha o go ver no dis pu nha de dois ter ços da 
ban ca da es ta dual e da fe de ral.
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Com a maio ria con quis ta da, pediu a aber tu ra de todos os cré di tos à 
As sem bléia. O TCE re gis trou todas as con tas e a par tir daí ele e o co le gia do 
ti ve ram um ótimo re la cio na men to. "Con cor dei em mo di fi car as ins ta la ções 
do Tri bu nal. Trou xe o pre si den te do TCE-SP na época, Car va lho Pinto, para 
a inau gu ra ção. Ape sar de ter em seu corpo al guns ad ver sá rios tive todas as 
mi nhas con tas apro va das em meus cinco anos de go ver no", sa lien ta.

Pos te rior men te, o ex-governador Aluí zio Alves foi de pu ta do fe-
de ral em 1966 e 1990, além de ter ocupado o cargo de ministro de es-
tado da Administração durante o governo José Sarney (1985 a 1989) e 
de ministro de estado da Integração Regional no governo Itamar 
Franco (1994 a 1995). 
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Os Fundadores da Corte 

Um grupo de homens talen to sos, expe rien tes
e admi ra dos pela socie da de poti guar é

nomea do para com por o pri mei ro cole gia do de 
ministros do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Norte. A dis tin ção repre sen ta va
tam bém o com pro mis so de enfren tar momen tos 

de ten são e de incer te za que só seriam
supe ra dos com a deci são final do STF defi nin do 

a implan ta ção da Corte. A seguir, per fis bio grá fi cos 
dos pri mei ros com po nen tes do TCE-RN.
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Vicente da Mota Neto
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Vicente da Mota Neto foi o pri mei ro presidente do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Integravam 
tam bém a Corte os ministros Oscar Nogueira Fernandes, 
José Borges Montenegro, Lindalva Torquato Fernandes, 
Aldo Medeiros, Morton Mariz de Faria, Romildo Fernandes 

Gurgel e, como procurador geral, Múcio Vilar Ribeiro Dantas.
Mota Neto era filho do casal Francisco Vicente da Mota e Maria 

Marcília de Miranda Mota, tendo nas ci do em Mossoró no dia 06 de 
novem bro de 1914. Fez os seus estu dos pri má rios e secun dá rios em 
Mossoró, formando-se depois em Direito, no ano de 1937, pela Faculdade 
de Direito de Fortaleza. Exerceu a advo ca cia em sua cida de natal, até que 
foi nomea do Promotor Público. 

Além de suas ati vi da des na área do Direito, dedicou-se ao seg men to 
sali nei ro - uma das ati vi da des eco nô mi cas de sua famí lia -, sendo um dos 
fun da do res e presidente da Cooperativa dos Salineiros Norte-Riograndenses 
Ltda. Ainda nesse setor, foi Superintendente do Instituto Brasileiro do Sal, 
com sede na cida de do Rio de Janeiro, quan do esta cida de ainda era a 
Capital da República. 

Seguindo a tra di ção fami liar, Mota Neto tam bém se dedi cou à polí-
ti ca par ti dá ria. O avô, Vicente Ferreira da Mota, que era coro nel da Guarda 
Nacional, tinha sido Intendente na cida de de Mossoró; o filho deste, o seu 
pai Francisco Vicente Cunha da Mota, havia gover na do o Município no 

Ministro Vicente da Mota Neto

Ministro Vicente da Mota Neto
Presidente em 1961

TCE50.indd   51TCE50.indd   51 6/9/2011   12:13:27 PM6/9/2011   12:13:27 PM



TCE conta sua história

52

perío do de 1914 a 1916; seu tio, o mon se nhor Luiz Ferreira Cunha da 
Mota (Padre Mota, como era mais conhe ci do), foi deputado estadual e,  
por 12 anos, prefeito de Mossoró. 

O pri mei ro cargo públi co assu mi do por Vicente da Mota Neto foi 
o de Secretário do Padre Mota, quan do este era prefeito da cida de. 
Posteriormente, quan do a Cúria Romana res trin giu as ati vi da des polí ti cas 
dos sacer do tes cató li cos, o tio renun ciou ao cargo de prefeito e Mota Neto 
foi por ele indi ca do para ter mi nar o man da to. 

Com expres si va vota ção, elege-se depois deputado federal 
Constituinte em 1946, pelo PSD, vol tan do a ocu par o cargo de repre sen-
tan te poti guar na Câmara Federal na legis la tu ra seguin te. Em 1958 elegeu-
se deputado estadual e pre si diu a Assembléia Legislativa do Rio Grande do 
Norte de 1960 a 1961.

Embora empre sá rio do setor sali nei ro mos so roen se, Mota Neto vol-
tou sua atua ção à defe sa dos tra ba lha do res das sali nas, ante a amea ça de 
desem pre go pro vo ca da pela meca ni za ção e pelo sur gi men to de novas tec-
no lo gias apli cá veis ao par que pro du tor de sal. Teve, ainda, expres si va atua-
ção junto à clas se fer ro viá ria, sendo um dos seus líde res, lutan do por seus 
direi tos e con quis tas. 

A gran de expe riên cia polí ti ca foi a cre den cial que jus ti fi cou a sua 
nomea ção, pelo governador Dinarte de Medeiros Mariz, para o cargo de 
ministro do Tribunal de Contas do Estado, em 1961. Com as ati vi da des da 
Corte inter rom pi das, em decor rên cia das cir cuns tân cias polí ti cas vivi das 
naque la época, Mota Neto atuou incan sa vel men te para res ta be le cer o seu 
fun cio na men to. Sem vai da de, per ce beu que o mais impor tan te era a união 
de todos em prol de uma gran de causa, a qual foi vito rio sa. 

Vicente da Mota Neto fale ceu no dia 13 de janei ro de 1981, aos 66 
anos, como ministro apo sen ta do do TCE. Em 1987, verificou-se o trans-
la do de seus res tos mor tais para o Cemitério da Saudade, em Natal.

Opi niões   
"Parlamentar atuan te em ple ná rio, concentrou-se na abor da gem de 

ques tões refe ren tes à polí ti ca regio nal de seu estado e na defe sa explí ci ta e 
vee men te dos inte res ses dos peque nos e médios pro du to res de sal do Rio 
Grande do Norte, tendo rea li za do diver sos pro nun cia men tos e envia do à 
Mesa da Assembléia vários reque ri men tos e indi ca ções 'solicitando ao 
Executivo' medi das de ampa ro aos pro du to res de sal. Assim, ocu pou a tri bu-
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na para pro fe rir dis cur sos ana li san do a polí ti ca do INS - Instituto Nacional 
do Sal (VII, 369-373; XIV, 539-540), nos quais, embo ra ende re ças se crí ti cas à 
'administração ges ta pia na do Instituto do Sal' (VII, 371) por não com por tar 
em sua comis são exe cu ti va núme ro sufi cien te de repre sen tan tes dos peque-
nos e médios pro du to res do inte rior, posicionou-se vee men te men te con trá rio 
à extin ção da autar quia, a seu ver, um órgão indis pen sá vel para pro te ger os 
peque nos e médios pro du to res do domí nio dos gran des comer cian tes cita di-
nos que con tro la vam a comer cia li za ção do sal (XIV, 539). Também tomou a 
pala vra para foca li zar a polí ti ca do Rio Grande do Norte (XIX, 47-49), onde 
defen deu sua ges tão à fren te da Prefeitura de Mossoró, tendo ainda envia do 
à Mesa da Assembléia diver sos reque ri men tos e indi ca ções 'solicitando ao 
Executivo a fei tu ra de obras e ser vi ços no inte rior de seu estado. Além disso, 
manifestou-se favo rá vel à vigên cia da Carta de 1937 duran te os tra ba lhos 
cons ti tuin tes e decla rou voto a favor do reque ri men to de Bernardes Filho 
(PR/MG), exi gin do do Poder Executivo maior publi ci da de e divul ga ção pré-
via da expe di ção de decretos-lei".

Sérgio Soares Braga
(In: Quem foi quem na Assembléia Constituinte de 1946:

um per fil socioe co nô mi co e regio nal da Constituinte de 1946)

"O PSD era a reu nião daque les que domi na vam a cida de há mui-
tos anos. Era, sobre tu do, a mági ca apa ri ção de Mota Neto - cujo pres tí-
gio, cuja força caris má ti ca, só vi igual anos depois, no plano nacio nal com 
Jânio Quadros e, no pro vin cia no, com Aluízio Alves. Mota Neto era uma 
coisa. O estou ro de todas as boia das.O indes cri tí vel. O fenô me no. Eu 
tinha a impres são de que ele vivia voan do do Rio para Mossoró e vice-
versa, tan tas vezes che ga va e tan tas vezes par tia. E só che ga va triun fal-
men te, entre ramos e hosa nas de Jerusalém libe ra da. Embiocava por 
Doze Anos, apa re cia na Paraíba. A mul ti dão cor ria a vê-lo, abraçá-lo, 
rasgá-lo. Havia gente que ras ga ra seus ter nos de tro pi cal, moças que só 
sos se ga vam depois de beijá-lo, meni nos que se escon diam nos bol sos de 
suas cal ças. Mota Neto era o car na val, o tro vão o rompe ferro, aqui lo 
que, depois, Romildo Gurgel defi ni ria como 'força da natureza'. Em 
torno dele, duzen tos cida dãos (....)".

Dorian Jorge Freire
 (Em Artigo publi ca do no jor nal O Mossoroense)

Ministro Vicente da Mota Neto
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"Papai foi uma pes soa obs ti na da, de espí ri to cari do so, fra ter no e soli-
dá rio. Um lega do que nos dei xou. Não fazia dis tin ção entre as clas ses sociais. 
Exemplo que pro cu ro seguir. Não desis tia jamais, tinha espí ri to de lide ran ça. 
Estava sem pre de bem com a vida. Na sua resi dên cia no Rio de Janeiro aco-
lhia a todos que o pro cu ra vam, inclu si ve, hos pe dan do os mais humil des. Foi 
um aglu ti na dor, um líder de mui tas clas ses, de sua famí lia e dos ami gos. Dele 
tenho boas lem bran ças que são lições de vida, pelo bom exem plo que dei xou 
para todos nós: ale gria, for ta le za, tra ba lho, soli da rie da de, ami za de. Tudo que 
fosse pos sí vel para pro pi ciar a feli ci da de das pes soas".

Eve Mota Gurgel
(filha)
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Romildo Fernandes Gurgel nas ceu em Natal (RN) no dia 
cinco de maio de 1927. Filho de Nisário Gurgel e Umbelina 
Fernandes Gurgel. Cursou o Primário, Ginasial e Científico 
no Colégio Marista da Capital poti guar. Fez facul da de de 
Direito em Maceió, Alagoas.

Desde cedo, reve lou gran de pen dor inte lec tual, pois, aos cator ze 
anos, já fala va bem a lín gua ingle sa, além de pro du zir ver sos e demons trar 
o seu talen to para a ati vi da de jor na lís ti ca. Comunicar-se em outro idio ma 
foi uma capa ci da de que desen vol veu em con ta to com os ame ri ca nos, na 
Rampa, no bair ro de Santos Reis, em plena Segunda Guerra Mundial. E 
logo esta ria tra ba lhan do, pri mei ro como tra du tor, depois como chefe do 
escri tó rio que os ame ri ca nos man ti nham no local. 

Em 1947, com ape nas 19 anos, já era dele ga do do Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Comerciários - IAPC. Foi nesse perío do de sua 
vida que Romildo Gurgel enve re dou pelo jor na lis mo e pas sou a tra ba lhar como 
reda tor e dire tor dos jor nais O Democrata e Jornal do Comércio, que exis ti ram 
por pouco tempo em Natal. Tamanho entu sias mo reve lou por esta pro fis são 
que logo esta ria tra ba lhan do em A República, órgão ofi cial do esta do, que viria 
a diri gir nos anos de 1944 a 1945.

Anos depois, foi para o Rio de Janeiro onde atuou com des ta que, 
como repór ter, nos jor nais Diário da Noite e na revis ta O Cruzeiro. 
Ganhou noto rie da de - sobre tu do nesse últi mo órgão, o mais impor tan te da 

Ministro Romildo Fernandes Gurgel
Presidente de 1962 a 1971
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*Romildo Gurgel
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cadeia Associada - por sua repor ta gem sobre uma índia cha ma da Diacuí 
cujo casa men to com o ser ta nis ta Aires da Cunha seria patro ci na do com 
estar da lha ço pela revis ta em que tra ba lha va. 

Romildo Gurgel deixa o Rio de Janeiro em 1956 e regres sa a Natal para 
diri gir a Delegacia do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Empregados 
em Transportes e Cargas - IAP TEC. Candidatou-se a depu ta do esta dual não 
con se guin do eleger-se. Foi secre tá rio de edu ca ção no gover no de Dinarte 
Mariz, que o nomeou minis tro do Tribunal de Contas do Estado. Logo se tor-
na ria pre si den te dessa Corte subs ti tuin do ao minis tro Mota Neto. Nesse cargo 
per ma ne ceu duran te 10 anos, com atua ção deci si va na defe sa do seu fun cio na-
men to atra vés da luta judi cial no STF. 

Antes de che gar ao Tribunal de Contas do Estado, Romildo Gurgel 
par ti ci pa ra tam bém de impor tan tes ati vi da des no âmbi to do ensi no supe-
rior. Teve impor tan te par ti ci pa ção na cria ção da Faculdade de Jornalismo 
do esta do (iní cio da déca da de 1960) e foi pro fes sor de Direito Financeiro 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Em 22 de março de 1957, casara-se com a senho ra Dulce Camboim Leitão, 
nas ci da em Caicó. Sobre o mari do, diz ela: "Romildo lutou muito pelo Tribunal de 
Contas do Estado por que tinha desen vol tu ra e inte li gên cia. Quando ele che gou a 
Natal, o gover na dor Aluízio Alves disse: 'você ganhou, e eu vou lhe dar todo o 
apoio'. É ver da de: ele dis po ni bi li zou o que foi neces sá rio para o fun cio na men to do 
Tribunal de Contas. Outra luta de Romildo foi con se guir o anti go pré dio da 
Assembléia Legislativa para ins ta lar o TCE". 

Homem de gran de cora gem pes soal, seus ami gos o des cre vem 
como alguém fiel tanto às ami za des como às ini mi za des. O fato é que 
Romildo Gurgel, dota do de um tem pe ra men to forte, teve vários desen ten-
di men tos com adver sá rios polí ti cos. Por outro lado, era um homem capaz 
de ges tos de altruís mo e gene ro si da de, como o que teve por um amigo seu, 
víti ma de grave aci den te e inca pa ci ta do para o tra ba lho duran te vários 
meses. Ajudou-o nas des pe sas médico-hospitalares e com uma pen são 
men sal, até que o amigo pudes se retor nar à ati vi da de, con for me se pode 
ler no ver be te a ele, Romildo Gurgel, no livro 400 Anos de Natal, (p. 669).

O escri tor e con se lhei ro do TCE, Valério Mesquita, que o conhe ceu 
de perto assim se refe re à figu ra do minis tro: "Dele sem pre se pode rá dizer 
a penúl ti ma pala vra, mas nunca a últi ma. Temperamento explo si vo, Romildo 
era um ver da dei ro vul cão. Lutou con tra gre gos e troia nos para con so li dar o 
Tribunal de Contas do Estado, nas ci do nos anos tur bu len tos das bata lhas 
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polí ti cas do 'verde' con tra o 'vermelho'. E como isso não bas tas se, Romildo 
efe tuou, com talen to e gênio e sem nau frá gio, a peri go sa tra ves sia da 
Revolução de 1964, sob a mira dos canhões cus pi do res de chum bo do 
General Meira Matos". E Valério Mesquita com ple ta a des cri ção: "Como 
uma sen ti ne la de resis tên cia, pas sa va o dia e a noite no QG do TCE pre pa-
ran do dos siês e rela tó rios, defendendo-se con tra tudo e con tra todos. Ao seu 
lado, o advo ga do Varela Barca empres ta va o bri lho de sua inte li gên cia".

Um dos tra ços mais for tes do ser polí ti co Romildo Gurgel era a  sua 
capa ci da de de expressar-se bem pelas pala vras. Falava bem e com "voz de 
tro vão". Jurandir Navarro, em seu livro Oradores do Rio Grande do Norte (2000, 
p. 655), refere-se a ele como sendo um ora dor que ficou na his tó ria do esta do: 
"O tempo pas sou, mas o nome do jovem ora dor atra ves sou gera ções. E fir-
mou-se nas lides jor na lís ti cas e nos emba tes de polí ti ca. Na impren sa, exibiu-
se no gêne ro polê mi co... con tra desa fe tos e adver sá rios polí ti cos. Granjeou 
admi ra ção a sua inte li gên cia. Ora usava diplo ma cia, ora inti mi da va opo si to res 
pelo tem pe ra men to rebel de".

Romildo Gurgel foi uma das figu ras mais rele van tes da his tó ria do 
Rio Grande do Norte e do TCE. Possuía uma inte li gên cia inco mum, pois 
encon tra va solu ções para todo tipo de pro ble ma que sur gis se. Mergulhava 
nas con tas e tex tos em busca das solu ções seja qual fosse a difi cul da de a ser 
supe ra da. E a des pei to de cons tan te men te às vol tas com pro ble mas de peso, 
pare cia estar sem pre em movi men to, como o des cre veu Valério Mesquita, 
que volta e meia encontrava-se com ele, "no cor re dor do pré dio do Tribunal, 
Romildo, sobre car re ga do de papéis...".

Em dis cur so pro fe ri do por oca sião da sole ni da de da mudan ça pro vi só-
ria da sede do Tribunal de Contas, em dezem bro de 1994, o já ex-presidente 
afir mou: "(...) este Tribunal foi uma con cep ção do sau do so sena dor Dinarte 
Mariz, no final do seu gover no, após uma cam pa nha extre ma men te radi cal, a 
mais radi cal da his tó ria do Rio Grande do Norte. Os par ti dos se digla dia ram 
de uma manei ra nunca vista e, no fogo des sas pai xões, sur giu a idéia do 
Tribunal de Contas. Nem bem o então gover na dor Dinarte Mariz se pro pu se-
ra criá-lo, a opo si ção come çou ime dia ta men te a exer cer um com ba te à tal idéia. 
O Tribunal gran jeou o con cei to de com pe tên cia e equi lí brio. Se aqui não exis-
tiam gran des juris tas, exis tiam pes soas de bom senso, de equi lí brio, que não 
com pro me tiam  a ins ti tui ção, e com muita von ta de de tra ba lhar e pro du zir. 
Aqui nesta sede do Tribunal, foram vivi dos momen tos dra má ti cos, de muita 
ten são, peri go e emo ção. O Tribunal muito deve a Aluízio Alves. Por aqui pas-
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sa ram os sonhos daque les que já se foram e os vul tos dos que ainda estão vivos 
e que aqui vive rão duran te muito tempo".

Romildo Gurgel mor reu no dia 31 de maio de 1995, São Paulo e foi 
sepul ta do no cemi té rio do Alecrim, em Natal.

De poi men to   

Do espa da chim das pala vras

"A inte li gên cia é, em últi ma aná li se,
a capa ci da de de adap ta ção". 

(Luís da Câmara Cascudo)

Do cur rí cu lo
Vamos recor dar aluno maris ta, bacha rel em Direito, jor na lis ta, (dire-

tor do jor nal O Democrata, do PSD, perió di co da época de Elói de Souza, 
depois Teodorico Bezerra; fun da dor do Jornal do Comércio de Natal; dire-
tor do Correio do Povo, reda tor do Diário de Notícias do Rio de Janeiro e 
da revis ta O Cruzeiro, den tre mui tos) ora dor memo rá vel, pro fes sor, 
empre sá rio, homem real men te múl ti plo.

Romildo Fernandes Gurgel. Difícil de ser enqua dra do, não ape nas 

59

Com a deci são do STF a paz che gou e o rela cio na men to entre os Poderes
marcou-se, desde então, pela cor dia li da de. Na foto, o presidente do TCE-RN, 
Romildo Gurgel, e o governador Aluízio Alves (os últi mos à direi ta)
recep cio nam o presidente do TCE-SP, Carvalho Pinto, (no cen tro da foto)
na com pa nhia de outras auto ri da des.
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pelos limi tes cor pó reos. Criativo, com pe ten te, efi cien te, bri lhan te, dis cu ti-
do, eis alguns adje ti vos que o qua li fi ca riam.

Tinha habi li da de, apti dão espe cial para des co brir talen tos e foco 
para incentivá-los a per ma ne cer no pódio.

De Opiniões 
Seus alu nos não o esque cem. "Nunca fina li zou aula sem aplau sos" - 

asse ve ra o pro fes sor e escri tor Lívio Oliveira, da União Brasileira dos 
Escritores. 

Aécio Emereciano, artis ta e seu amigo, pos sui outra ótica: "Era 
homem de solu ções rápi das e res pos tas pron tas dian te de qual quer pro ble-
ma sur gi do; pode ria redi gir manuais de auto-ajuda, pois tinha uma veia de 
pra ti ci da de dife ren cia da inex pli cá vel."

Laços afe ti vos e polí ti cos o uni ram ao sena dor Georgino Avelino, e 
foi um dos fun da do res das Rádios Cabugi e Brejuí de Currais Novos (de 
Tomás Salustino), além de dire tor de ambas.

Quando o conhe ci - após encontrá-lo cons tan te men te na nossa resi dên-
cia, amigo do meu pai - era dire tor do jor nal A República. Na qua li da de de revi-
sor, sendo eu menor, ganha va meio salá rio. Selecionou-me para redi gir colu na 
diá ria sobre músi ca popu lar bra si lei ra. Apreciava minha manei ra de escre ver; 
animava-me com elo gios, impul sio na va meu dese jo de ser alguém, mas não dei-
xa va de apon tar des li ze gra ma ti cal ou lapso na forma.

Foi um dos melho res mes tres da lín gua por tu gue sa e de lite ra tu ra com-
pa ra da que já encon trei. Espadachim de fra ses, garim pei ro de pala vras.

Detalhista extre ma do, suas des cri ções eram vivas, colo ri das. 
Marcaram época - mode los de reda ção - sua repor ta gem sobre roman ce do 
ser ta nis ta Ayres da Cunha com a índia Diacuí, e arti go acer ca do show de 
Frank Sinatra no Maracanã. Jóias de obser va ção e esti lo!...

Dificilmente alguém o suplan ta va na nar ra ti va de uma via gem, 
nacio nal ou inter na cio nal. 

A pai sa gem e os fatos eram trans mi ti dos com tin tas de tra gi co mé-
dia, encan tan do o audi tó rio.

(Na minha opi nião, riva li za va com o imor tal prof. Alvamar Furtado, 
ambos deli cio sos con ta do res de "cau sos"...)

De Qualidades & Discussões (I) 
Detestava o óbvio, admi ra va o iné di to, infor mal. Tinha ges tos de 
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muita cora gem.
Sua tra je tó ria exis ten cial foi difí cil, mas pon tea da - após bata lhas 

renhi das - por vitó rias mere ci das.
Uma luta cons tan te foi a busca do peso ideal. Como apre cia va boa 

cozi nha, tem pe ros exó ti cos, pra tos bem apre sen ta dos, o pra zer de se ali-
men tar, expe ri men tou e criou die tas novas, repe ti das atual men te nas revis-
tas, des co nhe cen do o inven tor.

Sendo conhe ci da, assis ti sua união com a jovem e boni ta Dulce 
Camboim Leitão, em março de 1957, a mulher de sua vida, mãe dos filhos 
Georgino, Romildo e Patrícia.

No casa men to de Patrícia - dinâ mi ca e ele gan te - o con vi te acei to 
para, com meu mari do Camilo Barreto, ter a honra de paraninfá-la.

Hoje, tes te mu nho o encan to e bele za de suas netas, Alessandra, 
gêmeas Isabela e Gabriela, Rebeca e Andréia, que seguem pela vida tri lhan-
do cami nho lumi no so da bon da de da avó e inte li gên cia do avô.

De Qualidades & Discussões (II) 
Um edu ca dor nato, foi secre tá rio de edu ca ção no gover no Dinarte 

Mariz, (época da fun da ção da Faculdade de Jornalismo); Delegado das 
Autarquias IAPC e IAPE TEC; minis tro/con se lhei ro do Tribunal de Contas 
do Estado e seu fun da dor; pre si den te por dez anos, instalando-o e logran do 
a égide de cre di bi li da de exis ten te desde déca das e que per ma ne ce até hoje.

Secretário em Brasília, no gover no José Agripino, Escritório de 
Representação do Estado do Rio Grande do Norte no Distrito Federal.

Empresário, foi fun da dor, com o irmão, Hemetério Gurgel, de 
Indústria de Confecções em Aracaju, Sergipe.

Diz o sócio e mano Hemetério, igual men te bri lhan te advo ga do e jor-
na lis ta, sobre o bio gra fa do: "Homem muito à fren te do seu tempo, pela voca-
ção polí ti ca e genia li da de nata. O Tribunal de Contas do RN deve sua exis-
tên cia a ele, pois foi fun da do no gover no Dinarte Mariz e fecha do no gover-
no Aluísio Alves. Reaberto após luta no Supremo. Romildo, após reinstalá-lo, 
demons trou ser um con ci lia dor e paci fi cis ta, pois enten deu as razões de 
Aluízio e foi dele um auxi liar incan sá vel, tra zen do para o Tribunal nomes 
hoje con sa gra dos como Múcio Vilar Ribeiro Dantas, Joanilo de Paula Rego, 
Mota Neto e Ticiano Duarte, que engran de ce ram com suas vidas e obras 
aque la ins ti tui ção jurí di ca". Desabafa ainda Hemetério: "Causa espé cie a 
ingra ti dão do Tribunal de Contas, que não deu nome de Romildo a nenhu-
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ma sala. Ele que tanto guer reou pela sua fun da ção e manu ten ção!..."

Verdades & Lendas 
  Existem estó rias bizar ras envol ven do sua ima gem; nar ra ti vas 

extra va gan tes; epo péias gro tes cas, que o teriam como per so na gem ou 
intér pre te prin ci pal.

Lendas que demons tram quão forte foi o impac to de sua figu ra ori-
gi nal, no mundo polí ti co/social da época.

Quem o conhe ceu jamais pode rá esque cer sua pre sen ça rui do sa e 
bona cho na e a atmos fe ra hip nó ti ca que a cer ca va.

À luz da psi ca ná li se, a expli ca ção lógi ca vem das carac te rís ti cas demons tra-
das por Romildo em seu papel típi co na terra, enquan to viveu. Algumas pes soas o 
relem bram, comen tan do: "Parecia um ser de outro pla ne ta!..."

Freud já dizia: "qual quer um que pare ce dife ren te dos demais, paga 
um preço muito alto..."

Finalizando... 
Vamos citar Josh Billings: "A vida não con sis te em ter boas car tas 

na mão, e sim em jogar bem as que se tem".
E São Francisco de Assis acres cen ta va: "Inicie por fazer o neces sá rio, em 

segui da o que é pos sí vel e, de repen te, você esta rá con se guin do o impos sí vel..."
Analisando Romildo, enten do que ele nem sem pre tinha azes, mas 

suas joga das eram tão auda cio sas, que logra va resul ta dos impen sá veis em 
ter mos de con quis tas.

E, sem se van glo riar, mas seguin do seu des ti no, suas ações bei ra vam 
o infi ni to, por que pen sa va gran de, sua mente pri vi le gia da bus can do a per-
fei ção, lá no hori zon te mági co das sen ten ças que escre vem a his tó ria do 
nosso esta do com a ben ção do amor...

Anna Maria Cascudo Barreto
   (Acadêmica, escri to ra)

 Natal, 4 de outu bro de 2006
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Aldo Medeiros é um dos pri mei ros ministros nomea dos pelo 
governador Dinarte de Medeiros Mariz para o Tribunal de 
Contas do Estado. Norte-rio-grandense de Acari, nas ceu 
aos três de junho de 1915. Esperidião Elói de Medeiros e 
Maria Eudóxia Dantas de Medeiros, seus pais, mudaram-se 

para a cida de de Caicó quan do ele tinha três meses de idade. Estudou as 
pri mei ras letras na cida de seri doen se e depois na capital do estado.

Não pos suía gra dua ção uni ver si tá ria. No entan to, foi lau rea do em 
diver sas oca siões por seus conhe ci men tos e con quis tas obti dos na uni ver-
si da de da vida. "Era um homem sim ples, culto, inte li gen te e apai xo na do 
por cine ma", assim o defi nem os que com ele con vi ve ram.

Na juven tu de fun dou um jor nal lite rá rio em Caicó. Entusiasmado 
por cine ma, tornou-se refe rên cia no estu do da cha ma da Sétima Arte. 
Comprava revis tas espe cia li za das sobre o assun to e as enco men da va aos 
ami gos via jan tes. "Estudou inglês para ler as revis tas escri tas nesse idio-
ma". Colecionava fil mes e publi ca ções espe cia li za das. Ao longo do tempo, 
cons truiu um dos mais expres si vos acer vos. 

Em 1943, casou-se, em Caicó, com a prima Maria Augusta Mariz de 
Medeiros, filha de Dinarte Mariz, do líder polí ti co da região, e Diva 
Wanderley Mariz. A ceri mô nia foi rea li za da na Matriz de Santana e con ce-
le bra da pelo Bispo de Caicó, Dom José Delgado, e pelo então Pe. Walfredo 
Gurgel. O casal não teve filhos.

Ministro Aldo Medeiros
Presidente em 1972 e tam bém em 1977
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Aldo Medeiros
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De tra di cio nal famí lia polí ti ca, não pode ria fugir à regra. Foi prefeito 
de Caicó em dois perío dos: 1943 a 1945 e 1948 a 1953. Presidiu o Diretório 
Municipal da UDN, na mesma cida de, de 1948 a 1950. Suas admi nis tra ções 
foram mar ca das pela preo cu pa ção que reve la va para com a edu ca ção e a 
saúde, sem, con tu do, se des cui dar das ques tões do homem do campo. 

Deu iní cio ao sanea men to bási co, à pavi men ta ção das pri mei ras 
ruas e do aces so às comu ni da des cir cun vi zi nhas do muni cí pio que admi-
nis tra va. Reformou e ampliou a praça da Liberdade (atual men te praça 
Dinarte Mariz). Impulsionou a eco no mia, sub si dian do a indús tria e o 
comér cio. Conscientizou a popu la ção sobre a impor tân cia da pre ser va ção 
dos valo res his tó ri cos, incen ti van do a cul tu ra da região.

Empreendedor, não recu sa va as ati vi da des exe cu ti vas. Exerceu des-
ta ca dos car gos em empre sas pri va das: dire tor comer cial e geren te da 
Exportadora Dinarte Mariz, pro du to ra e expor ta do ra de algo dão e de 
miné rio, de 1943 a 1955. Presidiu a Sociedade Mantenedora do Hospital de 
Caicó, em 1946. Em Natal, diri giu (1954 a 1960) a Rádio Nordeste, à época 
uma das mais impor tan tes emis so ras do estado. Em 1960, Aldo Medeiros 
é nomea do, pelo então governador Dinarte de Medeiros Mariz, ministro 
do Tribunal de Contas. Teve expres si va atua ção junto aos conselheiros e 
ser vi do res na luta para a rees tru tu ra ção do órgão. Eleito por seus pares, 
pre si diu o TCE em 1972 e, pos te rio men te, em 1977. 

Ao se apo sen tar do TCE, Aldo Medeiros que já havia pro mo vi do três 
fes ti vais esta duais de cine ma mudo ame ri ca no e o Festival Charles Chaplin, 
pas sou a se dedi car exclu si va men te à mais pra ze ro sa de suas ati vi da des. Foi 
o idea li za dor e pri mei ro dire tor da Cinemateca da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, tendo, inclu si ve, doado a ela parte do seu acer vo. 
Após o seu fale ci men to, a espo sa Maria Augusta Mariz de Medeiros com ple-
tou a doa ção, cum prin do assim a sua von ta de de dis po ni bi li zar, aos inte res-
sa dos, conhe ci men tos sobre uma das mais belas artes, o cine ma.

A Câmara Municipal de Caicó concedeu-lhe, em 1964, o títu lo de 
Cidadão Caicoense. 

No governo de José Cortez Pereira de Araújo (1971-1975), foram 
pres ta das home na gens ao ex-governador Alberto Maranhão, no seu 
cen te ná rio de nas ci men to. Criou-se, então, a Medalha do Mérito Alberto 
Maranhão a ser con ce di da a per so na li da des que se des ta ca ram no seg-
men to cul tu ral. Receberam a hon ra ria no ano da sua cria ção: Dalton 
Melo de Andrade, Paulo Pinheiro de Viveiros, Aldo Medeiros, Newton 
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Navarro, Augusto Severo Neto e Jayme Guimarães Wanderley. 
Aldo Medeiros fale ceu em Natal no dia 9 de dezem bro de 1984. 

Foi sepul ta do no cemi té rio da Saudade, no bair ro de Lagoa Nova, Natal. 
Os cai coen ses o home na gea ram, deno mi nan do com o seu nome uma de 
suas prin ci pais ruas da cida de que, um dia, o teve como pre fei to.
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A cida de do Açu foi o berço do con se lhei ro José Borges 
Montenegro que nas ce ra no seio de uma famí lia em que 
vários dos com po nen tes logra ram destacar-se na vida 
públi ca: o pai, Manoel de Melo Montenegro, foi pre fei-
to de Santana do Matos e depu ta do esta dual na época 

dos gover nos de José Augusto e Juvenal Lamartine. Três dos irmãos - 
Edgard Borges Montenegro, Nelson Borges Montenegro e João Batista 
Borges Montenegro - foram depu ta dos esta duais e pre fei tos na região 
do Vale do Açu. A mãe, dona Cândida Borges Montenegro, uma santa 
mulher. Foi bati za do por Monsenhor Júlio Alves Bezerra, Pároco do 
Açu, por 50 anos, figu ra admi rá vel de gran de sacer do te que dei xa ria 
mar cas inde lé veis na cida de, com o seu com por ta men to exem plar.

Os estu dos do meni no nas ci do a 28 de maio de 1925, após as pri-
mei ras letras em Açu, foram no Colégio Diocesano Santa Luzia, em 
Mossoró, e nos Colégios Americano Batista, Oswaldo Cruz, em Recife.

A vinda para o TCE   
A opção pelo estu do do Direito ocor re ria por quan to o meni no se 

sen tia atraí do por assun tos como filo so fia e liber da de do homem. E o des-
ti no natu ral seria a tra di cio nal Faculdade de Direito no Recife. Mas a con-
clu são do curso dá-se em Maceió (AL), onde rece beu diplo ma em 8 de 
dezem bro de 1956. Já em janei ro de 1957, seria nomea do Juiz Municipal de 
Ipanguaçu, pelo gover na dor da época, Dinarte Mariz. Mas Recife nova men-
te entra ria em seu rotei ro exis ten cial - e agora pro fis sio nal - e é para lá que 

Ministro José Borges Montenegro
Presidente em 1973
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Ministro José Borges Montenegro

retor na, sendo nomea do pro mo tor. Foram cerca de dois anos em cinco ou 
seis comar cas. Um dia esta va em audiên cia com o gover na dor Cid Sampaio, 
quan do entra na sala o mesmo Dinarte Mariz. Surpreso, inda ga ao gover na-
dor olhan do para o con ter râ neo: "o que ele está fazen do aqui? Ele vai ser vir 
ao Rio Grande do Norte sua terra".

E veio. Durante muito tempo tes te mu nha e par tí ci pa de toda a 
inten sa movi men ta ção que resul tou na impos si bi li da de de a Corte fun cio-
nar regu lar men te, não pôde pen sar em férias. Era um tempo, segun do ele 
pró prio admi tia, em que a ati vi da de do Tribunal tinha um quê de român ti-
co. José Borges Montenegro, que esta va no seu nas ce dou ro, lem bra bem 
daque les tem pos, e a evo ca ção chega a emocioná-lo. 

A pri mei ra reu nião, em que o assun to domi nan te foi a pró pria situa ção 
con fu sa de ins ta la ção, aca ba ria acon te cen do numa casa loca li za da na Rua Campos 
Sales, no Tirol. E con tou com ape nas cinco ministros. Uma sema na depois é que 
foram nomea dos Romildo Gurgel e Morton Mariz. Em meio ao clima tenso que, 
ultra pas san do os limi tes da nova Corte, reper cu tia na impren sa, Mota Neto - pre-
si den te elei to na pri mei ra ses são - passa a Presidência a Gurgel, que todos reco nhe-
ciam estar mais habi li ta do. E ocor reu então o fecha men to do Tribunal pelo gover-
na dor que suce de ra a Dinarte Mariz.

A evo ca ção chega a emo cio nar Montenegro que, con vo ca do por 
Mariz dei xa ra Recife para retor nar ao seu esta do. As ale ga ções que ense ja-
ram o ato todos sabem: a incons ti tu cio na li da de do ato de cria ção que pre-
ci sa va ser apro va do pela Assembléia. 

Para sur pre sa de todos autorizou-se o poli cia men to em fren te à sede 
do Tribunal. Montenegro lem bra que Oscar Nogueira ten tou entrar e não 
con sen ti ram. Que ele mesmo, ao ten tar apa nhar uns pro ces sos, foi impe di do. 
A polí cia que se pos ta ra osten si va men te em fren te à casa, arma da de fuzil, não 
dei xa va nin guém entrar. Os móveis do Tribunal foram reti ra dos. E não res-
tan do nada a fazer, fica ram todos aguar dan do. 

O Tribunal fecha do, ele deslocou-se com a famí lia para Ipanguaçu. A luta 
seria árdua até a rea ber tu ra da Corte de Contas do esta do. Passado algum tempo, 
um emis sá rio amigo levou a notí cia da vitó ria no Supremo, e José Borges 
Montenegro vol tou da fazen da às pres sas para a posse no TCE-RN.

O re co me ço com o aval do STF   
Antes de ser nor ma li za do o fun cio na men to do Tribunal, suas reu niões 

se davam na casa do minis tro Aldo Medeiros, onde se dis cu tia a situa ção, 

TCE50.indd   69TCE50.indd   69 6/9/2011   12:13:30 PM6/9/2011   12:13:30 PM



TCE conta sua história

70

como deviam os mem bros da Corte se com por tar dian te daque la rea li da de. A 
expec ta ti va era de que tudo se resol ves se na jus ti ça, na paz. Tendo o Supremo 
deci di do não havia mais como recor rer. E o TCE-RN passa a fun cio nar na 
Rua Seridó. Era uma casa com pou cos cômo dos e um pavi men to supe rior. 
As ses sões ocor riam aí, e os fun cio ná rios da admi nis tra ção tra ba lha vam na 
parte tér rea. O imó vel nem che gou a ser refor ma do. Arrumou-se um gabi ne-
te para o pre si den te no pri mei ro andar, mas os demais minis tros não dis pu-
nham dos seus pró prios. Acabavam se reu nin do infor mal men te num quar ti-
nho na depen dên cia da casa.

A esco lha de Romildo Gurgel para ocu par a Presidência, subs ti tuin-
do Mota Neto fora pro vi den cial: era um homem que tinha mais conhe ci-
men to, inclu si ve no Rio de Janeiro, que era o cen tro polí ti co e finan cei ro do 
país. Na seqüên cia foi o TCE rea ber to em novo ende re ço, na Av. Getúlio 
Vargas, onde era a anti ga sede da Assembléia Legislativa. 

José Borges Montenegro, que fora minis tro, já se apo sen ta ra, agora na 
con di ção de con se lhei ro, quan do o Tribunal pas sou a fun cio nar pro vi so ria men te 
na Cidade da Esperança, na Av. Interventor Mário Câmara. As visi tas, agora mais 
sen ti men tais - para rever velhos e novos ami gos - davam-se espo ra di ca men te. 
Mas, fun cio ná rio exem plar, acom pa nhou com emo ção e até uma ponta de orgu-
lho o retor no da Corte à Av. Getúlio Vargas, com a inau gu ra ção da nova sede. Na 
sole ni da de de inau gu ra ção reviu os con se lhei ros anti gos, apo sen ta dos e ati vos que 
pres ti gia ram o ato do governador da época, Garibaldi Alves Filho, des cer ran do a 
placa ante uma pla téia exul tan te.

Fa zen do es co la    
Hoje, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte conta com a 

Escola Prof. Severino Lopes, a desen vol ver um tra ba lho edu ca ti vo de gran de 
impor tân cia. No tempo do con se lhei ro José Borges Montenegro, a ação 
peda gó gi ca tinha até lan ces pito res cos. 

Segundo José Borges, naque le tempo dois con se lhei ros, um pro cu ra dor 
e três ou qua tro fun cio ná rios visi ta vam apro xi ma da men te sete muni cí pios, 
pólos de região, em deter mi na dos perío dos do ano. E se demo ra vam de três a 
qua tro dias em cada município-pólo, em con ta to com o pre fei to, verea do res e 
os ser vi do res da área con tá bil e admi nis tra ti va, ensi nan do - lite ral men te - como 
fazer a con ta bi li da de, como melhor apli car os recur sos. Não raro, ocor riam 
erros nas pres ta ções de con tas devi do à falta de conhe ci men to téc ni co. No seu 
perío do como pre si den te do TCE-RN (depois pre si din do sua Primeira 
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Câmara), desenvolveu-se um tra ba lho impor tan te de muita cons cien ti za ção, 
uma exce len te expe riên cia que o Tribunal apri mo ra ria até implan tar a Escola de 
Contas que pres ta um gran de ser vi ço à socie da de. O pro fes sor Carlos Gomes 
minis tra va aulas para os verea do res e pre fei tos. E tam bém o pro fes sor Severino 
Lopes; o pro cu ra dor Múcio Vilar Ribeiro Dantas, o con se lhei ro Oscar Nogueira, 
den tre outros.

Dessas figu ras uma é evo ca da com muito cari nho por Montenegro: a de 
Severino Lopes. Um gran de estu dio so cujo tra ba lho foi de extre ma uti li da de aos 
con se lhei ros. Todos tro ca vam idéias com ele. E não eram pou cos os que a ele 
recor riam. Por isto reco nhe ce como das mais jus tas a home na gem que rece beu 
do Tribunal, tendo o nome apos to à Escola de Contas do TCU.

Hoje, com os rigo res da Lei de Responsabilidade Fiscal, o con se lhei-
ro Borges Montenegro con si de ra que as obri ga ções con tá beis se cum prem 
mais facil men te. Na minha época, diz ele, pedi mos inter ven ção em sete 
muni cí pios. Agimos com rigor e zelo. O Tribunal orien ta va, mas não admi-
tia erros. A ins pe ção era feita de qua tro em qua tro meses, "in loco". O 
obje ti vo não era punir, mas orien tar. Ensinar a pres tar con tas, salvo àque les 
que come tiam des vio de dinhei ro públi co.

Com sere ni da de José Borges Montenegro defi ne o amor ao Tribunal numa 
frase: “Eu gosto muito do Tribunal. Tenho muito amor pelo Tribunal. Lá 
era como se fosse a exten são da minha pró pria casa. Lá vivi os melho res 
tem pos da minha vida pro fis sio nal”.

O con se lhei ro fale ceu em Natal, no Hospital São Lucas, no dia 
13/01/08. O corpo foi vela do no Plenário da Corte de Contas e foi sepul-
ta do no Cemitário Morada da Paz 
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A deci são da famí lia de que, à medi da que cres ces sem, os 
irmãos deve riam se des lo car da peque ni na cida de de 
Pereiro, no Ceará (ali, bem na fron tei ra com o Rio Grande 
do Norte) para Natal ou Rio de Janeiro, a fim de viver com 
outros fami lia res resi den tes nes sas duas cida des, foi fun da-

men tal na vida de Oscar Nogueira. Décimo filho de um total de onze, nas-
ci dos do casal Tercina Nogueira Fernandes e Christalino Fernandes de 
Queiroz, ele esta va no grupo de rema nes cen tes quan do, fale ci do o pai, vie-
ram todos morar na pri mei ra das duas cida des, em novem bro de 1937. 

Na capi tal poti guar fixa ram resi dên cia segui da men te nos bair ros do 
Tirol, Barro Vermelho e no cen tro da cida de. E o meni no logo esta ria 
fami lia ri za do com a vida da capi tal, con vi ven do com os cole gas do Colégio 
Marista e, depois, do Ateneu, do Sete de Setembro e, nova men te, do 
Ateneu, onde rea li zou os seus estu dos. Neste últi mo, espé cie de uni ver si-
da de da época, por con tar no seu qua dro docen te com os mais expres si vos 
inte lec tuais poti gua res, ele ter mi nou o cole gial. 

Um lance de cora gem do primo Hemetério Fernandes de Queiroz, 
chefe da famí lia e advo ga do, cui da ria de faci li tar as coi sas. Ao com prar o 
Ginásio Sete de Setembro, soli ci tou a cola bo ra ção do irmão mais velho de 
Oscar, Francisco Nogueira Fernandes, e a sua pró pria, para con du zir a 
admi nis tra ção da esco la recém-adquirida. Foi o seu pri mei ro empre go. 
Nessa esco la tra ba lhou nada menos que quin ze anos: de 1943 a 1968. 
Tendo conhe ci do a futu ra advo ga da Hebe Marinho, no Colégio Sete de 
Setembro, come çou em 1947 um namo ro de que resul tou o casa men to 
após quase dez anos. 

No Colégio adqui ri do por seu primo, exer ce ria varia das fun ções. Foi 

Ministro Oscar Nogueira Fernandes
Presidente em 1974
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secre tá rio, tesou rei ro, pro fes sor e des por tis ta. E até ensi na va dese nho. 
Naquela época, como em Natal só exis tiam dois cur sos supe rio res, 
Farmácia e Odontologia, Oscar, porque optou por Direito, teve de se des-
lo car para Maceió/AL, onde se for mou.

Após ter mi nar o curso de Direito em 1955, exer ceu os car gos de 
procurador jurídico do DER-RN e depois de Juiz Municipal (hoje Juiz de 
Pequenas Causas) de Natal. 

Em 1961, foi nomea do pelo governador Dinarte Mariz para o 
cargo de ministro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 
Norte. Foi tam bém pro fes sor de Direito Municipal e de Direito 
Constitucional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  A 
apo sen ta do ria, já na con di ção de conselheiro, ocor re reu em 1988. Em 
1990, a de pro fes sor. E Oscar Nogueira pas sou às sin ge las fun ções de 
mar ce nei ro, pes ca dor e cul ti va dor de plan tas.  

 
TCE: lance a lance  

Do grupo de ministros do Tribunal de Contas nomea dos pelo 
governador Dinarte Mariz, Oscar Nogueira, advo ga do, pro fes sor uni ver-
si tá rio e ex-presidente do TCE, é um que pode falar, lance a lance, de 
pra ti ca men te meta de dos quase 50 anos da ins ti tui ção. 

Ele tem muito vivos na memó ria os lan ces de cria ção e a tumul tuá-
ria fase ini cial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte 
que, cria do e ins ta la do no gover no de Dinarte Mariz, fun cio nou por um 
curto perío do naque le ende re ço da Av. Campos Sales. Recorda a inter rup-
ção ocor ri da no iní cio do gover no de Aluízio Alves. A Corte de Contas 
teve suas ati vi da des inter rom pi das por conta de uma limi nar con ce di da 
pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Vitor Nunes Leal, que sus pen-
dia suas ati vi da des até o jul ga men to final de uma ação ordi ná ria movi da 
por um "zelo so" fun cio ná rio, que con si de ra va o órgão des ne ces sá rio, dis-
pen dio so e incons ti tu cio nal.

A des pei to do cará ter da limi nar, esta be le cen do a sua apli ca ção ape-
nas quan to à inter rup ção das ati vi da des, por deter mi na ção gover na men tal, 
toda a mobí lia e docu men tos foram reti ra dos e o pré dio foi fecha do. O 
mobi liá rio foi expos to no hall do Palácio do Governo. Os ministros fica-
ram impos si bi li ta dos de tra ba lhar. A bata lha para pro var a cons ti tu cio na li-
da de do Tribunal de Contas peran te o STF iniciou-se ime dia ta men te e, ao 
final de seis meses, o STF enten deu que sua cria ção era cons ti tu cio nal e 

TCE50.indd   74TCE50.indd   74 6/9/2011   12:13:31 PM6/9/2011   12:13:31 PM



Ministro Oscar Nogueira Fernandes

75

auto ri zou seu ime dia to fun cio na men to. As ati vi da des come ça ram sem que 
a casa dis pu ses se sequer de orça men to.

As mar cas do radi ca lis mo polí ti co have riam de per ma ne cer duran te 
um tempo ainda, com fecha men to da Assembléia Legislativa e outras ati-
tu des do Executivo que con tra ria vam o bom senso, con sa gran do aque la 
ati tu de. Por algum tempo, os tra ba lhos de aná li se das con tas do governo 
foram osten si va men te igno ra dos.

Superada a fase de gran de ten são, o sis te ma de aná li se de con tas 
tomou o seu curso natu ral cum prin do uma roti na que, em mui tos aspec tos, 
se man tém. Os pro ces sos enca mi nha dos ao Tribunal de Contas eram pri-
mei ra men te ana li sa dos pelo pes soal téc ni co e, em segui da, sub me ti dos à 
apre cia ção da Procuradoria de Contas, após o que eram enca mi nha dos aos 
ministros, por dis tri bui ção, para voto e deli be ra ção em ple ná rio.

No iní cio, o Tribunal de Contas tra ba lha va com duas Câmaras, a 
Câmara de Administração Indireta e a Câmara de Recursos Fiscais. Esta 
últi ma logo foi extin ta, sendo subs ti tuí da pela Câmara de Fiscalização 
Municipal. O núme ro de ser vi do res era peque no. Contavam-se nos dedos 
os pre fei tos que tinham curso supe rior. 

O tra ba lho era muito di fí cil   
Mas gra da ti va men te foram intro du zi das for mas de aprimorá-lo, 

faci li tan do a sua exe cu ção. Era pre ci so orien tar os prefeitos e vereadores 
de como deve riam ser con du zi das as con tas do muni cí pio. Foi ins ti tuí do, 
por exem plo, o recur so da veri fi ca ção “in loco”, nomea da men te, da admi-
nis tra ção muni ci pal. Para oti mi zar a uti li za ção desse recur so, o Tribunal de 
Contas ins ti tuiu o pro gra ma auditagem-escola. O estado foi divi di do em 
várias regiões e, por deter mi na do perío do, uma equi pe de ins pe to res, 
orien ta do res e pales tran tes visi ta va os muni cí pios de uma região. 

Assim, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte 
pas sou a exer cer tam bém uma fun ção peda gó gi ca, além de sua fun ção fis-
ca li za do ra. Fazia-se a fis ca li za ção e, ao mesmo tempo, ensinava-se a manei-
ra cor re ta de admi nis trar. Com isso, o sis te ma melho rou muito. O pro je to, 
como lem bra, foi mode lo para outros Tribunais.

O tempo da co lhei ta  
Espectador pri vi le gia do e co-participante da dura fase ini cial, Oscar 

Nogueira olha a tra je tó ria do TCU com a tran qüi li da de de quem sabia que, a 
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des pei to de toda a dura bata lha ini cial, a Corte não ape nas sobre vi ve ria, como 
have ria de se tor nar refe rên cia na fis ca li za ção das con tas públi cas no estado.

Para quem viven ciou as difi cul da des ini ciais, é gran de o con ten ta-
men to de poder pre sen ciar as con quis tas hoje veri fi ca das. Por isto, Oscar 
Nogueira faz ques tão de assi na lar o seu con ten ta men to por ver o Tribunal 
tão bem ins ta la do nos dias de hoje. Não esque ce, ainda assim, as anti gas 
ins ta la ções e, com gran de nos tal gia, evoca os cole gas em cuja com pa nhia 
divi diu apreen sões, expec ta ti vas e muito, muito tra ba lho.

Tendo o cui da do de relem brar aque la equi pe ini cial, dos sete 
nomea dos pelo gover na dor Mariz e da qual fazia parte, men cio na com 
cari nho os nomes de José Varela, Ulisses Potiguar, Manoel de Brito, 
Genibaldo Barros, Haroldo Bezerra, José Fernandes, Vauban Farias, Hélio 
Nelson, Manoel Benício, José Vinício, José Petronilo, Paulo Gonçalves, 
José Gobat, Antônio Câmara, Nélio Dias, Getúlio Nóbrega e Alcimar 
Torquato. E os pro cu ra do res Múcio Ribeiro Dantas, Edgar Schmidt, Assis 
Fernandes, Maria Bandeira e Rômulo Wanderley; os audi to res Aécio 
Emerenciano, Adélia Arruda e Sanderson Negreiros, e os fun cio ná rios 
Severino Lopes, Arnaldo, Branquinha, Tareja, Luzardo, Iara, Domicina, 
Ivanize, Tereza e Zé Maria, assi na lan do que man te ve com todos exce len tes 
rela ções e fazen do ques tão de se peni ten ciar pelas pos sí veis omis sões.

A cren ça na fis ca li za ção  
Para Oscar Nogueira, a des pei to do notá vel tra ba lho de divul ga ção das 

ações do TCE, ele deve ria ser melhor conhe ci do pela popu la ção. E lamen ta 
haver ainda tan tas pes soas que des co nhe cem seu impor tan te papel. O 
Tribunal de Contas - lem bra - é um poten te ini bi dor de inten ções escu sas por 
parte de admi nis tra do res do erá rio. Integrado por ser vi do res da maior com-
pe tên cia e ido nei da de, zela pelo patri mô nio públi co.

Crê, igual men te, na opor tu ni da de de se pro ce der a algu mas mudan-
ças no fun cio na men to do Tribunal, visan do a oti mi zar as suas ações. Que 
a esco lha do seu corpo deli be ra ti vo - aten di dos aque les requi si tos tra di cio-
nais de repu ta ção ili ba da, curso supe rior em Direito, Administração 
Pública, Ciências Contábeis e Economia - possa se dar, quem sabe, 
median te con cur so públi co.

Tratando-se espe ci fi ca men te da sua ges tão, Oscar Nogueira lem-
bra que, no ano de 1974, foram cria dos alguns órgãos auxi lia res para 
faci li tar o tra ba lho do Tribunal, tais como o Centro de Estudos e 
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Aperfeiçoamento do Pessoal do TCE-RN e a Comissão Técnico-
Jurídica, cons ti tuí da por advo ga dos, enge nhei ros e eco no mis tas. Foi 
tam bém ins ti tuí do o pro gra ma de auditagem-escola, a Revista do 
Tribunal, com fei ção mais dou tri ná ria e peda gó gi ca, e o Boletim do 
Tribunal, de cunho mais infor ma ti vo. Além disso, lem bra com entu sias-
mo que foi reor ga ni za da a biblio te ca, que esta va fecha da, e cria da a 
Associação dos Servidores.

Ministro Oscar Nogueira Fernandes
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U m ser ta ne jo manso e firme. Um se ri doen se so li dá rio cujos 
ges tos eram re co nhe ci dos até pelos ad ver sá rios po lí ti cos. 
Assim foi Mor ton Mariz de Faria, que  nas ceu a 02 de 
junho de 1917 na Fa zen da So li dão, mu ni cí pio de Serra 
Negra do Norte. Era pri mo gê ni to do casal Nel son New ton 

de Faria e Pau li na En grá cia Mariz de Faria. 
Co me çou a es tu dar  na pró pria fa zen da em que nas ceu, pro prie da de 

de seu pai Nel son New ton de Faria (pos te rior men te per ten cen te ao líder 
Di nar te Mariz), e de pois fre qüen tou es co la em Serra Negra. Vindo para 
Natal, es tu dou no Edu can dá rio Pedro II, pro sse guin do no curso se cun dá-
rio e pre pa ra tó rio no Ma ris ta e Athe neu Norte-rio-grandense, em Natal, e, 
em se gui da, no Ame ri ca no Ba tis ta de Re ci fe. Nesta ci da de, ini ciou o curso 
ju rí di co em 1935, mas, por conta da ins ta bi li da de po lí ti ca do país e por falta 
de es tí mu lo, sus pen deu o curso e ini ciou o es tu do de odon to lo gia na Fa-
cul da de de For ta le za (CE), concluindo-o em 1938.

Re tor nan do para seu es ta do, fixou-se ini cial men te em An gi cos, co-
me çan do ali sua vida pro fis sio nal, enamorando-se e logo se ca san do com 
Lucy Pe rei ra, filha de Bal ta zar Pe rei ra, chefe po lí ti co local. Desse ma tri mô-
nio ti ve ram uma só filha: Pau li na Maria Pe rei ra Mariz.  Viúvo  de Lucy, 
Mor ton Mariz casou-se com a mos so roen se Fran cis ca Sali Pa ra guai de Faria, 
filha de Pedro Pa ra guai e Ce cí lia Souto Pa ra guai. Desse ca sa men to são os 
fi lhos: Wilma Maria de Faria (atual go ver na do ra do es ta do), New ton Nel son 
de Faria e Nel son New ton de Faria (gê meos), Rui Al ber to de Faria, Fá ti ma 

Ministro Morton Mariz de Faria
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Ministro Morton Mariz de Faria
Presidente em 1975
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Maria de Faria, Car los Al ber to de Faria e Fer nan do An tô nio de Faria.
Como cirurgião-dentista, Mor ton Mariz exer ceu sua pro fis são em vá-

rias ci da des do in te rior do es ta do, além de An gi cos: Caicó, Serra Negra, Jar-
dim de Pi ra nhas, Ju cu ru tu, Mos so ró, Areia Bran ca, Pau dos Fer ros, Patu e 
Por ta le gre, go zan do con cei to e res pei ta bi li da de entre seus co le gas e clien tes, 
dei xan do, nes ses lu ga res, um gran de nú me ro de ami gos. 

Na dé ca da de 50, já re si din do em Caicó, en fren tan do gran des di fi cul-
da des, so bre tu do pela dis tân cia - além, é claro, pela fa mí lia já nu me ro sa - con-
se guiu vol tar à Fa cul da de de Di rei to de Re ci fe, cur san do o res tan te das dis-
ci pli nas, com gran des in ter va los, até bacharelar-se em 1962. Como aca dê mi-
co, pôde exer cer o cargo de Pro mo tor Subs ti tu to nas Co mar cas de Ju cu ru tu, 
Serra Negra e Caicó, no pe río do de 1958 a 1960. 

No íni cio dos anos 60, fixou re si dên cia em Natal, onde man te ve con-
sul tó rio odon to ló gi co no Gran de Ponto, cen tro da ci da de. Aqui, como em 
ou tras ci da des, cul ti vou ami za des du ra dou ras.

Em 1961, foi no mea do mi nis tro do Tri bu nal de Con tas do Es ta do 
do Rio Gran de do Norte, tendo ali exer ci do a Pre si dên cia das Câ ma ras de 
Re cur sos Fi nan cei ros e de Con tas Mu ni ci pais. Foi vice-presidente e pre si-
den te do Tri bu nal além de ter re pre sen ta do a Ins ti tui ção em vá rios con-
gres sos rea li za dos em di ver sos es ta dos do país. 

Mor reu  em  13 de no vem bro de 1976, com 59 anos de idade, ví-
ti ma de cân cer, dei xan do  um exem plo de pai ex tre mo so, homem de di-
ca do ao que fazia, pa cien te e so li dá rio. Se gun do Ad ju to Dias: "pa ga va 
para fazer favor". Calmo e pa cien te não abri ga va ódio em seu co ra ção. 
Era, como dizia Os wal do La mar ti ne em seu texo numa ho me na gem à 
fa mí lia Mariz-Faria: manso, de sa som bra do, de pouca fala, tí mi do, dis traí-
do, mas ex tre ma men te in te li gen te. Sua me mó ria é, por isto, per ma nen te-
men te re ve ren cia da pelos fi lhos: 

"Guar do do meu pai a lem bran ça de um homem que amou a todos 
nós, que so bre vi veu a inú me ras di fi cul da des de um tempo ra di cal na po lí-
ti ca para edu car a sua fa mí lia, dei xan do um exem plo de pro fun da dig ni da-
de que le va mos a todos os nos sos fi lhos, netos de Mor ton Mariz."

Wilma de Faria

"O meu pai era um homem de ex tre ma pa ciên cia, de gran de sa be do ria. 
Não pre ci sa va al te rar a voz para de mons trar sua au to ri da de. Era um so li dá rio, 
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capaz de ges tos sim ples como sim ples ele era por es sên cia. Guar do dele os 
me lho res exem plos que, ao longo da vida, pro cu ro con ser var e re pe tir".

Car los Faria

"Nós, os fi lhos mais ve lhos, sen ti mos um pouco mais do que meu 
pai so freu no auge do ra di ca lis mo po lí ti co no Rio Gran de do Norte. Mas 
nada lhe tirou a sen si bi li da de, o tem pe ra men to afá vel, cor dial, e o gran de 
exem plo de pai e amigo que nos dei xou."

New ton Nel son

"O meu pai, Mor ton Mariz, foi um homem de di ca do à sua fa mí lia 
e amigo dos seus ami gos. Era um au tên ti co se ri doen se. Ge ne ro so e al ti vo. 
Tra ba lha dor e ho nes to. Sua vida nos or gu lha, e o seu exem plo move a cada 
um de nós que ti ve mos a ale gria de com ele con vi ver". 

Rui Faria
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Lindalva Torquato Fernandes
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Ministra Lindalva Torquato Fernandes
Presidente em 1978

Lin dal va Tor qua to Fer nan des nas ceu em 25 de maio de 1923, 
em Luiz Gomes, no Alto Oeste po ti guar, na di vi sa entre 
os es ta dos do Rio Gran de do Norte, da Pa raí ba e do Ceará. 
Sua his tó ria de vida levou-a a ser a pri mei ra mu lher do Rio 
Gran de do Norte a ocu par o cargo de Mi nis tra do Tri bu-

nal de Con tas do Es ta do, no ano de 1960. Lin dal va é a se gun da dos onze 
fi lhos que nas ce ram do pri mei ro ma tri mô nio de Gau dên cio Tor qua to do 
Rego com D. Maria Alves de Fi guei re do, ocor ri do no ano de 1919, na-
que le mu ni cí pio.

Aos vinte anos de idade, casou-se com José Fer nan des de Melo, o 
"mé di co dos po bres mais po bres de Pau dos Fer ros". Ela di vi diu sua vida 
entre a fa mí lia e a po lí ti ca. No ano de 1955, foi elei ta de pu ta da es ta dual, aos 
trin ta anos de idade, sendo a se gun da mu lher a ocu par uma ca dei ra na As-
sem bléia Le gis la ti va do RN. Em 1960, foi no mea da Mi nis tra do Tri bu nal de 
Con tas do Es ta do. Foi a pri mei ra mu lher a in te grar a Corte de Con tas, 
tendo-a pre si di do por duas vezes.

Sônia Maria Fer nan des Fer rei ra, es cri to ra e filha de Lin dal va Tor qua-
to Fer nan des, em seu livro Rose La Fran ce, des cre ve a tra je tó ria de vida desta 
ilus tre mu lher nor des ti na, mãe de seis fi lhos. A vida pes soal e po lí ti ca de 
Lin dal va têm como pano de fundo os cos tu mes da época, a cul tu ra po lí ti-
ca, a vida rural, a cu li ná ria nor des ti na, as sin gu la ri da des pro vin cia nas das 
es tó rias de Tran co so, dos jogos de pe te ca e pião, das pipas, do medo dos 
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can ga cei ros, a Igre ja Ma triz, a banda de mú si ca nas ruas.
A rica bio gra fia es cri ta pela filha se de sen ro la numa cons tan te e ca-

lo ro sa re fe rên cia à fa mí lia, aos ir mãos e aos ami gos, pa râ me tro para a iden-
ti da de da per so na li da de de Lin dal va. Seus atos, guia dos sem pre pelo equi-
lí brio entre a razão e o co ra ção. Mu lher que lutou pela causa fe mi ni na, que 
foi "fe mi nis ta sem ter car tei ri nha”, pela am pli tu de de suas ações como re-
pre sen tan te do povo.

As ques tões do povo nor des ti no, como não podia dei xar de ser, nor-
teiam a his tó ria da mãe e po lí ti ca Lin dal va. "Ao es cre ver sobre essa mu lher 
sin gu lar, três ob je ti vos ficam evi den cia dos", diz a filha bió gra fa: "des cre ver 
a tra je tó ria hu ma na de Lin dal va como uma vida de gran de sig ni fi ca do para 
o seu grupo fa mi liar; con tex tua li zar o mundo da vida co ti dia na de uma parte 
do Bra sil que sem pre foi apre sen ta da pelo seu lado fol cló ri co ou pelo seu 
lado trá gi co es tig ma ti za do, até hoje, pela seca, a fome e a mi sé ria dela de-
cor ren tes; e, por fim, a in di fe ren ça pre con cei tuo sa que im pe ra sobre re giões 
como o nor des te, onde as ma ni fes ta ções cul tu rais não re ce bem o mesmo 
valor e olhar que as do resto do país".

Para es cre ver a bio gra fia da mãe, Sônia bus cou a lí ri ca au ten ti ci da de 
do re gis tro oral, ten tan do res ga tar sua me mó ria atra vés de lem bran ças de 
pes soas li ga das a ela. Era ainda jovem quan do sua mãe fa le ceu e ficou a seu 
cargo a cria ção dos ir mãos e as ta re fas da casa. "Pro cu ra mos res ga tar a 
me mó ria de Lin dal va Tor qua to, co lhen do, ini cial men te, lem bran ças de pes-
soas li ga das a ela. Conta Luís, irmão da bio ga fa da, que ela era moça bo ni ta, 
e os seus pre ten den tes eram mui tos. Ape sar disso, ela tinha medo de casar 
com um fa zen dei ro in cul to e, como sua mãe (dela, Lin dal va), ter mui tos 
fi lhos e morar para sem pre no mesmo lu ga re jo. Como tinha mo ra do no 
in ter na to em Mos so ró e ia sem pre às ci da des de Ca ja zei ras, For ta le za e 
Re ci fe, Lin dal va já co nhe cia a cul tu ra ur ba na.

Nada a atraía na cul tu ra rural, por isso tan tos so nhos e in quie ta ções. 
Tinha "corpo ar re don da do, com cur vas que agra da vam aos seus ad mi ra do-
res e, ao mesmo tempo, que a dei xa vam abor re ci da e in con for ma da", re la-
ta Sônia. Era vai do sa, in te li gen te e gen til, com fama de ser rica e bo ni ta, a 
ponto de haver dei xa do em Mos so ró um ad mi ra dor com veia poé ti ca que 
lhe de di cou um poema, cujo mote era: "na rua Dio ní sio Fil guei ra, mora a 
deusa da be le za".

Em 1942, Lin dal va co nhe ceu o dou tor José Fer nan des, "mon ta do a 
ca va lo, ves tin do farda de ofi cial do Exér ci to (NPOR)", por oca sião da missa 
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de pri mei ro ani ver sá rio de sua mãe. Oca sião em que todos re ti ra riam o luto 
de um ano por sua morte. Seis meses de pois, Lin dal va e José Fer nan des 
fi ca ram noi vos, casando-se em ou tu bro de 1943. Sua vida de ca sa da sem pre 
os ci lou entre o de se jo de ser boa mãe e es po sa e uma vida so cial e po li ti-
ca men te ativa.

Em 1960, foi no mea da mi nis tra do Tri bu nal de Con tas do Es ta-
do. "O Tri bu nal de Con tas incorporou-se vis ce ral men te na pele da que-
la jovem mu lher. Os co le gas eram como seus ir mãos; os fun cio ná rios, 
seus ami gos. Preocupava-se com todos, com a sorte do menor ao mais 
gra dua do. Era aque la mesma so li da rie da de antes exer ci da na que ri da e 
ar cai ca ci da de de onde viera".

Nos anos fi nais de sua vida, Lin dal va so fria do co ra ção. Seu pri-
mei ro en far te ocor reu por oca sião da vi si ta do então pre si den te da Re-
pú bli ca, José Sar ney, a Pau dos Fer ros. O se gun do foi em Sal va dor (BA), 
fruto do des cui do com a ali men ta ção: "Mais uma vez, o não-cuidado 
com a ali men ta ção, fun da men tal para um corpo e vida sau dá veis...". O 
fes ti vo mês de junho foi mar ca do pelo fa le ci men to da ilus tre mu lher, 
que mor reu ví ti ma de um en far to ful mi nan te. "Assim foi a morte e a 
vida da minha mãe, como eu a vi, como eu a senti, como eu a vivi...". 
Lin dal va fa le ceu no dia 27 de junho de 1996. Foi se pul ta da no ce mi té rio 
Mo ra da da Paz, Natal (RN).

Sobre ela, disse Aécio Au gus to Eme ren cia no: "Foi uma mu lher exem-
plar como filha, es po sa, mãe e po lí ti ca. Foi de pu ta da es ta dual (1954-1958), 
com dig ni da de, sem per der a pe cu lia ri da de de ser po lí ti ca ha bi li do sa. Como 
ma gis tra da, jul gou, nesta Corte, com isen ção, dei xan do um marco, um exem-
plo. Foi a pri mei ra mu lher al ça da à pre si dên cia do Tri bu nal de Con tas, con-
firmando-se como boa ad mi nis tra do ra. Todas as eta pas de sua vida foram 
de sem pe nha das bem"; en quan to José Pe tro ni lo Fer nan des: "Du ran te o tempo 
dela como con se lhei ra do TCE, soube hon rar com dig ni da de o cargo que foi 
in ves ti da de con se lhei ra deste Pre tó rio, acres cen tan do que era uma pes soa 
al ta men te edu ca da, de um tra ta men to exem plar ao hu mil de e ao mais alto 
grau. Acho que em todos os sen ti dos foi uma gran de perda".
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Múcio Vilar Ri bei ro Dan tas nas ceu em 30.08.1925, em 
Mos so ró, filho de José Ri bei ro Dan tas e He le na Vilar 
Ri bei ro Dan tas. O pai tra ba lha va numa em pre sa al go-
doei ra e, por causa disso, via ja va por vá rias das fi liais, 
como a da ci da de oes ta na, onde nas ceu, ou a de Re ci fe, 

Per nam bu co, onde pas sou parte da in fân cia.
Lei tu ra e ma te má ti ca não che ga vam a ser ta re fas mo nó to nas para o 

me ni no Múcio que es tu dou no Co lé gio Santo An tô nio, Ma ris ta de Natal, 
e no Athe neu Norte-rio-grandense, no qual de pois seria pro fes sor. Fa la va 
algum in glês, tendo sido seu pri mei ro em pre go em Par na mi rim Field, com 
os ame ri ca nos, na época da II Guer ra.

Fez o Curso de Pre pa ra ção de Ofi ciais da Re ser va (NPOR), sendo 
apro va do em pri mei ro lugar, em 1946, e con cluiu como lau rea do de sua 
turma, re ce ben do a es pa da de 2.° Te nen te (R/2).

Por essa época, o pen dor para o cál cu lo levou-o a pres tar ves ti bu lar 
para en ge nha ria, em Re ci fe, curso que che gou a fazer du ran te mais de um 
se mes tre, e de pois dei xou por que, ape sar das ex ce len tes notas que cos tu-
ma va obter, era pés si mo em de se nho. Uma ci ga na leu-lhe a mão e disse que 
seu fu tu ro es ta va na ad vo ca cia. Pres tou ves ti bu lar para a tra di cio nal Fa cul-
da de de Di rei to do Re ci fe, sendo apro va do num dos pri mei ros lu ga res. 
En con tra ra sua vo ca ção.

Ainda assim, esse es tu dan te mul ti ta len to so, que já tinha a marca de 

O Ministro-procurador Múcio Vilar Ribeiro Dantas

TCE50.indd   87TCE50.indd   87 6/9/2011   12:13:34 PM6/9/2011   12:13:34 PM



TCE conta sua história

88

quem gosta de fazer mui tas coi sas ao mesmo tempo, con cluiu o curso de 
Ciên cias Con tá beis em 1947.

A morte do pai in ter rom peu seus es tu dos na ca pi tal per nam bu ca na, 
onde mo ra va em pen sões, como era comum aos es tu dan tes po bres como 
ele. Teve de vol tar para o Rio Gran de do Norte, para tocar o Timbó, a fa-
zen da da fa mí lia em Ceará-Mirim, já que o irmão mais velho era um mé di-
co es ta be le ci do, a irmã ca sa da mo ra va no Rio de Ja nei ro, e o irmão mais 
novo ainda não tinha idade para as su mir tal res pon sa bi li da de.

Como o curso que havia ini cia do per mi tia que fosse feito sem fre-
qüên cia in te gral do es tu dan te, bas tan do a esse tirar nas pro vas média igual 
ou su pe rior a 8,5 (oito e meio), pôde graduar-se ba cha rel em Di rei to na 
turma de 1951, junto com ou tros norte-rio-grandenses como Dja ni ri to 
Moura, Em ma nuel Ca val can ti, Hélio San tia go, Pedro Ja nuá rio e Wan decy 
Veras, co le gas a quem pre zou ao longo de toda a vida.

Fa mí lia e pro fis são 
Antes de se for mar, casara-se, a 06.01.1950 (data de ani ver sá rio da 

noiva), com Clei de Na var ro Ri bei ro Dan tas, filha de Ál va ro Tor res Na var-
ro, um dos mais con cei tua dos far ma cêu ti cos de Natal, da afa ma da Far má-
cia Na var ro, e sua mu lher Maria da Gló ria Fer nan des Na var ro.

Na vida pro fis sio nal, Múcio Vilar Ri bei ro Dan tas, ob te ria des ta que 
em qua tro áreas dis tin tas: o di rei to, a po lí ti ca, o ma gis té rio, e a ati vi da de 
rural e agro pe cuá ria. 

Na área ju rí di ca, que foi a mais im por tan te ati vi da de pro fis sio nal que 
abra çou, exer ceu a ad vo ca cia desde que se ba cha re lou, tornando-se um dos 
mais im por tan tes e re qui si ta dos cau sí di cos do Rio Gran de do Norte.

Inscreveu-se na Ordem dos Ad vo ga dos do Bra sil em 1952, tendo 
re ce bi do o n.° 062 da Sec cio nal do Rio Gran de do Norte. Foi sócio do 
Ins ti tu to dos Ad vo ga dos Bra si lei ros desde 1960. Tornou-se con se lhei ro da 
OAB-RN entre 1963 e 1965 e entre 1974 a 1978. E, in di ca do por essa ins ti-
tui ção, Juiz da clas se de Ju ris ta, do egré gio Tri bu nal Re gio nal Elei to ral, no-
mea do pelo pre si den te da Re pú bli ca, em 13.10.1966.

Tam bém re ve lou for tes pen do res pelo Par quet. Submeteu-se a con-
cur so pú bli co para Pro mo tor de Jus ti ça do Mi nis té rio Pú bli co do Es ta do do 
Rio Gran de do Norte, tendo sido apro va do em pri mei ro lugar e exer ci do a 
pro mo to ria em Natal em 1952.

Na po lí ti ca, que sem pre o atraiu, dadas as suas qua li da des de ora dor 
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e po le mis ta, sem pre se guiu a linha da UDN - União De mo crá ti ca Na cio nal. 
Mas foi, cu rio sa men te, pelo PSP - Par ti do So cial Pro gres sis ta que se ele geu 
de pu ta do es ta dual, para a le gis la tu ra 1955/1959 (a UDN negou-lhe le gen-
da, uma vez que seu irmão Mil ton já era can di da to por essa agre mia ção). 
No seu único man da to foi mem bro efe ti vo das Co mis sões de Fi nan ças, 
Or ça men to e To ma da de Con tas e de Cons ti tui ção e Jus ti ça da As sem bléia 
Le gis la ti va do Es ta do do Rio Gran de do Norte, ha ven do sido pre si den te 
da se gun da. Mas não se can di da tou à ree lei ção.

O mais pro vá vel é que a de sis tên cia pelas pug nas po lí ti cas tenha de cor-
ri do do fato de que em 1961 foi no mea do pelo go ver na dor Di nar te de Me dei ros 
Mariz, para procurador-geral do Mi nis té rio Pú bli co junto ao então recém-criado 
Tri bu nal de Con tas do Es ta do. O cargo se de no mi na va, àque le tempo, ministro-
procurador. Exerceu-o, em ca rá ter vi ta lí cio, até 1979, e, de pois, já apo sen ta do, 
ainda vol tou a exercê-lo, em co mis são, no go ver no Ge ral do Melo.

Antes, em 1970, fora consultor-geral do es ta do, du ran te o go ver no 
Cor tez Pe rei ra, seu amigo de ju ven tu de e co le ga de fa cul da de (em bo ra não 
tenha se for ma do com a turma de 1951).

No ma gis té rio, en si na ra desde muito cedo Por tu guês e Ma te má ti ca 
nos co lé gios Sete de Se tem bro e Athe neu, ao tempo em que este úl ti mo 
era, em Natal, uma ver da dei ra uni ver si da de. Já nos anos 60, en si nou Ética 
e Le gis la ção de Im pren sa e Po lí ti ca e Ad mi nis tra ção pú bli ca na Fa cul da de de 
Jor na lis mo Eloy de Souza, da Fun da ção José Au gus to, que mar cou época em 
nossa ci da de. Che gou mesmo a ser vice-diretor dessa im por tan te es co la, de-
pois agre ga da à Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Norte, como seu 
curso de Jor na lis mo.

Por essa mesma época mi nis trou Dou tri nas So ciais na Es co la de Ser-
vi ço So cial, de pois tam bém in te gra da à UFRN. Fi nal men te, em 02.06.64, 
pres tou con cur so para Pro fes sor Ti tu lar – que àque le tempo chamava-se ca-
te drá ti co – de Teo ria Geral do Es ta do da Fa cul da de de Di rei to da UFRN, da 
qual só se apo sen tou em 1986. Nela for mou ge ra ções de ba cha réis, ad vo ga-
dos, pro mo to res e juí zes, en si nan do, além de Di rei to Cons ti tu cio nal, In tro-
du ção à Ciên cia do Di rei to, Di rei to Fi nan cei ro e Fi nan ças e di ver sas ou tras 
dis ci pli nas.

Múcio Vilar Ri bei ro Dan tas exer ceu, além da do cên cia, di ver sas ou tras 
fun ções e car gos ad mi nis tra ti vos no seio da UFRN. Foi mem bro do seu Con-
se lho Uni ver si tá rio no pe río do de 1964 a 1968, do seu Con se lho de En si no, 
Pes qui sa e Ex ten são entre 1968 a 1972, e do seu Con se lho de Cu ra do res entre 
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1972 e 1979. A UFRN re co nhe ce ria sua bri lhan te con tri bui ção concedendo-
lhe o tí tu lo de Pro fes sor Emé ri to em 1997.

Sua des pe di da das lides aca dê mi cas deu-se na Uni ver si da de Po ti guar, 
na qual, desde 1995, foi o ti tu lar da ca dei ra de In tro du ção ao Es tu do do 
Di rei to. Em sua ho me na gem, essa úl ti ma uni ver sia da de fez rea li zar, em 1997, 
a Se ma na de Es tu dos Ju rí di cos Pro fes sor Múcio Vilar Ri bei ro Dan tas.

Na ati vi da de rural e agro pe cuá ria, sem pre foi fa zen dei ro e cria dor, 
prin ci pal men te plan ta dor de cana, tendo che ga do a pos suir, nos anos 50, 
um en ge nho em que pro du zia mel e ra pa du ra. Era um es tu dio so pro fun do 
de agri cul tu ra e tam bém de ve te ri ná ria e, não raro, dis cu tia com pro fis sio-
nais da área, sobre os mais di ver sos as sun tos, prin ci pal men te sobre a cana 
e a ba na nei ra, temas a res pei to dos quais tinha uma far tís si ma bi blio gra fia, 
in clu si ve es tran gei ra.

Fun dou e foi pre si den te da AS PLAN - As so cia ção dos Plan ta do-
res de Cana do Es ta do do Rio Gran de do Norte entre 1951 e 1981. 
Igual men te ins ta lou, fez fun cio nar e di ri giu a COO PLAN - Coo pe ra ti-
va de Cré di to Rural dos Plan ta do res de Cana do Es ta do do Rio Gran de 
do Norte. Era tam bém um en tu sias ta do coo pe ra ti vis mo, che gan do a 
ocu par o cargo de pre si den te da União das Coo pe ra ti vas do Es ta do do 
Rio Gran de do Norte.

Foi vice-presidente da FE PLAN - Fe de ra ção dos Plan ta do res de Cana 
do Bra sil, no pe río do de 1970 a 1977, e mem bro da Co mis são Es pe cial para 
As sun tos da Cana de Açú car da CNA - Con fe de ra ção Na cio nal da Agri cul-
tu ra, no pe río do de 1984 a 1988. Foi ainda mem bro do Con se lho De li be ra ti vo 
do IAA - Ins ti tu to do Açú car e do Ál cool.

Um de seus maio res pra ze res, por toda a vida, era ir se ma nal men te à 
fa zen da e en trar em con ta to com a terra e o mundo rural. Amava a cria ção e 
as plan tas e, até nas casas dos fi lhos, fazia ques tão de plan tar fru tei ras.

Obras pu bli ca das 
Múcio Vilar Ri bei ro Dan tas era um lei tor voraz não ape nas de Di rei to 

e Ciên cia Po lí ti ca, mas de li te ra tu ra em geral. Era um homem muito culto, tendo 
ob ti do des ta que tam bém em sua atua ção como mem bro do Con se lho Es ta dual 
de Cul tu ra, no pe río do de 1971 a 1974.

Sobre ele, falou San der son Ne grei ros, na apre sen ta ção de en tre vis ta 
rea li za da em 1966: "tem uma das maio res bi blio te cas da ci da de; é um es tu-
dio so tanto do Di rei to como da Fi lo so fia Pura, da So cio lo gia, da Ciên cia 
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Po lí ti ca e da Ma te má ti ca (...). Con ver sa mos mais de dez horas sobre todos 
os as sun tos pos sí veis e ima gi ná veis. Da fi lo so fia de Hus serl aos in fi ni tos ca te-
gó ri cos de Kant. No meio, a con ver sa se es ten deu sobre galo de briga, pas sa-
ri nho, rios da in fân cia, car ros de boi, tro vões e re lâm pa gos. De pois, en ve re-
da mos pelos ca mi nhos da nova Cons ti tui ção (...). Múcio Vilar Ri bei ro Dan tas 
(...), jei tão des preo cu pa do e dis traí do, gran de amigo dos ami gos e, so bre-
tu do, um dos ho mens mais in te li gen tes desta pro vín cia. Para sem pre". (Na 
Di re ção do Re lâm pa go, Natal, Edufrn, 2001, p. 60).

Dei xou de ze nas de con tos iné di tos e mui tos dis cur sos e tex tos 
de pa les tras. Pu bli cou bem menos do que es cre veu, até por que era 
muito per fec cio nis ta.

Certa vez, com um tra ba lho de fô le go já a meio, que pre ten dia in ti-
tu lar Di rei to Cons ti tu cio nal e Ins ti tui ções Po lí ti cas, foi sur preen di do com 
o "pa co te de abril de 1977", pelo qual o go ver no fe chou o Con gres so e 
bai xou as Emen das Cons ti tu cio nais n.°s 7 e 8 à Cons ti tui ção de 1967, ras-
gou tudo o que havia es cri to e jogou no lixo. 

Den tre os tra ba lhos que trou xe a lume destacam-se: As pec tos Ju rí di dos 
do Vale como Tí tu lo de Cré di to Ines pe cí fi co, de 1962. For mas de Go ver no e For mas 
de Es ta do - Re gi mes Po lí ti cos, sua tese de con cur so, Edi ção da UFRN, 1964. 
De sen vol vi men to e Se gu ran ça, dis cur so de pa ra nin fo para os ba cha réis em Di-
rei to, Edi ção da UFRN, 1972. O Novo Di rei to Cons ti tu cio nal, Edi ção da UFRN, 
1974. O Mi nis té rio Pú bli co junto aos Tri bu nais de Con tas, Edi ção da Re vis ta do 
Tri bu nal de Con tas do Dis tri to Fe de ral - Se pa ra ta, 1979. "Cons ti tui ção do 
Es ta do - Or ga ni za ção do Es ta do - Pre si den cia lis mo, Par la men ta ris mo e Al-
ter na ti vas", na An to lo gia Luso-Brasileira de Di rei to Cons ti tu cio nal, coor de na da 
pelo Pro fes sor Paulo Lopo Sa rai va, Bra sí lia Ju rí di ca, Bra sí lia, 1992.

Seu úl ti mo livro foi In tro du ção ao Di rei to - As pec tos e Re fle xões sobre o 
Es tu do do Di rei to, Ins ti tu to Bra si lei ro de Tec no lo gia Ju rí di ca - IBT/Nos-
saE di to ra, 1996.

Seu gran de or gu lho era ter sido o autor do Pro je to de Emen da Cons-
ti tu cio nal n.° 4 à Cons ti tui ção do Es ta do do Rio Gran de do Norte, de 
15.03.1974, com a res pec ti va Ex po si ção de Mo ti vos. Pra ti ca men te uma Cons-
ti tui ção in tei ra que saiu de sua pena e tornou-se Di rei to Po si ti vo. Meses antes 
de fa le cer, atra vés de ces são de uso, dis po ni bi li zou ao pú bli co - numa sala 
que leva seu nome - na Fa cul da de Na ta len se para o De sen vol vi men to do Rio 
Gran de do Norte, sua fa mo sa bi blio te ca ju rí di ca e de ciên cias so ciais.

Foi a úl ti ma con tri bui ção que deu às novas ge ra ções de sua terra.

Ministro-Procurador Múcio Vilar Ribeiro Dantas 
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Ministros (conselheiros a partir de 1969) preparando-se 
para uma sessão no TCE-RN. Da esquerda para a dire-
ita: Romildo Gurgel, Oscar Nogueira, Morton Mariz, 
Manoel de Brito, José Petronilo e José Varela.
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De Ministro a Conselheiro 

Superadas as tur bu lên cias pro vin cia nas,
o Tribunal de Contas do Estado con so li dou sua 
implan ta ção peran te a socie da de pelo acer to 

das suas deci sões isen tas e impar ciais.
A mudan ça de nomen cla tu ra do cargo de minis-

tro para con se lhei ro foi ado ta da em 30.10.1969, 
pela Junta Militar que suce deu ao então pre si-
den te Costa e Silva, aco me ti do de grave enfer-

mi da de, em plena vigên cia do Ato Institucional nº 
5, duran te o regi me de exce ção. Conservou-se a 

deno mi na ção de ministro,
ape nas para os Tribunais Superiores
da União. A seguir, per fis bio grá fi cos

de ministros e conselheiros que têm pas sa do 
pelo exer cí cio da Presidência, inclu si ve os

que com põem o Tribunal Pleno atual. 
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Manoel de Brito
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Ministro Manoel de Medeiros Brito
Presidente em 1976

Ma noel de Me dei ros Brito nas ceu na ci da de de Jar dim do 
Se ri dó, es ta do do Rio Gran de do Norte, no dia 06 de 
julho de 1928, sendo filho de José de Me dei ros Brito e 
Fran cis ca Pau li na de Me dei ros, ambos já fa le ci dos. Fez 
o curso pri má rio no Grupo Es co lar "An tô nio de Aze-

ve do", em Jar dim do Se ri dó, concluindo-o em 1942. No ano se guin te, 
submeteu-se ao exame de ad mis são ao curso gi na sial no Gi ná sio Dio ce sa-
no Se ri doen se então di ri gi do pelo Mon se nhor Wal fre do Gur gel, em Caicó, 
sendo apro va do; aí es tu dou entre 1943 e 1945, vindo a con cluir o gi na sial 
em 1946, no Gi ná sio "Sete de Se tem bro", em Natal. Em 1947 ini ciou o 
curso clás si co do Co lé gio Es ta dual do Ate neu Norte-rio-grandense, tendo 
con cluí do no ano de 1949.

Aten den do a con vi te do então di re tor do De par ta men to de Edu-
ca ção do Es ta do, Pro fes sor Se ve ri no Be zer ra de Melo, foi mo ni tor dos 
Cur sos de Al fa be ti za ção de Adul tos, em Natal, em 1947 e 1949. Teve uma 
breve pas sa gem pelo jor nal A Re pú bli ca, no mea do que foi pelo go ver na-
dor José Va re la, para o cargo de Re da tor da Im pren sa Ofi cial. Já no ano 
de 1950, tendo so li ci ta do exo ne ra ção, deslocou-se para o Rio de Ja nei ro, 
onde se sub me teu a exame ves ti bu lar na Fa cul da de de Di rei to do então 
Dis tri to Fe de ral.

Du ran te dois anos con se cu ti vos exer ceu, na que la ci da de, o cargo de 
Ofi cial de Ga bi ne te do Líder da Mi no ria na Câ ma ra dos De pu ta dos, de pu-
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ta do José Mon tei ro Soa res Filho da UDN.
Em 1953, foi no mea do chefe da re pre sen ta ção do go ver no do Rio 

Gran de do Norte no Rio de Ja nei ro, então Ca pi tal da Re pú bli ca, pelo go-
ver na dor Sylvio Pe dro za. Nesta úl ti ma fun ção per ma ne ceu até 1955.

Casou-se em 25 de março de 1954 com Yêda de Car va lho Brito. 
For ma do em Ciên cias Ju rí di cas e So ciais re tor na ao es ta do de 

ori gem, elegendo-se de pu ta do à As sem bléia Le gis la ti va Es ta dual pela 
le gen da da União De mo crá ti ca Na cio nal - UDN. Toma posse a 31 de 
ja nei ro de 1955.

Foi ree lei to de pu ta do es ta dual pela mesma le gen da para a le gis la tu ra 
1959/1962. Na As sem bléia foi mem bro da Co mis são de Cons ti tui ção e 
Jus ti ça e in te grou a Co mis são Par la men tar de As sis tên cia às Ví ti mas da 
Seca, em 1958.

Foi no mea do pro cu ra dor fis cal e Ad vo ga do dos Fei tos do Es ta do 
do Rio Gran de do Norte, em 24 de abril de 1962, pelo go ver na dor Aluí zio 
Alves. Nessa con di ção, foi de sig na do para Che fia do Es cri tó rio da Re pre-
sen ta ção do go ver no do Rio Gran de do Norte, no Rio de Ja nei ro, per ma-
ne cen do no posto até o dia 10 de maio de 1963, quan do as su miu o cargo 
de mi nis tro do Tri bu nal de Con tas do mesmo es ta do, no mea do que fora 
pelo mesmo go ver na dor.

Em junho de 1965, torna-se se cre tá rio de es ta do sem pasta, pelo 
go ver na dor Aluí zio Alves. No ano se guin te, con vi da do pelo su ces sor Mon-
se nhor Wal fre do Gur gel, as su me o cargo de se cre tá rio chefe do Ga bi ne te 
Civil, tendo nele per ma ne ci do até ou tu bro de 1969, quan do reas su miu seu 
cargo de mi nis tro do Tri bu nal de Con tas do Es ta do, por im pe ra ti vo de 
ordem cons ti tu cio nal.

Do ano de 1970, exer ceu fun ções de pre si den te de Câ ma ra e, como 
subs ti tu to, as de cor re ge dor geral de Con tas. Em 1973, foi de sig na do para 
fazer o Curso de Ad mi nis tra ção Mu ni ci pal em nível de Pós-graduação, no 
Ins ti tu to Bra si lei ro de Ad mi nis tra ção Mu ni ci pal - IBAM, se dia do no Rio de 
Ja nei ro; re tor nan do ao Tri bu nal de Con tas do Es ta do, foi elei to pre si den te 
da 1ª Câ ma ra - Con tas Mu ni ci pais - em 1974, exer cen do o cargo até 1975. 
Foi então elei to vice-presidente da mesma Corte e, em con se qüên cia, de sig-
na do para di ri gir o Cen tro de Es tu dos e Aper fei çoa men to do Tri bu nal.

Du ran te o ano de 1976, exer ceu a Pre si dên cia do Tri bu nal de 
Con tas do Rio Gran de do Norte, para a qual fora elei to por una ni mi-
da de. No ci ta do Tri bu nal, exer ceu ainda o cargo de coor de na dor de 
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Au di ta gens e Ins pe ções em 1977. 
Ocu pa va a Pre si dên cia da 1ª Câ ma ra, em 1978/1979, quan do re que-

reu apo sen ta do ria para poder acei tar o con vi te do go ver na dor La voi sier 
Maia para ocu par a Se cre ta ria do In te rior e Jus ti ça do Rio Gran de do Norte. 
To man do posse a 16 de março de 1979 nela per ma ne ceu até 16 de março 
de 1987, man ti do que foi no cargo pelos go ver na do res José Agri pi no Maia 
e Radir Pe rei ra de Araú jo.

De sen vol ven do in ten sa ati vi da de nessa Se cre ta ria (em que pre si diu 
a Co mis são Es ta dual de De fe sa Civil do Rio Gran de do Norte - CO DE-
CIRN - com a res pon sa bi li da de de coor de nar as ações de so cor ro e as sis-
tên cia às ví ti mas das secas de 1979-1983, das en chen tes de 1981 e 1984 e 
dos aba los sís mi cos em João Câ ma ra em 1986), Ma noel de Brito teve a 
opor tu ni da de de re pre sen tar o go ver no do es ta do em reu niões do Con se lho 
De li be ra ti vo da SU DE NE, nos anos de 1981 e 1982 (go ver no La voi sier 
Maia) e, no de Vi val do Costa, em 1994.

Em 1987, teve uma breve pas sa gem pela ini cia ti va pri va da, tendo 
ocu pa do o cargo de di re tor Su pe rin ten den te da In dús tria de Con fec ções 
SPAR TA Nor des te S/A. Aí per ma ne ceu até o dia 08 de de zem bro de 1988, 
quan do so li ci tou afas ta men to por ra zões de ordem pes soal.

Vol tan do ao go ver no do es ta do, em 1991, José Agri pi no Maia 
convidou-o para, no va men te, ocu par aque la mesma Se cre ta ria do In te rior, 
Jus ti ça e Se gu ran ça Pú bli ca do Rio Gran de do Norte, aí per ma ne cen do até 
02 de ja nei ro de 1995.

Apo sen ta do, Ma noel de Me dei ros Brito não parou: dedica-se ao As-
ses so ra men to de Em pre sas, no es cri tó rio sito nesta Ca pi tal na Rua João 
Pes soa, nº 265, sala 301. E ainda mul ti pli ca o seu tempo em inú me ras ou tras 
ati vi da des, tais como: a Vice-Presidência do Ins ti tu to de Pro te ção e As sis-
tên cia à In fân cia do Rio Gran de do Norte, man te ne dor do Hos pi tal In fan-
til "VA RE LA SAN TIA GO", nesta Ca pi tal; a Pre si dên cia do Ins ti tu to 
"TAN CRE DO NEVES", órgão de As ses so ra men to do então Par ti do da 
Fren te Li be ral - PFL-RN, até ou tu bro de 2004; a Pre si dên cia da Liga do 
En si no do Rio Gran de do Norte, man te ne do ra da Es co la Do més ti ca de 
Natal, do Com ple xo Edu ca cio nal "HEN RI QUE CAS TRI CIA NO" e da 
Fa cul da de Na ta len se para o De sen vol vi men to do Rio Gran de do Norte - 
FARN, se dia dos nesta Ca pi tal.

Tempo do TCE-RNA  
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Con ver sa dor exí mio, fi gu ra das mais afá veis da vida so cio po lí ti ca do 
es ta do, Ma noel de Brito é o que, com se gu ran ça, se po de ria con si de rar uma 
Me mó ria Viva dessa qua dra de nossa his tó ria. E é com pra zer que re cor da 
o epi só dio de sua che ga da à Corte de Con tas do es ta do.

Em 1962 - lem bra - o go ver na dor Aluí zio Alves sen tiu a ne ces si da-
de de au men tar o qua dro de con se lhei ros do TCE. Havia sete con se lhei ros, 
então cha ma dos de mi nis tros. Todos no mea dos pelo ex-governador Di nar-
te Mariz, in clu si ve o pre si den te, Ro mil do Gur gel. O go ver na dor tinha 
gran de di fi cul da de de apoiar os pro je tos do seu go ver no. Todos eram con-
tra. O mi nis tro Ro mil do Gur gel sugeriu-lhe que am plias se o qua dro para 
fa ci li tar a apro va ção de ma té rias de in te res se do go ver no. Foram cria das 
duas vagas. Aluí zio Alves con vi dou, ini cial men te, Dr. Aldo Fer nan des que 
não acei tou. De pois con vi dou o pro fes sor Ulis ses de Góis, que tam bém 
não acei tou. Aí con vi dou Dr. José Va re la, ex-governador do es ta do. Ele 
acei tou. Ficou uma vaga. É então que encontrando-se com o go ver na dor 
no Rio de Ja nei ro, Brito ob ser va com bom humor: "Aluí zio, esses me da-
lhões que você con vi dou não acei ta ram. Eu me dis po nho a ir para o TCE, 
se for da sua von ta de". E o go ver na dor, de fato con si de rou a hi pó te se, na 
con ver sa tida no ano de 1962. 

Aluí zio o no meou aos 34 anos. 
Elei to para pre si den te em 1976 deu ên fa se à fis ca li za ção, sem pre 

acom pa nha da da ati vi da de pe da gó gi ca, já en fa ti za da na ges tão do con se-
lhei ro Oscar No guei ra, quan do foram cria das as Es co las de Au di ta gens. A 
ex pe riên cia foi le va da para o in te rior: Cur rais Novos, Goia ni nha, Caicó, 
Mos so ró, Pau dos Fer ros, Uma ri zal e Poço Bran co. Essa foi uma ini cia ti va 
lou vá vel que trou xe mui tos be ne fí cios. 

Até 1979, o con se lhei ro Ma noel de Brito exer ceu vá rias fun ções 
den tro do tri bu nal. Par ti ci pou de Con gres sos e Sim pó sios pro mo vi dos pelas 
Cor tes de Con tas do país. E neste mesmo ano aposentou-se. A marca de 
sua pas sa gem pela Corte de Con tas do es ta do é a de um homem com pro-
me ti do com a coisa pú bli ca, mas que nunca abriu mão da ur ba ni da de e do 
bom humor - tra ços mar can tes de sua per so na li da de.
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Ministro José Petronilo Fernandes
Presidente no biê nio 1979/1980

José Pe tro ni lo Fer nan des nas ceu em 04/12/1916 na ci da de de Pau 
dos Fer ros/RN, filho de An tô nio Pe tro ni lo de Oli vei ra e Ser gi na 
Fer nan des de Oli vei ra. Aos dois anos de idade ficou órfão do pai 
que, vi ti ma do por um in far to ful mi nan te, dei xou sua mãe grá vi da de 
seu único irmão, nas ci do pou cos dias de pois, e ba ti za do com o nome 

de Rai mun do No na to Fer nan des. 
Pas sou a in fân cia em sua ci da de natal na com pa nhia do irmão, tendo 

o va lio so apoio fi nan cei ro e moral do avô Xil dé ri co - de cujo con ví vio Pe-
tro ni lo se or gu lha va, con si de ran do fator im por tan te na for ma ção do seu 
ca rá ter - e os mimos das tias Ma cri na e Joa ni nha. Cos tu ma va pas sar as fé rias 
co le giais na pro prie da de "Junco", do seu avô, si tua da entre os mu ni cí pios 
En can to - RN e Ereré - CE. O ca sa rão tinha uma bela vista pa no râ mi ca com 
seu pátio gra ma do e os açu des que o ro dea vam. Lá, cur tia imen sa men te a 
vida de me ni no do sítio: tomar leite ao pé da vaca, banhar-se no açude, caçar 
e pes car, cos tu mes esses que cul ti vou até pra ti ca men te os 75 anos, quan do 
dei xou de via jar para a fa zen da.

Muito jovem, José Pe tro ni lo deparou-se com di fi cul da des que o im-
pe diam de atin gir seus ob je ti vos de tra ba lhar e pros se guir nos es tu dos, 
obrigando-o a mi grar para Mos so ró. De ci di do, ar ru mou seus per ten ces numa 
pe que na mala, tirou do cofre as moe das eco no mi za das e al gu mas cé du las 
dos cru zei ros doa dos por fa mi lia res e par tiu. Nesta úl ti ma ci da de, ini ciou 
sua vida pro fis sio nal na firma Ter tu lia no Fer nan des & Cia, pas san do a se 
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José Petronilo

TCE50.indd   100TCE50.indd   100 6/9/2011   12:13:36 PM6/9/2011   12:13:36 PM



Ministro José Petronilo Fernandes

101

hos pe dar numa re pú bli ca da pró pria firma e fa zen do as prin ci pais re fei ções 
onde estas eram ser vi das a pre ços mais aces sí veis aos seus par cos re cur sos, 
pois os tro ca dos que trou xe ra eram in su fi cien tes para co brir todas as suas 
des pe sas até que re ce bes se seu pri mei ro or de na do. Pouco tempo de pois veio 
o con vi te para jan tar, dia ria men te, na re si dên cia dos pri mos Al ci des Fer nan-
des e Maria Maia a quem fi ca ria eter na men te grato.

Tra ba lhou na que la firma até os l9 anos, con quis tan do em pouco 
tempo o res pei to e a ami za de de todos, em razão do seu es me ro e de di ca ção 
no de sem pe nho das suas fun ções na em pre sa. 

Após algum tempo, de ci di do a se des lo car para Natal, achou con ve-
nien te tra zer sua mãe e o seu irmão para vi ve rem em sua com pa nhia, con-
si de ran do a dis tân cia de Pau dos Fer ros e as di fi cul da des que teria para 
visitá-los e dar-lhes a as sis tên cia da qual pre ci sa vam. Es ti mu la va a sua de ci-
são de tra zer o irmão para a ca pi tal a opor tu ni da de que ambos te riam de dar 
pros se gui men to aos es tu dos, como era o de se jo de toda fa mí lia.

En tram em cena os tios Co ri na Fer nan des Lins de Quei roz, ca sa da 
com Dr. Gui lher me Lins de Quei roz, re no ma do mé di co da ca pi tal, e de 
Adau to Fer nan des Maia, convidando-os para que vies sem morar na re si dên-
cia do casal. Con vi te feito, con vi te acei to. E vie ram todos re si dir na Rua 
Ju vi no Bar re to, na "Vila Ide zith", que tinha este nome para ho me na gear a 
prima, filha única dos tios, a quem ele muito es ti ma va.

Da con vi vên cia com o Dr. Gui lher me nas ceu nele o de se jo de es tu dar 
me di ci na, en quan to Rai mun do, seu irmão, op ta va por ser ad vo ga do.  Na 
época, só exis tia pos si bi li da de de fazer o curso na Fa cul da de de Di rei to de 
Re ci fe. Como era pra ti ca men te im pos sí vel cus tea rem as des pe sas com os 
dois, José abriu mão do sonho de se tor nar mé di co, para que seu irmão pu-
des se es tu dar na ca pi tal Per nam bu ca na. Tal re nún cia, no en tan to, não cons-
ti tuía ne nhum sa cri fí cio para ele, visto que muito se or gu lha va da se rie da de 
e da in te li gên cia do irmão. Além disto, na con di ção de irmão mais velho, se 
acha va no dever de protegê-lo e ajudá-lo, como um pai ze lo so faria pelo 
filho. Era pro fun da a ami za de que unia os dois ir mãos e o res pei to que nu-
triam um pelo outro. Rai mun do No na to Fer nan des logo se tor na ria um dos 
mais con cei tua dos e re no ma dos ad vo ga dos do es ta do, che gan do a exer cer, 
por anos se gui dos, o cargo de con sul tor ju rí di co em vá rios go ver nos, ocu-
pan do tam bém o de pro cu ra dor geral no qual se apo sen tou. 

Des fei to o sonho de es tu dar me di ci na, José Pe tro ni lo pas sou à 
Con ta bi li da de, curso que pas sou a fre qüen tar na Es co la Téc ni ca de Co-
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mér cio do Co lé gio Santo An tô nio. 
Com a fa lên cia da firma em que tra ba lha va en fren ta ria mo men tos 

muito di fí ceis. Para não ficar pa ra do, con se guiu umas re pre sen ta ções no 
ramo de te ci dos e já com um gran de fas cí nio pelos nú me ros, des co briu sua 
ver da dei ra vo ca ção. E pas sou a se de di car com afin co ao exer cí cio da pro-
fis são de con ta dor, de sa fian do de forma efi caz as mais com ple xas for mu la-
ções con tá beis de gran des em pre sas, nas quais pas sou a pres tar seus ser vi ços. 
Teve então a idéia de abrir uma agên cia para a venda de pas sa gens aé reas 
em Natal. Deu en tra da ao pro ces so e, exa ta men te no dia 29 de Fe ve rei ro de 
1956, es ta va em pleno fun cio na men to a Agên cia Ae ro tur, ins ta la da na Ri-
bei ra. Tornou-se, por tan to, pio nei ro no ramo de tu ris mo no es ta do. 

Al guns anos mais tarde, viu-se obri ga do a ven der a agên cia, para as-
su mir um cargo que lhe fora ofe re ci do pelo então go ver na dor Aluí zio Alves. 
Este, sa be dor da sua com pe tên cia, res pon sa bi li da de, pro bi da de e de di ca ção, 
convidou-o para in te grar o corpo de au di to res do Tri bu nal de Con tas do 
Es ta do do Rio Gran de do Norte. Em 24/01/1962, foi em pos sa do como 
au di tor. Qua tro anos de pois, che ga ria à fun ção de mi nis tro. No TCE-RN, 
ocu pou vá rios car gos de di re ção: pre si den te da Pri mei ra Câ ma ra, setor res-
pon sá vel por toda fis ca li za ção di re ta dos mu ni cí pios do es ta do; pre si den te 
da Se gun da Câ ma ra, en car re ga da da fis ca li za ção dos ór gãos da Ad mi nis tra-
ção In di re ta; cor re ge dor geral de Con tas e Ins pe tor de Fis ca li za ção Fi nan-
cei ra e Or ça men tá ria. Em se gui da, exer ceu o cargo de vice-presidente do 
Tri bu nal de Con tas, co roan do sua atua ção com a bri lhan te ad mi nis tra ção na 
Pre si dên cia do Órgão maior, du ran te os anos de 1979 e 1980.

Atua ção des ta ca da 
De sua pas sa gem pela Pre si dên cia da Corte de Con tas po ti guar, José 

Pe tro ni lo des ta ca, entre ou tras, coi sas o re co nhe ci men to ao di rei to de Pro-
gres são e As cen são Fun cio nais aos novos car gos de Téc ni co de Con tro le 
e Au xi liar de Con tro le TC 01, 02,03 e 04, do Grupo Ocu pa cio nal Con tro-
le Ex ter no (Lei nº. 4.769, de 14/08/1978 e Re so lu ção TC 03/80). Com a 
im plan ta ção dessa Lei, o corpo fun cio nal do Tri bu nal de Con tas ob te ve 
sen sí vel me lho ria nos ven ci men tos, es ti mu lan do de forma de ci si va a dis po-
si ção dos en vol vi dos no sen ti do de apri mo rar a qua li da de dos tra ba lhos 
em preen di dos pelos di ver sos seg men tos do Órgão.

 Auditagem-Escola: uma téc ni ca efi cien te dis po ni bi li za da em sua 
ges tão e im plan ta da pelas co mis sões téc ni cas de fis ca li za ção da Pri mei ra Câ-
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ma ra junto aos mu ni cí pios do es ta do. O pro ces so ope ra cio nal, a prin cí pio, 
instalava-se nas cidades-pólo. Em se gui da, eram rea li za das au di to rias na con-
ta bi li da de de todos os mu ni cí pios in te gran tes da re gião. Os erros de tec ta dos 
tornavam-se sub sí dios para as aulas teó ri cas e prá ti cas que se riam mi nis tra das, 
logo após, aos ser vi do res mu ni ci pais, habilitando-os, de forma de ci si va, para 
a cor re ta prá ti ca dos pro ce di men tos re la ti vos às pres ta ções de con tas.

Har mo nia entre os Po de res: uma das ca rac te rís ti cas mais mar can tes 
do con se lhei ro José Pe tro ni lo Fer nan des, não resta dú vi da, foi a de pro mo-
ver a cons tan te har mo nia entre os ór gãos fis ca li za dos. Sem se afas tar da 
aus te ri da de que lhe era pe cu liar e sem abrir ex ce ções, man ten do sem pre 
ação cons ti tu cio nal acima de qual quer in te res se, soube de forma di plo má-
ti ca man ter ex ce len te in ter câm bio fun cio nal com todos os po de res cons ti-
tuí dos, des ta can do o órgão como ins tru men to probo, con du tor dos prin-
cí pios que nor tea vam a ad mi nis tra ção pú bli ca.

Homem sim ples 
Ca sa do com Me di na Car mem Col la res Mo rei ra Fer nan des, José Pe-

tro ni lo era, a des pei to do zelo que re ve la va pela ele gân cia pes soal, um 
homem de há bi tos sim ples. Co mu ni ca ti vo ao ex tre mo e do ta do de um 
humor cons tan te e muito pe cu liar, ado ra va con tar pia das, que cos tu ma va 
ano tar para não es que cer. Não con su mia be bi da al coó li ca, permitindo-se 
muito ra ra men te um co pi nho de cer ve ja, so men te para não de sa gra dar a 
quem lhe ofe re cia. Mas era um fu man te com pul si vo, sem co ra gem para 
aban do nar o ci gar ro, do qual só se li ber tou já no final de sua longa vida. 

Com ex ce ção do im pac to so fri do com a perda de seus entes mais 
que ri dos: pais, avós, tios e ami gos, ne nhum outro acon te ci men to o aba lou 
tanto, ape sar de pre vi sí vel, quan to o ocor ri do em 04.12.97. Nesse dia dei xou 
de fazer parte do Co le gia do do Tri bu nal de Con tas do Es ta do, apo sen ta do 
com pul so ria men te. Não de se ja va parar de tra ba lhar. Mesmo sa ben do que 
este dia ia che gar, não se pre pa rou para enfrentá-lo, fi can do muito aba la do, 
tris te e vi si vel men te aba ti do, rea gin do como se ti ves se per di do uma pes soa 
muito que ri da. Com o in cen ti vo da fa mí lia e já con for ma do com o efei to 
cau sa do pela apo sen ta do ria, pas sou a fre qüen tar o Tri bu nal nor mal men te, 
nos dois ex pe dien tes, como se ainda fi zes se parte da que le Co le gia do, para 
en con trar com os ami gos con se lhei ros e fun cio ná rios da Casa. Ali, sentia-se 
feliz, como se es ti ves se em sua se gun da casa, no lugar onde pas sa ra boa 
parte de sua vida.
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Com o pas sar dos anos, co me çou a dar si nais de que não es ta va bem 
de saúde, foi per den do peso. In ter na do na Casa de Saúde São Lucas, da 
ca pi tal em 02.09.2001 aonde veio a fa le cer.

 (O texto até aqui re pro du zi do é parte de uma sín te se bio grá fi ca es cri ta por 
Eu lá lia Fer nan des Cha ves Costa). 

 
De poi men to 

"Não tenho cer te za de que serei capaz de tra çar o per fil ní ti do, exato 
e fiel de José Pe tro ni lo Fer nan des, meu cu nha do, uma das pes soas mais 
es pe ciais, ge ne ro sas e mag nâ ni mas que tive o pri vi lé gio de co nhe cer, ao 
longo da minha vida.

(...)
Não seria exa ge ro evo car a ge ne ro si da de e a mag na ni mi da de como 

as mar cas dis tin ti vas de José Pe tro ni lo Fer nan des, vi sí veis, às vezes quase 
pal pá veis, nos seus me no res ges tos, nas mais sim ples ações, nas ati tu des 
pe ran te as pes soas, a vida, os acon te ci men tos. Ca tó li co e te men te a Deus, 
ja mais se deu conta de que es ti ve ra tão pró xi mo a al can çar o qui nhão da 
san ti da de pos sí vel aos ho mens co muns, não do ponto de vista do ca to li cis-
mo, mas a san ti da de dos que con se guem as su mir na vida e pe ran te seus 
se me lhan tes uma pos tu ra ética im pe cá vel, uma per ma nen te ati tu de de in-
con di cio nal so li da rie da de, de res pei to sem li mi tes, de fra ter ni da de, de to le-
rân cia e de com preen são para com as fra que zas e im per fei ções dos ou tros. 
O credo do amor era o que lhe nor tea va a vida e a con du ta, na mesma 
me di da que a pro bi da de, a leal da de, a cor re ção, a ho nes ti da de, a sin ce ri da-
de pre sen tes em todos os seus atos.  Nada disso é no vi da de para os que 
pri va ram de um con ví vio mais ín ti mo com José Pe tro ni lo.

Gos ta ria muito de poder pas sar para as pes soas, que não o co nhe-
ce ram, a minha visão pes soal de sua per so na li da de, mesmo que me res trin-
gis se ape nas a pe que nos de ta lhes ex te rio res, mais das vezes, pouco per ce-
bi dos, por não pa re ce rem im por tan tes numa bio gra fia, ou por que de man-
dam uma aten ção mais es pe cial, só pos sí vel ao ob ser va dor aten to à cap ta-
ção da be le za ema na da do in te rior do ser com o qual con vi ve es trei ta men-
te. Pe que nos de ta lhes, como a sin gu la ri da de da ges ti cu la ção, a es pe cial 
mo du la ção da voz, a fran que za do sor ri so, a do çu ra do olhar, so ma dos à 
su ti le za dos ditos, o senso de humor, o gosto e a vo ca ção para con tar pia-
das hi lá rias, o riso fácil e a gar ga lha da so no ra, des tra va da com um gosto 
que pa re cia vir da alma.
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En trou para a nossa fa mí lia, se du zi do pela be le za e mei gui ce da 
minha irmã mais velha, da qual foi o pri mei ro na mo ra do, de pois ma ri do e 
com pa nhei ro de vo ta do du ran te 60 anos de união feliz. Seu lar era uma es-
pé cie de "casa-sede", de porto se gu ro, no qual nossa fa mí lia sem pre en con-
trou aga sa lho e abri go nos mo men tos de gran des di fi cul da des fi nan cei ras, 
prin ci pal men te quan do meus pais se se pa ra ram. Não es que ço o des ve lo 
com que tra ta va dos nos sos in te res ses, da so li da rie da de e do ca ri nho que o 
levou, jun ta men te com Car men, a re ce ber em seu lar o meu avô Ale xan dre, 
doen te do mal que o levou a fa le cer em pou cos dias. Em sua casa, realizaram-
se os ve ló rios de meu avô pa ter no e do meu irmão e o ca sa men to de minha 
irmã Joa ni nha com Mário Lei tão de Al mei da. Lá eu me pre pa rei e saí ves-
ti da de noiva para casar-me. Na que la casa aben çoa da vi ve mos dias ines que-
cí veis de con ví vio feliz, es pe cial men te nas reu niões, no ter ra ço da sua casa 
da Rua Mi pi bu, rea li za das dia ria men te, após o al mo ço, da qual par ti ci pa vam 
Joa ni nha, Odete Maia, eu pró pria, minha mãe, Ser gi na, Car men, para, em 
torno de José, pas sar mos uma boa meia hora es cu tan do as suas se du to ras 
con ver sas, suas pia das e, às vezes, seus de sa ba fos por al gu ma con tra rie da de. 
Éra mos muito fe li zes, muito uni dos, muito em paz com a vida! 

Com a morte dele, encerrou-se um longa, ven tu ro sa e ri quís si ma fase 
da minha vida, da qual guar do as mais caras e pre cio sas lem bran ças e imen-
sa sau da de. Que ri dís si mo José!"

Ze nó bia Col la res
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Ulisses Potiguar
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Conselheiro Ulisses Bezerra Potiguar
Presidente no biê nio 1981/1982

Ulis ses Be zer ra Po ti guar nas ceu em Pa re lhas, mu ni cí pio do 
Rio Gran de do Norte, no dia 16 de ja nei ro de 1926, filho 
de Nair Be zer ra e Ar nal do Be zer ra de Al bu quer que. Este, 
nas ci do em Acari, viera com o pai, o Major An tô nio Be-
zer ra, morar na que la ci da de. 

"Meu pai - evoca Ulis ses com bom humor e uma in dis far çá vel 
ad mi ra ção - era um ma tu to en xe ri do, co nhe cia o pre si den te Ge tú lio 
Var gas, ia ao Pa lá cio do Go ver no do Es ta do e par ti ci pa va dos mo vi-
men tos po lí ti cos de então".

O maior sonho do seu ge ni tor era, se gun do Ulis ses, ter sido um 
mi li tar e, em bo ra o avô não lhe per mi tis se se guir car rei ra, Ar nal do Be-
zer ra era um mi li tar por vo ca ção, dis pon do de uma bi blio te ca rica de 
li vros sobre as sun tos bé li cos e re vo lu ções. "Um dos que li pri mei ro foi 
A re ti ra da de La gu na, de Tau nay, que me ser viu de orien ta ção em al gu mas 
oca siões na vida".

Quan do me ni no, Ulis ses ado ra va fu te bol e ati rar com "ba la dei ra". 
Em 1938, es tu dou no Grupo Es co lar Barão do Rio Bran co e, nas fol gas, 
as sis tia aos se ria dos no ci ne ma mudo (Cine Ipi ran ga), "fi can do rouco de 
tanto gri tar pelos ar tis tas". 

Em 1931, de vi do a pro ble mas de saúde de seu pai, toda a fa mí lia mudou-
se para o Rio de Ja nei ro para que ele pu des se fazer um tra ta men to. "Com meu 
pai doen te tí nha mos mui tas di fi cul da des fi nan cei ras". Por isso, Ulis ses guar da 
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ima gens não muito boas do Rio de Ja nei ro. Ele e seu irmão An tô nio foram 
ma tri cu la dos num co lé gio no bair ro de Bo ta fo go, "es co la de grã-finos". So fre-
ram muito por serem po bres e nor des ti nos. "Fomos pro fun da men te hu mi lha-
dos", lem brou Ulis ses. De pois foram para a casa de outro fa mi liar, no Meyer, 
bair ro de pes soas mais hu mil des, e lá es tu da ram sem pro ble mas.

Re tor nam a Natal na época da Re vo lu ção de 1932. "Meu pai era 
apai xo na do por re vo lu ção. Ele foi re vo lu cio ná rio em 1930, 1931 e 1932. 
Tinha mania de armas". No go ver no de Ju ve nal La mar ti ne, es ta vam cons-
truin do uma ponte em Pa re lhas, em cima do Rio Se ri dó, exis ten te até 
hoje, e o pai de Ulis ses ia ao local todos os dias "vi si tar" as obras. Só de-
pois é que o me ni no Ulis ses des co briu o que ele fazia, quan do soube que 
seu pai era es pião: "Ele cons pi ra va com os ofi ciais do 29º BC, onde a 
maio ria era con tra o go ver no. Em seu diá rio, ele re gis trou a senha: 'tem 
baile hoje à noite', que sig ni fi ca va que a re vo lu ção tinha ar re ben ta do". 
Era tam bém o seu pai quem re co lhia mu ni ção para levar clan des ti na men-
te para João Pes soa, na Pa raí ba.

Ar nal do Be zer ra foi pre fei to de Pa re lhas, no mea do pela Re vo lu ção, 
e re ce beu a ho me na gem da po pu la ção. Sobre a fir me za e re ti dão do pai, 
evoca um tre cho es cri to em seu diá rio um mês de pois: "fui hoje a Natal 
con ver sar com o co man do re vo lu cio ná rio para en tre gar a pre fei tu ra, e meu 
can di da to a pre fei to é o meu ad ver sá rio Flo rên cio Lu cia no a quem tudo 
con fio". Mas a re vo lu ção não acei tou.

Em 1932, já em Natal, Ar nal do adoe ceu de "co le ri na" e, após nove 
dias de en fer mi da de, mor reu, aos 34 anos, sendo ainda pre fei to de sua ci-
da de. Ulis ses Po ti guar tinha qua tro anos de idade, e Dona Nair, sua mãe, 
ape nas 24. Mu lher sim ples, vol ta da para os afa ze res do més ti cos e com dois 
fi lhos para criar, viu-se de re pen te viúva e com a obri ga ção de ad mi nis trar 
dí vi das. Não vol tou a se casar, op tan do por se de di car in te gral men te à cria-
ção dos fi lhos. "Mamãe nos re co men da va para ser mos ho nes tos, bem 
com por ta dos, por que não tí nha mos pai e tudo era ob ser va do em quem era 
órfão". Era seu tio Lau ren ti no Be zer ra quem orien ta va sua mãe nas de ci sões 
mais di fí ceis de tomar.

Em 1942, Ulis ses Po ti guar cur sou o Gi ná sio em Cam pi na Gran de 
e, em 1945, o Cien tí fi co em Re ci fe.  No ano de 1946, in gres sou na Fa cul-
da de de Me di ci na da Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co. For ma do, Ulis-
ses pas sou a tra ba lhar como mé di co na que la ci da de pa rai ba na e, nos fi nais 
de se ma na, via ja va na bo léia dos "mis tos", para cli ni car em Pa re lhas. "Na 
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ver da de, sem pre tive pai xão por Pa re lhas e não que ria privar-me da com-
pa nhia de minha mãe".

 Mas o seu pri mei ro pa cien te em Pa re lhas era amigo da fa mí lia, 
e não foi pos sí vel cobrar-lhe ho no rá rios; ao se gun do tam bém. Ulis ses 
Po ti guar conta isso com ale gria, pois sem pre de di cou muito amor ao 
povo da sua ci da de. "Con fes so a você: tenho 56 anos de exer cí cio da 
Me di ci na e ainda cli ni co em Pa re lhas, das sete da manhã às sete da 
noite, sem re ce ber um vin tém. É algo que faço com amor ao povo de 
minha que ri da Pa re lhas".

Em 1955, a po pu la ção da ci da de se ri doen se que lhe ser viu de berço 
se mo bi li zou e pediu ao Dr. Ulis ses que se can di da tas se a ve rea dor. Ele já 
havia con cor ri do para vice-prefeito, no ano de 1956, mas não foi bem su-
ce di do. "Na cam pa nha para ve rea dor, foram 24 can di da tos e cerca de dois 
mil elei to res. Eu tive quase 400 votos, um quin to do elei to ra do. Tomei gosto 
pela po lí ti ca e ainda hoje peço votos para meus can di da tos".

Em 1958, o pre fei to de Pa re lhas era Flo rên cio Lu cia no. Ele havia 
pro me ti do a in de pen dên cia da co mu ni da de de Equa dor, mu ni cí pio que 
daria, em troca, seu eter no apoio aos can di da tos in di ca dos por ele. Ulis ses 
não con cor dou com esse acor do e se re be lou. "En ten di que aqui lo era uma 
in jun ção po lí ti ca. Fiz dis cur so con tra. Ele, di plo ma ti ca men te, 'fechou' o 
cerco fi nan cei ro à minha pes soa e mi nhas di fi cul da des au men ta ram". Em 
sinal de pro tes to, Ulis ses Po ti guar re nun ciou seu man da to de ve rea dor. "Eu 
tive o cui da do de fazer o dis cur so da re nún cia por es cri to e guar dei".

No ano de 1959, o de pu ta do es ta dual Aluí zio Be zer ra con vi dou 
Ulis ses para ser can di da to à As sem bléia Le gis la ti va. Ele ficou sur pre so, pois 
não tinha re cur sos para en fren tar uma cam pa nha para de pu ta do. Con sul tou 
a mãe e a fa mí lia. "Eu só acei ta ria a can di da tu ra se meu tio 'Louro' com bi-
nas se". Re ce ben do o apoio do tio, as su miu.

Certo dia, em plena cam pa nha, tio "Louro" manda chamá-lo e lhe 
in for ma que "seu" Flo rên cio man dou lhe fazer uma pro pos ta: de sis tir da 
cam pa nha pelo PSD e filiar-se a UDN, par ti do de Flo rên cio. "Não acei tei 
e pro pus: eu de sis to de ser can di da to, faço uma carta aber ta à po pu la ção e 
vou em bo ra de Pa re lhas, por que não tenho mais con di ções de ficar na ci-
da de de pois de uma 'felonia' desta". Não de sis tiu de sua cam pa nha e foi 
elei to com ex pres si va vo ta ção.

"En fren tei ini cial men te os lí de res da época: Di nar te Mariz, Aluí zio 
Alves, Flo rên cio Lu cia no. Eu fui à luta. Fui elei to de pu ta do es ta dual por 
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três le gis la tu ras e de pu ta do fe de ral uma vez. Na pri mei ra vez, perdi para o 
de pu ta do An tô nio Flo rên cio. Eu fazia opo si ção ao go ver no de Di nar te 
Mariz, que tinha sido amigo do meu pai. Mesmo assim, in di re ta men te, Di-
nar te me pres ti gia va, ele era uma 'raposa'. Sabia fazer po lí ti ca".

Um dia, Ulis ses foi à casa de Di nar te Mariz, le va do por um amigo 
em comum. "Quan do en trei, ele me re ce beu e disse: 'então, Dou tor Ulis ses, 
o se nhor me der ro tou em Parelhas', e eu lhe res pon di: 'eu não, go ver na dor, 
mas o povo'. Ele riu e res pon deu: 'Está muito sabido'". 

Desde então o de pu ta do de Pa re lhas e o líder maior do Seridó se 
apro xi ma ram, mas Ulis ses per ma ne ceu no PSD. Co me ça ram as hos ti li da des, 
pois se antes Ulis ses se guia o major Teo do ri co Be zer ra, pas sa va agora a 
se guir o go ver na dor Di nar te Mariz. Ulis ses tinha muito res pei to por "seu" 
Flo rên cio a quem cha ma va "meu hon ra do e digno opo si tor". O fato é que 
não houve en ten di men to po lí ti co entre eles e Ulis ses não se ar re pen deu de 
se guir Di nar te Mariz.

"Eu tenho um re mor so - diz ele com gran de dig ni da de - se eu ti ves-
se lido o diá rio de meu pai, eu não teria rom pi do abrup ta men te com 'seu' 
Flo rên cio na que le epi só dio, dada a sua ami za de por ele. Quan do meu pai 
era pre fei to de Pa re lhas, fez uma carta a Flo rên cio Lu cia no, pe din do para 
ele orientá-lo do ponto de vista das fi nan ças da Pre fei tu ra. 'Seu' Flo rên cio 
es cre veu uma carta a meu pai para instruí-lo. Por isso, não sei se meu pai 
lá de cima gos tou da minha ati tu de. Eu sem pre digo que a po lí ti ca é a ciên-
cia de medir o ca rá ter dos ho mens". 

Ulis ses lem bra que seu pai sem pre lhe en si nou a não que brar a pa-
la vra. "E no meu di cio ná rio não exis te a pa la vra trai ção".

Este homem, que lutou tanto por jus ti ça e sem pre se mos trou hon-
ra do em seus com pro mis sos, che gou a con se lhei ro do Tri bu nal de Con tas 
do Rio Gran de do Norte, em 1979, no mea do pelo go ver na dor La voi sier 
Maia. "Eu agra de ço a Deus e ao con se lhei ro Ma noel de Brito pelos bons 
con se lhos e orien ta ções. A única coisa de que me ar re pen do é não ter es-
pe ra do a apo sen ta do ria com pul só ria, por que isso aqui (o TCE) é uma fa-
mí lia na qual eu fui muito feliz. No Tri bu nal de Con tas, são todos meus 
ami gos e gran des ami gos foram os con se lhei ros José Gobat Alves e José 
Pe tro ni lo", con cluiu.
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Conselheiro Genibaldo Barros
Presidente no biê nio 1983/1984

Se ri doen se de Cur rais Novos, Ge ni bal do Bar ros nas ceu no dia 7 
de de zem bro de 1927. Foi o único filho do far ma cêu ti co Tris tão 
Bar ros (vindo dos ser tões de São Ra fael, na mar gem do rio Açu 
e es ta be le ci do com uma far má cia em Cur rais Novos) e de D. 
Se ve ri na de Araú jo Bar ros, des cen den te das fa mí lias tra di cio nais 

da terra do Capitão-Mor Ci pria no Lopes Gal vão.
Tinha uma in fân cia feliz, as sis ti da pelo ca ri nho dos pais, quan do em 

abril de 1936, Tris tão de Bar ros, à época pre fei to mu ni ci pal de Cur rais 
Novos, foi as sas si na do em Natal, ainda como des do bra men to das in jun ções 
po lí ti cas da In sur rei ção Co mu nis ta de 1935. Como con se qüên cia do dra-
má ti co acon te ci men to, o me ni no des con traí do, e até ir re ve ren te que sem pre 
foi, tornou-se uma crian ça tris te e tí mi da.

Em 1938, segue para o Se mi ná rio de São Pedro em Natal. E, em bo-
ra des co brin do logo a se guir que não era vo ca cio na do para a vida re li gio sa, 
ao con trá rio do que pen sa ra, re co nhe ce que a sua pas sa gem pelo Se mi ná rio 
- que tinha como Rei tor Dom. José Ade li no Dan tas - lhe foi muito pro vei-
to sa. Sain do do Se mi ná rio, foi es tu dar no Co lé gio Santo An tô nio dos Ir mãos 
Ma ris tas, em Natal, de pois no Gi ná sio Santa Luzia de Mos so ró e no Co lé-
gio Os wal do Cruz, de Re ci fe. Em 1948, foi para Sal va dor, graduando-se 
em Me di ci na em 1953.

Con si de ran do a tra je tó ria da sua vida, Ge ni bal do Bar ros faz ques tão 
de des ta car que a or fan da de pre co ce (ele per de ria a mãe ainda na ju ven tu de) 
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foi ame ni za da pelo apoio, ca ri nho e am pa ro que re ce beu dos mui tos ami gos 
de seus pais. E com emo ção evoca as fi gu ras do pa dri nho, o mé di co Ma ria-
no Coe lho, e do tio ma ter no, Lau ren ti no Be zer ra, a quem ele chama tio 
"Louro". Em ver da de, ambos ti ve ram as suas par ti ci pa ções na orien ta ção de 
vida, for ma ção moral e pro fis sio nal do que ri do afi lha do e so bri nho.

Con cluí do o curso de medicina, ele quis se es pe cia li zar em Tu ber-
cu lo se, es co lhen do a Fa cul da de de Me di ci na de Bue nos Aires, à época, 
um bom cen tro da Ti sio lo gia. Na Ar gen ti na, pas sou um ano e, no re gres-
so para o Bra sil, já es ta va de ci di do a ir tra ba lhar na ci da de de Santa Maria 
da Boca do Monte (in te rior do Rio Gran de do Sul), de ven do antes vir ao 
Rio Gran de do Norte para co mu ni car aos seus ami gos e pro te to res sobre 
a re so lu ção to ma da.

Um en con tro ca sual com o emi nen te ci rur gião na ta len se, Dr. José 
Ta va res, no Rio de Ja nei ro, de sen ca deou uma com ple ta mu dan ça nos seus 
pla nos e des man chou todo o seu pro je to de fixar-se no Rio Gran de do 
Sul. E tal se daria ao acei tar con vi te do Dr. Ta va res para al mo çar com o 
Prof. Re gi nal do Fer nan des, outro norte-rio-grandense ra di ca do no Rio 
de Ja nei ro, pro fes sor de Ti sio lo gia na Fa cul da de Flu mi nen se de Me di ci na, 
di re tor do Ser vi ço Na cio nal de Tu ber cu lo se do Mi nis té rio da Saúde e 
amigo pes soal do então pre si den te da Re pú bli ca, João Café Filho. (Fer-
nan des seria um dos es teios na ajuda com ver bas go ver na men tais para 
que Dr. Ono fre Lopes pu des se criar e fazer fun cio nar a Fa cul da de de 
Me di ci na de Natal em 1956).

O Prof. Re gi nal do tinha sido in di ca do pro fes sor fun da dor da Ca-
dei ra de Ti sio lo gia da Fa cul da de de Me di ci na de Natal. Com ar gu men ta-
ção con vin cen te, persuadiu-o a de sis tir do Rio Gran de do Sul, fi can do 
mais um ano no Rio de Ja nei ro no Ser vi ço Na cio nal de Tu ber cu lo se para, 
no ano se guin te, vol tar para a sua terra, já que ele, Re gi nal do, não co gi-
ta va sair do Rio de Ja nei ro. 

Com a re for ma uni ver si tá ria, a Cá te dra de Ti sio lo gia foi ex tin ta, 
e Ge ni bal do Bar ros ficou como As sis ten te na Ca dei ra de Clí ni ca Mé-
di ca e de pois se fez Pro fes sor Ad jun to de Pneu mo lo gia."E assim o 
ex-futuro gaú cho vol tou aos seus pagos que não são as que rên cias do 
sul, mas os ta bu lei ros secos e pe dre go sos do pé da Serra de San ta na 
onde estão as suas emo ções afe ti vas fin ca das na Fa zen da Pau Leite", 
des ta ca bem hu mo ra do.

Já de volta a Natal, a par tir de 1956, co me çou a exer cer a Me di ci na, 
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indo tra ba lhar no Sa na tó rio Ge tú lio Var gas, com Dr. Mil ton Ri bei ro Dan-
tas, a quem subs ti tuiu na di re ção do Hos pi tal, e de pois no Sa na tó rio de 
Natal, hoje Hos pi tal Gi sel da Tri guei ro. Em 1971, foi con vi da do e acei tou 
ser o Se cre tá rio de Saúde do go ver na dor José Cor tez Pe rei ra de Araú jo 
(1971-1975), mon tan do uma equi pe de au xi lia res com pos ta por téc ni cos 
em saúde pú bli ca, o que ren deu bons re sul ta dos.

Em 1975, com a elei ção do Dr. Tar cí sio de Vas con ce los Maia (1975-
1979) para go ver nar o es ta do do Rio Gran de do Norte, o mundo po lí ti co 
ficou sur pre so pela es co lha do Dr. Ge ni bal do Bar ros para o seu Vice, por 
considerá-lo com pouca vi vên cia na po lí ti ca. Iniciava-se, então, uma fase 
de go ver no em que o vice-governador tinha papel im por tan te e par ti ci pa-
ti vo, acom pa nhan do as de ci sões em todos os ní veis ad mi nis tra ti vos. Essa 
con vi vên cia de bom en ten di men to entre o go ver na dor e o seu vice gerou 
uma ami za de fra ter na entre os dois, a ponto de, na su ces são de Tar cí sio 
Maia, ele ter o nome lem bra do como al ter na ti va para sucedê-lo, con for me 
se pode ler em ma té ria jor na lís ti ca pu bli ca da no jor nal O Poti - edi ção do 
do min go, 13/11/77:

"(...) o vice-governador Ge ni bal do Bar ros apa re ceu na po lí ti ca do 
Rio Gran de do Norte, quan do foi con vo ca do para as su mir a Se cre ta ria da 
Saúde, no go ver no Cor tez Pe rei ra. Além de amigo pes soal do então go ver-
na dor, a sua in di ca ção era co lo ca da como obe de cen do a cri té rios téc ni cos. 
Mas du ran te os qua tro anos do go ver no, ao lado do tra ba lho que con se guiu 
rea li zar na sua pasta, mos trou ca rac te rís ti cas de ar ti cu la dor e, com a in di-
ca ção do Sr. Tar cí sio Maia para o go ver no, saiu para a vice-governança, 
quan do se en con tra va no ex te rior. Con se guiu pas sar in có lu me nos epi só dios 
que de ter mi na ram o afas ta men to do atual e do ex-governador, tornando-se 
ele men to par ti ci pan te da ad mi nis tra ção e re ce ben do vá rias de le ga ções do 
Exe cu ti vo, es pe cial men te, nos con ta tos com o go ver no fe de ral para con se-
guir re cur sos para o mu ni cí pio de Natal".

Sem as pi rar à ca dei ra de go ver na dor, Ge ni bal do Bar ros aca ba ria 
no mea do, em 1979, con se lhei ro do Tri bu nal de Con tas do Es ta do, tendo 
ali per ma ne cen do por qua tro anos, tendo sido pre si den te de Câ ma ra, 
vice-presidente e pre si den te da Casa. Em 1983, foi escolhido e no mea do 
Rei tor da Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Norte, man da to que 
exer ceu até 1987.

Ca sa do com a pro fes so ra uni ver si tá ria Eu lá lia Duar te Bar ros, cul tor 
per ma nen te do bom en ten di men to entre as pes soas, Ge ni bal do Bar ros 
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assim se ex pres sou sobre a sua pas sa gem pelo TCE-RN: "Aqui con vi vi com 
opi niões nem sem pre har mô ni cas, mas todos pro cu ra vam o con sen so do 
res pei to ao cum pri men to das leis. Exal to a obs ti na ção do go ver na dor Di-
nar te de Me dei ros Mariz quan do de ci diu criar esse Tri bu nal, en fren tan do 
as di fi cul da des na tu rais en con tra das em todos os co me ços. E se com pa ro 
agora a qua li fi ca ção do pes soal téc ni co de hoje, en ri que ci do ainda com a 
fer ra men ta da in for má ti ca, com as con di ções de tra ba lho de cin qüen ta anos 
pas sa dos, é que per ce bo as di fi cul da des vi ven cia das pelos pio nei ros Ro mil-
do Gur gel, Múcio Ri bei ro Dan tas, Se ve ri no Lopes de Oli vei ra e tan tos 
ou tros, al guns até anô ni mos, os quais quero lem brar e ho me na gear agora. 
Fi na li zan do, digo da minha ale gria e me con gra tu lo com o pre si den te Paulo 
Ro ber to Cha ves Alves e de mais con se lhei ros, com os au di to res, Corpo 
Ins tru ti vo, Mi nis té rio Pú bli co e sua Pro cu ra do ria Geral, todos os fun cio-
ná rios, enfim, pela gran de e me re ci da festa que é a co me mo ra ção dos cin-
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Conselheiro Alcimar Torquato
Presidente nos biê nios 1985/1986 - 1987/1988

1989/1990 - 1991/1992 - 2005/2006

Nas ci do na ci da de ser ra na de Luiz Gomes, a 27 de se tem-
bro de 1941, Al ci mar Tor qua to de Al mei da é filho de 
Cí ce ro Ru fi no de Al mei da e Jo se fa Tor qua to do Rego. 
Cur sou o 1º grau no Se mi ná rio Dio ce sa no Santa Te re zi-
nha, em Mos so ró, para onde se mudou ainda na in fân cia, 

se guin do pos te rior men te para Re ci fe onde faria o equi va len te ao 2º grau 
no Co lé gio Padre Félix e se pre pa ra ria para en fren tar o ves ti bu lar.

Es co lhen do se guir a car rei ra mé di ca, cur sou a Fa cul da de de Ciên cias 
Mé di cas de Per nam bu co, que veio a con cluir em 20 de de zem bro de 1969, 
logo se es pe cia li zan do em Psi quia tria, com es tá gios nas clí ni cas dos Hos pi-
tais dos Alie na dos e Santo An tô nio, tam bém em Re ci fe. Ao con cluir o curso, 
o mé di co Al ci mar Tor qua to re ce beu uma pro pos ta para tra ba lhar pelo recém-
lançado Plano Na cio nal de Saúde. Re tor nou então para Mos so ró, as su min-
do o cargo pro fis sio nal que o Plano lhe ofe re cia como mé di co do INPS. 
Per ma ne ceu nesta fun ção du ran te qua tro anos, de 1970 a 1974.

Em 1972, o jovem mé di co ini cia ria uma car rei ra po lí ti ca ao ga nhar 
a elei ção para pre si den te da So cie da de Re gio nal de Me di ci na. Em 1974 
tornou-se de pu ta do es ta dual, elei to com 13 mil votos, pela Alian ça Re no-
va do ra Na cio nal - ARENA.

Já em 1978 era elei to pre si den te da As sem bléia Le gis la ti va, exer cen do 
esta fun ção por dois anos. Reelegeu-se de pu ta do para o qua driê nio 1979-1983, 
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pelo Par ti do De mo crá ti co So cial - PDS, an ti ga ARENA, tendo as su mi do, em 
1980, a Pre si dên cia da Co mis são de Fi nan ças da As sem bléia Le gis la ti va, no 
mesmo ano sendo elei to tam bém pre si den te da Co mis são de Jus ti ça.

Ao en cer rar a sua tra je tó ria po lí ti ca, é no mea do con se lhei ro do Tri-
bu nal de Con tas do Rio Gran de do Norte pelo então go ver na dor José 
Agri pi no Maia, no dia 30 de março de 1983, tendo to ma do posse no dia 
12 de abril do mesmo ano. In gres san do no TCE, foi elei to coor de na dor de 
au di ta gens e ins pe ções e, no ano se guin te, pre si den te da Pri mei ra Câ ma ra 
de Con tas Mu ni ci pais. E, es co lhi do pre si den te do TCE-RN em 1985, aca-
ba ria se tor nan do aque le que mais vezes foi re con du zi do ao posto. 

No seu úl ti mo man da to de pre si den te, seria es co lhi do Pri mei ro Se cre-
tá rio do Con se lho de Re pre sen tan tes da As so cia ção Na cio nal dos Mi nis tros, 
con se lhei ros e au di to res dos Tri bu nais de Con tas - AN CATC. No ano se guin-
te, foi en car re ga do de as su mir a pre si dên cia do Con se lho Su pe rior de Dis ci-
pli na e Cor rei ção do TCE para o biê nio de 1993 a 1994. Atuou tam bém como 
pre si den te da Pri mei ra Câ ma ra nos anos de 1997 a 1998 e 2001 a 2002. Nos 
dois anos pos te rio res foi vice-presidente da Corte de Con tas po ti guar.

No ano de 2002, o Tri bu nal de Con tas de Minas Ge rais pres tou uma 
ho me na gem aos con se lhei ros do TCE - RN, re co nhe cen do o im por tan te 
tra ba lho que es ta va sendo rea li za do no es ta do. Nessa oca sião, a Corte de 
Con tas mi nei ra concedeu-lhe, jun ta men te com o então pre si den te do Tri-
bunal Norte-rio-grandense, Ge tú lio Alves da Nó bre ga, o Colar do Mé ri to 
da Corte de Con tas "Mi nis tro José Maria Alck min".

Al ci mar Tor qua to as su miu pela 4º vez a pre si dên cia do Tri bu nal de 
Con tas, no pe río do 2005-2006. A sua posse ocor reu no dia 26 de de zem bro 
de 2005 e, ao en cer rar o seu dis cur so, con vi dou a todos para par ti ci par de 
ma nei ra mais in ten sa na mo bi li za ção so cial pela me lho ria da qua li da de dos 
ser vi ços pú bli cos no es ta do. "Peço a Deus que nos ilu mi ne na nova jor na da 
que se ini cia, concedendo-nos a ou sa dia para ven cer os de sa fios, a graça de 
acei tar com se re ni da de as coi sas que não podem ser mu da das, a força para 
rea li zar as coi sas que pre ci sam ser fei tas e a sa be do ria para dis tin guir umas 
das ou tras, fa zen do o que é certo e justo", com ple men tou o con se lhei ro.

Des ta cou ainda que "os Tri bu nais de Con tas, ante as mu dan ças que 
se ope ram em todos os es pa ços da co mu ni da de na cio nal, pas sam a ter im-
por tân cia trans cen den tal cada vez maior. Se o dever de pres tar con tas sem-
pre se afi gu rou como obri ga ção pú bli ca im pos ta a todo su jei to que, na sua 
res pon sa bi li da de de agen te pú bli co tem, sob sua res pon sa bi li da de, a ges tão 
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de re cur sos do Erá rio, tal dever as su me po si ção de cres cen te re le vân cia em 
face à visão mais crí ti ca da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal".

Em re la ção ao papel de sem pe nha do pelo Tri bu nal, res sal tou Al ci mar 
Tor qua to que "a mis são do Tri bu nal de Con tas não pode e não deve ser 
vista como um es for ço per ma nen te de caça às bru xas. Não somos uma 
Casa po voa da por per fis au to ri tá rios, nem de longe que re mos ser dis tin gui-
dos como entes im preg na dos do sen ti men to da ar bi tra rie da de e da per se-
gui ção. Inspira-nos a meta de ser vir bem, à so cie da de norte-rio-grandense, 
cum prin do com fer vor, in de pen dên cia e senso de jus ti ça a nossa mis são 
cons ti tu cio nal, usan do como fer ra men tas do pro ces so de ci só rio, o es pí ri to 
da har mo nia, a ló gi ca da ade qua da orien ta ção, a visão da cor re ção e a com-
preen são das di fi cul da des".

Du ran te a sua ges tão na Pre si dên cia, o con se lhei ro rea li zou mui tas 
ações im por tan tes, como por exem plo, a sua par ti ci pa ção, em Bra sí lia, na 
as si na tu ra do con vê nio fir ma do entre Banco In te ra me ri ca no de De sen vol-
vi men to - BID e o go ver no fe de ral para o fi nan cia men to do Pro gra ma de 
Mo der ni za ção do Con tro le Ex ter no de Es ta dos e Mu ni cí pios - Pro moex. 
O con se lhei ro Al ci mar Tor qua to tam bém par ti ci pou da reu nião da Atri con 
que pro gra mou o 23º Con gres so dos Tri bu nais de Con tas. Este even to foi 
im por tan te na de ter mi na ção do mon tan te fi nan cei ro do Pro moex para cada 
es ta do da fe de ra ção.

Além do Pro moex, na ges tão de Al ci mar Tor qua to foi as si na do um 
con vê nio com a Caixa Eco nô mi ca Fe de ral vi san do à me lho ria da fis ca li-
za ção das con tas pú bli cas, o cha ma do Pro je to Gov/Conta. Se gun do ele, 
essa é uma ini cia ti va pio nei ra que vai pos si bi li tar uma fis ca li za ção e con-
tro le mais qua li fi ca do dos re cur sos pú bli cos. "É um sis te ma de apoio 
ad mi nis tra ti vo à ges tão pú bli ca que per mi te agru par e or ga ni zar, em um 
único ex tra to, as con tas ad mi nis tra ti vas do es ta do ou mu ni cí pios. Trata-se 
de uma conta es pe cial que é cria da em uma agên cia e aces sa da por meio 
do Sis te ma Gov/Caixa ele trô ni co, onde podem ser ca das tra das de ze nas 
ou cen te nas de con tas vin cu la das, com o ob je ti vo de agrupá-las em um 
único ex tra to", ex pli cou. 

De acor do com o con se lhei ro, pelo fato de a ta re fa de fis ca li za ção 
da coisa pú bli ca re que rer um exer cí cio do con tro le so cial, a Es co la de Con-
tas Pro fes sor Se ve ri no Lopes de Oli vei ra, há três anos fun cio nan do no 
Tri bu nal de Con tas do Es ta do, tem in ves ti do no amplo es cla re ci men to da 
ci da da nia mediante a rea li za ção de en con tros, se mi ná rios e edi ção de tex tos 
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es cla re ce do res sobre ma té rias de com ple xi da de téc ni ca e edi ção de car ti lhas 
em lin gua gem sim pli fi ca da que per mi tem a po pu la ri za ção e a trans pa rên cia 
das ati vi da des da ges tão pú bli ca. 

Com sua mar can te atua ção no TCE-RN, o con se lhei ro Al ci mar Tor-
qua to re ve la a firme con vic ção de que a Corte das Con tas norte-rio-grandense 
seja, de fato, uma re fe rên cia e tam bém van guar da em ma té ria de or ga ni za ção, 
de sem pe nho, in ter fa ce com os ju ris di cio na dos. Ze lan do pela cor re ta apli ca ção 
dos re cur sos pú bli cos em con for mi da de com os pro gra mas de go ver no, ela 
con tri bui de modo de ci si vo para o bem-estar so cial da co mu ni da de po ti guar.
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Conselheiro Haroldo de Sá Bezerra
Presidente no biê nio 1993/1994

Pri mo gê ni to de José Be zer ra de Araú jo e Yvete de Sá Be zer ra, 
Ha rol do de Sá Be zer ra nas ceu na ci da de ca na viei ra de Ceará-
Mirim, em 29 de fe ve rei ro de 1936. Por ser um ano bis sex to, 
seus pais op ta ram por registrá-lo em 1° de março. Fruto da 
união de um au tên ti co se ri doen se com uma filha da aris to cra-

cia do Vale, Ha rol do her dou a sim pli ci da de, a par ci mô nia e a aus te ri da de, 
ca rac te rís ti cas natas do ser ta ne jo norte-rio-grandense.

Re si diu du ran te sua in fân cia no mu ni cí pio de Cur rais Novos, onde 
seus pais pos suíam fa zen das des ti na das à pe cuá ria e ao plan tio do al go dão. 
Her dei ro na tu ral do gosto pela terra, tornou-se pro prie tá rio de ter ras e 
cria dor de gado em nosso es ta do.

Na dé ca da de 1950, pas sou a re si dir em Natal.
Formou-se em Agro no mia, pela Es co la Su pe rior de Agro no mia, de 

Re ci fe e, em se gui da, em Eco no mia, pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio 
Gran de do Norte.

Ini ciou sua vida pro fis sio nal na As so cia ção Nor des ti na de Cré-
di to Rural, em 1960. Pos te rior men te, tra ba lhou por três anos na Sac kraft 
- In dús tria de Ce lu lo se do Nor des te Ltda., no pro je to Za be lê, fa zen da 
si tua da no mu ni cí pio de Tou ros, des ti na da à ex pe riên cia com plan tio de 
agave para ce lu lo se.

Nessa dé ca da de gran des de fi ni ções, casa-se com Selma Meira e Sá 
Be zer ra e in gres sa no Mi nis té rio da Agri cul tu ra, pas san do a tra ba lhar no 
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Ser vi ço de De fe sa Sa ni tá ria Ve ge tal aqui no es ta do.
Se guin do os en si na men tos do seu pai, Ha rol do Be zer ra levou para 

o ser vi ço pú bli co uma pos tu ra de con tro le ri go ro so dos gas tos. Sua atua ção 
não es te ve res tri ta ao setor agropecuário. Sua for ma ção em Economia per-
mi tiu o exer cí cio dos car gos de di re tor do Banco do De sen vol vi men to do 
Rio Gran de do Norte - BDRN, em 1971, e de di re tor do BAN DERN, nos 
anos de 1972 a 1974.

De 1974 a 1978, atuou como pre si den te da Com pa nhia de De sen-
vol vi men to Agro pe cuá rio do RN - CIDA. No final do go ver no do Dr. 
Tar cí sio Maia, foi Se cre tá rio de Es ta do da Agri cul tu ra e, entre 1983 e 1986, 
exer ceu o cargo de Se cre tá rio de Es ta do da Fa zen da.

A ex pe riên cia na Ad mi nis tra ção Pú bli ca foi, assim, mar ca da pelo 
rigor no con tro le dos gas tos pú bli cos e pela se rie da de de suas ações.

Em 1987 o go ver na dor do es ta do, Radir Pereira, faz a sua no mea-
ção para o cargo de con se lhei ro do Tri bu nal de Con tas do Es ta do do 
Rio Gran de do Norte. Per ma ne ceu nesta Corte de Con tas até 1° de março 
de 2006, aposentando-se com pul so ria men te e se des li gan do de fi ni ti va-
men te da vida pú bli ca. 

TCE50.indd   123TCE50.indd   123 6/9/2011   12:13:41 PM6/9/2011   12:13:41 PM



TCE conta sua história

124

Nélio Silveira Dias
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Conselheiro Nélio Silveira Dias
Presidente no biê nio 1995/1996

Nas ceu Nélio Sil vei ra Dias no dia 22 de ja nei ro de 1945 em 
Natal, sendo filho de Epi fâ nio Dias Sil vei ra e Alda Sil-
vei ra Dias. Al guns anos da in fân cia foram vi vi dos em 
Mos so ró, para onde a fa mí lia se des lo ca ra, re tor nan do 
em se gui da para a Ca pi tal.  Con cluí dos os es tu dos bá si cos, 

Nélio Dias cur sou Ad mi nis tra ção Fi nan cei ra no Cen tro de Trei na men to e 
De sen vol vi men to - CE TRED, lo ca li za do no Ceará, e, em se gui da, fez gra-
dua ção em Ge rên cia Em pre sa rial, pela Fa cul da de de Ciên cias, Cul tu ra e 
Ex ten são - FACEX, em Natal. 

Du ran te sua car rei ra pro fis sio nal, exer ceu di ver sos car gos, tais como 
di re tor das em pre sas A. Gomes Te ci do S.A., Natal (1972-1975), e Con fec ções 
Reis Magos S.A., Natal (1975-1985); juiz do Tri bu nal Re gio nal do Tra ba lho - 
13º Re gião, João Pes soa (1985-1988); Se cre tá rio de Es ta do da Agri cul tu ra e da 
Pesca do Es ta do do Rio Gran de do Norte (1999-2002).

In gres sou Tri bu nal de Con tas do RN em 1992, logo se tor nan do seu 
vice-presidente do TCE para o pe río do de 1992 a 1994. E já no ano se-
guin te che ga ria à Pre si dên cia, cargo que ocu pou até 1996.

Ao tomar posse na Pre si dên cia do TCE, disse que as su mia "com a 
com preen são de que tudo é im por tan te, a co me çar da noção do que re pre-
sen tam, neste Tri bu nal, os li mi tes ven ci dos e os li mi tes a ven cer nas suas 
atri bui ções cons ti tu cio nais". No de cor rer do seu dis cur so de posse, ele 
apre sen tou seu plano de ges tão, no qual pre via a am plia ção do sis te ma de 
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in for má ti ca; o es ta be le ci men to de um setor de con sul tas in for mais e apoio 
técnico-jurídico a en ti da des ju ris di cio na das; a pro mo ção do in ter câm bio 
com ou tros Tri bu nais e ór gãos; além do em pe nho para a edi fi ca ção da sede 
pró pria do TCE. "Esta é mais do que uma idéia, por que é uma exi gên cia 
ine vi tá vel de nos sas con di ções de tra ba lho", res sal tou o con se lhei ro.

En quan to foi pre si den te da Casa, Nélio Dias ado tou im por tan tes 
me di das, den tre elas: a cria ção da Con sul to ria Técnico-Jurídica, um im por-
tan te ins tru men to de apoio e in for ma ção a ser vi ço do Tri bu nal; cria ção da 
Ins pe to ria de Con tro le Ex ter no, per mi tin do ao TCE de sen vol ver um tra-
ba lho sis te má ti co de in ves ti ga ção em todos os ór gãos e en ti da des fis ca li za-
das. O Tri bu nal ino vou quan do pas sou a fis ca li zar “in loco” todo o go ver-
no do es ta do: Se cre ta rias, So cie da des de Eco no mia Mista, Empresas 
Públicas, Fun da ções e Au tar quias, bem como a As sem bléia Le gis la ti va.

Ou tras me di das da sua ad mi nis tra ção foram: a am plia ção dos ser vi-
ços de in for má ti ca, aten den do aos seg men tos da Casa. Ainda na área de 
aper fei çoa men to téc ni co, es ti mu lou a rea li za ção de cur sos e re ci cla gem 
fun cio nal do pró prio TCE; cria ção do setor de co mu ni ca ção so cial, que 
leva as in for ma ções ne ces sá rias e vá li das ao co nhe ci men to pú bli co das no-
tí cias do Tri bu nal e de suas ati vi da des.

Deve-se des ta car tam bém o pros se gui men to da edi fi ca ção da sede 
do Tri bu nal de Con tas e a ela bo ra ção do Plano de Car gos e Ven ci men-
tos dos Ser vi do res. Sobre essas rea li za ções, Nélio Dias co men tou que 
"a cons tru ção do pré dio foi uma meta, com o des lo ca men to para um 
maior es pa ço fí si co. O local onde nós es tá va mos ins ta la dos, em 1994, 
es ta va ab so lu ta men te su pe ra do. Não se tra ta va então de uma obra de 
os ten ta ção, mas de ab so lu ta ne ces si da de para o de sem pe nho das atri-
bui ções dos ser vi do res".

Em re la ção à im plan ta ção do Plano de Car gos, afir mou: "ele 
nor teia os fun cio ná rios den tro da ins ti tui ção com a preo cu pa ção de 
ser um es tí mu lo para os tra ba lha do res. Este pro je to, rei vin di ca ção 
his tó ri ca na cons ciên cia de todos, teve seu lugar na minha cons ciên cia 
e nas mi nhas preo cu pa ções. Noi tes e dias do meu man da to foram de-
di ca dos a este tra ba lho".

Ao tér mi no do seu man da to de pre si den te, em 1994, foi elei to cor re ge-
dor do re fe ri do órgão, exer cen do esta fun ção até 1998. De 1998 a 1999, exer ceu 
a Pre si dên cia da Pri mei ra Câ ma ra, en cer ran do, assim, sua atua ção na Casa.

No final do ano 2000, o con se lhei ro Nélio Dias so li ci tou sua apo-
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sen ta do ria. Ao se des pe dir, fez pro nun cia men to no ple ná rio, en fa ti zan do 
que "o Tri bu nal de Con tas deve cum prir sua mis são cons ti tu cio nal de 
fis ca li zar o em pre go do erá rio pú bli co nas ad mi nis tra ções pú bli cas. O 
povo quer saber onde os im pos tos foram apli ca dos. A so cie da de tem que 
co brar isso, e o TCE deve pres tar con tas à so cie da de por que julga a atua-
ção dos ad mi nis tra do res".

E lem brou o con se lhei ro: "Estou dei xan do o Tri bu nal de Con tas 
de pois de al guns anos aqui junto com todos no pro ces so de busca das ver-
da des ab so lu tas. Esta ca mi nha da par ti lha da só me trou xe en ri que ci men tos. 
Aqui, apren di. Aqui co nhe ci pro ble mas e ar ris quei so lu ções. Posso afir mar 
que nada acon te ceu sem dei xar sal dos de apren di za gem mesmo nos con-
fron tos e nas di ver gên cias. É evi den te que, sendo como é um co le gia do, o 
Tri bu nal de Con tas es ti mu la o exer cí cio da dia lé ti ca dos con trá rios e en si na 
que a na tu re za dos con fron tos, às vezes, torna-se forma única da per cep ção 
da uni da de de pen sa men to. Neste clima de acor do e de sa cor do, se nho res 
con se lhei ros, a gran de cons ta ta ção é a de que nin guém se afir ma sem a 
con tra di ção das nos sas pró prias hu ma ni da des".

Nélio Dias in gres sou na car rei ra po lí ti ca, sendo elei to de pu ta do fe de ral, 
pela le gen da PPB-RN, para o man da to de 2003 a 2007. De ja nei ro de 2005 a 
março de 2006, as su miu o cargo de vice-líder do Par ti do Pro gres sis ta - PP 
(an ti go PPB), na Câ ma ra dos De pu ta dos. In te grou Co mis sões Per ma nen tes 
nas áreas de eco no mia e de sen vol vi men to rural, sem pre com des ta que. 

Em maio de 2006, Nélio Dias as su miu o cargo de pre si den te na cio nal 
do Par ti do Pro gres sis ta, con co mi tan te men te à Pre si dên cia es ta dual do res pec-
ti vo par ti do. Em 1° de ou tu bro de 2006, Nélio Dias foi ree lei to de pu ta do fe-
de ral sendo em pos sa do em fe ve rei ro de 2007.

En fren tan do du ran te al guns anos gra ves pro ble mas de saúde, o par-
la men tar fa le ceu no dia 20 de julho de 2007, no Hos pi tal Sírio-Libanês (São 
Paulo/SP). O pre si den te da Re pú bli ca, Luís Iná cio Lula da Silva, te le fo nou 
aos fa mi lia res para con do lên cias. Trans por ta do para Natal, seu corpo foi 
ve la do no Pa lá cio da Cul tu ra (an ti go Pa lá cio Po ten gi). E o se pul ta men to 
ocor reu no Ce mi té rio Mo ra da da Paz, em Emaús (Par na mi rim/RN).

O pre si den te do Tri bu nal de Con tas do Es ta do do RN, Paulo Ro-
ber to Cha ves Alves, fez pro nun cia men to no ple ná rio da Casa em ho me na-
gem ao con se lhei ro apo sen ta do e ex-presidente, Nélio Dias. Os con se lhei-
ros apro va ram voto de pesar co le ti vo, con tan do com a so li da rie da de da 
pro cu ra do ra geral do Mi nis té rio Pú bli co junto ao TCE, em exer cí cio, Lu-
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Antônio Severiano da Cãmara
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Conselheiro Antônio Severiano da Câmara Filho
Presidente no biê nio 1997/1998

An tô nio Se ve ria no da Câ ma ra Filho, nas ci do em João Câ ma-
ra (an ti ga Baixa Verde), em 13 de junho de 1938, é filho de 
An tô nio Se ve ria no da Câ ma ra e Maria Amé lia Soa res da 
Câ ma ra. A fa mí lia mo ra va na fa zen da Boa Es pe ran ça, mu-
ni cí pio de Tou ros. Quan do havia ne gó cios a rea li zar, deslo-

cavam-se para João Câ ma ra, o município-pólo da re gião. 
Aos nove anos, o me ni no An tô nio co me çou a es tu dar no grupo 

Ca pi tão José da Penha na an ti ga Baixa Verde. Ter mi nan do o pri má rio, veio 
para Natal, onde fez o curso se cun dá rio. De pois prestou o Serviço Militar, 
em Natal, no 16º Ba ta lhão de In fan ta ria, 1957, tendo dado baixa como 3º 
Sar gen to. Tra ba lhou na firma João Câ ma ra & Ir mãos e na ANCAR (As so-
cia ção de Cré di to e As sis tên cia Rural). Em 1958, An tô nio Câ ma ra foi para 
Sal va dor, onde ini ciou a vida uni ver si tá ria, tendo feito ves ti bu lar de Di rei to 
na Uni ver si da de Ca tó li ca da Bahia. Na que la ca pi tal tra ba lhou na Tyre so les 
(re ven de do ra de pneus), em pre sa de um tio afim, Jack Ha mil ton Wicks. 
Com o fa le ci men to do seu pai, em se tem bro de 1960, teve que vol tar para 
Natal, dando con ti nui da de aos es tu dos na velha Fa cul da de de Di rei to da 
Ri bei ra, cujo di re tor era o Dr. Otto de Brito Guer ra.

Em 1962, tra ba lha va no CED, Con se lho Es ta dual de De sen vol vi-
men to, que tinha como ti tu lar Ge ral do José de Melo. No ano se guin te foi 
para a SU DE NE, cujo Su pe rin ten den te era Celso Fur ta do, tendo feito ali 
o curso de Ini cia ção ao De sen vol vi men to Eco nô mi co e, pos te rior men te, 
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Ge rên cia de Coo pe ra ti vis mo. Nesta oca sião, fre qüen ta va as aulas de Di rei-
to na Fa cul da de de Re ci fe para não per der o ano em Natal. Em 1964, Câ-
ma ra formou-se e du ran te dois anos exer ceu a pro fis são de ad vo ga do. Neste 
ín te rim, exer ceu por seis meses a Pro mo to ria de João Câ ma ra na con di ção 
de ad jun to de pro mo tor. Con vo ca do pelo então go ver na dor Aluí zio Alves, 
ele foi no mea do di re tor do De par ta men to de Coo pe ra ti vis mo e Or ga ni za-
ção Rural (DECOR), cargo em que tomou posse neste úl ti mo ano.

Tem po ra da po lí ti ca 
Em 1966, An tô nio Câ ma ra candidatou-se a de pu ta do es ta dual, sob 

as bên çãos do Mon se nhor Wal fre do Gur gel, então go ver na dor do es ta do. 
Vi si ta va a re gião do Mato Gran de e, nas con ver sas, di ziam não haver um 
re pre sen tan te da terra. Sur gi ram as co bran ças para que ele se can di da tas se. 
Con ver san do com o Mon se nhor Wal fre do Gur gel dele ouviu con se lho e 
orien ta ção. Já sabia da sua gran de ami za de com o ex-senador João Se ve ria-
no da Câ ma ra, que fora pre si den te do PSD (Par ti do So cial De mo crá ti co) 
no Rio Gran de do Norte, à época em que o Mons. Wal fre do era o gran de 
re pre sen tan te da sigla par ti dá ria no Se ri dó. 

A gran de za do Mon se nhor Wal fre do é res sal ta da por ele ao ob ser var 
que o go ver na dor tinha um so bri nho, An tô nio Fer rei ra, can di da to a de pu ta-
do es ta dual e que pes soas - cujos nomes não lhe in te res sa citar - che ga ram a 
pon de rar que ele não tinha a mí ni ma con di ção de eleger-se de pu ta do. 

O re sul ta do é o já sa bi do. Foram 24 anos de man da tos ele ti vos con-
se cu ti vos, sendo qua tro de de pu ta do es ta dual e dois de deputado fe de ral. 
Ao ini ciar a sua tra je tó ria po lí ti ca, An tô nio Câ ma ra per ten cia à cha ma da 
Arena Verde. Com a cas sa ção de Aluí zio Alves foi para o MDB. Par ti ci pou 
de qua tro le gis la tu ras. Em 1982 - já no PMDB -, foi elei to de pu ta do fe de-
ral e ree lei to em 1986. 

An tô nio Câ ma ra con si de ra que a ex pe riên cia par la men tar foi a gran-
de uni ver si da de da sua vida. Como de pu ta do fe de ral, pôde con vi ver com 
gran des nomes do ce ná rio na cio nal, como Afon so Ari nos, Tan cre do Neves, 
Ulis ses Gui ma rães, Teo tô nio Vi le la, Paulo Bros sard, Fran co Mon to ro, Mi guel 
Ar raes, Mar cos Frei re, Mário Covas, Djal ma Ma ri nho, e isso lhe deu uma 
visão muito mais ampla da po lí ti ca. Pas sou a ver o Bra sil não ape nas den tro 
de uma con cep ção pro vin cia na, mas o país como um todo. E se sente or-
gu lho so por haver par ti ci pa do ati va men te do pro ces so de re de mo cra ti za ção. 
No seu se gun do man da to foi de pu ta do fe de ral "Cons ti tuin te", tendo, por-
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tan to, par ti ci pa do da ela bo ra ção da Carta Magna pro mul ga da em 1988.
Não dis pu tan do mais man da to po lí ti co foi, por ini cia ti va do go ver na-

dor José Agri pi no, no mea do con se lhei ro do Tri bu nal de Con tas em 1991. 
Du ran te dez anos, exer ceu vá rios car gos, tendo sido pre si den te da 1ª Câ ma-
ra, da 2ª Câ ma ra, cor re ge dor e pre si den te do Tri bu nal de 1996 a 1998. Em 
2001 aposentou-se como con se lhei ro. Nesse mesmo ano foi con vo ca do pelo 
go ver na dor Ga ri bal di Filho, as su min do o cargo de Se cre tá rio Ad jun to da 
Se cre ta ria de Pro je tos Es pe ciais, tornando-se de pois ti tu lar e, pos te rior men-
te, Se cre tá rio de Es ta do da Se cre ta ria de Tra ba lho, Ci da da nia e Jus ti ça. 

Encontra-se hoje apo sen ta do de fato, cui dan do da fa mí lia e de pe-
que nos ne gó cios. Mas como nin guém deixa a po lí ti ca de fi ni ti va men te, so-
bretudo quem já exer ceu man da tos, sem que rer ser linha de fren te, gosta 
de con ver sar, ficar nos bas ti do res, ar ti cu lar, orien tar e acon se lhar.

Pu xan do pela me mó ria 
Ze lo so com as lem bran ças, An tô nio Câ ma ra faz ques tão de as si na lar 

que, ainda hoje, con ser va na me mó ria os gran des ami gos da época de in fân-
cia e ado les cên cia. Tam bém estão muito pre sen tes os fatos e as per so na li-
da des mar can tes da po lí ti ca da re gião e do seu es ta do. O in dus trial João 
Câ ma ra, por exem plo. Não che gou a conhecê-lo, em bo ra fosse seu so bri nho. 
O pai, An tô nio Se ve ria no da Câ ma ra, co nhe ci do po pu lar men te por "Seu 
Tonho", em bo ra se re la cio nan do muito bem com o irmão, não fazia parte 
do com ple xo eco nô mi co da Firma João Câ ma ra e Ir mãos, com sede em 
Baixa Verde. Era um agropecuarista in de pen den te. O tio, sobre quem leu e 
ouviu bas tan te, podia ser con si de ra do um homem à fren te do seu tempo. 
Em pre sá rio, tornou-se pre fei to de Baixa Verde, ci da de que de pois seria re-
ba ti za da com o seu nome; foi de pu ta do es ta dual e se na dor da Re pú bli ca. 

Ape sar da tra di ção po lí ti ca, An tô nio Câ ma ra não havia des per ta do 
para essa ati vi da de. Tal des per tar só se daria quan do ele re tor nou da SU DE-
NE. Já contava com a no tá vel ex pe riên cia de antes, no Con se lho Es ta dual 
de De sen vol vi men to, ao tempo do go ver no de Aluí zio Alves. O ti tu lar era 
um jovem eco no mis ta cha ma do Ge ral do José de Melo. E a equi pe com pos-
ta de pes soas de gran de ca pa ci da de: José Da niel Diniz, João Uru ray, Ti cia no 
Duar te, Roo se velt Gar cia, Be ni val do Aze ve do, Iva nal do Be zer ra, Ivan Ma ciel, 
Na tha nias Von Shos ten, os ir mãos Hei der e Her bert Moura, e ou tros jo vens 
com fu tu ro pro mis sor.

En tu sias ta das pro pos tas da SU DE NE, An tô nio Câ ma ra con si de ra 
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que este órgão pro vo cou uma mu dan ça de men ta li da de, na re gião, absolu-
tamente de ci si va para o seu de sen vol vi men to. Pelos seus ins tru men tos le gais, 
deu agi li da de ao de sen vol vi men to e criou uma ex pec ta ti va de trans for ma ção 
da rea li da de junto aos nor des ti nos. O Nor des te pa triar cal e rural não era 
mais re fe rên cia única.

 
Ética e vinda para o TCE 

O con se lhei ro Câ ma ra evoca as di fi cul da des da época em que vi go-
rou o Re gi me de Ex ce ção - tem pos da cha ma da Re vo lu ção de 1964. A 
ca rên cia de novas li de ran ças, bem como um certo recuo de outras an ti gas, 
de gran de ex pres são, aca bou en se jan do o pre do mí nio da ação de al guns 
aven tu rei ros po lí ti cos sem for ma ção ética, moral, nem muita res pon sa bi li-
da de so cial, res sal va das as ex ce ções. Pes soas que, tal vez sem vo ca ção ou 
es pí ri to pú bli co, só pen sa vam em si e em par ti dos. O zelo de di ca do ao 
par ti do, não pode eli mi nar, se gun do sua ótica, a de fe sa do es ta do, da nação 
e con se qüen te men te do seg men to po pu la cio nal mais fra gi li za do. 

Al guns par la men ta res - pon de ra ele - vão a Bra sí lia cui dar de seus 
ne gó cios, de seu par ti do. Ao ele ger o seu re pre sen tan te, o povo tem dele a 
ex pec ta ti va de que possa ofe re cer ao país uma me lhor qua li da de de vida, 
for ta le cer o es ta do de di rei to. La men ta vel men te ainda não é pos sí vel ver 
isto. O que não sig ni fi ca dizer que, no Con gres so, não exis tam ho mens com 
au tên ti ca vo ca ção po lí ti ca, ho mens da maior en ver ga du ra moral e ética. 

Mo vi do por estes pen sa men tos é que An tô nio Câ ma ra chega ao 
Tri bu nal, em se tem bro de 1991, tendo sido no mea do pelo go ver na dor José 
Agri pi no Maia, como já foi dito. Sa ba ti na do pela As sem bléia Le gis la ti va, 
en con trou, ao ser no mea do, outra gran de opor tu ni da de de ser vir ao es ta do. 
E de vol tar a es tu dar o curso de Di rei to.

O Tri bu nal de Con tas é im por tan tís si mo na con jun tu ra na cio nal, 
de cla ra com en tu sias mo. E com toda essa ex pe riên cia acu mu la da, con-
si de ra que se não exis tis sem as Cor tes de Con tas, os atos de cor rup ção 
cer ta men te se mul ti pli ca riam. O TCE é um fator de ini bi ção da má 
apli ca ção dos re cur sos pú bli cos. Lem bra bem que, na época em que 
ocu pou a Pre si dên cia, o TCE ainda não dis pu nha da es tru tu ra de hoje. 
Uma das maio res preo cu pa ções que teve, como pre si den te, foi a de 
qua li fi car os ser vi do res. Pre si den tes an te rio res ha viam dado iní cio à 
cons tru ção da sede pró pria, que pros se gui u em sua ges tão, não con-
se guin do concluí-la, iro ni ca men te, por que, ha ven do uma de man da 

TCE50.indd   132TCE50.indd   132 6/9/2011   12:13:43 PM6/9/2011   12:13:43 PM



Conselheiro Antônio Severiano da Câmara Filho

133

ju di cial, as obras ti ve ram de ser pa ra li sa das, sendo rei ni cia das ape nas 
ao final do seu man da to.

Ante a pers pec ti va de o Tri bu nal atin gir o seu cin qüen te ná rio, o 
con se lhei ro re ve la a ex pec ta ti va de que os ho mens e mu lhe res con ti nuem 
exer cen do com pro bi da de e com pe tên cia o seu dever, para que a nação 
possa ter um fu tu ro al vis sa rei ro. E faz uma re fe rên cia elo gio sa e co mo-
vi da aos que hoje fazem o TCE: di ri gen tes e ser vi do res que "ves tem a 
ca mi sa" da ins ti tui ção, pois está con vic to de que dessa atua ção re sul ta 
a cer te za de um Bra sil me lhor.
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Conselheiro José Fernandes de Queiroz
Presidente no biê nio 1999/2000

José Fer nan des de Quei roz nas ceu na Fa zen da Pa ca tu ba, zona rural 
do mu ni cí pio de Pau dos Fer ros, hoje mu ni cí pio de Mar ce li no Viei-
ra, no dia 04 de de zem bro de 1931. Filho de Ber nar di no No na to 
Fer nan des e Amé lia Fer nan des de Quei roz, que ti ve ram 7 fi lhos, 
sendo 5 mu lhe res e 2 ho mens. O pai era agro pe cua ris ta, ex plo ran-

do duas pro prie da des com 300 hec ta res cada uma. A mãe par ti ci pa va ati-
va men te da edu ca ção dos fi lhos, to man do conta do lar, com os afa ze res da 
co zi nha, da casa, habilitando-se a con fec cio nar a roupa da fa mí lia.

A al fa be ti za ção de José Fer nan des co me çou na casa gran de da fa-
zen da, por um pro fes sor con tra ta do para en si nar aos fi lhos do pa trão, dos 
mo ra do res e da vi zi nhan ça. Aos 13 anos, foi es tu dar em Pau dos Fer ros, 
hospedou-se na re si dên cia do seu tio Leão Fer nan des. Es tu dou no Grupo 
Escolar Joa quim Cor reia, onde con cluiu o pri má rio no ano de 1946. Em 
1947, foi es tu dar no Co lé gio Dio ce sa no de Patos-PB, ali cursando o gi ná sio 
em re gi me de in ter na to. Em 1950, ainda na mesma ci da de, cum priu o Ser-
vi ço Mi li tar obri ga tó rio, incorporando-se ao Tiro de Guer ra.

Em 1951, com bas tan te es pí ri to de aven tu ra, foi para o Rio de Ja-
nei ro, atraí do por pro mes sas de um falso po lí ti co que lhe pro me tia es tu do 
e tra ba lho. Frus tra do, teve de tra ba lhar duro até con se guir di nhei ro para 
com prar pas sa gem em um car guei ro da "Aero Vias", que o trou xe de volta 
a Re ci fe, de onde, por vá rios ou tros meios de trans por te, re tor nou à Fa-
zen da Pa ca tu ba, sur preen den do a todos.
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Em 1953, passou a realizar o curso co le gial do Co lé gio Es ta dual do 
Ate neu, em Natal. Con cluí do o curso em 1955, foi para a ci da de de Re ci fe, 
onde se pre pa rou para o Ves ti bu lar. Ten tou uma pri mei ra vez na Uni ver si-
da de do Re ci fe não ob ten do êxito por que 0,02 (dois cen té si mos) lhe ti ra ram 
a média exigida. Vol tan do a Natal, soube que se riam rea li za das novas pro-
vas para preen cher o nú me ro de vagas da turma que seria a 1ª no Curso de 
Me di ci na da Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Norte. Candidatou-se 
e ob te ve a apro va ção.

Ao se for mar em de zem bro de 1961, re ce beu con vi te do Dr. Ono fre 
Lopes para per ma ne cer em Natal. Falou mais alto, no en tan to, a de di ca ção 
à fa mí lia. A mãe, en fer ma, encontrava-se na fa zen da Pa ca tu ba pre ci san do 
de cui da dos. Co me çou então a pro cu rar tra ba lho em al gu ma ci da de do in-
te rior, perto da fa zen da onde pu des se dar as sis tên cia à sua mãe. Foi pro vi-
den cial o con vi te feito por Jo celyn Vil lar, mé di co e líder po lí ti co, para tra-
ba lhar na ci da de de Mar tins, a partir de ja nei ro de 1962.

Com a se gu ran ça do em pre go, de ci diu casar-se com Mar ga ri da, 
com quem na mo ra ra du ran te o pe río do em que cur sa ra a Fa cul da de, e o 
dia 24 de março de 1962 foi es co lhi do, tendo os recém-casados se gui do 
em lua de mel para a ci da de de Re ci fe. Porém, dias de pois, re ce bia ele um 
cha ma do do mesmo Jo celyn Vil lar para se fazer pre sen te à inau gu ra ção 
do Açude Pú bli co de Ser ri nha dos Pin tos, pelo então go ver na dor Aluí zio 
Alves. Foi, por assim dizer, o pri mei ro con ta to for mal com a po lí ti ca, pela 
qual ine vi ta vel men te ha ve ria de en ve re dar. A essa al tu ra, já de sen vol via 
um tra ba lho de as sis tên cia mé di ca na re gião, destacando-se pelo pio nei-
ris mo das ações de aten di men to do mi ci liar e ci rur gias de ur gên cia, a pa-
cien tes que não po diam ser trans fe ri dos para cen tros maio res por falta de 
condições financeiras.

Com uma folha de bons ser vi ços pres ta dos à co mu ni da de na área 
mé di ca e so cial, era ine vi tá vel que sur gis se o con vi te para abra çar a po lí ti ca. 
Re sis tiu o quan to pôde, che gan do mesmo a se trans fe rir para Ale xan dria, 
onde per ma ne ceu por nove meses. No va men te, cru za va seu ca mi nho Jo celyn 
Vil lar, convidando-o a re tor nar a Mar tins, pois não en con tra ra mé di co dis-
pos to a deslocar-se para o in te rior do es ta do. A ci da de encontrava-se sem 
as sis tên cia médico-hospitalar, o povo pre ci sa va e não dis pu nha de meios 
para se des lo car em busca de tra ta men to em ou tros cen tros. O ju ra men to 
que fi ze ra ao re ce ber o Di plo ma de Mé di co falou mais alto e acei tou re tor-
nar, mas com o mesmo pro pó si to de não in gres sar na vida pú bli ca.
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Con sul tó rio, aten di men to em do mi cí lio, ci rur gia... Era tam bém con-
se lhei ro, con sul tor, pro fes sor e amigo. Nes ses en con tros com ami gos sem-
pre se fa la va na su ces são po lí ti ca. Não havia es ca pa tó ria; até pa re cia um 
com plô; re ce bia ami gos no con sul tó rio e em sua re si dên cia a lhe falarem 
do mesmo as sun to, e a res pos ta era a mesma. Até que lí de res co mu ni tá rios 
o vi si ta ram, convocando-o para uma reu nião. Ali se en con tra va o mesmo 
Dr. Jo celyn Vil lar que, em breve ex pla na ção, expôs a si tua ção do par ti do, 
des pro vi do de um nome que reu nis se a ca pa ci da de de as se gu rar ao povo 
mar ti nen se o di rei to de mo crá ti co de li ber da de, edu ca ção, saúde e todos os 
cons tan tes da Carta Magna do país. Sur pre so, re ce beu a in di ca ção do seu 
nome, em con di ção "sine qua non" de acei tar. 

Exa mi nou os "prós" e os "con tras" e acei tou a in di ca ção do seu 
nome como can di da to a pre fei to nas elei ções de 1968 pela Alian ça Re no-
va do ra Na cio nal - ARENA, ob ten do apro xi ma da men te 70% dos votos. E 
foi em pos sa do no ano se guin te, quan do então go ver na dor do es ta do o 
Mon se nhor Wal fre do Gur gel.

A ad mi nis tra ção mu ni ci pal logo lhe tra ria pro ble mas su ple men ta res 
como ter de en fren tar uma CGI que ini cial men te tinha como meta atin gir 
Jo celyn Vil lar, com um pro ces so de cas sa ção. Teve de en fren tar um cal vá rio 
de sus pei tas e in si nua ções, mas com o apoio dos ver da dei ros ami gos con-
se guiu su pe rar tudo, com pro van do a sua ino cên cia da qual o povo não 
du vi da ria, tanto que em 1972 ele geu pre fei to o can di da to por ele apre sen-
ta do, bem como toda a ban ca da da Câ ma ra de Ve rea do res. Em 1976, vol tou 
a ser can di da to a pre fei to, elei to com gran de maio ria.

Em maio de 1982, re nun ciou ao cargo para candidatar-se ao cargo 
de de pu ta do es ta dual pelo Par ti do De mo crá ti co So cial - PDS, sendo elei to 
com ex pres si va mar gem comparativamente com os que dis pu ta vam a ca-
dei ra. Um se gun do man da to seria ten ta do, mas sem su ces so. E ele, já sem 
o exer cí cio da me di ci na, fi ca ra sem a ca dei ra do Le gis la ti vo. Surge, então, a 
vaga deixada pelo con se lhei ro José Pe tro ni lo, que se apo sen ta ra do Tri bu nal 
de Con tas do Es ta do, em face do que seus co le gas de pu ta dos, le van do em 
con si de ra ção a competência com que re pre sen tou o povo na Casa Le gis la-
ti va, aprovaram a in di ca ção do seu nome para ocu par a vaga, tendo sido 
rea li za da uma vo ta ção na As sem bléia de cuja una ni mi da de resultou sua 
nomeação para o cargo de con se lhei ro do Tri bu nal de Con tas do Es ta do. 

O Ato de no mea ção foi as si na do pelo então go ver na dor Radir Pe-
rei ra e pu bli ca do na edi ção do Diá rio Ofi cial de 11 de fe ve rei ro de 1987, 
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sendo em pos sa do no dia 12 de de zem bro do mesmo ano. Era pre si den te 
do TCE o con se lhei ro Al ci mar Tor qua to, e foi de sig na do para lhe fazer a 
sau da ção o con se lhei ro Paulo Gon çal ves. Nessa nova con di ção, obrigou-se 
a dei xar de vez o exer cí cio da me di ci na e fixou re si dên cia em Natal, dedican-
do-se ex clu si va men te às ati vi da des do Tri bu nal. 

Em 1999, foi elei to pre si den te do Tri bu nal de Con tas do Es ta do, 
exer cen do o man da to por dois anos (1999 a 2000). 

Com uma folha de ser vi ços in ques tio ná vel junto ao TCE e opi niões 
muito pró prias de quem vi ven ciou em pro fun di da de as ro ti nas do órgão, 
o con se lhei ro José Fer nan des era um en tu sias ta das trans for ma ções ve ri-
fi ca das na Corte de Con tas do Rio Gran de do Norte. Acre di ta va, por 
exem plo, que, a par tir da pro mul ga ção da Cons ti tui ção da Re pú bli ca Fe-
de ra ti va do Bra sil de 1988, o con tro le da Ad mi nis tra ção Pú bli ca ga nhou 
efe ti vi da de como nunca dan tes al can ça da na his tó ria re pu bli ca na bra si lei-
ra. A co me çar pelo ci da dão comum, que pas sou a ter vez e voz para de-
nun ciar des man dos ad mi nis tra ti vos per pe tra dos por agen tes in dig nos do 
exer cí cio de tão nobre mis são. Para tanto, ór gãos como o Mi nis té rio Pú-
bli co e os Tri bu nais de Con tas ti ve ram suas com pe tên cias re for ça das e 
pas sa ram a de sem pe nhar fun ções de ca pi tal re le vân cia na afe ri ção da re-
gu lar apli ca ção dos re cur sos pú bli cos.

Con si de ra va ine gá vel a re le vân cia do papel atri buí do pela Carta 
Magna aos TCEs. E declarava-se se gu ro de que, no es ta do do Rio Gran-
de do Norte, esse órgão de con tro le ex ter no tem de sem pe nha do com 
es me ro, mesmo en fren tan do os obs tá cu los que lhe são im pos tos, o papel 
que lhe fora atri buí do.

Mesmo assim, en ten dia que, na maio ria das vezes, a so cie da de não 
é in for ma da sobre os tra ba lhos de sen vol vi dos pelo Tri bu nal de Con tas, em 
es pe cial, as con clu sões das au di to rias e ins pe ções, os jul ga men tos e, o mais 
im por tan te, a efe ti vi da de do cum pri men to das de ci sões. Este fato cria uma 
dis so nân cia entre a apa rên cia e a rea li da de, a ponto de par ce la sig ni fi ca ti va 
da po pu la ção des co nhe cer, até mesmo, a exis tên cia do pró prio Tri bu nal. 

Era sua a con vic ção de que o Tri bu nal de Con tas deve de mons trar 
ca bal men te à so cie da de que, ele pró prio, prima, não só pela le ga li da de e 
le gi ti mi da de da des pe sa, mas, so bre tu do e prin ci pal men te, pela eco no mi ci-
da de, segundo a qual o custo de sua ma nu ten ção e fun cio na men to justifica-
se ple na men te, diante dos be ne fí cios al can ça dos em prol do con tri buin te 
que lhe sus ten ta.
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O con se lhei ro José Fer nan des de Quei roz aposentou-se, com pul so-
ria men te, no final de 2001. A esta perda acrescentou-se a par ti da de fi ni ti va 
da es po sa, após uma união ma tri mo nial de 40 anos bem vi vi dos, em 10 de 
de zem bro de 2002. Bus cou preen cher o tempo com a ad mi nis tra ção das 
fa zen das no oeste, onde ca val ga va, na da va, pes ca va, ca ça va, re ce bia os ami-
gos e a fa mí lia. Es po ra di ca men te vinha a Natal e sem pre nos fi nais de se-
ma na es ta va em Mar tins, onde reu nia os ami gos, jo ga va car tas e pro cu ra va 
co lo car os as sun tos em dia. No dia 18 de maio de 2007, sexta-feira, fa le ceu 
em Natal, em de cor rên cia de com pli ca ções re nais. O corpo do con se lhei ro 
José Fer nan des foi ve la do no ple ná rio do Tri bu nal de Con tas do Es ta do. 
Seu se pul ta men to ocor reu às 9h do dia 19 de maio, no ce mi té rio Mo ra da 
da Paz, em Par na mi rim/RN.
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Getúlio Alves da Nobrega
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Conselheiro Getúlio Alves da Nobrega
Presidente no biê nio 2001/2002

Ge tú lio Alves da Nó bre ga nas ceu no dia 19 de maio de 
1941, na ci da de de Caicó, mu ni cí pio do Rio Gran de do 
Norte. É filho de José Alves da Nó bre ga e Al ta mi ra de 
Araú jo Nó bre ga e ca sa do com Maria Lúcia Coe lho. 
Formou-se ba cha rel em Eco no mia pela Uni ver si da de 

Fe de ral de Per nam bu co (UFPE) no ano de 1964. Do ano se guin te até 1992, 
foi pro fes sor de Aná li se Eco nô mi ca na Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran-
de do Norte (UFRN).

De 1967 a 1973, foi vice-diretor da Fa cul da de de Ciên cias Eco nô-
mi cas, Ad mi nis tra ti vas e Con tá beis de Natal, quan do essa Uni da de de En-
si no Su pe rior foi in cor po ra da à UFRN, sendo no mea do pelo pre si den te da 
Re pú bli ca para mais um man da to. Ge tú lio Nó bre ga foi ainda mem bro do 
Con se lho Di re tor da Fun da ção José Au gus to, de 1973 a 1981. A ins ti tui ção 
do go ver no do es ta do era, à época, man te ne do ra das Fa cul da des de So cio-
lo gia e Po lí ti ca e Jor na lis mo. Após sua apo sen ta do ria como pro fes sor, para 
não parar de es tu dar, vol tou à uni ver si da de como aluno, formando-se em 
Di rei to pela Uni ver si da de Po ti guar (UnP) no ano de 1998.

No go ver no do Mon se nhor Wal fre do Gur gel, em razão de sua atua-
ção como pro fes sor de eco no mia, foi se le cio na do para in te grar o qua dro 
téc ni co da recém-criada Com pa nhia de Fo men to Eco nô mi co do Rio Gran-
de do Norte (CO FERN). Após uma tem po ra da no Chile, onde se es pe cia-
li zou na CEPAL, exer ceu o cargo de di re tor de ope ra ções, pro mo veu a 
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trans for ma ção em Banco de De sen vol vi men to do Rio Gran de do Norte 
- BDRN. No go ver no de Tar cí sio Maia, pre si diu a CO SERN e, no de La-
voi sier Maia, foi Se cre tá rio da In dús tria, Co mér cio e Tu ris mo.

Ge tú lio Nó bre ga ini ciou sua car rei ra no Tri bu nal de Con tas do Es-
ta do, quan do foi no mea do au di tor pelo então go ver na dor La voi sier Maia. 
A no mea ção ocor reu após a ho mo lo ga ção pré via da in di ca ção do seu nome 
à As sem bléia Le gis la ti va Es ta dual. Per ma ne ceu no cargo de de zem bro de 
1980 a no vem bro de 1987. Nesse mesmo ano, foi no mea do con se lhei ro do 
Tri bu nal de Con tas, pelo go ver na dor Ge ral do Melo, após apro va ção unâ-
ni me do seu nome pela As sem bléia Le gis la ti va Es ta dual.

No dia 28 de de zem bro de 2001, Ge tú lio Nó bre ga as su miu a pre si-
dên cia do TCE, para um man da to de dois anos. Em seu dis cur so de posse, 
de fen deu uma ação ar ti cu la da no exer cí cio do con tro le ex ter no, mas sem a 
in ter fe rên cia ou su bor di na ção do téc ni co ao po lí ti co ou vice-versa. Disse: 
"as su mo a pre si dên cia desta Corte de Con tas com a con vic ção de que posso 
exer cer uma fun ção ex tre ma men te hon ro sa, o que não re pre sen ta para mim, 
to da via, um mo ti vo de en vai de ci men to, mas de exa cer ba ção do meu senso 
de res pon sa bi li da de".

A pa la vra do con se lhei ro Ge tú lio Nó bre ga teve o sen ti do de prio ri-
zar a jus ti ça e o bem-comum, uma ten dên cia que ele acre di ta ser ca rac te-
rís ti ca pre do mi nan te do es pí ri to hu ma no, "ape sar dos des vios e de for ma ções, 
pró prios de de ter mi na das cir cuns tân cias his tó ri cas e de ano ma lias com por-
ta men tais de pes soas e gru pos". Se não fosse essa in cli na ção, na tu ral e es-
pon tâ nea, para o bem, tornar-se-ia im pos sí vel a vida em so cie da de. "Pois 
essa qua li da de, que con si de ro ine ren te ao ser hu ma no, tem, no exer cí cio da 
fun ção pú bli ca, a mais pro pí cia oca sião para realizar-se em toda a sua ex-
ten são e ple ni tu de".

Para Nó bre ga, o or gu lho que deve ter é por per ten cer ao TCE-RN 
onde con ta bi li za já mais de 20 anos de ati vi da des. Por isto afir mou no men-
cio na do dis cur so: "Honra-me presidi-lo e a forma mais sig ni fi ca ti va com 
que po de rei agra de cer a co la bo ra ção de que pre ci so, e de mons trar o quan-
to isso é va lio so para mim, é com minha de di ca ção ao cargo, que ora as su-
mo, pre ten do assim con ti nuar me re ce dor do res pei to e da ami za de atra vés 
dos quais todos sem pre me dis tin gui ram".

Ao tér mi no do pri mei ro ano do seu man da to como pre si den te do 
TCE, foi con cluí do o edifício-sede do Tri bu nal, a cuja so le ni da de de inau-
gu ra ção, em 11 de ja nei ro de 2002, com pa re ce ram re pre sen tan tes de todos 
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os Tri bu nais de Con tas do Bra sil.
Em ou tu bro de 2002, ele e o con se lhei ro Al ci mar Tor qua to de Al-

mei da foram agra cia dos com o Colar do Mé ri to da Corte de Con tas de 
Minas Ge rais, ho me na gem con fe ri da a per so na li da des da vida pú bli ca na-
cio nal. Vinte au to ri da des do país, tais como se na do res, de pu ta dos, con se-
lhei ros de TCE's e de sem bar ga do res, re ce be ram a hon ra ria.

Em 2003 foi elei to para o cargo de cor re ge dor geral do TCE, para 
um man da to de dois anos. Em de zem bro de 2005, em Bra sí lia, tomou posse 
como vice-presidente da ASUL, As so cia ção das En ti da des Ofi ciais de Con-
tro le Pú bli co do Mer co sul. O pre si den te da ASUL, tam bém em pos sa do na 
oca sião, foi o con se lhei ro Flá vio Régis Xa vier de Moura e Cas tro do Tri-
bu nal de Con tas de Minas Ge rais. A ASUL con gre ga as en ti da des de con-
tro le pú bli co dos paí ses do Mer co sul e tem como ob je ti vo o apri mo ra men-
to téc ni co mediante a troca de ex pe riên cias e o for ta le ci men to ins ti tu cio nal 
das en ti da des mem bros.

Para o con se lhei ro Ge tú lio Nó bre ga, essa úl ti ma de sig na ção re-
pre sen tou, so bre tu do, uma ho me na gem ao TCE-RN, que sem pre está 
pre sen te aos even tos na cio nais pro mo vi dos por essas en ti da des, com 
re pre sen tan tes que têm par ti ci pa do efe ti va men te dos de ba tes e dis cus-
sões téc ni cas.

A se rie da de e o com pro mis so do con se lhei ro tam bém foram ob ser-
va dos quan do da sua in di ca ção para a Vice-Presidência do Ins ti tu to Ruy 
Bar bo sa, uma so cie da de civil de ca rá ter téc ni co, pe da gó gi co e cul tu ral cria-
da pelos Tri bu nais de Con tas do Bra sil para assessorá-los em as sun tos de 
in te res se na cio nal e in ter na cio nal. Ge tú lio Nó bre ga tomou posse em agos-
to de 2006, jun ta men te com o pre si den te ree lei to, o con se lhei ro Sa lo mão 
Ribas Jú nior do Tri bu nal de Con tas de Santa Ca ta ri na. O pre si den te sa lien-
tou a im por tân cia da sua elei ção para vice-presidente da que le Ins ti tu to, 
como um gesto de re co nhe ci men to da ca pa ci da de do con se lhei ro e do 
apre ço ao Tri bu nal de Con tas do Rio Gran de do Norte. Ele foi o pri mei ro 
norte-rio-grandense a as su mir essa fun ção.

No dia 05 de de zem bro de 2006, o con se lhei ro Ge tú lio Nó bre ga foi 
elei to pre si den te da Se gun da Câ ma ra, na chapa pre si di da pelo con se lhei ro 
Paulo Ro ber to Cha ves Alves. A posse da nova di re to ria do TCE ocor reu 
no dia 29 de de zem bro de 2006, em ses são ex traor di ná ria no ple ná rio desta 
Corte de Con tas. O man da to é de dois anos (2007/2008).

Do cur rí cu lo do con se lhei ro Ge tú lio Nó bre ga, cons tam mui tos cur-
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sos rea li za dos no Bra sil e no Ex te rior, destacando-se: Curso Bá si co de 
Pla ni fi ca ção do De sen vol vi men to Eco nô mi co e Es pe cia li za ção em Pla ni-
fi ca ção In dus trial, 1968, no Ins ti tu to La ti noa me ri ca no de Pla ni fi ca ción 
Eco no mi ca y So cial da CEPAL-ONU, em Santiago-Chile; Aper fei çoa men-
to para pro fes so res de Micro-economia, Ins ti tu to de Pes qui sas Eco nô mi ca 
da Uni ver si da de de São Paulo, 1969; Ad mi nis tra ção para De sen vol vi men to 
de Exe cu ti vos (CEAD), pro mo vi do pela Ele tro brás/Fun da ção Ge tú lio 
Var gas, 1978, no Rio de Ja nei ro; Ge rên cia In ter na cio nal, pro mo vi do pela 
Or ga ni za ção dos Es ta dos Ame ri ca nos (OEA) e pelo Ins ti tu to Me xi ca no 
de Co mér cio Ex te rior, 1980, na Ci da de do Mé xi co (Mé xi co); Pós-Gradua-
ção em Pla ne ja men to e Fi nan cia men to do De sen vol vi men to, 1984, no ISVE 
- Is ti tu to di Studi per lo Svi lup po Eco nô mi co, em Na pó lis (Itá lia).

Destaca-se ainda sua par ti ci pa ção nos se guin tes se mi ná rios: O Con-
tro le das Fi nan ças Pú bli cas, em Ber lim, Mu ni que e Frank furt, pro mo vi do 
pela ATRI CON - As so cia ção dos Mem bros dos Tri bu nais de Con tas do 
Bra sil e pela DSE - Fun da ção Alemã para o De sen vol vi men to, 1988; For-
ma ção para Li de ran ça, pro mo vi do pelo pro gra ma dos Com pa nhei ros das 
Amé ri cas, 1999, em Was hing ton D.C. (EUA).

Coor de nou as co mis sões téc ni cas do XXII Con gres so dos Tri bu-
nais de Con tas do Bra sil, rea li za do em João Pes soa, em 2003; foi o re la tor 
da Tese "O Tri bu nal de Con tas do Mu ni cí pio do Rio de Ja nei ro, a So cie-
da de e o Meio Am bien te", du ran te o XXIII Con gres so dos Tri bu nais de 
Con tas do Bra sil, Gra ma do/RS, em 2005. Pre si diu uma das ses sões como 
condutor-moderador do pai nel Pro ces sos de Fis ca li za ção, du ran te o VI 
Sim po sium de Fis ca li za ción, Au di to ria y Con trol de la Ges tión de Fon dos 
Pú bli cos, rea li za do na ci da de de Mé ri da (Es pa nha), com par ti ci pan tes de 
Tri bu nais de Con tas do Bra sil, de di ver sos paí ses das Amé ri cas e da Eu-
ro pa, em maio de 2006.

Re pre sen tan tes de Tri bu nais de Con tas de di ver sos paí ses dos con-
ti nen tes Eu ro peu, Afri ca no e Ame ri ca no par ti ci pa ram, no mês de julho de 
2007, nas Ilhas Ca ná rias (Es pa nha), do II En con tro In ter na cio nal de For-
ma ção e Coo pe ra ção Téc ni ca. O Tri bu nal de Con tas do Rio Gran de do 
Norte foi re pre sen ta do pelo con se lhei ro Ge tú lio Alves da Nó bre ga a con-
vi te do Tri bu nal de Con tas da Ad mi nis tra ção Au tô no ma da Es pa nha e da 
As so cia ção dos Tri bu nais de Con tas es pa nhóis.
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Conselheiro Tarcísio Costa
Presidente no biê nio 2003/2004

Filho de Rai mun do Sil vi no da Costa e Fran cis ca dos Anjos 
Costa, nas ceu Tar cí sio Costa na ci da de de São José do Se ri dó, 
no dia 25 de maio de 1949. Após seus pri mei ros es tu dos, 
deslocou-se para João Pes soa, onde se for mou em Far má cia 
e Bio quí mi ca na Uni ver si da de Fe de ral da Pa raí ba - UFPB, 

tendo feito pos te rior men te pós-graduação em Ad mi nis tra ção Uni ver si tá ria 
na Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Norte - UFRN.

Ao longo de sua vida fun cio nal, exer ceu di ver sos car gos na ad mi nis tra-
ção pú bli ca. Foi di re tor do Cen tro Re gio nal de En si no su pe rior do Se ri dó, de 
1979 a 1987, vice-reitor da UFRN, pre si den te da CO SERN, se cre tá rio chefe 
do Ga bi ne te Civil do Governo do Estado, e atual men te exer ce o cargo de con-
se lhei ro do Tri bu nal de Con tas do Es ta do, tendo sido no mea do no dia 09 de 
se tem bro de 1994.

Foi pre si den te da Pri mei ra Câ ma ra de Con tas, em 1997, e da Se gun-
da Câ ma ra de Con tas, em 2001. No biê nio 2003-2004, foi elei to para Pre-
si dir a Corte de Con tas.

Na sua ges tão criou a Es co la de Con tas de no mi na da de 'Escola de 
Con tas Pro fes sor Se ve ri no Lopes', hoje re fe rên cia no trei na men to de pes soal, 
não só do Tri bu nal, mas como tam bém dos órgãos es ta duais e municipais.

Outro pro je to de suma im por tân cia im plan ta do na Ad mi nis tra ção 
de Tar cí sio Costa foi o do 'TCE na Escola', com o ob je ti vo de cons cien ti-
zar os alu nos das es co las pú bli cas e pri va das acer ca da im por tân cia que tem 
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Tarcísio Costa
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o Tri bu nal de Con tas na so cie da de, afas tan do a ima gem de órgão ex clu si-
va men te jul ga dor, para re ve lar a ca rac te rís ti ca de um tri bu nal aber to ao 
per ma nen te diá lo go com a co mu ni da de.

Tar cí sio Costa rea pa re lhou o Tri bu nal, com des ta que para a área de 
in for má ti ca, além de ter cria do se to res es pe cia li za dos em áreas es pe cí fi cas, 
cons ti tuin do gru pos de tra ba lhos téc ni cos vol ta dos para as ati vi da des pon-
tuais da corte, a fim de que esta pu des se exer cer a com pe tên cia ins ti tu cio-
nal que lhe foi ou tor ga da pelas Cons ti tui ções Fe de ral e Es ta dual.

Como con se qüên cia dos avan ços con quis ta dos no biê nio 2003-2004, 
o Tri bu nal ad qui riu a área anexa ao seu edi fí cio sede, já de vi da men te qui-
ta da e in cor po ra da ao seu pa tri mô nio, haja vista que, ine vi ta vel men te, ha-
ve rá de man da por novos es pa ços.

Por fim, foi na sua ad mi nis tra ção que teve iní cio, neste es ta do, o Pro-
gra ma de Mo der ni za ção do Sis te ma de Con tro le Ex ter no dos Es ta dos e Mu-
ni cí pios Bra si lei ros - PRO MOEX, que tem como ob je ti vo prin ci pal a mo der-
ni za ção dos TCE's do país, ajus tan do e atua li zan do suas es tru tu ras téc ni cas, de 
tal modo que se tor nem ca pa zes de res pon der aos com pro mis sos e res pon sa-
bi li da des ins ti tu cio nais que lhes foram de le ga dos, com maior efi ciên cia.

Tar cí sio Costa con cluiu sua ges tão no dia 28 de de zem bro de 2004, 
fa zen do uma pres ta ção de con tas dos dois anos em que es te ve à fren te da 
Pre si dên cia do Tri bu nal de Con tas do Es ta do, afir man do que "o ver da dei-
ro papel do Tri bu nal deve ser, acima de tudo, o de constituir-se num ins-
tru men to in dis pen sá vel à de fe sa da so cie da de. Muito mais do que re pri mir 
deve cen trar suas ações no sen ti do de edu car os ad mi nis tra do res pú bli cos, 
es pe cial men te quan to à ne ces si da de de ja mais se afas ta rem do com pro mis-
so com os prin cí pios orientadores da ad mi nis tra ção pú bli ca". Em sua pro-
fí cua atua ção no Tri bu nal de Con tas do Es ta do, o con se lhei ro men cio na do 
foi ainda cor re ge dor (biê nio 2005/2006), tendo as su mi do neste úl ti mo ano 
a pre si dên cia da Pri mei ra Câ ma ra do TCE, na ges tão do pre si den te Paulo 
Ro ber to Cha ves Alves, para um man da to de dois anos (2007/2008).
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Paulo Roberto Chaves
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Conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves
Presidente

O Tribunal Pleno no biê nio 2007/2008*

Ocon se lhei ro Paulo Ro ber to Cha ves Alves, filho de Ga ri-
bal di Alves e Maria Va ni ce Cha ves Alves, nas ceu em 
Natal/RN, no dia 25 de ou tu bro de 1955. Es tu dou nos 
co lé gios Ins ti tu to Bra sil e Santo An tô nio - Ma ris ta. Veio 
pos te rior men te a se gra duar em Ciên cias Eco nô mi cas 

pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Norte - UFRN.
A vida pro fis sio nal de Paulo Ro ber to iniciou-se durante à epoca 

em que cursava a fa cul da de, quan do co me çou a es ta giar na Câ ma ra dos 
De pu ta dos. Pos te rior men te, teve uma pas sa gem pela Ge rên cia Co mer-
cial da Em pre sa Jor na lís ti ca res pon sá vel pelo jor nal “O Povo”, em 
For ta le za -CE.

Após a sua gra dua ção, de sem pe nhou ele di ver sos car gos, pú bli cos e 
da ini cia ti va pri va da. Atuou na ad mi nis tra ção de um dos prin ci pais jor nais 
do es ta do, a “Tri bu na do Norte”. Exer ceu fun ções na VASP, quan do esta 
era uma em pre sa es ta tal, che gan do à po si ção de As sis ten te de Di re to ria. 
Ocu pou a Di re to ria Fi nan cei ra da TE LERN, quan do essa em pre sa tam bém 
per ten cia à Ad mi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, ha ven do, em di ver sas opor tu-
ni da des, exer ci do, por subs ti tui ção, a Di re to ria Ad mi nis tra ti va e a pró pria 

* O per fil dos con se lhei ros Al ci mar Tor qua to de Al mei da (de ca no da Corte de Con tas), Tar cí sio Costa (pre-
si den te da 1ª Câ ma ra de Con tas) e Ge tú lio Nó bre ga (pre si den te da 2ª Câ ma ra de Con tas) estão in cluí dos na 
re la ção dos ex-presidentes do Tri bu nal de Con tas, con for me ca pí tu lo sob o tí tu lo "De Ministro a Conselheiro" - 
pá gi nas de 150 a 200.
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pre si dên cia dessa ins ti tui ção.
De 1991 até 1994, atuou como As ses sor no Se na do Fe de ral no pri-

mei ro man da to do se na dor Ga ri bal di Filho. Em 1995, foi no mea do Se cre-
tá rio de Es ta do da Se cre ta ria do Tra ba lho e Ação So cial - SETAS, tendo 
im plan ta do vá rios pro je tos de re le vân cia so cial. Após três anos, as su miu a 
fun ção de secretário-chefe do Ga bi ne te Civil, com a in cum bên cia de re pre-
sen tar o go ver no do es ta do, es pe cial men te, no re la cio na men to com os ou tros 
Po de res e junto à so cie da de civil e às co mu ni da des. Fi nal men te, em 1999, 
foi de sig na do para ser Se cre tá rio de Es ta do da Se cre ta ria do go ver no.

Pos te rior men te à sua ex pe riên cia no go ver no, Paulo Ro ber to ini ciou 
sua car rei ra no Tri bu nal de Con tas do Es ta do, tendo to ma do posse no cargo 
de con se lhei ro no dia 9 de no vem bro de 2000. Em seu dis cur so inau gu ral, 
afir mou que "a sa tis fa ção de ocu par este cargo de cor re ba si ca men te da 
cons ciên cia que tenho da im por tân cia do papel cons ti tu cio nal que in cum-
be a este Tri bu nal como ins ti tui ção res pon sá vel pelo con tro le ex ter no da 
Ad mi nis tra ção Pú bli ca do Es ta do e dos Mu ni cí pios do RN". No dia cinco 
do mês se guin te, já com a toga de con se lhei ro, foi no mea do pre si den te da 
Se gun da Câ ma ra do Tri bu nal de Con tas do Es ta do. De pois, no ano de 2002, 
as su miu a Pre si dên cia da Pri mei ra Câ ma ra do Tri bu nal e, no final do ano 
de 2004, pre ci sa men te no dia 12 de de zem bro, foi em pos sa do no cargo de 
vice-presidente do Tri bu nal de Con tas, na ges tão do con se lhei ro pre si den-
te Al ci mar Tor qua to de Al mei da.

Como con se lhei ro vice-presidente, Paulo Ro ber to foi re la tor das 
con tas do es ta do re fe ren te ao ano 2004, bem como das con tas dos Po de res 
Ju di ciá rio e Le gis la ti vo, além das do Mi nis té rio Pú bli co.

Foi elei to por una ni mi da de para pre si dir o Tri bu nal de Con tas do 
Es ta do no biê nio 2007/2008 no dia 5 de de zem bro de 2006, tendo como 
vice-presidente o con se lhei ro Re na to Costa Dias. 

Em seu pri mei ro pro nun cia men to, após a elei ção, o con se lhei ro Paulo 
Ro ber to disse que pre ten de prio ri zar ações que pos si bi li tem uma maior agi-
li za ção na tra mi ta ção dos pro ces sos. Ele es pe ra con se guir isso por intermédio 
das ações do Pro gra ma de Mo der ni za ção dos Tri bu nais de Con tas (Pro moex), 
exe cu ta do com re cur sos do Banco Mun dial em par ce ria com os go ver nos 
fe de ral e es ta dual.

Com pa re ce ram à so le ni da de au to ri da des, con se lhei ros e di re to res do 
TCE, além de fa mi lia res do pre si den te em pos sa do. O con tro la dor geral do 
es ta do, Jorge Gal vão, re pre sen tou a go ver na do ra Wilma de Faria. Es ta vam 
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pre sen tes tam bém o pre si den te da As sem bléia Le gis la ti va, de pu ta do es ta dual 
Ro bin son Faria, o pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça, de sem bar ga dor Amaury 
Moura So bri nho, o se na dor Ga ri bal di Alves Filho, a se na do ra Ro sal ba Ciar li-
ni, o pre fei to de Natal, Car los Eduar do Alves, o pro cu ra dor geral de jus ti ça 
do Mi nis té rio Pú bli co, José Alves da Silva, entre ou tras au to ri da des.

Ao Ple ná rio lo ta do, o con se lhei ro Paulo Ro ber to disse que, no 
exer cí cio da Pre si dên cia, não terá outro ob je ti vo senão "a efi ciên cia no 
desincumbir-se da Corte de Con tas de suas atri bui ções cons ti tu cio nais e 
le gais. Todo apoio e toda a co la bo ra ção que se unam a tal pro pó si to serão 
aco lhi dos com es pí ri to pú bli co, par tam de onde par ti rem. Todas as di fi-
cul da des ou em pe ci lhos im pos tos a estes ideais serão re pe li dos, igual men-
te sem qual quer ob ser va ção quan to à ori gem, por mais qua li fi ca da ou 
pró xi ma que seja".

Afir mou ainda que às Cor tes de Con tas impõem-se outras funções 
maio res: "Têm como atri bui ções pró prias e ina lie ná veis acom pa nhar a exe cu ção 
or ça men tá ria e velar pela li ci tu de das des pe sas, ex cel sa atri bui ção pre ven ti va, 
para evi tar o dano ao Erá rio, o pre juí zo, quase sem pre ir re pa rá vel, não só ao 
pa tri mô nio pú bli co, mas tam bém à con fian ça dos ad mi nis tra do res. Ex cel sa 
atri bui ção, sim, posto ser fun ção po si ti va, afir ma ti va, que pre vi ne o de li to, para 
que não ocor ra, ra cio na li zan do assim o uso das ver bas go ver na men tais".

O pre si den te Paulo Ro ber to disse que é pre ci so ser afoi to e cha mar 
a aten ção da so cie da de para o fato de que "é de sa len ta dor ve ri fi car que a 
ob ser vân cia dos li mi tes de gas tos glo bais, que hoje aten de pelo cor ri quei ro 
nome de res pon sa bi li da de fis cal, es con da, para a opi nião pú bli ca, a rea li da de 
da ma ni pu la ção in de vi da dos di nhei ros pú bli cos, es pe cial men te nas pe que nas 
co mu ni da des mu ni ci pais, à falta de uma efe ti va cons ciên cia de fis ca li za ção". 
Se gun do ele, há uma ver da dei ra mio pia na ob ser va ção dos gas tos pú bli cos, 
bus can do con ten ção no glo bal, mas per mi tin do o des re gra men to no va re jo, 
que se soma e se mul ti pli ca na mesma me di da da im pu ni da de".

Sa ben do que, para en fren tar tais di fi cul da des, há a ne ces si da de de 
al gu mas al te ra ções na le gis la ção fe de ral e até al gu mas mo di fi ca ções de ordem 
cons ti tu cio nal, diz o pre si den te que "não po de mos, porém, dei xar de de-
nun ciar que a Lei de quase cin qüen ta anos não pode dis ci pli nar, de forma 
uni for me como faz, a fis ca li za ção dos gas tos pú bli cos nos ní veis fe de ral, 
es ta dual e mu ni ci pal. É ina cei tá vel que o mesmo me ca nis mo legal que re-
gu la o con tro le da exe cu ção or ça men tá ria e fis ca li za ção fi nan cei ra da União 
Fe de ral, igual men te regule, sem qual quer adap ta ção ou ajus te, os gas tos de 
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um pe que no es ta do, como o Rio Gran de do Norte, ou de um mu ni cí pio 
de dez mil ha bi tan tes de nosso in te rior. Até por que, ainda que não se possa 
des pre zar a Lei Es ta dual nº 4.041/71, que ins ti tui o Có di go de Fis ca li za ção 
Fi nan cei ra e Or ça men tá ria do Es ta do e dos Mu ni cí pios, tal man da men to, 
em sen ti do macro, guar da si me tria com a Lei Na cio nal nº 4.320/64".

Por fim, o pre si den te Paulo Ro ber to Cha ves Alves disse que não es con-
de o or gu lho de ter sido es co lhi do para a pre si dên cia do TCE. "Sou grato a 
Vos sas Ex ce lên cias, e esta gra ti dão, te nham cer te za, irá expressar-se por de di-
ca do ser vi ço à Corte. Pru den te, sem o aca nha men to dos tí mi dos. Con ci lia dor, 
sem recuo dos des leais. Al ti vo no cargo in sig ne e cor da to no trato com as pes-
soas, es pe cial men te com aque les sub me ti dos à ju ris di ção do Tri bu nal, tendo, 
para tanto, a ins pi ra ção do exem plo do con se lhei ro José Gobat Alves, a quem, 
no ín ti mo de meus sen ti men tos hu ma nos, de di co a afei ção da sau da de, e a 
busca in ces san te do acer to, da cor re ção e da de di ca ção à causa pú bli ca". 

Den tre as metas, ob je ti vos e li nhas de ação pre ten di das pelo con se-
lhei ro elei to destacam-se: a am plia ção e ade qua ção dos equi pa men tos às 
de man das do TCE; e a aqui si ção de soft wa res/sis te mas para aper fei çoa-
men to dos pro ces sos de aná li se/SIAI. En con tram-se uns em fase de plane-
jamento e outros de execução os se guin tes pro je tos: curso de gra dua ção 
tec no ló gi ca em Ges tão Pú bli ca para ser vi do res de nível médio, a ser rea li-
za do com re cur sos do Pro moex; Es pe cia li za ção (pós-graduação) em Au di-
to ria Go ver na men tal (para ser vi do res do TCE); ciclo men sal de pa les tras 
abor dan do temas como: Fun deb, par ce rias público-privadas, con tro le in-
ter no, fluxo pro ces sual em ou tros tri bu nais de con tas, sis te ma de pre vi dên-
cia do es ta do, di rei to fi nan cei ro e con tro le ex ter no, e sis te ma de ar re ca da ção 
do es ta do do Rio Gran de do Norte.

Re pre sen tan do os seus pares, o con se lhei ro Va lé rio Mes qui ta des ta-
cou, ao dis cur sar, as qua li da des do pre si den te elei to, sua edu ca ção, sim pli-
ci da de e co me di men to. Cha mou a aten ção para sua pos tu ra e con du ta que 
su ge rem paz, en ten di men to, de sar ma men to, equi lí brio e pa ci fi ca do es pí ri to 
pú bli co. "Em bo ra fi gu ran do entre os mais jo vens, a ex pe riên cia ad qui ri da 
no exer cí cio de tais car gos fun da men ta, em nós ou tros, não ape nas a na tu-
ral ex pec ta ti va, mas ab so lu ta cer te za de que não fal ta rão ao con se lhei ro 
Paulo Ro ber to a ma tu ri da de e a com pe tên cia in dis pen sá veis ao di ri gen te 
maior de uma ins ti tui ção do porte e im por tân cia do Tri bu nal de Con tas. E, 
se tanto não bas tas se, poder-se-iam acres cen tar:  sua co nhe ci da de di ca ção 
e re co nhe ci da se rie da de, ca rac te rís ti cas com as quais tem pau ta do, ao longo 
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dos anos, a sua con du ta e atua ção como mem bro desta Corte".
O pro cu ra dor geral do Mi nis té rio Pú bli co junto ao Tri bu nal de Con-

tas do Es ta do, Car los Ro ber to Gal vão, em breve dis cur so, des ta cou as 
qua li da des do elei to e acres cen tou: "Tenho plena con vic ção, se nhor pre si-
den te, que a luta do con se lhei ro Paulo Ro ber to, nesse man da to que ora se 
ini cia, é im pres cin dí vel para a vida deste Tri bu nal, que fi ca rá mar ca do pelos 
si nais in de lé veis da mo ra li da de e da efi ciên cia".

Dian te da pro xi mi da de do Cin quen te ná rio da Casa, o con se lhei ro 
pre si den te Paulo Ro ber to res sal tou a im por tân cia do Tri bu nal para os norte-
rio-grandenses, assinalando que: "Os 50 anos do Tri bu nal de Con tas são 
um marco na his tó ria do Rio Gran de do Norte. É uma ins ti tui ção que 
pres ta re le van tes ser vi ços à so cie da de e que tem avan ça do muito desde a 
sua cons ti tui ção, prin ci pal men te em ter mos de re cur sos hu ma nos e de tec-
no lo gia, o que oti mi za a apre cia ção e o jul ga men to das con tas pú bli cas, 
missão para cujo cumprimento dispõe de uma adequada es tru tu ra e um 
qua dro de téc ni cos qua li fi ca dos".

O conselheiro Paulo Roberto Chaves 
Alves assu me a Presidência do 

TCE-RN sob as vis tas do irmão, senador 
Garibaldi Alves Filho.
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Renato Costa Dias
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Conselheiro Renato Costa Dias
Vice-Presidente

Re na to Costa Dias, filho de Ad ju to Dias de Araú jo e 
Cleo ni ce Costa Dias, nas ceu no dia 14 de fe ve rei ro de 
1961. Ca sa do com Ge ral di ne Ma ri nho de Melo Costa, 
é en ge nhei ro por for ma ção, tendo se gra dua do em En-
ge nha ria Civil pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de 

do Norte, turma de 1985. 
Du ran te os tem pos de fa cul da de exer ceu a fun ção de As ses sor 

Le gis la ti vo da As sem bléia Le gis la ti vo do Es ta do. Após con cluir o en si no 
su pe rior, foi no mea do Se cre tá rio Mu ni ci pal de Ação So cial da ci da de de 
Caicó. Em 1995, foi Se cre tá rio Ad jun to do go ver no do es ta do e, fi nal-
men te em 1999, foi de sig na do no va men te para ser Se cre tá rio Le gis la ti vo 
da As sem bléia Le gis la ti va.

No ano de 1991, con cluiu o curso de Es pe cia li za ção em 
Mar ke ting Po lí ti co na Fun da ção Es co la de So cio lo gia e Po lí ti ca de 
São Paulo-SP. E con ti nuou a sua vida aca dê mi ca, agora in gres san-
do no curso de Di rei to, que veio a con cluir em abril de 2004 na 
Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Norte.

Em de zem bro de 2000, Re na to Dias ini cia ra a sua car rei ra no Tri-
bu nal de Con tas do Es ta do tornando-se, na que la época, o con se lhei ro mais 
jovem do país, com ape nas 39 anos. No seu dis cur so de posse, des ta cou o 
seu papel e o dos seus pares, afir man do que "ser con se lhei ro do TCE é, 
hoje, um dos maio res e mais in ten sos de sa fios a que pode ser sub me ti do 
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um homem. A so cie da de que está aí, cons cien te dos seus di rei tos e de ve res, 
or ga ni za da nos seus mais di ver sos ins tru men tos de luta, di fi cil men te nos 
con ce de um outro des ti no que não seja o de ser tes ta do a toda hora dian te 
de todos os fatos e cir cuns tân cias".

Com ple men tou ainda di zen do que "a luta em favor de uma nova e 
ri go ro sa le gis la ção fis cal não foi ape nas para res guar dar o di nhei ro pú bli co 
do pe ri go das am bi ções hu ma nas no plano das ad mi nis tra ções mu ni ci pais, 
es ta duais e fe de rais. O basta de uma so cie da de que não su por ta mais os es-
cân da los des res pei to sos". E en cer rou o dis cur so fa lan do aos ma gis tra dos 
que "a so cie da de impõe o dever do equi lí brio e do bom senso, por que jul gar 
com jus ti ça é um atri bu to pró prio dos ho mens de bem. A so cie da de não 
pode ser di vi di da em for tes e fra cos, sob pena de per der a maior de suas 
con quis tas que é o re gi me de mo crá ti co, único dos di rei tos fun da men tais do 
homem no seu des ti no de ser livre e, li vre men te, manifestar-se".

Em 2001, as su miu o cargo de cor re ge dor do Tri bu nal, competindo-
lhe o exer cí cio de vi gi lân cia sobre os ser vi do res do TCE, quan to ao de sem-
pe nho pro fis sio nal. Re na to Dias im plan tou um es ti lo pró prio no órgão para 
o qual foi elei to. Du ran te a sua atua ção na cor re ge do ria, o con se lhei ro fez 
uma ar ti cu la ção com o seu co le ga do Rio Gran de do Sul, Vic tor Fac cio ni, 
no sen ti do de criar um co le gia do de cor re ge do res em nível na cio nal, pro-
mo ven do um maior en tro sa men to e troca de ex pe riên cias, de fi nin do ações 
e pro ce di men tos na cio nais.

"Minha idéia era plan tar uma se men te e fazer com que ela cres ces se. 
Que ría mos que a cor re ge do ria fun cio nas se e que cum pris se, no mí ni mo, o 
que es ta va pre vis to em Lei", re la tou o cor re ge dor, lem bran do que ado tou 
nor mas cla ras para todos os pro ce di men tos, tais como a vis to ria e ins pe ção, 
evi tan do di ver gên cias e tor nan do o pro ces so mais di nâ mi co. "Que ría mos 
tor nar o jul ga men to mais pró xi mo do ato que foi rea li za do", disse, lem-
bran do que a cor re ge do ria con tou com total apoio da pre si dên cia.

Foi de sig na do em no vem bro de 2003, o pri mei ro Chan ce ler da "Me-
da lha do Mé ri to Go ver na dor Di nar te Mariz", ho me na gem con ce di da pelo 
TCE-RN a per so na li da des do es ta do. E foi pre si den te da Se gun da Câ ma ra 
de Con tas do TCE.

No dia 29 de de zem bro de 2006, tomou posse o novo pre si den te do 
TCE, con se lhei ro Paulo Ro ber to Cha ves Alves, em ses são ex traor di ná ria 
do ple ná rio do TCE. O con se lhei ro Re na to Dias in te gra a chapa elei ta, 
como vice-presidente. A elei ção ocor reu no dia 05 de de zem bro de 2006, 

TCE50.indd   156TCE50.indd   156 6/9/2011   12:13:48 PM6/9/2011   12:13:48 PM



O Tribunal Pleno no biê nio 2007/2008

157

e o man da to é de dois anos (2007/2008).
Fa zen do ques tão de as si na lar o quan to foi en ri que ce do ra a ex pe riên-

cia de pre si dir a Se gun da Câ ma ra de Con tas, Re na to Dias lem bra que esta 
atua fis ca li zan do os Ór gãos in te gran tes da ad mi nis tra ção in di re ta do es ta do, 
que são as au tar quias, fun da ções pú bli cas, em pre sas pú bli cas e so cie da des 
de eco no mia mista, para tanto contando com a Di re to ria de Con tro le Ex-
ter no de Ad mi nis tra ção In di re ta como órgão de ins tru ção. O corpo téc ni-
co desta di re to ria é res pon sá vel pela re qui si ção dos pro ces sos de des pe sa 
pu bli ca, sua com pe ten te ana li se e, por fim, emis são de po si cio na men to 
acer ca da cor re ta for ma li za ção da des pe sa, fase em que o pro ces so é en ca-
mi nha do ao con se lhei ro re la tor, in te gran te da Se gun da Câ ma ra, ao qual 
com pe te reger a ins tru ção pro ces sual.

Ao se de pa rar com pos sí veis ir re gu la ri da des, cabe à Se gun da Câ ma-
ra apli car as san ções pre vis tas na Lei Or gâ ni ca do Tri bu nal, den tre as quais 
podem ser ci ta das, a tí tu lo de exem pli fi ca ção, a apli ca ção de multa, a im po-
si ção de res ti tui ção dos va lo res por ven tu ra des via dos e, até mesmo, a de-
cla ra ção de ini do nei da de para con tra tar com a ad mi nis tra ção pú bli ca.

Em sua nova mis são como vice-presidente do TCE-RN, Re na to Dias 
diz estar côns cio de sua responsabilidade funcional, pe ran te toda a so cie-
da de norte-rio-grandense, no sentido de zelar com bas tan te de di ca ção pelo 
con tro le ex ter no dos ór gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, 
bem como das fun da ções ins ti tuí das e man ti das pelo Poder Pú bli co es-
tadual e municipal. “E, neste sen ti do, tenho plena con vic ção que tem sido 
cum pri do o papel so cial que lhe com pe te”.
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Valério Mesquita
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Conselheiro Valério Alfredo Mesquita
Corregedor Geral 

Va lé rio Al fre do Mes qui ta nas ceu na ci da de de Ma caí ba. É 
filho de Nair de An dra de Mes qui ta e Al fre do Mes qui ta 
Filho. Este, fa le ci do em 1969, aos 68 anos de idade, foi 
In ten den te e de pu ta do es ta dual por três le gis la tu ras e pre-
fei to da mesma ci da de, elei to igualmente por três vezes. 

Dona Nair sem pre acom pa nhou a vida po lí ti ca do ma ri do, de sen vol ven do 
ações de fi lan tro pia e, em 1959, foi elei ta de pu ta da es ta dual. 

A he ran ça po lí ti ca e, prin ci pal men te, cul tu ral, fez de Va lé rio Mes qui-
ta gran de in cen ti va dor da cul tu ra po ti guar, bas tan do ver que a re si dên cia 
onde seus pais vi ve ram está hoje trans for ma da na Casa de Cul tu ra de Ma-
caí ba, com a de no mi na ção de Nair Mes qui ta. Va lé rio Mes qui ta foi pre si-
den te da Fun da ção José Au gus to, é mem bro efe ti vo da União Bra si lei ra de 
Es cri to res (UBE), sec ção do es ta do do Rio Gran de do Norte. In te grou o 
Con se lho Es ta dual de Cul tu ra por qua tro man da tos. Per ten ce ao Ins ti tu to 
His tó ri co e Geo grá fi co do Rio Gran de do Norte e à Aca de mia Norte-rio-
grandense de Le tras, ca dei ra 21. 

Ba cha rel em Di rei to, ele foi pre fei to da sua ci da de, lo ca li za da na re-
gião me tro po li ta na de Natal, de 1973 a 1975, e ul tra pas sou o nú me ro de 
Le gis la tu ras do pró prio pai e líder, tendo sido de pu ta do es ta dual por qua tro 
vezes (de 1987 a 2001). 

Es tu dou no Co lé gio Ma ris ta de Natal e no Athe neu Norte-rio-
grandense. Cur sou a an ti ga Fa cul da de de Di rei to da UFRN lo ca li za da no 
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bair ro da Ri bei ra, onde es cre via junto com co le gas jor nais sobre po lí ti ca, 
"por isso al gu mas vezes fomos ao Quar tel Ge ne ral ex pli car o teor de de-
ter mi na dos ar ti gos". Era o tempo do go ver no mi li tar, mas, mesmo assim, 
para Va lé rio "foi um pe río do que valeu um cur rí cu lo". Lan çou nessa época 
seu pri mei ro livro, in ti tu la do O tempo e sua di men são.

Ad vo ga do, em 1968 foi tra ba lhar no es cri tó rio do Dr. João Cân cio 
Leite de Melo e com seu primo José Mes qui ta Filho. A po lí ti ca che gou mais 
forte em sua vida quan do do fa le ci men to de seu pai no ano se guin te. "Os 
ami gos de meu pai me in cen ti va ram a en trar na po lí ti ca". E, assim, foram 
mais de 32 anos co man dan do o pro ces so po lí ti co de Ma caí ba.

Du ran te 15 anos como par la men tar, apre sen tou e de sen vol veu mui-
tos pro je tos. In se riu na Cons ti tui ção de 1989 ar ti gos va lo ri zan do a área 
cul tu ral, a po lí cia mi li tar, o corpo de bom bei ros, o tom ba men to e res tau-
ra ção de pré dios his tó ri cos, como é o caso do Solar do Fer rei ro Torto de 
sua ci da de. "Con ti nuo na luta para ver res tau ra do o Ca sa rão dos Gua ra pes, 
um em pó rio co mer cial e im por tan te cen tro da eco no mia do es ta do do sé-
cu lo XIX", afir ma Va lé rio. Ou tros mo nu men tos res tau ra dos à época em 
que es te ve na FJA foram: o cen tro cul tu ral de Mos so ró, o mer ca do pú bli co 
de Ceará Mirim, as ca pe las de Nossa Se nho ra das Can deias, do En ge nho 
Cu nhaú (Can gua re ta ma) e de Vila Flor, a pas sa re la do Forte dos Reis Magos, 
a Igre ja de Santo An tô nio, em Natal, o pré dio do an ti go Quar tel Ge ne ral 
(Me mo rial Câ ma ra Cas cu do), entre ou tros. Em se tra tan do de res tau ra ção 
fí si ca de mo nu men tos, che gou a quin ze pré dios his tó ri cos em di ver sas par-
tes do Rio Gran de do Norte.

Quan do de sua ges tão à fren te do órgão cul tu ral do es ta do, rea li zou 
o in ven tá rio dos bens cul tu rais e imó veis do RN, além do maior plano de 
edi to ra ção de au to res po ti gua res, com 250 edi ções. Tam bém rea li zou pro-
je tos de res tau ra ção da ca pe la de São José e de So le da de (Ma caí ba), da 
ca pe la de Utin ga e da Ma triz de São Gon ça lo do Ama ran te. Em toda a luta 
de res tau ra ção em preen di da faz ques tão de des ta car "a par ti ci pa ção do ar-
qui te to Paulo Hei der Forte Feijó, da FJA". Foi por causa de sua de di ca ção 
às artes que Va lé rio ficou co nhe ci do como o "De pu ta do da cul tu ra".

Va lé rio Mes qui ta tra ba lhou em prol de sua terra pen san do, tam bém, 
em pro je tos vol ta dos para a saúde e a edu ca ção, com a edi fi ca ção do hos-
pi tal Al fre do Mes qui ta, além de con jun tos ha bi ta cio nais e es tra das in ter li-
gan do o mu ni cí pio de Ma caí ba a vá rias ci da des cir cun vi zi nhas. E é tam bém 
seu o pro je to de apro vei ta men to do imó vel em que pas sou a fun cio nar a 
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Casa de Cul tu ra desta ci da de, já inau gu ra da. En ca mi nhou o pro je to de im-
plan ta ção do Largo Vi cen te Lemos, em par ce ria com o Ins ti tu to His tó ri co 
e Geo grá fi co do Rio Gran de do Norte. "Con se gui ainda en car tar na Cons-
ti tui ção do RN em 1989, por su ges tão do sau do so es cri tor Ve rís si mo de 
Melo, um ar ti go com re co men da ção ex plí ci ta quan to ao es tu do da li te ra tu-
ra po ti guar, do fol clo re e de artes plás ti cas no en si no médio". Foi ainda o 
re la tor, na As sem bléia Le gis la ti va, do pro je to de im plan ta ção do Cen tro 
In dus trial Avan ça do em sua ci da de.

Tem o con se lhei ro Va lé rio Mes qui ta 13 obras pu bli ca das: O tempo e sua 
di men são (1968), Ma caí ba de seu Mes qui ta (1981), Pisa na Fulô (1996), A po lí ti ca e 
suas cir cuns tân cias (1998), Per fis e ou tros temas (1998), Pou cas e boas (1999), Cau sos 
(2001), Notas de Ofí cio (2001), Os fru tos do tempo (2001), Tri lo gia do co ti dia no (2003), 
Me mó rias pro vin cia nas (2004) e In quie tu des (2004). 

"Considero-me um cro nis ta e um me mo ria lis ta na acep ção da pa la-
vra", diz ele. E se jus ti fi ca: “ Não me con si de ro um es cri tor pro fis sio nal, que 
es cre ve ro man ces ou lon gos en saios". Va lé rio Mes qui ta, quase que diaria-
mente, pu bli ca dois ou três ar ti gos em jor nais de Natal. Pos sui co lu na ca ti va 
no jor nal da sua terra A Folha de Ma caí ba, há 10 anos. Além disso, há os 
tex tos que não são pu bli ca dos em jor nais da ci da de e sim no seu site www.
va le rio mes qui ta.ub bihp.com.br, onde tam bém se en con tram seus li vros. 

Va lé rio Mes qui ta foi elei to no dia 17 de março de 1998 mem bro da 
Aca de mia Norte-rio-grandense de Le tras, pas san do a ocu par, dois anos de pois, 
a ca dei ra 21 (cujo pa tro no é An tô nio Ma ri nho e teve como pri mei ro ocu pan-
te o ju ris ta Flo ria no Ca val can te). Agra de cen do sua es co lha, men cio nou a 
dis tin ção por oca sião da sua posse: "A láu rea que hoje re ce bo de estar nesta 
Casa, nesta Aca de mia, à qual che guei sem alar de, em bo ra sen tin do a emo ção 
de como quem entra pela pri mei ra vez em uma gran de ca te dral, mas com a 
plena con vic ção de que farei o que for pos sí vel por ela e por merecê-la".

Luís da Câ ma ra Cas cu do, sua maior in fluên cia, o ape li dou de "pisa 
na fulô", fa zen do bem hu mo ra da e dupla alu são ao livro que pu bli cou com 
este tí tu lo e a uma can ção po pu lar que se can ta va muito em Ma caí ba du-
ran te os em ba tes po lí ti cos. De Câ ma ra Cas cu do ele ree di tou seis li vros que 
já es ta vam es go ta dos na época. Ou tros in te lec tuais tam bém o in fluen cia ram 
como Mário Moa cir Porto, Al va mar Fur ta do e Amé ri co de Oli vei ra Costa, 
seus pro fes so res na Fa cul da de de Di rei to. Os poe tas Dió ge nes da Cunha 
Lima, Gil ber to Ave li no, Luís Car los Gui ma rães e San der son Ne grei ros. 

Em suas ati vi da des par la men ta res Va lé rio Mes qui ta exer ceu inú me-
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ras fun ções: vice-presidente da As sem bléia; pre si den te da Co mis são de 
Cons ti tui ção, Jus ti ça e Re da ção por três le gis la tu ras; pre si den te da Co mis são 
de Ad mi nis tra ção Pú bli ca e Tra ba lho; pre si den te da Co mis são de De sen-
vol vi men to Eco nô mi co e So cial; exer ceu a li de ran ça do Par ti do Li be ral e 
do PPB; ocu pou a Pre si dên cia da Co mis são de Sis te ma ti za ção da Cons ti-
tuin te Es ta dual de 1989 e a da Ela bo ra ção do Re gi men to In ter no; além de 
haver sido De pu ta do Cons ti tuin te em 1989.

Ao Tri bu nal de Con tas do Es ta do che gou no ano de 2001, sendo 
atual men te o seu corregedor-geral. 

Quan do da sua in di ca ção ob te ve o apoio unâ ni me dos seus pares na 
As sem bléia Le gis la ti va. Va lé rio Mes qui ta con si de ra o cargo que ocupa uma 
ex pe riên cia nova, di fe ren te de tudo o que fez, e pro cu ra exercê-lo em sua 
ple ni tu de. Ainda no TCE-RN ele ocu pou a pre si dên cia da 2ª Câ ma ra de 
Con tas - que fis ca li za os ór gãos da ad mi nis tra ção in di re ta do es ta do - e 
tam bém pre si diu a 1ª Câ ma ra, res pon sá vel pela fis ca li za ção dos 167 mu ni-
cí pios potiguares.

TCE50.indd   162TCE50.indd   162 6/9/2011   12:13:49 PM6/9/2011   12:13:49 PM



O Tribunal Pleno no biê nio 2007/2008

163

Maria Adélia de Arruda Sales Sousa
Conselheira

Maria Adé lia de Ar ru da Sales Sousa nas ceu no dia 22 de 
março de 1949, no En ge nho Mi pi bu, em São José de 
Mipibu-RN. Filha de Jaime de Araú jo Sales e Maria 
das Mer cês de Ar ru da Sales, casou-se com De mó cri to 
de Sousa, na tu ral da ci da de de Ale xan dria.

Maria Adé lia é ba cha re la em Di rei to pela Uni ver si da de Fe de ral da 
Pa raí ba (UFPB), tendo con cluí do o curso em 1980. Ao longo de sua vida 
pro fis sio nal, exer ceu vá rios car gos pú bli cos, entre os quais se des ta cam: 
coor de na do ra geral do Ga bi ne te Civil do Go ver no do Es ta do; di re to ra ad-
mi nis tra ti va e di re to ra pre si den te da Com pa nhia de De sen vol vi men to 
Agro pe cuá rio - CIDA/RN; di re to ra ad mi nis tra ti va e Fi nan cei ra da Em pre-
sa de Pes qui sa Agro pe cuá ria do RN - EM PARN.

Após ter exer ci do esses car gos, pre ci sa men te em 29 de março de 
1983, foi no mea da pelo então go ver na dor La voi sier Maia So bri nho, para o 
cargo efe ti vo de au di to ra do Tri bu nal de Con tas do Es ta do do Rio Gran de 
do Norte. Nessa con di ção, exer ceu por di ver sas vezes, em ca rá ter de subs-
ti tui ção legal, as fun ções de con se lhei ro da mesma ins ti tui ção, per ma ne cen-
do no re fe ri do cargo de au di to ra até 25 de de zem bro de 2006.

Em 26 de de zem bro do mesmo ano, me dian te cri té rio de es co lha 
em lista trí pli ce, foi no mea da para o cargo de Con se lhei ra do TCE, pas-
san do a ocu par a vaga cons ti tu cio nal men te re ser va da a mem bro do qua-
dro de au di to res.
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Maria Adélia
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No mea da pela go ver na do ra do es ta do, Wilma Maria de Faria, a Con-
se lhei ra Maria Adé lia tornou-se a se gun da mu lher a ter as sen to na Corte de 
Con tas, desde a sua cria ção, há 50 anos.

Sua vida é, hoje, in tei ra men te vol ta da à mis são ins ti tu cio nal do órgão 
de con tro le ex ter no a que per ten ce. En ten de que os Tri bu nais de Con tas 
são ins ti tui ções in dis pen sá veis ao con tro le e ao aper fei çoa men to da ad mi-
nis tra ção pú bli ca no país. Res sal ta ainda que, em sua atua ção como ór gãos 
fis ca li za do res, impõe-se-lhes exer cer, em ca rá ter pre ven ti vo, uma ação orien-
ta do ra aos ges to res pú bli cos.

Na opor tu ni da de em que se co me mo ram os 50 anos de cria ção do 
Tri bu nal de Con tas do Es ta do do Rio Gran de do Norte, sua con vic ção é 
no sentido de "que ele dará con ti nui da de ao cum pri men to das fi na li da des 
ins ti tu cio nais de au xi liar o Poder Le gis la ti vo no exer cí cio do con tro le das 
des pe sas e re cei tas pú bli cas. Como Con se lhei ra tudo farei nesse sen ti do. 
Como mu lher e ci da dã, de se jo que assim ocor ra".
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Carlos Roberto Galvão Barros
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A Cons ti tui ção de 1988 atri buiu ao Tri bu nal de Con tas da 
União uma série de com pe tên cias, que devem ser exer-
ci das de forma au tô no ma, des vin cu la da e in de pen den-
te dos de mais Po de res. Pelo prin cí pio da si me tria, quase 
tudo que se re fe rir à Corte de Con tas da União vale 

tam bém para os Tri bu nais de Con tas Es ta duais. 
A com pe tên cia pri mei ra é a de apre ciar, me dian te pa re cer pré vio, as 

con tas do pre si den te da Re pú bli ca (art. 71, I, da CF). É im pres cin dí vel que 
o Tri bu nal de Con tas emita um pa re cer con clu si vo sobre as con tas. Tal pa-
re cer, en tre tan to, em se tra tan do de pre si den te da Re pú bli ca, não é vin cu lan-
te, em bo ra seja um va lio so sub sí dio, posto que é o Con gres so Na cio nal quem 
julga as con tas do Chefe do Exe cu ti vo Fe de ral (art. 49, IX).

O Tri bu nal de Con tas tam bém tem a in cum bên cia de "jul gar as con tas 
dos ad mi nis tra do res e de mais res pon sá veis por di nhei ros, bens e va lo res pú bli-
cos da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta (...)" (art. 71, II, da CF). O al can ce deste 
in ci so é vasto de forma a al can çar todos os que de te nham, de al gu ma forma, 
di nhei ro pú bli co. Porém, não se trata es pe ci fi ca men te de um jul ga men to por-
quan to as de ci sões des sas Cor tes não fazem coisa jul ga da e podem sem pre ser 
re vis tas pelo Poder Ju di ciá rio. O jul ga men to - ape sar de vin cu lar a Ad mi nis tra-
ção Pú bli ca, que deve obe diên cia às de ci sões dos Tri bu nais de Con tas en quan-
to estas não sejam re vis tas pelo Ju di ciá rio - é ape nas ad mi nis tra ti vo.

Ministério Público junto ao TCE
Carlos Roberto Galvão Barros

(Procurador Geral do Ministério Público Especial)
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Já o ar ti go 71, III, da CF con fe re aos Tri bu nais de Con tas a com pe-
tên cia para apre ciar toda e qual quer ad mis são ao ser vi ço pú bli co, ex ce tua das 
as no mea ções para cargo de pro vi men to em co mis são. Nesta apre cia ção, o 
Tri bu nal ve ri fi ca rá, por exem plo, se houve o Con cur so Pú bli co ou se este 
preen cheu os re qui si tos es ta be le ci dos em lei.

Aliás, tem sido comum nos di ver sos es ta dos da fe de ra ção, a con tra-
ta ção de ser vi do res pelas Pre fei tu ras do in te rior sem Con cur so Pú bli co, o 
que en se ja a apli ca ção de multa ao ges tor fal to so, a de ter mi na ção ao Mu ni-
cí pio para que o ser vi dor seja afas ta do do cargo, bem como a ciên cia dessa 
con tra ta ção ile gal ao Mi nis té rio Pú bli co Es ta dual para apu rar este grave ato 
de im pro bi da de ad mi nis tra ti va.

O in ci so IV do ar ti go 71 con fe re ao Tri bu nal a in cum bên cia de rea-
li zar ins pe ções e au di to rias de na tu re za con tá bil, fi nan cei ra, or ça men tá ria, 
ope ra cio nal e pa tri mo nial em qual quer órgão ou en ti da de ad mi nis tra ti va da 
Ad mi nis tra ção Di re ta ou In di re ta. Essas ins pe ções e au di to rias não se atêm 
ape nas ao as pec to legal da des pe sa; ve ri fi ca tam bém a le gi ti mi da de e a eco-
no mi ci da de dos atos e con tra tos da Ad mi nis tra ção. Assim, por exem plo, se 
o ges tor efe tua um gasto que não está con for me o valor de mer ca do e, ao 
ser cons ta ta do este fato em au di to ria, po de rá o Tri bu nal de ter mi nar que o 
ad mi nis tra dor de vol va a quan tia ex ce den te.

Po de rá ainda o Tri bu nal de Con tas de União fis ca li zar a "apli ca ção 
de quais quer re cur sos re pas sa dos pela União me dian te con vê nio, acor do, 
ajus te ou ou tros ins tru men tos con gê ne res, a es ta do, ao Dis tri to Fe de ral ou 
a Mu ni cí pio" (Art. 71, VI, da CF). Verifica-se, por tan to, se as ver bas fe de rais, 
re pas sa das aos es ta dos ou mu ni cí pios, estão sendo bem apli ca das, posto que, 
caso con trá rio, o ges tor fal to so po de rá ser mul ta do e ainda de vol ver as ver-
bas glo sa das. Em se tra tan do de ver bas es ta duais, ou seja, aque las que se 
des ti nam aos es ta dos e mu ni cí pios por de ter mi na ção cons ti tu cio nal ou legal, 
esta in cum bên cia é dos Tri bu nais de Con tas Es ta tais ou dos Tri bu nais ou 
Con se lhos de Con tas dos Mu ni cí pios, onde hou ver.

Pode ainda o Tri bu nal "apli car aos res pon sá veis, em caso de ile ga li-
da de de des pe sa ou ir re gu la ri da de de con tas, as san ções pre vis tas em lei, que 
es ta be le ce rá, entre ou tras co mi na ções, multa pro por cio nal ao dano cau sa do 
ao erá rio" (art. 71, VIII, da CF). É neste in ci so que exis te sé rias con tro vér-
sias. De quem é a com pe tên cia para exe cu tar as de ci sões que, por exem plo, 
im põem multa aos ad mi nis tra do res fal to sos?

Pela po si ção do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, os Tri bu nais de Con tas 
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não pos suem le gi ti mi da de para exe cu tar seus jul ga dos. É o que ficou ex pos-
to no jul ga men to do RE 223.037/SE, que de cla rou a in cons ti tu cio na li da de 
do in ci so XI do ar ti go 68 da Cons ti tui ção do Es ta do de Ser gi pe, que atri buía 
à Corte de Con tas Es ta dual a com pe tên cia para exe cu tar suas de ci sões.

En ten dem o STF e al guns dou tri na do res que a com pe tên cia para 
exe cu tar as de ci sões dos Tri bu nais de Con tas é do erário-credor por meio 
de seus ór gãos de de fe sa ju rí di ca. Assim, se as mul tas forem im pos tas pelo 
TCU, a com pe tên cia para exe cu tar será da Advocacia-Geral da União; se 
forem im pos tas pelo TCE, sendo re cur sos es ta duais, pelas res pec ti vas pro-
cu ra do rias es ta tais (CPC, 12, I) e, sendo re cur sos mu ni ci pais, pelas pro cu ra-
do rias mu ni ci pais ou pre fei turas (CPC, 12, II).

Verifica-se, pois, o emi nen te equí vo co da de ci são do STF - prin ci pal-
men te quan do se sabe que os Ad vo ga dos da União e os Pro cu ra do res não 
têm au to no mia fun cio nal sendo, por tan to, vin cu la dos às or dens su pe rio res 
dos Che fes do Exe cu ti vo, o que faz com que di ver sas de ci sões que im põem 
multa não sejam cum pri das por ra zões po lí ti cas. É que o dis po si ti vo cons-
ti tu cio nal é bas tan te claro ao dizer que com pe te ao Tri bu nal de Con tas 
apli car aos res pon sá veis as san ções pre vis tas em lei, não po den do en se jar, 
pois uma outra in ter pre ta ção.

Po de rá, ainda, o Tri bu nal de Con tas "sus tar, se não aten di do, a exe cu-
ção do ato im pug na do, co mu ni can do a de ci são à Câ ma ra dos De pu ta dos e ao 
Se na do Fe de ral" (Art. 71, X, da CF). Como bem as se ve ra REGIS FER NAN-
DES DE OLI VEI RA e ES TE VÃO HOR VATH "De pen den do da gra vi da de 
do pro ce di men to an ti ju rí di co do ins pe cio na do, po de rá o Tri bu nal dar prazo 
para que sejam cum pri das as fa lhas ad mi nis tra ti vas ou, então, sus tar, desde 
logo, a exe cu ção do ato. Em tal caso, deve co mu ni car a so lu ção às duas 
casas*".  

E, por fim, cabe ao Tri bu nal "re pre sen tar ao Poder com pe ten te sobre 
ir re gu la ri da des ou abu sos apu ra dos" (art. 71, XI, da CF). Este in ci so impõe 
um dever ao Tri bu nal de re pre sen tar aos Po de res com pe ten tes as ir re gu la-
ri da des. No Tri bu nal de Con tas de Ser gi pe, por exem plo, dá-se ciên cia ao 
Mi nis té rio Pú bli co Es ta dual das de ci sões onde se ve ri fi ca a ocor rên cia em 
tese de cri mes ou de atos de im pro bi da de ad mi nis tra ti va.

* OLI VEI RA, Regis Fer nan des; HOR VATH, Es te vão. Ma nual de Di rei to Fi nan cei ro. 5ª. Ed. São 
Paulo: Re vis ta dos Tri bu nais, 2002. P. 147.
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A atua ção do Mi nis té rio Pú bli co 
Junto aos Tri bu nais de Con tas atua um órgão cuja fun ção é, pre ci-

pua men te, de fen der a ordem ju rí di ca, o re gi me de mo crá ti co e os in te res ses 
so ciais e in di vi duais in dis po ní veis. Este órgão, por ex pres sa pre vi são cons-
ti tu cio nal, é o Mi nis té rio Pú bli co que é co mu men te cha ma do de Mi nis té rio 
Pú bli co Es pe cial.

En con tra mos a pre sen ça do de fen sor da ordem ju rí di ca ope ran do 
junto às Cor tes de Con tas desde a sua cria ção. O TCU foi cria do pelo De-
cre to 966 - A, de 07-11-1890, e, após ter sua es tru tu ra or gâ ni ca de fi ni da pelo 
De cre to 1.166, de 17-10-1892, foi ins ta la do em 17-01-1893, já com a pre-
sen ça do re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co.

Nas Cons ti tui ções re pu bli ca nas, cons ta ta mos que a pri mei ra men ção 
ao Mi nis té rio Pú bli co junto aos Tri bu nais de Con tas surge no âm bi to da 
Emen da 1/69. Na ver da de, trata-se de uma re fe rên cia "in di re ta", ao es ti pu-
lar que a rea li za ção de au di to rias fi nan cei ras e or ça men tá rias se daria "de 
ofí cio ou me dian te pro vo ca ção do Mi nis té rio Pú bli co" (art. 72, § 5º).

En tre tan to, não é de se es tra nhar o fato, haja vista que, como no dizer 
do mi nis tro do STF Car los Ayres Brit to (ex-procurador do MP junto ao 
TCE/Ser gi pe), ao pró prio Mi nis té rio Pú bli co tra di cio nal, até então, era re-
ser va do tra ta men to "menos ob se quio so" (na EC 1/69 o MP se en con tra va 
re gu la do na Seção VII do Ca pí tu lo VII - Do Poder Exe cu ti vo).

Foi com a Lei Fun da men tal de 1988 que se con so li dou um con jun to 
de for mi dá veis avan ços em prol do for ta le ci men to ins ti tu cio nal do Mi nis té-
rio Pú bli co, ao qual foi atri buí da "a de fe sa da ordem ju rí di ca, do re gi me 
de mo crá ti co e dos in te res ses so ciais e in di vi duais in dis po ní veis", asseguran-
do-se-lhe au to no mia fun cio nal e ad mi nis tra ti va.

Foi nesta Cons ti tui ção que o MP junto aos Tri bu nais de Con tas foi 
ex pres sa men te con tem pla do no ar ti go 130.

Ao Mi nis té rio Pú bli co junto ao TCE se apli cam os prin cí pios da uni-
da de, in di vi si bi li da de e in de pen dên cia fun cio nal, competindo-lhe exer cer a 
fun ção de "fis cal da lei", pro mo ven do a de fe sa da ordem ju rí di ca.

Em todos os pro ces sos re la ti vos à atua ção do con tro le ex ter no há a 
ma ni fes ta ção obri ga tó ria do re pre sen tan te do MP, que tam bém com pa re ce 
a todas as ses sões do Tri bu nal, seja do Ple ná rio ou das suas Câ ma ras. A au-
sên cia do mem bro mi nis te rial das ses sões das Cor tes de Con tas é causa de 
nu li da de ab so lu ta des tas.

Ou tros sim, deve o re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co Es pe cial opi nar 
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li vre men te em todos os pro ces sos re la ti vos à fun ção fis ca li za do ra do TCE, 
sob pena tam bém de nu li da de ab so lu ta caso não haja a sua ma ni fes ta ção. Des-
tes pro ces sos, pode in ter por re cur sos das de ci sões pro la ta das pela Corte.

Cabe ainda ao Pro cu ra dor Es pe cial re pre sen tar a ou tros ór gãos acer-
ca de atos ir re gu la res cuja apu ra ção/res pon sa bi li za ção seja da sua res pec ti va 
com pe tên cia.

Igual men te se in se re nas com pe tên cias do Pro cu ra dor de Con tas a 
pro po si ção de ins pe ções es pe ciais e ex traor di ná rias e de to ma das de con tas 
es pe ciais, le van do ainda ao co nhe ci men to da ad mi nis tra ção da Casa fatos 
ou atos ile gais de que tenha co nhe ci men to em vir tu de do cargo.

Destaca-se, tam bém, como mais uma de suas im por tan tes atri bui ções 
a mis são de ve ri fi car o cum pri men to das de ci sões dos Tri bu nais de Con tas, 
acom pa nhan do a exe cu ção das mul tas im pos tas pelas cor tes.

Por úl ti mo, é dever prin ci pal do mem bro do Mi nis té rio Pú bli co Es-
pe cial zelar pelos prin cí pios cons ti tu cio nais ad mi nis tra ti vos, tais como o da 
le ga li da de, da mo ra li da de, da im pes soa li da de, da pu bli ci da de e, prin ci pal-
men te, da efi ciên cia. Assim, em suas fun ções atri buí das cons ti tu cio nal men-
te, deve o Pro cu ra dor de Con tas pro cu rar pau tar suas ações de acor do com 
este norte, tanto no âm bi to ex ter no quan to no in ter no, evi tan do, sem pre 
que pos sí vel, o acú mu lo de pro ces sos em seus ga bi ne tes e pro cu ran do im-
pri mir ce le ri da de pro ces sual, posto que atual men te o prin cí pio da ra zoá vel 
du ra ção do pro ces so ga nhou sta tus de di rei to fun da men tal de todos os ci-
da dãos (art. 5º, LXXVIII, da CF).

De todo o ex pos to, pode-se con cluir, sem ne ces si da de de maio res 
di gres sões, que o Mi nis té rio Pú bli co Es pe cial é im pres cin dí vel para o aper-
fei çoa men to do Es ta do De mo crá ti co de Di rei to.

Mor men te com a Cons ti tui ção de 1988, o par quet es pe cial pas sou 
a ter am plas e im por tan tes atri bui ções para o con tro le da Ad mi nis tra ção 
Pú bli ca, con tri buin do assim para a in de pen dên cia e har mo nia das ins ti-
tui ções de mo crá ti cas.
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Cláudio Emerciano
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Nas ci do no dia 10 de no vem bro de 1944 na Ci da de do 
Natal, Cláu dio José Frei re Eme ren cia no é filho de José 
Ba tis ta Eme ren cia no e Ju ran di Frei re Eme ren cia no, sendo 
o mais velho entre os cinco ir mãos. É ca sa do com Maria 
das Gra ças Alves Eme ren cia no.  Cláu dio Eme ren cia no, 

como é mais co nhe ci do, tem duas gra dua ções: Jor na lis mo, pela Fa cul da de 
Eloy de Souza, da Fun da ção José Au gus to, em 1967, e Di rei to pela UFRN, 
em 1968. É mes tre pelo Ins ti tu to de Ciên cia So ciais e Po lí ti cas da Uni ver-
si da de Téc ni ca de Lis boa, tí tu lo ob ti do em 1970.

Iniciou-se no ma gis té rio aos 16 anos na rede mu ni ci pal de Natal. Pos-
te rior men te, le cio nou na rede es ta dual e in gres sou no ma gis té rio su pe rior, 
por con cur so, na UFRN, em 1971, e nas Fa cul da des de Jor na lis mo Eloy de 
Souza e de So cio lo gia e Po lí ti ca, então in te gra das à Fun da ção José Au gus to.

Na car rei ra uni ver si tá ria, foi di re tor da Fa cul da de de Jor na lis mo Eloy 
de Souza (1973-1975), Pró-Reitor de Ex ten são Uni ver si tá ria (1975-1979), 
pe río do du ran te o qual exer ceu, cu mu la ti va men te, as fun ções de As ses sor 
Es pe cial do Mi nis tro da Edu ca ção e Cul tu ra, se na dor Ney Braga.

Sua in fân cia foi com par ti lha da com sua fa mí lia e seus pri mei ros 
ami gos, entre os quais se des ta cam Ivon ci sio Me dei ros e Lúcio Ca val-
can te. Re ce beu in fluên cia moral e es pi ri tual dos seus pais e do seu 
pa dri nho, o mé di co José Ivo Ca val can te (na época, uns dos lí de res 
ca tó li cos do es ta do). 

Cláudio José Freire Emerenciano
Auditor
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Alfabetizou-se aos seis anos de idade, o que lhe per mi tiu, por in fluên-
cia do pai, tornar-se, desde a in fân cia, um lei tor com pul si vo. Com menos de 
sete anos de idade, lia os jor nais da ci da de, tinha in te res se pela vida po lí ti ca 
e lia tudo o que es ti ves se ao seu al can ce. Era época de ouro das re vis tas em 
qua dri nhos, atra vés das quais leu todos os ro man ces cha ma dos da ju ven tu de, 
de au to res bra si lei ros e es tran gei ros. Seu mundo má gi co de in fân cia foi ins-
pi ra do pela lei tu ra de au to res como Mon tei ro Lo ba to, Hans Chris tian An-
der sen, Mark Twain, Char les Dic kens, Jo na than Swift e Ale xan dre Dumas.

A sua pri mei ra in fân cia ocor reu no Tirol. Mais pre ci sa men te na Ave-
ni da Jun diaí e no úl ti mo quar tei rão pró xi mo à Ave ni da Her mes da Fon se-
ca. Na que la época, o bair ro era um ver da dei ro pomar. Ár vo res, altas e 
fron do sas, en co briam com suas som bras as ruas e ave ni das. O clima da 
ci da de era ameno, agra dá vel. Pela manhã, logo cedo, in va ria vel men te, em 
qual quer es ta ção do ano, uma dis cre ta névoa en co bria quase toda a ci da de. 
Os car ros eram pou cos em re la ção à po pu la ção. Ainda havia bon des cir cu-
lan do nos di ver sos pon tos da ci da de até o ano de 1954.

Uma in fluên cia per ma nen te na sua vida foi (e é) a fé cris tã. Sua mãe 
lhe en si nou os man da men tos bá si cos do cris tia nis mo. Desse modo, aos oito 
anos de idade, era "co roi nha" na Igre ja de Santa Te re zi nha, coad ju van do 
as mis sas em Latim. Nes ses tem pos, co nhe ceu e che gou a con vi ver com 
Dom Hei tor de Araú jo Sales (que lhe mi nis trou a pri mei ra co mu nhão), 
Dom Ni val do Monte, Dom An tô nio Costa e Cô ne go Luiz Wan der ley.

Seus pais fre qüen ta vam dia ria men te os ci ne mas da ci da de. Daí se 
ex pli ca tam bém se ter tor na do um ci né fi lo e es tu dio so do ci ne ma. Seu pai 
lhe con ta va os en re dos dos fil mes e, a par tir, dos oito anos pas sou tam bém 
a fre qüen tar as si dua men te os ci ne mas, ob ser va das as li mi ta ções im pos tas 
pela cen su ra. Hoje pos sui um acer vo de mais de dois mil fil mes, que com-
preen de as gran des obras dos ci ne mas no Bra sil, nos Es ta dos Uni dos e na 
Eu ro pa, no pe río do de 1930 a 1970, abran gen do todos os gê ne ros. Sua 
bi blio te ca com preen de mais de cinco mil tí tu los, pre do mi nan do li te ra tu ra 
na cio nal e es tran gei ra, me mo ria lis mo, his tó ria, ciên cia po lí ti ca e re li gião.

De pois de sua al fa be ti za ção, in gres sou no Ex ter na to São Luiz, di ri-
gi do pelo sau do so Mon se nhor Ey mard Mon tei ro. No ter cei ro ano pri má rio, 
se trans fe riu para o Co lé gio Santo An tô nio (Ma ris ta) onde es tu dou du ran-
te oito anos, até o se gun do ano co le gial, que cor res pon de hoje ao se gun do 
ano do se gun do grau. Con cluiu seus es tu dos se cun dá rios no Athe neu 
Norte-rio-grandense em Natal. Fez ves ti bu lar e ob te ve uma das pri mei ras 
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co lo ca ções de Di rei to (UFRN) e na Fa cul da de de Jor na lis mo Eloy de Souza. 
Há uma cir cuns tân cia in co mum: teve como co le ga, desde o ter cei ro ano 
pri má rio no Co lé gio Ma ris ta (1954) até o quin to ano da Fa cul da de de Di-
rei to (1968), o amigo Va lé rio Mes qui ta, que, coin ci den te men te, é hoje seu 
co le ga no Tri bu nal de Con tas e o su ce deu como pre si den te da Fun da ção 
José Au gus to em 1980.

Exer ceu em sua vida ad mi nis tra ti va os se guin tes car gos: ofi cial de 
ga bi ne te do go ver na dor Aluí zio Alves (1963-1966); Sub che fe da Casa Civil 
no go ver no do Mon se nhor Wal fre do Gur gel (1966-1968); mem bro do 
Con se lho Es ta dual de Edu ca ção (1971-1975); mem bro e pre si den te do 
Con se lho Es ta dual de Cul tu ra (1987-1999); Chefe da Casa Civil da Pre fei-
tu ra Mu ni ci pal de Natal (ad mi nis tra ção de Ga ri bal di Alves Filho, em 
1986/1987); Se cre tá rio de Pla ne ja men to de Natal (ad mi nis tra ção de Ga ri-
bal di Alves Filho entre julho de 1987 a agos to de 1988); mem bro su plen te 
do ex tin to Con se lho Fe de ral de Edu ca ção (1976-1978).

Cláu dio Eme ren cia no foi no mea do para o cargo de au di tor do Tri-
bu nal de Con tas do Es ta do em agos to de 1988 pelo go ver na dor Ge ral do 
Melo, to man do posse em 3 de se tem bro do mesmo ano. Aposentou-se 
como Pro fes sor Ad jun to 4 da UFRN em 1992. Pu bli cou os se guin tes li vros: 
Cas cu do: da pro vín cia ao in fi ni to, A ren di ção do tempo (crô ni cas), Sis te mas po lí ti cos 
da con jun tu ra (tema de po lí ti ca in ter na cio nal) e De sa fio do mundo pre sen te (tema 
da atua li da de).

Foi elei to, por una ni mi da de, em 29 de agos to de 2002 para ocu par 
a Ca dei ra de n° 1 da Aca de mia Norte-Rio-Grandense de Le tras, cujo pa-
tro no é o Padre Mi gue li nho (Már tir da luta pela in de pen dên cia do Bra sil) 
sendo o seu an te ces sor o ex-governador Síl vio Piza Pe dro sa.

Pro fe riu no Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas vá rios pro nun cia men tos 
sobre a im por tân cia, o papel e a mag ni tu de dos TC's no Bra sil e no mundo. 
En ten de que as Cor tes de Con tas são ins ti tui ções in dis pen sá veis ao apri-
mo ra men to da vida político-administrativa do Bra sil e dos paí ses que as 
ado ta ram a par tir do mo de lo ori gi nal con ce bi do na Fran ça por Na po leão 
Bo na par te. Tam bém en ten de que o maior de sa fio das mes mas ins ti tui ções 
re si de em har mo ni zar a efi cá cia de suas de ci sões com as exi gên cias de um 
tempo mar ca do por brus cas e in con tro lá veis trans for ma ções.

Eme ren cia no pu bli ca todos os do min gos no jor nal Tri bu na do Norte 
(em que foi edi to ria lis ta na dé ca da de 1970, tendo por algum tempo, exer-
ci do as fun ções de edi tor) uma crô ni ca. Ainda na mesma dé ca da par ti ci pou 
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da mo bi li za ção da Igre ja Ca tó li ca no mo vi men to cha ma do "Edu ca ção po-
lí ti ca", que teve no Rio Gran de do Norte como orien ta do res: Dom Ni val-
do Monte, Dom An tô nio Costa, Mon se nhor Ex pe di to Me dei ros, Padre Pio 
Hens gens, e o então padre Otto San ta na.

Sua vida é par ti lha da com sua fa mí lia e seus ami gos. Seu tempo é 
di vi di do entre o Tri bu nal de Con tas, suas lei tu ras, o ci ne ma, seus es cri tos 
e seus so nhos sem pre re no va dos.

Na visão do con se lhei ro Cláu dio Eme ren cia no o Tri bu nal de Con tas 
do Es ta do do Rio Gran de do Norte, nos seus 50 anos de exis tên cia, é res-
pon sá vel pela se di men ta ção de uma cul tu ra político-administrativa que, em 
di ver sos cam pos de atua ção do poder pú bli co, em nível es ta dual e mu ni ci-
pal, gerou pro ce di men tos de li su ra e ho nes ti da de na ges tão da coisa pú bli-
ca. En tre tan to, seus novos de sa fios apon tam para um aper fei çoa men to 
in ter no e ex ter no. A exem plo de ou tras ins ti tui ções pú bli cas no Bra sil, seu 
maior de sa fio re si de em ado tar um mo de lo capaz de tor nar efi ca zes e ins-
tan tâ neas suas de ci sões, suas di re tri zes e sua atua ção no âm bi to de sua 
res pon sa bi li da de cons ti tu cio nal.
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 Marco Antônio de Moraes Rêgo Montenegro
Auditor

Oau di tor Marco An tô nio de Mo raes Rêgo Mon te ne gro 
nas ceu na ci da de do Recife-PE, no dia 14 de março de 
1959. É filho de José Bor ges Mon te ne gro e Neyde de 
Mo raes Rêgo Mon te ne gro. É Ba cha rel em Ciên cias Eco-
nô mi cas pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do 

Norte (UFRN), con cluin te de 1985, e em Ciên cia da Ad mi nis tra ção pela 
Uni ver si da de Po ti guar (UnP) no ano de 2000.

É ca sa do, desde 1985, com Lúcia de Fá ti ma Lima Mon te ne gro, ba-
cha re la da em Ciên cia da Ad mi nis tra ção.

Fei tos os pri mei ros es tu dos, Marco An tô nio Mon te ne gro foi es tu dar no 
Gi ná sio São Luiz, onde o di re tor Padre Ey mard Mon tei ro trans mi tia boa edu-
ca ção, res pei to e uma dis ci pli na in co mum, junto com seu qua dro do cen te em 
que se des ta ca vam, entre outros, pro fes so res como Tra ja no (Por tu guês); Lúcio 
Tei xei ra (OSPB - Or ga ni za ção So cial Po lí ti ca Bra si lei ra); Padre Elá dio. 

Em 1974, após os es tu dos na que le Gi ná sio, pres tou exame de se le-
ção na Es co la Téc ni ca Fe de ral do Rio Gran de do Norte (ETFRN), tendo 
sido apro va do no curso téc ni co de Edi fi ca ções. Dei xou ali gran de cír cu lo 
de ami za de. A ex pe riên cia de haver es tu da do na que la es co la tornou-se ines-
que cí vel em todos os sen ti dos. Gran des mes tres, gran des ami za des que 
con ser va até hoje.

In gres sou na Uni ver si da de Re gio nal do RN (URRN) - hoje Uni ver-
si da de do estado do RN (UERN) - no Cam pus de Açu, em de zem bro de 
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Marco Antonio
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1979, no curso de Ciên cias Eco nô mi cas, sendo trans fe ri do para a UFRN 
no ano de 1980, em Natal, con cluin do em fe ve rei ro de 1985. Nesse curso, 
teve pro fes so res de di ca dos e ca pa ci ta dos que trans mi tiam seus co nhe ci-
men tos para o me lhor apren di za do de toda clas se es tu dan til. Tirou gran de 
pro vei to dessa época, dei xan do um cír cu lo gran de de co le gas e ami gos, 
tanto na prá ti ca es por ti va como nas salas de aula, os quais exer cem hoje 
car gos de alta re le vân cia em em pre sas pri va das e ór gãos pú bli cos, mu ni ci pal, 
es ta dual e fe de ral. Longe dos cur sos re gu la res du ran te treze anos, vol tou a 
es tu dar, pres tan do exame ves ti bu lar para o curso de Ciên cias da Ad mi nis-
tra ção na Uni ver si da de Po ti guar. Ini cia dos os es tu dos em 1997, foram 
con cluí dos em 1999, tendo Marco An tô nio de Mo raes Rêgo Mon te ne gro 
co la do grau em 19 de ja nei ro de 2000.

Sua pri mei ra ex pe riên cia pro fis sio nal foi na Cons tru to ra Se ri dó Ltda 
(hoje Cons tru to ra A. Aze ve do), em 1977.

Em 1º de abril de 1981, ini ciou a vida pú bli ca no Mi nis té rio Pú bli co 
junto ao Tri bu nal de Con tas do Es ta do aí per ma ne cen do du ran te cinco 
anos. Á época, o pro cu ra dor geral era o Dou tor Ed gard Smith Filho. 

Em ja nei ro de 1982, veio à dis po si ção para os qua dros do Tri bu nal 
de Con tas do Es ta do do Rio Gran de do Norte. No pe río do de 1º de junho 
de 1983 a 18 de ja nei ro de 1985, exer ceu o cargo de Chefe de Ga bi ne te da 
pre si dên cia do TCE-RN, na ges tão do então pre si den te, con se lhei ro José 
Bor ges Mon te ne gro. Em 30 de abril de 1986, foi con tra ta do pelo Tri bu nal 
de Con tas do Es ta do como téc ni co es pe cia li za do B, na ges tão do con se-
lhei ro Al ci mar Tor qua to de Al mei da, per ma ne cen do até no vem bro de 1987. 
Foi no mea do, pelo então go ver na dor Ge ral do Melo, au di tor do Tri bu nal 
de Con tas do Es ta do, em 26 de no vem bro de 1987, es tan do em pleno exer-
cí cio das atri bui ções e com pe tên cias ati nen tes ao cargo, após apro va ção 
unâ ni me do seu nome pela As sem bléia Le gis la ti va es ta dual.

De pois de pra ti ca men te vinte anos de exer cí cio na fun ção de au di tor 
do Tri bu nal de Con tas do Es ta do, é hoje o mais an ti go da Casa, fato que 
o enche de or gu lho. A pro pó si to do cin qüen te ná rio da Corte de Con tas 
po ti guar, con si de ra que atin gir essa idade re pre sen ta "um marco his tó ri co 
para uma ins ti tui ção que com ple ta 50 anos, de mons tran do cre di bi li da de e 
res pei to à so cie da de po ti guar pelos gran des ser vi ços pres ta dos, enal te cen do 
a todos que con tri buí ram ou con tri buem na fis ca li za ção e orien ta ção para 
o bem do es ta do. O TCE consolida-se como uma en ti da de ze lo sa e vi to-
rio sa nesse meio sé cu lo de exis tên cia".
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Tempo de afir ma ção 

Ao atin gir os 50 anos de existência, o Tribunal
de Contas do Rio Grande do Norte demons tra 

grande vita li da de, alia da a uma capa ci da de 
rea li za do ra inegável. São enfocados, a partir

de agora, os diver sos seto res de sua dinâ mi ca 
admi nis tra ção, representantes dos

servidores de ontem e de hoje, atividade
cultural e o notável exemplo pedagógico

da  Escola de Contas, além da composição,
sob a forma de anexo, das diretorias setoriais 
do TCE, desde o início de seu funcionamento.
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O sonho con cre ti za do: a nova sede do TCE-RN
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ADi re to ria de Ad mi nis tra ção Geral (DAG) é o órgão da 
es tru tu ra or ga ni za cio nal do Tri bu nal de Con tas do Es-
ta do en car re ga do das ati vi da des de apoio ins tru men tal. 
É, por tan to, um setor cujas ati vi da des destinam-se a 
su prir os meios ne ces sá rios à con se cu ção das ati vi da-

des-fim de con tro le ex ter no do TCE.
A DAG está es tru tu ra da em qua tro áreas de atua ção, que cui dam 

das ati vi da des re fe ren tes aos Re cur sos Hu ma nos, ao Or ça men to e Fi-
nan ças, a Com pras e Pa tri mô nio e à Lo gís ti ca de Trans por te, con tan do 
atual men te com 51 ser vi do res, que cor res pon dem a 12,8 % do qua dro 
de ser vi do res do Tri bu nal.

No pro ces so de mo der ni za ção do TCE-RN, a DAG tem ado ta do 
uma série de pro vi dên cias para tor nar mais efi ca zes os seus ser vi ços, utili-
zando-se em gran de es ca la de tec no lo gias da in for ma ção. Na área or ça men-
tá ria e fi nan cei ra, por exem plo, a uti li za ção de um novo sis te ma per mi tiu 
maior agi li za ção, con tro le e se gu ran ça na exe cu ção or ça men tá ria, com re-
per cus são po si ti va quan to à re du ção dos pra zos mé dios de aqui si ção. Na 
área de re cur sos hu ma nos, o novo sis te ma de ge ren cia men to e de pro ces-
sa men to da folha de pa ga men to re sul tou em maior agi li da de e se gu ran ça 
nas im plan ta ções de van ta gens e be ne fí cios.

Den tro das ações do Pro gra ma de Mo der ni za ção do Con tro le Ex-
ter no dos Es ta dos e Mu ni cí pios (PRO MOEX), a DAG vem atuan do no 

Uma admi nis tra ção moder na e ágial
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sen ti do de ela bo rar uma nova po lí ti ca de re cur sos hu ma nos, que con tem ple 
prin cí pios, con cei tos e es tra té gias com pa tí veis com a mis são do TCE e com 
os fa to res de sa tis fa ção no tra ba lho, com preen den do a sua pró pria rea li za-
ção e o res pec ti vo re co nhe ci men to, a pro gres são, a res pon sa bi li da de e a 
pos si bi li da de de de sen vol vi men to pes soal dos ser vi do res.

No iní cio da dé ca da de 90, pe río do em que apa re ce ram no mer ca do 
a fibra ótica, o scan ner, o vi deo dis co e o cd-rom, todas estas ino va ções a um 
custo ra zoá vel, o TCE-RN co me çou a dar os pri mei ros pas sos na área da 
Tec no lo gia da In for ma ção. Nessa época, pre ci sa men te no ano de 1993, na 
ges tão do con se lhei ro Ha rol do de Sá Be zer ra, instalou-se, na sede do Tri-
bu nal, an ti go pré dio na Av. Ge tú lio Var gas, dez mi cro com pu ta do res e um 
ser vi dor de dados in ter li ga dos numa rede que per mi tia um nú me ro má xi mo 
de até dez usuá rios co nec ta dos si mul ta nea men te. Iniciou-se na que le mo-
men to um pro ces so di nâ mi co de evo lu ção, fa zen do com que o cli que do 
mouse não re pre sen tas se um gesto sim ples men te me câ ni co, mas per mi tis se 
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que a in for má ti ca pas sas se a fazer parte do co ti dia no das ro ti nas do TCE.
Nas ro ti nas ad mi nis tra ti vas do Tri bu nal, o pri mei ro de sa fio en fren-

ta do pela pe que na equi pe (Jorge Hen ri que Lu cia no de Aze ve do e Djal ma 
da Costa Gui ma rães) foi a subs ti tui ção das fi chas que con tro la vam, no pro-
to co lo, a tra mi ta ção dos pro ces sos por um sis te ma in for ma ti za do de sen-
vol vi do na lin gua gem para mi cro com pu ta do res.

Neste pe que no in ter va lo de pouco mais de dez anos, em que se ob-
ser vou a am plia ção da atua ção do Con tro le Ex ter no, o in ves ti men to em 
tec no lo gia da in for ma ção aca ba ria se tor nan do tam bém uma prio ri da de.  
Re cur sos di re cio na dos prin ci pal men te para a aqui si ção de novos equi pa-
men tos, mi cros e ser vi do res; o de sen vol vi men to da rede in ter na; e, ainda, 
o de sen vol vi men to de so lu ções para aten der às de man das do TCE.

O di na mis mo, pos tu ra im pres cin dí vel com re la ção à to ma da de 
de ci sões e a cria ção de so lu ções, se faz ne ces sá rio na ges tão da in for ma-

O governador Garibaldi Filho e 
o presidente do TCE, conselheiro 
Getúlio Nóbrega descerram a 
placa alusiva a inauguração do 
edifício-sede do TCE.
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ção. To man do por base este con cei to, a Di re to ria de In for má ti ca vem 
apri mo ran do tec no lo gias e es tu dan do so lu ções apli ca das prin ci pal men te 
ao Con tro le Ex ter no. A Cria ção da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, em 
maio de 2000, exi giu adap ta ções dos pro ce di men tos até então ado ta dos 
pelos Tri bu nais de Con tas. Daí, já em 2001, esta di re to ria criou o SIAI-
Sis te ma In te gra do de Au di to ria In for ma ti za da. Esta fer ra men ta foi de-
sen vol vi da com o pro pó si to de co le tar e ana li sar as con tas dos quase 500 
ór gãos da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta nas es fe ras es ta dual e mu ni ci pal, 
dando pos si bi li da de, quan do ne ces sá rio, de aler tar os ges to res quan to a 
si tua ções te me rá rias.

A ava lia ção do cres ci men to da área não é tão sim ples. Porém, al guns 
dados de mons tram um pa no ra ma fran ca men te fa vo rá vel. A cada ges tão, a 
quan ti da de de com pu ta do res tem apre sen ta do um cres ci men to médio de 
cerca de 100%, e este nú me ro deve cres cer ainda mais com os re cur sos oriun-
dos do PRO MOEX-Pro gra ma de Mo der ni za ção do Sis te ma de Con tro le 
Ex ter no dos Es ta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pios Bra si lei ros. Outro as pec-
to que me re ce co me mo ra ção é o nú me ro cres cen te de pro ces sos em meio 
mag né ti co, in gres sa dos no Tri bu nal via sis te ma SIAI ou ge ra dos no âm bi to 
desta Corte. Anual men te, o Pro to co lo do TCE re ce be cerca de 2000 pro ces-
sos desse tipo.

Atual men te, a DIN de sen vol ve tra ba lhos e de fi ne es tra té gias den tro 
da área co nhe ci da como por tal cor po ra ti vo, cuja pro pos ta é fa ci li tar o aces-
so às in for ma ções di gi tais no con tex to or ga ni za cio nal.
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O SIAI como avan ça na infor ma ção

Bus can do dis po ni bi li zar a trans pa rên cia da ad mi nis tra ção pú-
bli ca da ma nei ra mais ágil, rá pi da e se gu ra, o TCE-RN criou, 
em fe ve rei ro de 2001, o Sis te ma In te gra do de Au di to ria In-
for ma ti za da - SIAI, um sis te ma de co le ta, aná li se e exi bi ção 
de dados re la ti vos à ges tão pú bli ca, de sen vol vi do com a fi-

na li da de de via bi li zar a re mes sa des tes dados, por meio mag né ti co, e agi li zar 
o pro ces so de aná li se rea li za do pela Corte de Con tas.

Trata-se de uma ex traor di ná ria con quis ta para a ad mi nis tra ção pú-
bli ca e o seu con tro le ex ter no, já que de acor do com as de ter mi na ções da 
Re so lu ção 002/2001 e 001/2002, cada órgão deve dis po ni bi li zar, no sis te-
ma, in for ma ções re la cio na das com a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, Ges tão 
Or ça men tá ria, Fi nan cei ra, Pes soal, Li ci ta ções, Obras, Su pri men tos de Fun-
dos, além dos Con vê nios com ou tras ins ti tui ções. 

Atual men te, o TCE re ce be 25 di fe ren tes in for ma ções, em for ma to 
mag né ti co, re me ti das por 480 ór gãos. As in for ma ções re ce bi das são di vi-
di das em dois gran des gru pos. Para estas o Tri bu nal ado tou o pa drão de 
re la tó rios, es ta be le ci do pela Se cre ta ria do Te sou ro Na cio nal - STN, e as 
in for ma ções re la cio na das à ges tão do órgão.

O SIAI apre sen ta qua tro mó du los: co le ta, re cep ção, aná li se e di vul-
ga ção. O mó du lo de co le ta é ins ti tuí do nos entes ju ris di cio na dos e ob je ti va 
a re mes sa de dados ao Tri bu nal. O mó du lo re cep ção re gis tra o pro ces so 
no Pro to co lo Ele trô ni co do Tri bu nal, após a va li da ção das in for ma ções. O 
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ter cei ro mó du lo, aná li se, ajuda o corpo de téc ni cos do TCE a rea li zar suas 
aná li ses, apu ra ções de ín di ces, le van ta men to de in dí cios, etc. O úl ti mo mó-
du lo é res pon sá vel pela di vul ga ção dos dados à so cie da de e tam bém pela 
di vul ga ção dos aler tas aos ór gãos.

Para es cla re cer as dú vi das dos ci da dãos sobre o SIAI, o TCE-RN 
de sen vol veu um canal de co mu ni ca ção, por meio de uma pá gi na na in ter net, 
www.tce.rn.gov.br. O site tam bém cum pre sua fun ção so cial ao di vul gar os 
re la tó rios de ges tão fis cal dos ór gãos ju ris di cio na dos. 

Além do SIAI, que tem sido atua li za do anual men te e am plia do em 
seus pon tos de con tro le, vá rios sis te mas re la cio na dos com o con tro le ex-
ter no foram de sen vol vi dos ou ti ve ram suas fun cio na li da des adap ta das a 
esta nova rea li da de, destacando-se, entre eles, o Sis te ma de Acom pa nha-
men to de Pro ces sos, o Sis te ma de Re gis tro de In for ma ções e Sis te ma de 
Con tro le de Ci ta ções.
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Arquivo e Memória

Os do cu men tos dos di ver sos se to res do Tri bu nal de Con-
tas, re la cio na dos com os pro ces sos de pa ga men to, pres-
ta ção de con tas e pes soal são ar ma ze na dos no Ar qui vo,  
li ga do à Di re to ria de Ad mi nis tra ção Geral.  Desde 1976, 
são ar qui va dos todos os pro ces sos do Tri bu nal con ten do 

in for ma ções sobre pa ga men tos, ba lan ce tes e a vida fun cio nal dos ser vi do-
res. E, em meio a tan tos do cu men tos, podem ser en con tra dos al guns vo-
lu mes raros, como aque les que con têm todas as no tí cias re fe ren tes ao TCE, 
no pe río do de 1971 a 1980.

En ca der na dos, os do cu men tos da ro ti na ad mi nis tra ti va ficam acon-
di cio na dos em caixas-arquivo para con ser va ção e para evi tar acú mu lo de 
poei ra. E são man ti dos no Tri bu nal du ran te cinco anos, con for me pre vi são 
legal. Pas sa do este tempo, são en via dos para o Ar qui vo Pú bli co Es ta dual, 
pois o acú mu lo sem pre cres cen te de novos do cu men tos, além de criar pro-
ble mas com a ar ma ze na gem, acaba crian do di fi cul da des para o ma nu seio 
com o des gas te na tu ral e acú mu lo de micro-organismos. Deve-se res sal tar, 
con tu do, que não são en via das para o Ar qui vo Pú bli co a do cu men ta ção 
pes soal dos ser vi do res, que é man ti da sob a guar da do setor.
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Atendimento médi coo
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Atendimento Médico

O setor mé di co do Tri bu nal de Con tas ins ta la do há 
mais de 20 anos, na ges tão do pre si den te Al ci mar 
Tor qua to, é outra área em ex pan são. Após as am-
plia ções da sede do órgão, mais ser vi ços serão ofe-
re ci dos aos ser vi do res, es tan do pre vis ta a ins ta la ção 

de uma sala de emer gên cia, com equi pa men tos mo der nos e ne ces sá-
rios para atendimento de pri mei ros so cor ros e realização de novos 
pro ce di men tos.

A idéia da im plan ta ção de um ser vi ço mé di co sur giu quan do as 
ser vi do ras: Maria Go re te Be zer ra de Aze ve do e Maria da Con cei ção 
Diniz, gra dua das em en fer ma gem pela UFRN, em 1984, pro cu ra ram 
a pre si dên cia desta Corte de Con tas. "Nossa preo cu pa ção era ser mos 
rea pro vei ta das na área em que nos es pe cia li za mos", disse Go re te. 

Tri bu nais de ou tros es ta dos já ofe re ciam esse ser vi ço aos seus 
ser vi do res. Na As sem bléia Le gis la ti va do Es ta do, exis tia um "de par-
ta men to mé di co" para emer gên cias. Tudo isso in cen ti vou as ser vi do-
ras do TCE, que foram à As sem bléia ob ser var os pro ce di men tos.

"Le va mos a idéia ao Dr. Al ci mar Tor qua to, e por coin ci dên cia 
mé di co. Foi ótima a re cep ti vi da de. Ele, in clu si ve, co nhe cia o ser vi ço 
mé di co da As sem bléia Le gis la ti va, pois havia sido de pu ta do es ta dual. 
Autorizou-nos a re la cio nar o que era ne ces sá rio para a im plan ta ção 
do setor", acres cen tou Go re te. 

Em 1985, a Lei que criou o ser vi ço mé di co do TCE foi apro-
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va da pelos con se lhei ros em ple ná rio e pu bli ca da no Diá rio Ofi cial.
Os pri mei ros pro fis sio nais a atuar no ser vi ço mé di co foram o 

Dr. Wil liam Pas coal, Reu ma to lo gis ta (e Chefe do setor mé di co), Dr. 
Lauro Ar ru da Câ ma ra Filho, Car dio lo gis ta, An dréa Bar ros Be zer ra, 
Der ma to lo gis ta, e as ser vi do ras já men cio na das. Ou tros pro fis sio nais 
foram con tra ta dos: Dr. Fran cis co José Cor reia, Uro lo gis ta; Dra. Lúcia 
He le na Coe lho Nó bre ga, En do cri no lo gis ta; e Dra. Adice Assis Meira 
Lima de Me dei ros, Gi ne co lo gis ta.

No setor de aten di men to mé di co do Tri bu nal de Con tas do Rio 
Gran de do Norte os ser vi do res têm um ex pres si vo con jun to de ser-
vi ços que lhes são ofe re ci dos: podem ser me di ca dos em casos de 
emer gên cia, por exem plo. Há con tro le da pres são ar te rial e con sul tas. 
Há, ainda, uma sala de re pou so para as pos sí veis ob ser va ções. Ha-
ven do ne ces si da de de aten di men to hos pi ta lar, os pro fis sio nais da Casa 
acom pa nham o pa cien te e as sis tem seus fa mi lia res. Podem ser fei tos 
cu ra ti vos (não in fec ta dos). São tam bém rea li za das vi si tas hos pi ta la res 
e do mi ci lia res aos ser vi do res en fer mos ou em re cu pe ra ção, es pe cial-
men te aos que ne ces si tam de as sis tên cia médico-pública.

Com o pro je to para am plia ção da sede do TCE o setor de aten-
di men to mé di co ao ser vi dor irá me lho rar ainda mais. Há no pro je to 
es pa ço re ser va do para o de par ta men to mé di co, o qual terá am plia ção 
não ape nas do es pa ço fí si co, mas dos ser vi ços ofe re ci dos, es tan do 
pre vis tos: um con sul tó rio odon to ló gi co, sala de emer gên cia bem equi-
pa da para pro ce di men tos emer gen ciais, sala para exa mes gi ne co ló gi-
cos, den tre ou tros be ne fí cios.

Os ser vi do res re ve lam sa tis fa ção pelos ser vi ços ora ofe re ci dos. 
E aguar dam com ex pec ta ti va as metas es ta be le ci das.
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Uma ques tão de segu ran ça

Desde o final da dé ca da de 1960, ainda na ges tão do então 
mi nis tro pre si den te Ro mil do Fer nan des Gur gel, a Po lí cia 
Mi li tar já se fazia pre sen te nos tra ba lhos diá rios de sem-
pe nha dos pela Corte de Con tas do es ta do do Rio Gran-
de do Norte, con cor ren do para o bom e re gu lar fun cio-

na men to das ati vi da des de con tro le ex ter no a cargo do TCE-RN.
Havia ini cial men te uma dis cre ta equi pe de se gu ran ça com pos ta pelos 

po li ciais mi li ta res José Fer nan des Cam pos, Ge ral do Pi nhei ro da Silva e Luiz 
de Fran ça Souza, cujas ati vi da des eram de sem pe nhar a fun ção de guar da e 
de se gu ran ça pa tri mo nial, para as se gu rar os bens desta Casa, bem como 
trans mi tir uma sen sa ção de se gu ran ça a todos os fun cio ná rios e ju ris di cio-
na dos que a ela se di ri giam.

Hoje, for mal men te cons ti tuí da, a As ses so ria para As sun tos de Se gu-
ran ça, é um órgão mi li tar de apoio e as ses so ra men to no exer cí cio de suas 
atri bui ções cons ti tu cio nais, no trato de as sun tos de na tu re za mi li tar e de 
se gu ran ça fí si ca e pes soal.

São as se guin tes as prin ci pais fun ções desta As ses so ria: as sis tir e 
as ses so rar o pre si den te do Tri bu nal de Con tas do Es ta do nos as sun tos mi-
li ta res, de se gu ran ça e de de fe sa civil; pla ne jar, or ga ni zar, di ri gir e exe cu tar 
os ser vi ços de se gu ran ça in ter na e ex ter na, bem como ga ran tir a in te gri da-
de do seu pa tri mô nio; as sis tir o ser vi ço de ce ri mo nial do Tri bu nal na exe-
cu ção da re cep ção e das hon ras mi li ta res às au to ri da des em vi si ta a esta 
Ins ti tui ção; encarregar-se dos ser vi ços de Aju dân cia de Or dens para aten-
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di men to ao pre si den te e, por sua de ter mi na ção, aos de mais con se lhei ros e 
a au to ri da des em vi si ta à Corte de Con tas do es ta do; as ses so rar no que for 
ne ces sá rio a che fia de ga bi ne te da pre si dên cia, no to can te aos ex pe dien tes 
mi li ta res en ca mi nha dos ao pre si den te do TCE-RN.

Alem disso, a As ses so ria cuida desde o aces so e iden ti fi ca ção das 
pes soas que aden tram nesta Corte, até a im ple men ta ção de uma di nâ mi ca 
mais os ten si va de po li cia men to no pe rí me tro ex ter no do edifício-sede. Além 
de pro fe rir pa les tras vol ta das para ques tões atuais de se gu ran ça, di re cio na-
das não só ao de sem pe nho pro fis sio nal dos fun cio ná rios, como tam bém 
para a vida pes soal, informando-lhes cui da dos im por tan tes de como lidar 
em di ver sas si tua ções co muns no nosso dia-a-dia.
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Acervo biblio grá fi co

Após a mu dan ça para a sede de fi ni ti va, a Bi blio te ca do TCE-RN 
unificou-se com a do Mi nis té rio Pú bli co tornando-se, em 
con se qüên cia disto, um dos mais ricos acer vos de obras ju rí-
di cas no es ta do. Ga nha ram com isto os usuá rios, pes qui sa do-
res e es tu dio sos in te res sa dos em ques tões ju rí di cas. Trata-se 

de um acer vo com nada menos de dez mil li vros (aos oito mil da Bi blio te ca 
do Mi nis té rio Pú bli co ajuntaram-se ou tros dois mil da pró pria Bi blio te ca do 
TCE) aos quais se acres cen tam ou tros ricos su por tes ele trô ni cos fa cul tan do 
ao in te res sa do uma gama de in for ma ções ver da dei ra men te fa bu lo sa.

Para se ter uma idéia, o MPJTC, além da rica co le ção de li vros cons-
tan te do acer vo, tam bém dis po ni bi li za ao usuá rio uma bi blio te ca di gi tal com 
de ze nas de CD's Rooms, con ten do as sun tos re la ti vos à ju ris pru dên cia, le-
gis la ção fe de ral e ou tros. O acer vo, prio ri ta ria men te ju rí di co, com preen de 
tam bém de ze nas de en ci clo pé dias, além de re vis tas e pros pec tos de ou tros 
tri bu nais de con tas e os exem pla res que são re ce bi dos re gu lar men te do 
Diá rio Ofi cial da União e do Es ta do.
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Publicações regu la res
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Comunicação Social

ACoor de na do ria de Co mu ni ca ção So cial do Tri bu nal de Con-
tas do Es ta do foi cria da com o ob je ti vo de per mi tir uma 
co mu ni ca ção efi cien te entre a Corte de Con tas e os ór gãos 
de im pren sa, visando a tor nar mais vi sí vel sua atua ção e 
tam bém como meio de pres tar con tas de seu de sem pe nho 

à so cie da de. Prio ri zan do a Co mu ni ca ção So cial como área es tra té gi ca, o 
TCE tem con se gui do fa ci li tar o diá lo go com a so cie da de e a in te gra ção 
entre os sis te mas de co mu ni ca ção das Casas de Con tas dos es ta dos.

No pro pó si to de in cre men tar tal diá lo go, a coor de na do ria pu bli ca 
anual men te a Re vis ta do TCE e edita, men sal men te, o jor nal TCE-RN em 
Pauta. Estes pe rió di cos in for mam sobre even tos, ho me na gens, pro je tos 
rea li za dos pela ins ti tui ção, além da pres ta ção de con tas dos re cur sos pú bli-
cos dos es ta dos e das me di das to ma das pelo Tri bu nal. É tam bém fun ção 
do setor de Co mu ni ca ção So cial fazer a cli pa gem do que foi pu bli ca do na 
mídia im pres sa, além de atua li zar cons tan te men te a pá gi na de no tí cias na 
In ter net. A re vis ta e os jor nais pro du zi dos che gam a todos os se to res do 
Tri bu nal e da Pro cu ra do ria Geral do Mi nis té rio Pú bli co junto ao TCE, bem 
como a todos os Tri bu nais de Con tas do país, TCU, Pre fei tu ras e Câ ma ras 
Mu ni ci pais do Rio Gran de do Norte, ins ti tui ções pú bli cas, Se na do, Câ ma-
ra Fe de ral e ór gãos de im pren sa em geral.

Mas a ati vi da de de Co mu ni ca ção So cial do Tri bu nal de Con tas com-
preen de ape nas a di vul ga ção ins ti tu cio nal, mas tam bém se des ti na a apoiar 
ini cia ti vas de ou tros se to res do TCE-RN, tais como se mi ná rios, en con tros 
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téc ni cos, even tos cul tu rais e ou tros li ga dos à pro du ção e edi ção de pu bli-
ca ções em geral.

Os re cor tes sobre o TCE-RN e TCU, re ti ra dos dos prin ci pais jor nais 
do es ta do - Tri bu na do Norte, Diá rio de Natal, Jor nal de Hoje, Jor nal de 
Natal, Ga ze ta do Oeste, O Mos so roen se, Me tro po li ta no e Diá rio Ofi cial 
do Es ta do - com põem o In for ma ti vo. Essas in for ma ções tra tam da co mu-
ni ca ção in te rior da ins ti tui ção, sendo di gi ta li za das e di vul ga das na In tra net 
para os se to res do TCE. Jun ta men te com este in for ma ti vo, são pro du zi dos 
re lea ses abor dan do as prin ci pais de ci sões to ma das nas ses sões do Ple ná rio 
ou da Pri mei ra e Se gun da Câ ma ras.

Bus can do atualizar-se para me lho rar cada vez mais a sua atua ção, a 
Coor de na do ria de Co mu ni ca ção So cial tem par ti ci pa do de im por tan tes 
en con tros pelo Bra sil. Exem plo disto é o ocor ri do em julho de 2005, na 
ci da de de Sal va dor (BA): o Fórum Na cio nal de Co mu ni ca ção So cial, Con-
tro le Ex ter no e Es ta do De mo crá ti co do Sis te ma de Tri bu nais de Con tas 
do Bra sil. O even to teve como ob je ti vo dis cu tir a fun ção da Co mu ni ca ção 
So cial no diá lo go do órgão com a so cie da de. Do TCE-RN, par ti ci pou o 
jor na lis ta Fran cis co Fran cer le, que in te gra a equi pe de As ses so ria de Im-
pren sa. Além das qua tro di re tri zes apro va das no fórum - prio ri zar a fun ção 
de co mu ni ca ção so cial; dia lo gar com a so cie da de; pro mo ver in te gra ção dos 
sis te mas de co mu ni ca ção dos TC's; e pro ver a so cie da de com in for ma ções 
in de pen den tes de pro ces sos - ou tras cinco es tra té gias foram se le cio na das 
para aper fei çoa men to na co mu ni ca ção do sis te ma dos Tri bu nais de Con tas, 
entre elas a es tru tu ra ção e ins ti tu cio na li za ção das as ses so rias de co mu ni ca-
ção so cial, incorporando-as ao pla ne ja men to es tra té gi co dos Tri bu nais.   
Ins ta la da há pouco mais de uma dé ca da pelo jor na lis ta Afon so Lau ren-
ti no Ramos, que coor de nou a sua im plan ta ção, es tru tu ra e re gu la men ta-
ção, a Coor de na do ria de Co mu ni ca ção So cial é atual men te di ri gi da pelo 
jor na lis ta João Ba tis ta Ma cha do. In te gram a As ses so ria os jor na lis tas 
Eu gê nio Par cel le, Fran cis co Fran cer le, Rosalie Arruda e Graciêma Car-
neiro. No setor ad mi nis tra ti vo, estão Maria de Fá ti ma Mo raes e Hiran 
Fir mi no Lopes.
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Severino Lopes de Oliveira

Na his tó ria desse 50 anos do TCE-RN al guns nomes 
des pon tam, entre os ser vi do res, como fi gu ras de im-
por tân cia fun da men tal para sua con so li da ção. Ca rac te-
ri za dos por qua li da des que vão de uma in vul gar ca pa-
ci da de téc ni ca até a afa bi li da de re ve la da no trato co ti-

dia no, são pre sen ças in de lé veis, tornando-se ver da dei ras re fe rên cias, tal 
como ocor re a cer tos mi nis tros dos pri mei ros tem pos e a cer tos con se-
lhei ros cuja ima gem pa re ce sem pre pre sen te nos ga bi ne tes, no ple ná rio, 
nos cor re do res da casa.

 Um des tes ser vi do res - Se ve ri no Lopes de Oli vei ra - teve o seu 
nome as so cia do de fi ni ti va men te à tra je tó ria da Es co la de Con tas do Tri bu-
nal de Con tas do Rio Gran de do Norte. 

Nas ci do a 30 de julho de 1915, em São José de Campestre-RN, e 
filho de Aqui no Tomaz de Oli vei ra e Fran cis ca Lopes de Oli vei ra, aos 
doze anos de idade veio para Natal com a fi na li da de de es tu dar e tra ba-
lhar. Acolheu-o um tio ma ter no, João Lopes da Silva, ca sa do com Do ra-
li ce Tei xei ra Lopes. Os pri mos Amaury, Leny e Azi neth logo pas sa ram à 
con di ção de ir mãos. 

E o pri mei ro em pre go de Se ve ri no tam bém re sul tou de outra ini cia-
ti va do seu tio. Pro prie tá rio do Ar ma zém Po ti guar, lo ca li za do no cen tro da 
an ti ga Natal, ca pi tal do RN, João Lopes cer ta men te an te ven do a ca pa ci da-
de do jovem que cres cia em sua casa, responsabilizou-o pela ge rên cia deste 
em preen di men to co mer cial.  

Servidores de ontem e de hoje
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Severino Lopes de Oliveira
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Por esse tempo co me ça a es tu dar na Es co la Téc ni ca de Co mér cio 
de Natal e, no iní cio da dé ca da de 40, podia exi bir or gu lho so o di plo ma 
de Con ta dor, que re pre sen tou um sig ni fi ca ti vo avan ço na vida de quem, 
como Se ve ri no, mantivera-se res tri to, até os 12 anos, às re pre sen ta ções 
do uni ver so rural. 

Vem tam bém desse pe río do es co lar o iní cio e cul ti vo de vá-
rias ami za des, den tre as quais apre cia va des ta car a de Ulis ses de 
Góes, ami za de cujos laços es ta vam for ta le ci dos por in te res ses co-
muns: a con ta bi li da de e a Con gre ga ção Ma ria na. E em Se ve ri no 
con vi viam de fato o pro fis sio nal de di ca do e um ele va do es pí ri to de 
re li gio si da de. Era um ca tó li co pra ti can te. Des ses que par ti ci pam de 
mis sas, pro cis sões e reu niões de Con gre ga ção. 

E como se o seu des ti no es ti ves se tra ça do, jus ta men te numa des sas 
reu niões é que ele co nhe ceu Se ve ri na, nas ci da em Es pí ri to Santo-RN, no 
dia 5 de ja nei ro de 1922, filha de Ma noel Teo do ro Frei re e Maria Anun cia-
da Fer nan des Frei re. Casaram-se no dia 25 de julho de 1945, na ci da de de 
ori gem da noiva. A vida de Se ve ri no es ta va, por tan to, te ci da por fios cuja 
trama não era di fí cil de notar: fa mí lia, re li gião e pro fis são. Na fa mí lia, foi 
um ma ri do e pai exem plar: res pon sá vel, ca ri nho so e cui da do so. Como ca-
tó li co não se des cui da va das suas obri ga ções, as sis tin do às mis sas do mi ni cais, 
re zan do o terço e, prin ci pal men te, orien tan do os fi lhos quan to aos va lo res 
mo rais, cul tu rais e re li gio sos. E como pro fis sio nal da con ta bi li da de tornou-
se re fe rên cia, com uma atua ção que deve ser con si de ra da em duas di men-
sões: a téc ni ca e a do cen te.

Uma vida de di ca da às ques tões con tá beis 
As ati vi da des téc ni cas de Se ve ri no Lopes de Oli vei ra logo lhe dão 

no to rie da de. Pro fis sio nal da mais le gí ti ma com pe tên cia, de di ca do, sem pre 
dis po ní vel, chega à con ta do ria geral do es ta do, me dian te ato de no mea ção 
de 27 de fe ve rei ro de 1941. Co me çou como Au xi liar de Es cri tó rio, no dia 
3 de março desse ano, per ma ne cen do até 19 de março de 1948. Atuou 
tam bém como Au xi liar de Es cri tó rio no De par ta men to de Sa nea men to do 
es ta do, no pe río do entre 20 de março e 27 de abril de 1948. Em 28 de abril 
deste mesmo ano, pas sou a Chefe de Seção da To ma da de Con tas da Con-
ta do ria, fun ção que de sem pe nhou até 31 de de zem bro do ano 1953. Em 
se gui da, pas sou a ser con ta bi lis ta, clas se N, de 1º de ja nei ro de 1954 a 1º 
de junho de 1959. Ocu pou o cargo de con ta dor geral do es ta do no pe río do 
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com preen di do entre 02 de junho de 1959 e 18 de fe ve rei ro de 1963. A 
par tir desse úl ti mo ano, ele co me çou a fazer parte da his tó ria do Tri bu nal 
de Con tas do Rio Gran de do Norte como di re tor geral, con for me Por ta ria 
n. 4/63 - Pre si dên cia TCE. Era pre si den te Ro mil do Gur gel.

Tem pos di fí ceis. Ainda se or ga ni zan do, o TCE de pen dia dele para 
quase tudo, e ele no cargo de di re tor as su miu, den tre ou tras, as ta re fas de: 
ins pe cio nar pre fei tu ras de mu ni cí pios do in te rior do RN, efe tuan do a pe-
rí cia con tá bil; rea li zar con cor rên cias; efe tuar ba lan ços de ór gãos go ver na-
men tais; ana li sar con tas do go ver no. E ainda en con tra va tempo para par ti-
ci par de co mis sões, na con di ção de pre si den te (como a de sig na da para levar 
a efei to o ba lan ço de bens mó veis e de pó si tos ban cá rios da COAP, por ta ria 
n. 24/58 - COAP) ou na con di ção de in te gran te - como na que la or ga ni za-
da para es tu dar e apre sen tar su ges tões ao Pro je to de Lei que es tru tu ra ria o 
Grupo Ocu pa cio nal do Con tro le Ex ter no do TCE.

Ainda em 1967, pela Por ta ria n.112/1967 - TCE, foi de sig na do para, 
junto aos Tri bu nais de Con tas da Gua na ba ra e Rio de Ja nei ro, co lher ele-
men tos ne ces sá rios à pa dro ni za ção do ser vi ço de con tas do TCE-RN, de 
acor do com as Cons ti tui ções Fe de ral e Es ta dual. Nesse mesmo ano, se gun-
do De cre to de 27 de março, as si na do pelo go ver na dor do es ta do, foi no-
mea do para, como vogal, exer cer a fun ção de mem bro do ple ná rio da Junta 
Co mer cial do Es ta do, pelo prazo de qua tro anos. 

Se ve ri no Lopes de Oli vei ra rea li zou tam bém es tu dos sobre o com-
por ta men to da re cei ta e des pe sa e aná li se dos ba lan ços or ça men tá rios das 
con tas do go ver no es ta dual re la ti vas ao exer cí cio de 1985. Pelo tra ba lho 
rea li za do re ce beu elo gios do pre si den te do TCE-RN, res sal tan do sua ca pa-
ci da de e ab ne ga ção ao tra ba lho, em ses são ex traor di ná ria rea li za da em 8 de 
julho de 1986.

A ficha fun cio nal de Se ve ri no, no TCE, é in di ca ti va do seu ex traor di ná-
rio valor. E uma pri mei ra e in dis cu tí vel con fir ma ção disto foi o re co nhe ci men-
to à sua ca pa ci ta ção téc ni ca, cor re ção, em pe nho e de di ca ção ao tra ba lho, atri-
bu tos que jus ti fi ca ram o Di plo ma e Me da lha de Mé ri to Fun cio nal, con fe ri do 
em 1966, pelo então go ver na dor Mons. Wal fre do Gur gel, como re co nhe ci men-
to pela con tri bui ção pres ta da ao es ta do do Rio Gran de do Norte.

No CRC-RN e no ma gis té rio 
A con tri bui ção de Se ve ri no à área con tá bil do Rio Gran de do Norte 

me re ceu des ta que tam bém por meio da sua par ti ci pa ção no Con se lho Re-
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gio nal de Con ta bi li da de, onde atuou por um pe río do de sete anos (1974 a 
1981). Pri mei ro como mem bro, para, em se gui da, as su mir a sua Pre si dên cia, 
con vivendo e di vi dindo ini cia ti vas, des ti na das à va lo ri za ção dos pro fis sio nais 
de con ta bi li da de, com con se lhei ros da es ta tu ra de Eu fran de Oli vei ra Souza, 
Luiz Gon çal ves Pi nhei ro, Val do mi ro Car va lho Dan tas, Fran cis co Alves de 
Souza, José Na za re no Aguiar, den tre ou tros.

Como pro fes sor Se ve ri no Lopes, que as su mi ra ini cial men te a ca dei-
ra de Geo gra fia, na Es co la Téc ni ca de Co mér cio, em 28 de fe ve rei ro de 
1948, algum tempo de pois chega à então Uni ver si da de do Rio Gran de do 
Norte, co me çan do na ainda Fa cul da de de Eco no mia, para en si nar a dis ci-
pli na de Con ta bi li da de Pú bli ca no Curso de Ciên cias Con tá beis. 

Mas a sua pas sa gem pela UFRN não se li mi ta ria à ati vi da de do cen-
te. As su miu tam bém fun ções ad mi nis tra ti vas, como a de Chefe do De par-
ta men to de Ciên cias Con tá beis (vin cu la do ao Cen tro de Ciên cias So ciais 
Apli ca das), de 1983 a 1989, e a de vice-diretor do mesmo Cen tro.

Foi ser vin do às duas Ins ti tui ções - Tri bu nal de Con tas do Es ta do e 
Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Norte - que Se ve ri no fi na li zou a 
sua tra je tó ria pro fis sio nal, em 1987. Apo sen ta do, pas sou a se de di car mais 
a ati vi da des no Sítio Bom Jesus, em Es pí ri to Santo-RN, onde cos tu ma va 
pas sar fi nais de se ma na. Daí até a sua morte, no dia 14 de se tem bro de 
1990, pouco tempo de cor reu. 

A UFRN prestou-lhe ho me na gem em no vem bro de 2003,"em re co-
nhe ci men to pela sig ni fi ca ti va con tri bui ção na cons tru ção da his tó ria do 
Cen tro de Ciên cias So ciais Apli ca das, mar ca da pelo es for ço em con ta bi li zar 
qua li da de cien tí fi ca e re le vân cia so cial na con du ção das ati vi da des aca dê mi-
cas e ad mi nis tra ti vas de sen vol vi das pelos De par ta men tos - 1983 a 1989".

E o TCE-RN, ao criar (Lei Complementar nº258/2003) uma es co la 
des ti na da à capacitação profissional dos servidores do próprio TCE e das 
di ver sas ad mi nis tra ções pú bli cas po ti gua res, de ci diu homenageá-lo dando-
lhe o seu nome à recém-criada instituíção (Resolução nº 006/2004-TCE). 
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Maria Albanízia da Silva Carvalho
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Maria Albanízia da Silva Carvalho

Uma das mais que ri das ser vi do ras do TCE-RN, Maria Al ba ní-
zia da Silva Car va lho - Al ba ní zia, como todos a tra tam fa mi-
liar men te - nas ceu em Natal, numa fa mí lia de sete ir mãos, 
sendo filha de João Ave li no e Fran cis ca Bár ba ra Sa rai va. 
É gra dua da em Ad mi nis tra ção, com pós-graduação em 

Au di to ria Go ver na men tal. Ini ciou sua car rei ra no Tri bu nal de Con tas do 
Es ta do - TCE-RN, no dia 23 de abril de 1975, aos 13 anos de idade, sendo 
assim uma das suas fun cio ná rias mais an ti gas, com 31 anos de ser vi ços 
pres ta dos. Sua en tra da na Corte de Con tas do es ta do se dá de modo um 
tanto pi to res co, não ape nas pela pouca idade. Ini cial men te o di re tor geral, 
pro fes sor Se ve ri no Lopes de Oli vei ra, conduziu-a ao pre si den te Mor ton 
Mariz de Faria, com quem foi realizada uma breve en tre vis ta. Em se gui da, 
acompanhada pela Se cre tá ria de Ga bi ne te, Isis Maia, foi le va da ao ga bi ne-
te da que le mesmo di re tor onde pres tou "exame" de por tu guês, ma te má ti ca, 
co nhe ci men tos ge rais e da ti lo gra fia.

Ter sido apro va da neste úl ti mo exame foi um mo ti vo para muito 
or gu lho, para a me ni na, pois se quer tinha o cer ti fi ca do do curso, ape nas 
apro vei ta va o ma te rial que os ir mãos mais ve lhos tra ziam das aulas que 
fre qüen ta vam e fi ca va pra ti can do os dedos no papel. O di nhei ro do pai era 
curto e não dava para pagar cur sos para tan tos fi lhos. Mas ela e a irmã Maria 
do Carmo, bol sis tas do co lé gio São Luiz, ti nham ótima for ma ção. Albaní-
zia está se gu ra de que isto a aju dou muito no teste. 

Me ni na pre co ce, aos sete anos de idade, para aju dar nas des pe sas de 
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casa, Al ba ní zia ven dia peças de arte que a mãe fazia. O ponto fi ca va na 
fren te da Lo brás, an ti ga 4400, na av. Rio Bran co. Com uma in crí vel ca pa-
ci da de de se man ter con cen tra da, não di mi nuiu o seu ren di men to es co lar 
e até acre di ta que se apro vei tou da ma tu ri da de ad qui ri da com esse tra ba lho 
in fan til, si tua ção que hoje mo ti va in ter mi ná veis dis cus sões no âm bi to dos 
Di rei tos da crian ça e do ado les cen te. 

Tendo se ini cia do no TCE como au xi liar de ga bi ne te, destacou-se de 
tal ma nei ra que logo foi le va da a tra ba lhar na Di vi são de To ma da de Con tas, 
com a di re to ra Maria Amé lia Ca val can te, que lhe apre sen tou à ser vi do ra 
Fran cis ca Brito, co nhe ci da ca ri nho sa men te como Fran cis, com a mis são de 
pas sar o ser vi ço de aná li se das pres ta ções de con tas da Po li cia Mi li tar.

No ano de 1977, foi de sig na da para, em subs ti tuição, exercer o cargo 
de As ses sor de Con ta bi li da de, e isto lhe des per tou o de se jo de, após con-
cluir o 2º grau, in gres sar no curso Téc ni co de Con ta bi li da de. Logo se ha-
bi li ta ria a pres tar um con cur so in ter no do TCE, no ano de 1982, ingres-
sando assim no qua dro efe ti vo do Tri bu nal como Au xi liar Téc ni co de 
Con tro le, sendo lo ta da no Ga bi ne te da Pre si dên cia. Após ter mi nar a fa cul-
da de, pas sou a exer cer o cargo de Téc ni co de Con tro le de Nível su pe rior.

Al ba ní zia pre si diu vá rias co mis sões de ins pe ções de sig na das pela 2ª Câ-
ma ra, que tinha como di re tor Fran cis co Rego. Par ti ci pou da De le ga ção per ma-
nen te do DER, jun ta men te com os co le gas: pro fes sor Iva nil do Mes sias, Mar-
lú cia Re bou ças, Zélia Tor qua to e Mar ce lo Monte. Coor de nou por 8 anos a 
De le ga ção per ma nen te do DE TRAN, su ce den do a ser vi do ra Júlia Be zer ra dos 
San tos, que foi en ca mi nha da para pre si dir a De le ga ção do IPE, fi can do assim 
na com pa nhia dos co le gas: Mér cia Cruz, De ni se Oli vei ra, Mara San ta na e Breno 
Mi no ra.  Com a ex tin ção das de le ga ções, todos os ser vi do res re tor na ram ao 
TCE. Foi então que sur giu o con vi te para par ti ci par das ati vi da des da AS TCERN. 
Um grupo de co le gas li de ra dos pela então pre si den te e fun da do ra da As so cia-
ção, Al zi ra Maria da Luz - cujo man da to du ra ria cinco anos - a con vi dou para 
par ti ci par da chapa da nova di re to ria como pre si den te. Co nhe cen do a luta dos 
co le gas e de se jo de ver cres cer a Casa que tanto amava, Al ba ni zia não teve dú-
vi da: acei tou e ven ceu por una ni mi da de de votos a elei ção. 

Con se guiu a fa ça nha de di ri gir a as so cia ção dos ser vi do res por sete 
anos e, du ran te o exer cí cio do seu cargo, con vi veu com qua tro con se lhei ros 
pre si den tes: Nélio Dias, An tô nio Câ ma ra, José Fer nan des e Ge tú lio Nó bre-
ga.

Se gun do ela mesma diz, com o en tu sias mo e o oti mis mo que a ca rac-
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te ri zam, aque les "Foram mo men tos ma ra vi lho sos, de cres ci men to, de con quis-
ta, da luta pela não-ex tin ção dos TC's do Bra sil e a apro va ção do plano de cargo 
e ven ci men to. Lembro-me como se fosse hoje: re ce ber mos a no tí cia de que o 
Tri bu nal iria fazer con cur so para ins pe to res, e que eles iriam ser me lhor re mu-
ne ra dos do que os an ti gos. Não po de ría mos per der mais tempo, tí nha mos que 
apro vei tar o mo men to para fazer exis tir o Plano de Car gos e Ven ci men tos que 
es ta va ador me ci do na As sem bléia Le gis la ti va por qua tro anos, isto é, foi en via-
do em 1996 e já es tá va mos em 2000 e ainda não tinha sido apro va do. Então 
to ma mos a de ci são em as sem bléia ex traor di ná ria, em de cre tar a greve".   

Essa foi, diz com con vic ção, real men te "a me lhor es tra té gia, de mo bi li zar 
toda a Casa. Não tí nha mos mais como sus ten tar aque la si tua ção, e, no dia 22 de 
no vem bro de 2000, nós os ser vi do res efe ti vos, jun ta men te com o apoio de mui-
tos ocupantes de car gos co mis sio na dos, além de servidores ce di dos, for ma mos 
uma cor ren te em favor da apro va ção da que le projeto de lei. Foram vinte e um 
dias de ora ção e con fian ça, com ex pres si va re per cus são na im pren sa local e na-
cio nal. Era a pri mei ra greve de ser vi do res de um Tri bu nal de Con tas bra si lei ro. 
No dia 14 de de zem bro de 2000, num clima de muita ale gria, todos nós ser vi do-
res em pas sea ta che ga mos à As sem bléia Le gis la ti va para as sis tir à úl ti ma ses são 
do ano, que nos dava a de li cio sa apro va ção da que le tão de se ja do plei to. Sen ti mos 
a mão de Deus co nos co na que les dias. Tudo nos foi fa vo rá vel. Somos grata pelos 
ins pe to res, pois eles nos aju da ram de certa forma na que la ba ta lha".

  Ao ser cria da a Es co la de Con tas, em 08 de março de 2003, o 
então pre si den te do Tri bu nal con se lhei ro Tar cí sio Costa a con vi dou para 
par ti ci par do em preen di men to como coor de na do ra de Ad mi nis tra ção e 
Fi nan ças, con vi te re for ça do de pois por outro pre si den te, o con se lhei ro 
Al ci mar Tor qua to.

Sem ja mais ceder ao can sa ço e ao de sa len to, Al ba ní zia ocupa o seu 
tempo fora do TCE exer cen do o cargo mi nis te rial de Pas to ra, au xi lian do 
o es po so, Pas tor José Ju nior Car va lho, no tra ba lho de re cu pe rar jo vens vi-
cia dos em dro gas. A ati vi da de re li gio sa e so cial re ve la todo o seu en tu sias-
mo, e ela afir ma com a fran que za ha bi tual: "De todas as mi nhas ati vi da des, 
esta é a que me traz maior pra zer. O Tri bu nal tem par ti ci pa do co nos co, 
pois nos tem feito doa ções dos bens in ser ví veis, e com esse ma te rial fa ze-
mos re ci cla gens, como por exem plo: re ce be mos al guns com pu ta do res que 
já es ta vam ul tra pas sa dos, ou tros que bra dos, estes serão uti li za dos para mon-
tar mos o nosso la bo ra tó rio de in for má ti ca, que pro por cio na rá um co nhe-
ci men to bá si co de in for má ti ca e pre pa ra rá o re tor no da que les jo vens ao 
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Marcelino Lopes de Freitas

Mar ce li no Lopes de Frei tas, filho de Al zi ra Lopes de Frei-
tas e de Ma noel Ge ral do de Frei tas, nas ceu em Natal, 
aos 26-06-1961. Aos sete anos, co me çou a tra ba lhar. 
Ven dia pi co lé. Seu irmão, Mil ton Lopes de Sousa, à 
mesma época, ven dia con fei to. O "ponto" era em fren-

te ao Tri bu nal de Con tas, na Ave ni da Ge tú lio Var gas. In te li gen te e tra ba-
lha dor, logo foi ob ser va do pelos ser vi do res do TCE. "Certo dia, minha 
mãe foi cha ma da ao Tri bu nal. Apreen si va, aten deu ime dia ta men te, ima gi-
na ndo ser tra qui ni ce de Mar ce li no", re la ta sua irmã, Maria Na za ré.

Di re to res do re fe ri do órgão rei vin di ca ram o con sen ti men to de D. 
Al zi ra para que o me ni no Mar ce li no, ainda menor de idade, pu des se rea li zar 
ser vi ços de office-boy, pelo que seria gra ti fi ca do. Era o iní cio de uma his-
tó ria de su ces so. Ao atin gir a maio ri da de, foi con tra ta do ser vi dor pú bli co 
do Tri bu nal de Con tas do Es ta do do Rio Gran de do Norte.

As di fi cul da des não foram obs tá cu los para Mar ce li no. Sem pre re si diu 
no bair ro de Mãe Luiza e es tu dou em es co la pú bli ca, tendo con cluí do o 
se gun do grau no Co lé gio Wins ton Chur chill, cen tro de Natal. No Tri bu nal, 
onde tra ba lhou por 31 anos, rea li zou cur sos de aper fei çoa men to, sendo um 
ser vi dor mo de lo. Por isso, teve seus mé ri tos re co nhe ci dos e, ainda hoje, é 
lem bra do com es ti ma e res pei to pelos co le gas. Ele foi um dos pio nei ros na 
luta para fun da ção da As so cia ção dos Ser vi do res do Tri bu nal de Con tas.
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Mar ce li no era uma pes soa com gran de es pí ri to as so cia ti vo. Na co-
mu ni da de de Mãe Luiza, par ti ci pa va e in cen ti va rea li za ções cul tu rais, es tan-
do sem pre à fren te dos mo vi men tos para me lho rar a qua li da de de vida dos 
seus vi zi nhos, ami gos e fa mi lia res. Pro mo veu, por vá rios anos, o "Natal das 
crian ças", tornando-se uma tra di ção na co mu ni da de. "Con tri buía para a 
fe li ci da de das crian ças. Ele pedia a co la bo ra ção dos pe que nos co mer cian tes 
da lo ca li da de e dos ser vi do res do TCE", lem bra Na za ré. Por 13 anos, rea-
li zou o tra di cio nal "ar raiá", nos fes te jos ju ni nos, com a par ti ci pa ção dos 
mo ra do res, sem pre em clima de har mo nia e fra ter ni da de. Cos tu ma va pro-
mo ver bazar e gin ca nas, con vi dan do os ami gos, in clu si ve os do Tri bu nal, 
ar re ca dan do do na ti vos para as pes soas ca ren tes.

Adep to do kar de cis mo, Mar ce li no in te gra va a So cie da de Es pí ri ta 
de Cul tu ra e As sis tên cia - Al ber gue No tur no de Natal. O atual pre si den-
te da ins ti tui ção, Au gus to Ber nar do da Costa Neto, de cla ra: "Mar ce li no 
pro mo veu ati vi da des vo lun tá rias no Grupo "Me ni nos do Al ber gue", no 
pe río do de 1995 a 2001. Par ti ci pou da ad mi nis tra ção, rea li zou ofi ci nas de 
car pin ta ria, artes cê ni cas, ati vi da des lú di cas, pas seios e pro mo ções cul tu-
rais. Coor de nou o pro je to "apa dri nha men to" dos me ni nos do Al ber gue. 
Con se guiu mui tos pa dri nhos junto aos ser vi do res do Tri bu nal de Con tas. 
Mar ce li no, após qua tro anos de en fer mi da de, veio a fa le cer em Natal, aos 
18 de março de 2001.

Em 2004, por oca sião do pro je to "Agen da Cul tu ral", os ser vi do res 
do TCE de ci di ram ho me na gear o sau do so ser vi dor. E de no mi na ram a sala 
da Vi deo te ca "Mar ce li no Frei tas", imortalizando-o pelos re le van tes ser vi ços 
pres ta dos ao TCE e à pró pria so cie da de onde viveu e atuou.
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Mário Francisco de Oliveira

Nesta tra je tó ria de cin qüen ta anos do Tri bu nal de Con tas, 
não foram pou cas as pes soas que o dia-a-dia re ve lou, e a 
me mó ria pre ser va, como exem plo de de di ca ção e trato 
agra dá vel num ro ti nei ro exem plo de bem ser vir ao pú bli-
co in ter no e ex ter no. Entre tan tas, cer ta men te se des ta ca 

a fi gu ra Mário Fran cis co de Oli vei ra. 
Per nam bu ca no de Olin da, nas ceu ele em 23 de fe ve rei ro de 1939. 

Ainda crian ça veio para Natal com os pais, An tô nio Fran cis co de Oli vei ra 
e Maria Amé lia de Oli vei ra. Es tu dou na Es co la Cru za da Es pí ri ta, Tirol, até 
a quar ta série. 

"Seu" Mário chega ao TCE-RN em 1974 para atuar no setor de Ser-
vi ços Ge rais. Viera convidado por um amigo, na ges tão do mi nis tro pre si-
den te Oscar No guei ra Fer nan des. Logo se per ce beu, pela sua pos tu ra ética, 
edu ca ção e, so bre tu do, pela gen ti le za e res pei to com que trata os co le gas 
que se tra ta va de al guém es pe cial. 

Num dia qual quer de 1990 um co le ga, o ser vi dor Luis Car los, o con vi-
da para tra ba lhar no Ple ná rio da Corte de Con tas, numa das mais no bres mis-
sões: como Ofi cial de Jus ti ça, cargo em que "Seu" Mário per ma ne ce até hoje. 

Quem as sis te a uma ses são na Corte de Con tas logo per ce be a agi li-
da de do Ofi cial de Jus ti ça Mário. Sua de sen vol tu ra tran qüi li za seus su pe rio-
res pela cer te za dos bons ser vi ços pres ta dos. "Eu só falo quan do me per-
gun tam al gu ma coisa. Com preen do o que quer cada con se lhei ro so men te 
pelo olhar. Co nhe ço mi nhas obri ga ções e estou sem pre perto deles, ob ser-
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van do todo o am bien te", re ve la Oli vei ra. Ao ser per gun ta do sobre algum 
fato que po de ria des ta car, con si de ran do os anos de ser vi ços no Ple ná rio 
onde são dis cu ti das e ana li sa das as con tas pú bli cas do es ta do, res pon de sem 
pes ta ne jar: "Eu só lem bro o que é do in te res se desta Corte de Con tas. Não 
pres to aten ção a ou tros as sun tos que não os que dizem res pei to a minha 
atri bui ção", des ta ca Mário.

Cons cien te do papel do Tri bu nal, ele faz ques tão de as si na lar o zelo 
de cada pre si den te, con se lhei ro, ser vi do res e dos re pre sen tan tes do Mi nis-
té rio Pú bli co na cor re ta apli ca ção dos re cur sos pú bli cos. E afir ma so le ne-
men te: "A so cie da de pode ficar tran qüi la. Aqui se tra ba lha com res pon sa bi-
li da de, e cada um de sem pe nha muito bem o seu papel de cui dar pela boa 
apli ca ção do di nhei ro do povo".

São mais de 20 anos no cargo de Ofi cial de Jus ti ça, atuan do no Tri-
bu nal Pleno. Treze con se lhei ros as su mi ram a pre si dên cia do TCE, al guns 
re tor na ram ao cargo. Di plo má ti co e ele gan te, Mário des ta ca a com pe tên cia 
e hon ra dez de todos, no en tan to faz "elo gios" ex tre ma dos ape nas à única 
mu lher Con se lhei ra que as su miu a pre si dên cia desta Corte de Con tas, Lin-
dal va Tor qua to: "uma se nho ra muito digna, de fino trato, ele gan te, in te li gen-
te, agia com hon ra dez e com pe tên cia, ele vou o nome do Tri bu nal e, so bre-
tu do, das mu lhe res na sua luta pela con quis ta do mer ca do de tra ba lho". Este 
é Mário Oli vei ra, ser vi dor es pe cial do TCE-RN.
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Medalha do Mérito Governador Dinarte Mariz
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Cultura nas con tas do TCE

Ape sar de ser um órgão ad mi nis tra ti vo de di ca do ao con tro le 
ex ter no da ges tão pú bli ca, o Tri bu nal de Con tas do Es ta do 
do Rio Gran de do Norte tem rea li za do um in te res san te 
tra ba lho de va lo ri za ção cul tu ral. Ati vi da des como mos tras 
de artes plás ti cas, es pe tá cu los mu si cais ou de cul tu ra po pu-

lar, além de pro je tos es co la res, têm mo vi men ta do o dia-a-dia da Casa aten-
ta à justa ho me na gem que deve ser pres ta da a gran des fi gu ras do es ta do. 
Como diz a Pre si den ta da As so cia ção dos Ser vi do res, Maria Lúcia de Oli-
vei ra Bas tos, "o ob je ti vo des sas ações é mo vi men tar cul tu ral men te o Tri-
bu nal, va lo ri zan do as per so na li da des po ti gua res".

A Me da lha do Mé ri to Di nar te Mariz 
Com este es pí ri to de va lo ri za ção é que foi ins ti tuí da em 2003, de 

acor do com a Re so lu ção nº 004/2003, a Me da lha do "Mé ri to Go ver na dor 
Di nar te Mariz". Esta con de co ra ção é ou tor ga da a per so na li da des que ofe-
re ce ram re le van te con tri bui ção ao de sen vol vi men to da so cie da de, me dian-
te ações no campo cul tu ral, po lí ti co ou técnico-científico. A ho me na gem 
ao ex-governador Di nar te Mariz deve-se ao fato de que foi du ran te o seu 
go ver no que o TCE sur giu e como re co nhe ci men to por ele haver de di ca do 
a maior parte de sua vida à de fe sa dos in te res ses co le ti vos e da pro mo ção 
do bem-estar do povo que re pre sen tou.

A me da lha é en tre gue aos ho me na gea dos em ses são so le ne, rea li za-
da a cada ano, pre fe ren cial men te, nos dias pró xi mos à data de cria ção do 
Tri bu nal. Os agra cia dos destacam-se entre al gu mas fi gu ras po lí ti cas e tam-
bém al guns fun cio ná rios apo sen ta dos da Casa. O ple ná rio do Tri bu nal fixou 
o nú me ro de me da lhas a serem con ce di das, não ex ce den tes a oito. A Co-
men da é ou tor ga da aos novos con se lhei ros no ato de sua posse.
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No dia 25 de no vem bro 2003, no ple ná rio do TCE, em ses são 
so le ne, foi feita a pri mei ra en tre ga de Me da lha, con tem plan do as se-
guin tes au to ri da des: An tô nio Se ve ria no da Câ ma ra Filho (re pre sen ta do 
por seu filho An tô nio Sér gio Se ve ri no da Câ ma ra); José Gobat Alves 
(re pre sen ta do por Ri car do Alves); Nélio Sil vei ra Dias (re pre sen ta do por 
Nélio Dias Jú nior); Oscar No guei ra Fer nan des (re pre sen ta do por Ri-
car do Ma ri nho No guei ra).

Foram ho me na gea dos ainda os ex-conselheiros Ge ni bal do Bar ros, 
Hélio Nel son, José Bor ges Mon te ne gro, Ma noel Be ní cio de MeIo So bri nho, 
Ma noel de Me dei ros Brito, Ulis ses Be zer ra Po ti guar e Vau ban Be zer ra de 
Faria. Os ex-conselheiros José Fer nan des de Quei roz e Paulo Gon çal ves 
de Me dei ros, tam bém con tem pla dos, não com pa re ce ram à ses são es pe cial. 
Os agra cia dos foram sau da dos pelo con se lhei ro Al ci mar Tor qua to de Al-
mei da. O agra de ci men to em nome dos ho me na gea dos foi feito pelo con-
se lhei ro apo sen ta do Ma noel de Me dei ros Brito.

No dia 11 de no vem bro de 2004, por meio da Re so lu ção n° 016/2004, 
o TCE con ce deu a re fe ri da Me da lha às se guin tes per so na li da des: Car los 
Pinna de Assis, Eider Fur ta do de Men don ça e Me ne zes, Fer nan do An tô nio 
da Câ ma ra Frei re, Fran cis co Gau dên cio Tor qua to do Rêgo, Ivan Ma ciel de 
An dra de, José Au gus to Del ga do, Rai mun do No na to Fer nan des e Ro bin son 
Mes qui ta de Faria. Sau dou os oito agra cia dos, exal tan do as qua li da des que 
foram mar can tes para a in di ca ção dos seus nomes para re ce be rem a co-
men da maior da Corte de Con tas do es ta do, o con se lhei ro Paulo Ro ber to 
Cha ves Alves. O mi nis tro do Su pe rior Tri bu nal de Jus ti ça, José Au gus to 
Del ga do, pro fe riu dis cur so em nome dos ho me na gea dos.

O Tri bu nal de Con tas ho me na geou "in me mo riam", no dia 15 de 
março de 2005, o ex-governador Tar cí sio Maia outorgando-lhe a Me da lha do 
Mé ri to Di nar te Mariz, que foi re ce bi da pela viúva Te re za Ta va res Maia, em 
nome da fa mí lia, após 30 anos de ins ta la ção do seu go ver no (15/03/1975 a 
15/03/2005). Pre si diu a ce ri mô nia o con se lhei ro Al ci mar Tor qua to. Em seu 
dis cur so, o presidente-conselheiro en fa ti zou a atua ção do ho me na gea do: 
"Tar cí sio Maia, cuja mag na ni mi da de foi res pon sá vel pelos meus pas sos na 
vida po lí ti ca e na ad mi nis tra ção pú bli ca, gra vou seu nome na his tó ria do nosso 
es ta do como o go ver nan te mo der no, o em preen de dor capaz de di vi sar o 
ama nhã, o ad mi nis tra dor que im plan tou gran des mu dan ças que ha ve riam de 
pro pi ciar ao Rio Gran de do Norte os ho ri zon tes de uma nova era de pro-
gres so". Sau dou a me mó ria do ex-governador Tar cí sio Maia, de quem foi 
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au xi liar, du ran te sua ges tão (1975-1979), o con se lhei ro Ge tú lio Nó bre ga. A 
filha do ho me na gea do, Ana Síl via Maia, leu, em nome da fa mí lia, a sau da ção 
"Aos ami gos do meu pai" do Em bai xa dor Oto Agri pi no Maia (Em bai xa dor 
do Bra sil na Sué cia), agra de cen do a ho me na gem então pres ta da ao seu pai.

Já no dia 09 de de zem bro de 2005, Fran cis co Faus to de Me dei ros, 
Flá vio Régis Xa vier de Moura e Cas tro, Hen ri que Eduar do Lira Alves, João 
Wil son Men des Mello, Thiers Vian na Mon te bel lo, Ro sal ba Ciar li ni Ro sa do, 
Ivan Meira Lima e Leo nar do Ar ru da Câ ma ra re ce be ram a Me da lha. O con-
se lhei ro Tar cí sio Costa falou em nome do Tri bu nal de Con tas e o de sem-
bar ga dor Ivan Meira Lima re pre sen tou os ho me na gea dos.

No dia 09 de março de 2007, em so le ni da de pre si di da pelo con se-
lhei ro Paulo Ro ber to Cha ves Alves, o TCE con de co rou as se guin tes per-
so na li da des com o Mé ri to Go ver na dor Di nar te Mariz re fe ren te ao ano 
an te rior: Cas sia no Ar ru da Câ ma ra, Car los Er na ni Ro sa do Soa res, Ge tú lio 
Nunes do Rego, José Da niel Diniz, Mar ce lo Na var ro Ri bei ro Dan tas, Maria 
So le da de de Araú jo Fer nan des, Sa lo mão An tô nio Ribas Jr. e Ti cia no Duar-
te. A Con se lhei ra Maria Adé lia de Ar ru da Sales Souza sau dou os ho me na-
gea dos em nome do TCE, en quan to que o de sem bar ga dor fe de ral Mar ce-
lo Na var ro Ri bei ro Dan tas re pre sen tou os agra cia dos.

Ho me na gens Es pe ciais 
Todos os anos o Tri bu nal de Con tas elege al gu mas per so na li da des 

cujas vida e atua ção te nham sido im por tan tes para a so cie da de, com o in-
tui to de homenageá-las, podendo-se des ta car as pres ta das ao his to ria dor 
Luís da Câ ma ra Cas cu do, ao ex-ministro Aluí zio Alves e a ci ta da ao ex-
governador Tar cí sio de Vas con ce los Maia. 

Do es cri tor e fol clo ris ta Câ ma ra Cas cu do foi co me mo ra do o cen te-
ná rio no dia 09 de de zem bro de 1998. A so le ni da de con tou com a par ti ci-
pa ção de au to ri da des po lí ti cas e mes tres da cul tu ra po ti guar e tinha como 
maior ob je ti vo res sal tar o papel desta fi gu ra na cul tu ra na cio nal que, além 
de va lo ri zar o es tu do das tra di ções e dos cos tu mes da re gião, levou a di ver-
sas par tes do mundo o fol clo re bra si lei ro.

Ainda em 2005, o TCE fez uma ho me na gem es pe cial ao ex-procura-
dor geral do Mi nis té rio Pú bli co, Fran cis co de Assis Fer nan des, fa le ci do no 
dia 10 de se tem bro. Este havia re que ri do cerca de um ano antes a sua apo-
sen ta do ria, em face de ter atin gi do a idade li mi te para con ti nuar no ser vi ço. 
Pres tan do con do lên cias à fa mí lia do ex-procurador, o con se lhei ro Paulo 
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Ro ber to Alves disse que Fran cis co de Assis "sem pre se por tou com efi cá-
cia e in tran si gên cia na de fe sa dos prin cí pios mo ra li za do res da ad mi nis tra ção 
pú bli ca, fis ca li zan do com rigor seus ges to res na apli ca ção do di nhei ro pú-
bli co, como ze lo so re pre sen tan te da so cie da de civil".

No mesmo ano, no dia 9 de maio, ocor reu uma so le ni da de es pe cial 
"in me mo riam" do ex-ministro e ex-governador do es ta do Aluí zio Alves, 
lem bran do sua tra je tó ria político-administrativa e en ca mi nhan do um voto 
de pesar aos seus fa mi lia res. Du ran te a so le ni da de, foi des ta ca da a sua ca-
pa ci da de po lí ti ca de ino var, re criar, rein ven tar e re di men sio nar a má qui na, 
os mé to dos e as prá ti cas político-administrativas. Em seu dis cur so de ho-
me na gem, o con se lhei ro Va lé rio Mes qui ta disse que "Aluí zio foi muito 
im por tan te para a im plan ta ção do Tri bu nal de Con tas, pois o órgão foi 
cria do pelo então go ver na dor Di nar te Mariz, mas foi ins ta la do no go ver no 
de Aluí zio Alves, que deu con di ções para o seu fun cio na men to".

O "Tri bu nal das Artes" 
O Cen tro de Es tu dos e De sen vol vi men to de Re cur sos Hu ma nos do 

TCE-RN, jun ta men te com a As so cia ção dos Ser vi do res - AS TCERN, deu 
iní cio no dia 11 de abril de 2003 ao pro je to "Tri bu nal das Artes". O pro je-
to com preen de uma agen da de even tos cul tu rais que acon te cem na pró pria 
sede do Tri bu nal e tem como ob je ti vo di fun dir a cul tu ra do nosso es ta do, 
além de de sen vol ver a cons ciên cia ci da dã e di vul gar a fun ção dos tri bu nais 
na so cie da de.

Se gun do Maria Lúcia de Oli vei ra Bas tos, pre si den te da AS TCERN, 
a pro pos ta con jun ta dos ór gãos en vol vi dos cons ta de apre sen ta ções de 
mú si ca, tea tro e ci ne ma, bem como da ex po si ção de artes plás ti cas e de ba-
tes com o ob je ti vo de pro por cio nar lazer aos fun cio ná rios, as so cia dos e 
pes soas que de se jem par ti ci par desta pro mo ção cul tu ral, que dará se qüên-
cia a uma série de even tos que já estão pro gra ma dos.

Após um pe río do de re ci cla gem, o "Tri bu nal das Artes" re to mou as 
suas ati vi da des, des ta can do para o ano de 2006 o tema Meio Am bien te. 
Foram rea li za das pa les tras, de ba tes, exi bi ção de ví deos edu ca ti vos, ex po si-
ção de artes e apre sen ta ções cul tu rais para di vul gar os as pec tos im por tan tes 
da eco lo gia po ti guar.

Ao dar essa opor tu ni da de aos ar tis tas po ti gua res, o pro je to res ga ta 
e va lo ri za a cul tu ra re gio nal. Den tre os ar tis tas que ti ve ram a chan ce de 
par ti ci par desse even to podem-se citar o com po si tor e can tor Gal vão Filho, 
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o com po si tor João Sa li nas, os ins tru men tis tas Ju bi leu Filho e Be tho ven, os 
ar tis tas plás ti cos Va te nor e Ana An tu nes e o fo tó gra fo Ri car do Jun quei ra.
Coral Canto de Con tas 

Por ini cia ti va da AS TCERN (As so cia ção dos Ser vi do res do Tri bu nal 
de Con tas do Rio Gran de do Norte) sur giu, no dia 11 de no vem bro de 
1998, o Coral Canto de Con tas do TCE-RN. Para a sua cria ção a Pre si den-
ta na época, a ser vi do ra Maria Al ba ní zia da Silva Car va lho, con tou não 
ape nas com o es tí mu lo fun da men tal do então pre si den te do Tri bu nal, o 
con se lhei ro An tô nio Se ve ria no da Câ ma ra Filho, mas com o apoio de todos 
os de mais con se lhei ros da Casa.

A cada novo biê nio ad mi nis tra ti vo, o Coral vem re ce ben do o apoio 
e a va lo ri za ção de todos os que fazem o TCE-RN, o que tem con tri buí do 
de forma de ci si va para o for ta le ci men to do grupo, que, além da qua li da de 
já re ve la da, tornou-se um ex ce len te canal de mo ti va ção para a in te gra ção 
dos seus ser vi do res. Den tro deste con tex to, o Tri bu nal vem con si de ran do 
que "a atua ção ar tís ti ca do Coral dá maior sig ni fi ca ção e bri lho a datas co-
me mo ra ti vas e cí vi cas, assim como a ou tros even tos so le nes pro mo vi dos 
por sua Corte de Con tas", como é pos sí vel con si de rar na Re so lu ção 
018/2004 - TCE, de 21 de de zem bro de 2004, que en fa ti za no seu art.1º 
jus ta men te aque les dois as pec tos.

Tendo re ce bi do ini cial men te a de no mi na ção de "Coral do TCE-RN", 
esta foi pos te rior men te mu da da com base numa en que te, rea li za da no ano 
de 2004, entre os ser vi do res, os quais, por meio de vo ta ção, rebatizaram-no 
com o nome "Coral Canto de Con tas".

Com o re co nhe ci men to cada vez maior das suas qua li da des, e tendo 
o seu tra ba lho cada vez mais so li ci ta do por en ti da des dos vá rios seg men tos 
da so cie da de, sur giu a ne ces si da de de cria ção de uma Coor de na ção para 
ser vir de li ga ção e ponto de re fe rên cia dian te dos con ta tos e pro vi dên cias 
a serem to ma das. Tal res pon sa bi li da de re caiu sobre a co ris ta Zu lei de Maria 
Cal das No guei ra Mar ques, in di ca da in for mal men te pelos pró prios com po-
nen tes do Coral.

Na re gên cia do grupo coral do TCE-RN encontra-se, desde a sua 
cria ção no ano de 1998, o Prof. Fábio Ro gé rio de Oli vei ra Cruz que tem 
li cen cia tu ra em Edu ca ção Ar tís ti ca, com ha bi li ta ção em mú si ca, pela UFRN, 
além de vá rios ou tros cur sos de mú si ca e prá ti cas mu si cais. Entre os mo-
men tos mais im por tan tes da atua ção do grupo vocal por ele con du zi do 
destacam-se: EN CO NAT (En con tro de Co rais da Ci da de do Natal); di ver-
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sas mos tras de gru pos dos Tri bu nais, pro mo ção do Tri bu nal Re gio nal do 
Tra ba lho da 21ª Re gião (Natal/RN). E tam bém fora dos li mi tes do es ta do, 
tal como a par ti ci pa ção no 3º e 5° Fes ti val Na cio nal de Co rais de Em pre sas 
(Re ci fe/PE); EN CO RA MA - En con tro Na cio nal de Coros (Ma ceió/AL); 
IV NOR DES TE CAN TAT (Ma ceió/AL).

A sua for ma ção atual é cons ti tuí da de 24 in te gran tes. 

Pro je to "TCE na Es co la" 
Um dos pro je tos mais es ti mu lan tes de sen vol vi dos pelo Tri bu nal de 

Con tas do Es ta do é o pro je to "TCE na Es co la", cria do em 2004 com o 
ob je ti vo de es ti mu lar uma apro xi ma ção entre o Tri bu nal e a so cie da de. Idea-
li za do pela Coor de na do ria de Co mu ni ca ção So cial com o apoio do ex-
presidente con se lhei ro Tar cí sio Costa, essa ini cia ti va conta ainda com a 
par ce ria da As so cia ção dos Ser vi do res e o apoio do Banco do Bra sil, do 
Diá rio de Natal, da Se cre ta ria Es ta dual de Edu ca ção e da Cul tu ra e da Se-
cre ta ria Mu ni ci pal de Natal.

O ob je ti vo é, ba si ca men te, pro por cio nar aos es tu dan tes, da rede pú-
bli ca e pri va da, um maior co nhe ci men to das ações e fi na li da des do TCE, 
como órgão es sen cial para o con tro le das con tas pú bli cas. A par tir do mo-
men to em que as pes soas ana li sam os ser vi ços e re sul ta dos da ação do Tri-
bu nal, mui tas mu dan ças podem acon te cer, prin ci pal men te, uma maior rei vin-
di ca ção da so cie da de para que os pe di dos da co mu ni da de sejam aten di dos.

Quem coor de nou o pro je to foi o jor na lis ta Eu gê nio Par cel le, que 
as si na la o seu en tu sias mo ao lem brar que o "TCE na Es co la" pos sui três 
ações bá si cas: pro du ção e dis tri bui ção de ma te rial di dá ti co, rea li za ção de 
pa les tras edu ca ti vas e a pro mo ção de um con cur so de de se nho e re da ção 
di re cio na do para os es tu dan tes de Edu ca ção In fan til, En si no Fun da men tal 
e En si no Médio. A pro pos ta desse con cur so é in cen ti var os alu nos a re fle-
ti rem a res pei to do papel da ins ti tui ção, levando-os a pen sar e pes qui sar 
mais sobre o as sun to, para que desta forma pos sam fazer de se nhos e tex tos 
que sejam cria ti vos e sig ni fi ca ti vos e vejam que é pos sí vel tra çar ca mi nhos 
para a me lho ria de vida do povo.
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Re sul tan do do en tu sias mo de um grupo de idea li za do res 
cujos nomes não é pos sí vel dei xar de men cio nar - Al zi ra 
Maria da Luz, Fran cis ca do Nas ci men to Silva, Edna 
Gomes da Costa, Pe tro ni la  M. Cor tez, Maize Ra ma lho 
Va re la, Iza Maria Amo rim Gar cia, An te nor Me dei ros e 

Maria Al ba ní zia da Silva Car va lho - que en ten de ram haver che ga do a 
hora de se ins ti tuir um órgão res pon sá vel pelas rei vin di ca ções da ca te-
go ria, foi cria da no dia 3 de agos to de 1992 a As so cia ção dos Ser vi do res 
do Tri bu nal de Con tas do Es ta do. 

Mais de dez anos ha viam se pas sa do e, fi nal men te, os ser vi do res da 
Corte de Con tas ti nham a sua en ti da de, for ta le ci da e res pei ta da no seg men-
to sin di cal na cio nal. E os seus fei tos já ul tra pas sa ram fron tei ras, tendo tido 
as suas di re to rias par ti ci pado de im por tan tes even tos na cio nais, apre sen-
tan do pro pos tas, rei vin di ca ções e su ges tões para que as leis tra ba lhis tas 
pos sam be ne fi ciar todos os ser vi do res pú bli cos deste país.

Desde sua fun da ção, somam-se mo bi li za ções rei vin di ca tó rias 
ex pres si vas e até uma greve geral, algo iné di to na his tó ria dos Tri bu nais 
de Con tas do Bra sil. Para a pre si den ta, Maria Lúcia de Oli vei ra Bas tos, 
os con se lhei ros têm sido par cei ros nas lutas para a qua li fi ca ção pro-
fis sio nal e a im plan ta ção do Plano de Car gos dos Ser vi do res. Uma 
con quis ta de todos. 

Com cerca de 300 as so cia dos, a As so cia ção man tém con vê nios em 
di ver sas es pe cia li da des, preocupa-se com o lazer e in se re ati vi da des cul tu rais 
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Maria Lúcia de Oliveira  Bastos

TCE50.indd   222TCE50.indd   222 6/9/2011   12:14:03 PM6/9/2011   12:14:03 PM



A Associação dos Servidores do TCE

223

na pro gra ma ção para seus as so cia dos. O Tri bu nal das Artes e o Coral Canto 
de Con tas va lo ri zam os ar tis tas lo cais, in cen ti vam a cul tu ra do es ta do e 
ele vam o nome do TCE-RN.

De poi men to  
A AS TCERN, As so cia ção dos Ser vi do res do Tri bu nal de Con tas do 

Es ta do do Rio Gran de do Norte, foi fun da da no ano de 1992, por ini cia-
ti va de um grupo de ser vi do res den tre os quais po de mos citar Al zi ra, An-
te nor Ro ber to, Se bas tião, Car los Au gus to, Edna, Ro bert son, Bor ges, So ra-
ya, Grau bi, Pa trí cia, Caio e Eduar do Hen ri que.

Sa be mos que a na tu re za as so cia ti va do ser hu ma no é um as pec to 
ine ren te à es pé cie. Mas, quase sem pre, só con se gui mos des per tar para este 
fato após muito so fri men to.

A cria ção de nossa As so cia ção surge em razão da gran de ne ces si da-
de de se en con trar so lu ções para os con fli tos de in te res se exis ten tes em 
nosso meio, onde a pri ma zia de con di ções be ne fi cia, quase sem pre, a uma 
di mi nu ta par ce la.

A his tó ria com pro va que a fra gi li da de do in di vi duo, em es pe cial o 
eco no mi ca men te fraco, é com pen sa do pela força do grupo. Quan do um 
grupo de pes soas se or ga ni za e se dis põe a tra ba lhar por um ob je ti vo, algum 
re sul ta do é al can ça do.

É esta a nossa his tó ria, é do nosso co nhe ci men to que as pri mei ras 
reu niões para as dis cus sões do pro je to do plano de car gos e sa lá rios, acon-
te ciam na re si dên cia de Edna, à base de pão, doce e água.

Ocor re que, a par tir de então, fir mou-se o de se jo de se res ga tar va-
lo res im pres cin dí veis à con di ção de ser vi do res pú bli cos. 

A im plan ta ção da As so cia ção re pre sen ta, na ver da de, um ponto re-
fe ren cial na vida de todos. Jun tos, ficou mais fácil de nos ati rar mos na busca 
de dig ni da de fun cio nal, sa lá rio mi ni ma men te de cen te, qua li fi ca ção pro fis-
sio nal cons tan te, tra ta men to ur ba no e res pei to so dos su pe rio res para com 
seus su bor di na dos e igual da de de con di ções e tra ta men to para todos.

Co nhe ce mos nos sas li mi ta ções, sa be mos que ainda con se gui mos 
res pon der a tempo e a con ten to a todos os pro ble mas que nos afli gem, mas 
po de mos me lho rar esse qua dro com uma par ti ci pa ção mais efe ti va de todos 
os as so cia dos, nas as sem bléias, nas reu niões, nas agen das cul tu rais, nas va-
ria das pa les tras e em todos os en con tros pro mo vi dos pela As so cia ção.

Até o pre sen te, nossa en ti da de, hoje com o qua dro de as so cia dos ul-
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tra pas san do a casa dos tre zen tos, foi con du zi da por três mu lhe res. Todas elas 
so nha do ras, co ra jo sas e com pro mis sa das com a me lho ria de todo o grupo. 
Cada uma a seu tempo, dis pen sou parte de sua vida na busca cons tan te de 
um Tri bu nal de Con tas me lhor para todos. Claro que ne nhu ma delas teria 
con se gui do per cor rer o ca mi nho obs ta cu lo so so zi nha. Tudo que se con quis-
tou - e não se con quis tou - foi e con ti nua sendo mé ri to do grupo.

A ex pe riên cia, que já nos com pro vou do quan to somos ca pa zes 
quan do nos uni mos em prol de um ob je ti vo comum, está a nos mos trar a 
apro va ção do plano de car gos e ven ci men tos que hi ber na va há mais de sete 
anos nas ga ve tas da nossa As sem bléia Le gis la ti va.

O plano de car gos e sa lá rios nos ga ran tiu iden ti da de fun cio nal, de-
fi ni ção dos car gos, piso sa la rial por ca te go ria, ava lia ções de mé ri to e an ti-
gui da de, rea jus tes sa la riais, além de pro du zir ele va das doses de auto-estima 
em todos os ser vi do res. Mais de 70% (por cento) do nosso qua dro de pes-
soal vol ta ram aos ban cos es co la res, al guns para con cluí rem seus cur sos de 
3° grau, ou tros para se qua li fi ca rem.

Es pe ra mos que o Pro gra ma Pro moex, que des pon ta com uma fi-
lo so fia de rees tru tu ra ção dos Tri bu nais de Con tas possa con tri buir para 
o apri mo ra men to do ma te rial mais va lio so que temos - nosso pes soal. 
Para tanto, a As so cia ção res guar dou em seus pe di dos a con ces são de uma 
as ses so ria ju rí di ca para os es tu dos de rees tru tu ra ção do nosso re gis tro de 
ba tis mo - o PCV.

Atra vés da As so cia ção, al guns ou tros be ne fí cios vão sendo in cor po-
ra dos à vida dos ser vi do res, como: pla nos de saúde e odon to ló gi co, con vê-
nios com o SESC, cur sos de idio ma, par ques es por ti vos, gi nás ti ca la bo ral 
e pro mo ções de cul tu ra e in te gra ção atra vés da agen da cul tu ral e o pla ne-
ja men to de uma sede pró pria.

O Tri bu nal das Artes, tí tu lo dado ao pro je to que foi cria do com a 
fi na li da de de nos per mi tir o co nhe ci men to de nossa pró pria his tó ria, tem 
a pre ten são de ele var nossa es ti ma e des mis ti fi car a idéia co lo ni za do ra de 
que somos feios, im pro du ti vos e in fe rio res. 

Nossa preo cu pa ção é fazer com que todas as pes soas com preen dam 
que ne nhum ser hu ma no vale mais ou menos que os de mais e que todos 
podem e devem lutar cons tan te men te pela con quis ta de pre ser va ção de 
li ber da de de pen sar e de agir e pela igual da de de opor tu ni da des e res pon-
sa bi li da des.

O Tri bu nal das Artes quer li ber tar a alma de nosso povo que se en-
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con tra presa no es pe lho do Eu ro peu e do Norte-americano.
Que re mos que, atra vés da arte a da cul tu ra, pro du zi da por nos sos 

ar tis tas, in te lec tuais e in ven to res, pos sa mos per ce ber o quan to somos belos, 
pro du ti vos e ca pa zes, se ja mos ne gros, ín dios ou mes ti ços.

Esse pro je to, cria do pela As so cia ção, com o apoio do TCE, foi ho-
me na gea do com duas co men das: a pri mei ra pela Câ ma ra Mu ni ci pal de Natal, 
atra vés do ve rea dor Aqui no Neto, e outra, atra vés do Pleno do pró prio 
TCE, pelo con se lhei ro Paulo Ro ber to. 

Nosso ob je ti vo é que a AS TCERN, dian te de um qua dro po lí ti co - 
so cial - eco nô mi co apa ren te men te imó vel e ina ces sí vel, dian te de va lo res 
mo rais que se sub me tem a uma ética co su mis ta, que mina, cas tra e alie na 
as re la ções hu ma na em seu con teú do mais pro fun do, possa rea li zar, em 
todas as suas ati vi da des, con tex tos e sig ni fi ca dos hu ma nos que des per tem 
em cada as so cia do a sua con di ção má gi ca de CRIA TU RA HU MA NA.

Pre ci sa mos com preen der que a AS TCERN é um ins tru men to de 
trans for ma ção, mas toda e qual quer mu dan ça de pen de da nossa jun ção de 
es for ços e res pei to pela ad ver si da de de in te res ses.

A con quis ta da nossa rees tru tu ra ção do plano de car gos e ven ci men-
tos, o cum pri men to do art. 7º da Lei nº 185/2000  e ou tros de pen dem 
tam bém da nossa cons ciên cia como in di ví duo e ser co le ti vo.

Maria Lúcia de Oli vei ra Bas tos 
Pre si den ta da AS TCERN
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O Patrono da Escola de Contas
Severino Lopes de Oliveira, à época
funcionário do estado, é condecorado
pelo governador Walfredo Gurgel.
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Ace le ri da de com que se ope ram os avan ços tec no ló gi cos e 
a re no va ção dos co nhe ci men tos des per tam a ne ces si da de 
de atua li za ção e aper fei çoa men to téc ni co me dian te um 
pro ces so de edu ca ção con ti nua da. É dever dos entes pú-
bli cos e pri va dos, por in ter mé dio dos seus di ri gen tes, ado-

ta rem as me di das exi gi das para a con cre ti za ção desse pro ces so. No caso do 
Tri bu nal de Con tas do Rio Gran de do Norte, coube ao então pre si den te, 
con se lhei ro Tar cí sio Costa, a ini cia ti va que re sul tou na cria ção da sua Es-
co la de Con tas, con ce bi da por ele como me ca nis mo de ca pa ci ta ção pro fis-
sio nal dos ser vi do res en vol vi dos na exe cu ção do con tro le ex ter no e de 
orien ta ção pre ven ti va aos res pon sá veis pela ges tão dos re cur sos pú bli cos, 
no âm bi to dos ór gãos ju ris di cio na dos.

A Es co la de Con tas é órgão de Di rei to Pú bli co, in te gran te da Ad-
mi nis tra ção Pú bli ca Di re ta, com pon do a es tru tu ra or gâ ni ca da Se cre ta ria 
Geral do Tri bu nal de Con tas do Es ta do do Rio Gran de do Norte. Foi cria-
da por meio da Lei Complementar Es ta dual nº 258/2003 (D.O.E. de 
03.12.2003), em con for mi da de com o dis pos to em seu art. 3º, in ver bis:

"Art. 3º Fica cria da, na Se cre ta ria Geral do Tri bu nal, uma Es co la de 
Con tas que terá a seu cargo: I - a pro mo ção de es tu dos e pes qui sas re la cio-
na das com as téc ni cas de con tro le da ad mi nis tra ção pú bli ca; II - o pla ne ja-
men to e exe cu ção de ações que ob je ti vem a ca pa ci ta ção e aper fei çoa men to 
dos ser vi do res do Qua dro Geral de Pes soal do Tri bu nal de Con tas do Es-
ta do; III - a rea li za ção de trei na men to de ges to res e téc ni cos per ten cen tes 
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aos ór gãos ju ris di cio na dos. Pa rá gra fo único. O Tri bu nal de Con tas do Es ta-
do de fi ni rá, em re gu la men to pró prio, a or ga ni za ção, as atri bui ções e as nor-
mas de fun cio na men to da Es co la de Con tas a que se re fe re este ar ti go".

Ob ser van do o dis pos to no Pa rá gra fo único, o Tri bu nal edi tou os 
se guin tes atos: a) Re so lu ção nº 006/2004-TCE (D.O.E. de 13.02.04), atri-
buin do ao órgão recém-criado a de no mi na ção de Es co la de Con tas "Pro-
fes sor Se ve ri no Lopes de Oli vei ra"; b) Re so lu ção nº 008/2004-TCE (D.O.E. 
de 27/02/04), apro van do o Re gi men to In ter no, que dis põe sobre a es tru-
tu ra e fun cio na men to da Es co la.

Tem, por tan to, como mis são ins ti tu cio nal pro mo ver a ca pa ci ta ção 
técnico-profissional dos ser vi do res do pró prio Tri bu nal e o trei na men to de 
ges to res e téc ni cos per ten cen tes aos ór gãos ju ris di cio na dos.

Im plan ta da em 2004, sua pri mei ra di re to ria foi assim com pos ta: 
Car los Ro ber to de Mi ran da Gomes - diretor-geral; Maria Al ba ní zia da Silva 
Car va lho - coor de na do ra de Ad mi nis tra ção e Fi nan ças; Fran cis co Xa vier 
Si quei ra - coor de na dor de Ca pa ci ta ção Pro fis sio nal; Car los Ro ber to Rosso 
Gomes - Se cre tá rio. 
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Carlos Roberto de Miranda Gomes

Opri mei ro di re tor da Es co la de Con tas, Car los Ro ber to de 
Mi ran da Gomes, nas ceu em Natal, em se tem bro de 1939. 
Filho do Ma gis tra do José Gomes da Costa e D. Maria 
Ligia de Mi ran da Gomes. Fez seus pri mei ros es tu dos em 
An gi cos, Can gua re ta ma e Ma caí ba. Aluno de Grupo 

Es co lar na que la ci da de, tendo per di do al guns anos de es tu do em razão das 
mu dan ças do seu pai, juiz, que sem pre morou nas Co mar cas para as quais 
era de sig na do. Pri má rio re gu lar no Ins ti tu to Ba tis ta do Natal e 2º grau no 
Gi ná sio Natal, do sau do so Pro fes sor Se ve ri no Joa quim da Silva. Cien tí fi co 
no Ate neu Norte-rio-grandense e Ba cha rel em Ciên cias Ju rí di cas e So ciais 
pela tra di cio nal Fa cul da de de Di rei to da Ri bei ra, turma de 1968. Es pe cia-
li za ção em Di rei to Civil e Co mer cial na UFRN, no qual ob te ve a média 
final 10:00. É mes tre em Di rei to Pú bli co (Ordem Cons ti tu cio nal) pela Uni-
ver si da de Fe de ral do Ceará - UFC, na área de Di rei to Cons ti tu cio nal, in-
cluin do Di rei to Tri bu tá rio. Em pre gos, fun ções e car gos: co mer ciá rio do 
SENAC; Tri bu nal de Jus ti ça; co mer cian te de 1960 a 1961; fun cio ná rio do 
TCE-RN, Chefe da 3ª Zona Elei to ral até 1971. 

No mea do Pro mo tor de Jus ti ça Subs ti tu to, após apro va ção em con-
cur so, de cli nou de sua acei ta ção, pre fe rin do o cargo de au di tor do TCE-RN, 
apro va do em 1º lugar, onde teve a opor tu ni da de de vá rias vezes ser con-
vo ca do como con se lhei ro Subs ti tu to, de pois pas san do a in te grar a Pro cu-
ra do ria do mesmo Tri bu nal, que se trans for mou no Mi nis té rio Pú bli co 
Es pe cial, de onde se apo sen tou, va len do o re gis tro do ofí cio que en ca mi-
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nhou o seu pe di do ao go ver na dor, con ter elo gios de sua con du ta fun cio nal, 
quan do então procurador-geral o pro fes sor Múcio Vil lar Ri bei ro Dan tas, 
que o autor guar da como a sua maior co men da. 

Pas sou a in te grar o Corpo Do cen te do Curso de Di rei to, após apro-
va ção em 1º lugar no con cur so se le ti vo.  Ex-conselheiro do Con se lho de 
Re cur sos Fis cais do Es ta do do Rio Gran de do Norte. Ex-conselheiro-
substituto do Con se lho de Con tri buin tes do Mu ni cí pio de Natal. Ex-Chefe 
do DPU da UFRN. Pri mei ro coor de na dor do Curso de Di rei to da UNI-
PEC, hoje UnP, cujo curso foi por ele im plan ta do. Pa tro no do Ins ti tu to de 
Es tu dos Ju rí di cos do Rio Gran de do Norte - IEJ. Ex-presidente da OAB/
RN. Ex-Juiz do Tri bu nal Re gio nal Elei to ral do Rio Gran de do Norte, na 
ca te go ria de Ju ris ta. Pri mei ro Con tro la dor Geral, da Con tro la do ria Geral 
do Es ta do do Rio Gran de do Norte, em nível de se cre tá rio de es ta do. 

Foi fun da dor e o pri mei ro pre si den te do Nejur - Nú cleo de Es tu dos 
Ju rí di cos e do Ins ti tu to Bra si lei ro de Tec no lo gia Jurídica-IBTJ, mem bro do 
Ins ti tu to dos Ad vo ga dos do Bra sil/RN, do Tri bu nal de Ética da OAB/RN, 
do Ins ti tu to His tó ri co e Geo grá fi co do Rio Gran de do Norte e da União 
Bra si lei ra de Es cri to res do Rio Gran de do Norte. Ex-diretor da Di re to ria 
da Ad mi nis tra ção Indireta-DAI (TCE-RN). Pri mei ro diretor-geral da Es-
co la de Con tas "Prof. Se ve ri no Lopes de Oli vei ra" do TCE-RN até 2004, 
ati vi da de então di vi di da com a cá te dra de Di rei to Fi nan cei ro e Tri bu tá rio 
na UFRN, UnP; pós-graduação e/ou orien ta ção de mo no gra fias na UFRN, 
FARN, FAL, FESMP e ES MARN. 

Pro fes sor Emé ri to da UnP. Dou tor "Ho no ris Causa" con ce di do por 
esta uni ver si da de, é de ten tor de inú me ros votos de elo gio, re co nhe ci men to 
pelas ati vi da des de sen vol vi das em sua vida pú bli ca e pro fis sio nal, destacan-
do-se entre ou tros: sócio be ne mé ri to da AVERN e Mem bro Ho no rá rio do 
Cen tro Aca dê mi co Sea bra Fa gun des, di plo mas de en ti da des pro fis sio nais 
em re co nhe ci men to e lou vor (OAB/RN, OAB/PI, OAB/PR, As so cia ção 
dos As ses so res Ju rí di cos do Es ta do/RN), Di plo ma Clo vis Be vi la qüa" da 
OAB/CE. 

A vida de Car los Ro ber to de Mi ran da Gomes es te ve sem pre li ga da 
às artes, es pe cial men te nos cam pos da mú si ca e da pin tu ra, como ar tis ta 
ama dor. Entre 1948 e 1954 per ten ceu aos qua dros de can tor da SAE e da 
Rádio Poti de Natal, como can tor mirim cuja fama ul tra pas sou as fron tei ras 
do es ta do, che gan do a se apre sen tar e gra var um disco na PRE-9 Rádio 
Clube do Ceará, sob a re gên cia do Maes tro Mo zart Bran dão e outro com 
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o Trio Ira ki tan (edi ções par ti cu la res). 

Tra ba lhos pu bli ca dos 
Na ex ten sa pro du ção bi blio grá fi ca de Car los Ro ber to de Mi ran da 

Gomes destacam-se, entre os mui tos tí tu los: Di rei to Tri bu tá rio (em par ce ria 
com o Pro fes sor Adil son Gur gel de Cas tro) que já se en con tra na 7ª. Edi-
ção, pela Nor des te Grá fi ca - Natal, 2005; Lei Or gâ ni ca dos Mu ni cí pios do Es-
ta do do Rio Gran de do Norte (em par ce ria com os Pro fes so res Adil son Gur gel 
de Cas tro e Jal les Costa), Ti po lo gia Tri bu tá ria (uma abor da gem legal e dou-
tri ná ria), dis ser ta ção de Mes tra do, 1997 (ainda iné di to para o pú bli co), 
apro va da, com lou vor, pela Banca Exa mi na do ra for ma da pelos Pro fes so res 
De ni se Lu ce na Ro dri gues, Hugo de Brito Ma cha do e Paulo Lopo Sa rai va, 
em 19/7/98. (No prelo pela UnP). Ma nual de Di rei to Fi nan cei ro e Fi nan ças - 2ª 
ed. Bra sí lia Ju rí di ca/2000.

Ma nual de Di rei to Fi nan cei ro e Fi nan ças, 3ed. em CD, 2003 e nova ti ra gem 
em 2004 e im pres são pela Edi to ra F3D Pu bli ca ções Ju rí di cas, em 2006.

Tem ainda em ela bo ra ção: His tó ria da OAB/RN ; Antes que a me-
mó ria apa gue (Ca mi nhos) - me mó ria e poe sia e Um ita lia no es que ci do 
(me mó rias de Rocco Rosso).

TCE50.indd   232TCE50.indd   232 6/9/2011   12:14:06 PM6/9/2011   12:14:06 PM



Galeria de Diretores da Escola

233

Gustavo da Silva Neto 

Ose gun do di re tor da Es co la de Con tas nas ceu em Natal, 
em 28 de ou tu bro de 1947. É filho de Or lan do Fran cis-
co Dias, fun cio ná rio pú bli co fe de ral, e Gas pa ri na de 
Oli vei ra Dias, do més ti ca. Após os seus pri mei ros es tu dos, 
Gus ta vo da Silva Neto fez o Curso Gi na sial, no pe río do 

1960/63, na Es co la In dus trial de Natal, na Av. Rio Bran co - Ci da de alta; 
em se gui da, o Curso Téc ni co de Mi ne ra ção (1964/66) na Es co la Téc ni ca 
Fe de ral (An ti ga Es co la In dus trial), tam bém na Av. Rio Bran co - Ci da de 
Alta. Curso de En ge nha ria Elé tri ca (1967/1971) na UFRN. Chega à aca de-
mia para cur sar Ciên cias Eco nô mi cas (1979/1982) na UFRN; e não parou 
de es tu dar, pros se guin do com Curso de Ciên cias Con tá beis (1985/1987) 
na mesma ins ti tui ção em que pós-graduou-se em Ciên cias Con tá beis. O 
se gun do diretor da Es co la de Con tas do TCE fez tam bém pós-graduação 
em Fi nan ças - Fun da ção Ge tú lio Var gas - FGV.

Em 31/05/74, casou-se com Wilna Krep ke Lei ros Dias, mé di ca, 
gra dua da pela UFRN em 1974. 

Vida Pro fis sio nal: Es ta giou na Co sern, em 1971. Ad mi ti do como 
en ge nhei ro da Te lern, em 1972, tendo ocu pa do os se guin tes car gos: chefe 
da As ses so ria de Pla ne ja men to; di re tor téc ni co; di re tor su pe rin ten den te, 
após a pri va ti za ção, no pe río do 1998/1999. Nota: em 1987/88, tra ba lhou 
na vice-presidência da Te le brás, em Bra sí lia. No pe río do 1987/99, ainda 
como fun cio ná rio da Te lern, foi ce di do ao go ver no do es ta do, do então 
go ver nador ge ral do Melo, tendo ocu pa do os se guin tes car gos: se cre tá rio 
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ad jun to e se cre tá rio de In dús tria, Co mér cio e Tu ris mo (1987/88) e pre si-
den te da Co sern (1989/1990).

Em 2001, após a apo sen ta do ria na TE LERN, re ce beu o con vi te do 
con se lhei ro Ge tú lio Nó bre ga para ocu par o cargo de se cre tá rio geral do 
Tri bu nal de Con tas do Es ta do, no pe río do de 2001/2002. Ou tros Car gos 
exer ci dos no TCE: coor de na dor téc ni co da Cor re ge do ria (2003/2004) e 
di re tor da Es co la de Con tas (2005/2006).

Atual men te, exer ce o cargo de se cre tá rio, para o pe río do 2007/2008. 
Como se cre tá rio geral, coor de nou a ação das di re to rias, tanto as de Con tro le 
Ex ter no, como a Di re to ria de Ad mi nis tra ção Geral. Com for ma ção fun da-
men tal men te ge ren cial, atua de forma in te gra da e com foco nos re sul ta dos.
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Laércio Segundo de Oliveira

Apar tir de 1º de ja nei ro de 2007, a Es co la pas sou a ser di ri-
gi da pelo Pro fes sor Laér cio Se gun do de Oli vei ra que, em 
2003, par ti ci pa ra da ela bo ra ção do pro je to de sua cria ção. 
O atual di re tor geral da Es co la de Con tas é se ri doen se, 
nas ci do em 1940 na então Vila Jar dim de Pi ra nhas, per ten-

cen te ao mu ni cí pio de Caicó, fi gu ran do assim entre os con ter râ neos de 
Amaro Ca val can ti e Padre João Maria, este úl ti mo pa tro no do Grupo Es-
co lar em que fez o curso pri má rio. Aos dez anos in gres sou no Se mi ná rio 
Dio ce sa no de Caicó e, após con cluir o Se mi ná rio Menor na ca pi tal pa rai-
ba na, in gres sou no tra di cio nal Se mi ná rio Maior de Olinda-PE, onde ini ciou 
o curso su pe rior de Fi lo so fia.

Antes de con cluir este úl ti mo curso, desligou-se do Se mi ná rio em 
1961 e, em se gui da, in gres sou na Fa cul da de de Fi lo so fia, Ciên cias e Le tras 
de Natal, vin cu la da à Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Norte, ali 
con cluin do a Li cen cia tu ra em Le tras.

 Num gesto de re co nhe ci men to e gra ti dão para com a Dio ce se de 
Caicó - res pon sá vel por sua for ma ção bá si ca e hu ma nís ti ca - re tor nou para 
aque la ci da de, logo após haver con cluí do a gra dua ção uni ver si tá ria, ali per-
ma ne cen do du ran te qua tro anos (1967/1970) in tei ra men te de di ca do ao 
ma gis té rio da cidade e à ad mi nis tra ção do Co lé gio Dio ce sa no Se ri doen se 
de Caicó, como seu vice-diretor.

Pro fis sio nal men te vo ca cio na do para a causa da Edu ca ção e do Ser-
vi ço Pú bli co, rea li zou es tu dos de pós-graduação em Ad mi nis tra ção de 
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Sis te mas Edu ca cio nais na Fun da ção Ge tú lio Var gas do Rio de Ja nei ro. O 
acrés ci mo dos es tu dos aí rea li za dos ser vi ram de fun da men to e orien ta ção 
para os di fe ren tes e inú me ros car gos a que se tem de di ca do ao longo de 
sua vida pro fis sio nal, uns ocu pa dos em ca rá ter efe ti vo, me dian te apro va ção 
em con cur so pú bli co (Ins pe tor de En si no e Pro fes sor da UFRN), ou tros 
para os quais foi con vi da do a exer cer em ca rá ter tem po rá rio, com preen-
den do uma atua ção no âm bi to de todas as es fe ras - mu ni ci pal, es ta dual, 
fe de ral e pri va da -, bem como de ór gãos per ten cen tes aos di fe ren tes Po de-
res - Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio.

Sua atua ção acha-se re gis tra da na sín te se cur ri cu lar que se segue:
a) For ma ção aca dê mi ca: Li cen cia do em Le tras pela Uni ver si da de 

Fe de ral do Rio Gran de do Norte. Pós-graduado em Ad mi nis tra ção de Sis-
te mas Edu ca cio nais pela Fun da ção Ge tú lio Var gas. b) Car gos an te rio res: 
Pro fes sor de Le gis la ção do En si no da Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de 
do Norte. Se cre tá rio de Es ta do de Edu ca ção e Cul tu ra do Rio Gran de do 
Norte. Se cre tá rio Geral do Con se lho de Rei to res das Uni ver si da des Bra si-
lei ras. Se cre tá rio de Es ta do Chefe da Casa Civil do Go ver no do Rio Gran-
de do Norte. Mem bro do Con se lho de De sen vol vi men to do Es ta do do Rio 
Gran de do Norte. Di re tor da Fa cul da de de Ad mi nis tra ção, Ciên cias Eco-
nô mi cas e Con tá beis (UNI PEC), hoje trans for ma da na Uni ver si da de Po ti-
guar. Chefe de Ga bi ne te da Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Norte. 
Mem bro e pre si den te do Con se lho Es ta dual de Edu ca ção do Rio Gran de 
do Norte. As ses sor Téc ni co do Se na do Fe de ral. Pre si den te da Di re to ria 
Es ta dual, no Rio Gran de do Norte, e mem bro da Di re to ria Na cio nal da 
Cam pa nha Na cio nal de Es co las da Co mu ni da de - CNEC. Diretor-Geral 
do Tri bu nal Re gio nal do Tra ba lho do Rio Gran de do Norte. Se cre tá rio 
Geral do Tri bu nal de Con tas do Rio Gran de do Norte. Coor de na dor Téc-
ni co da Cor re ge do ria do Tri bu nal de Con tas do Rio Gran de do Norte. c) 
Car gos atuais: Mem bro da Di re to ria Es ta dual, no Rio Gran de do Norte, e 
do Con se lho Fis cal Na cio nal da CNEC. Di re tor geral da Es co la de Con tas 
do Tri bu nal de Con tas do Rio Gran de do Norte.
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"Escola de Contas"
Carlos Roberto de Miranda Gomes  (1º diretor geral)

Depoimento

AEs co la de Con tas é a rea li za ção de um an ti go an seio dos que 
fazem o Tri bu nal de Con tas, nas ci do pela ação de ci di da do 
pre si den te Tar cí sio Costa ao en ca mi nhar pro je to à Au gus ta 
As sem bléia Le gis la ti va do Es ta do, que o trans for mou na Lei 
Com ple men tar nº 258, de 02 de de zem bro de 2003.

Pela Re so lu ção nº 006/2004-TCE, de 12 de fe ve rei ro de 2004, O 
Tri bu nal, numa justa ho me na gem de re co nhe ci men to ao seu ex-diretor geral 
Se ve ri no Lopes de Oli vei ra, deu o seu nome à recém-criada Es co la.

Atra vés da Re so lu ção nº 008/2004-TCE, de 26 de fe ve rei ro de 2004 
foi apro va do o seu Re gi men to In ter no tendo por fi na li da des o de sen vol vi-
men to de es tu dos re la cio na dos com as téc ni cas de con tro le da ad mi nis tra-
ção pú bli ca, o pla ne ja men to e exe cu ção de ações des ti na das à ca pa ci ta ção 
e ao aper fei çoa men to dos ser vi do res do Qua dro de Pes soal do Tri bu nal de 
Con tas, bem como a rea li za ção de trei na men to dos ges to res e téc ni cos 
per ten cen tes aos ór gãos ju ris di cio na dos, sem em bar go da pro mo ção de 
cur sos de for ma ção, ci clos de es tu dos, con fe rên cias, sim pó sios, se mi ná rios, 
pa les tras e ou tros even tos as se me lha dos, como tam bém a rea li za ção de 
pes qui sa e con sul to ria em ges tão pú bli ca e cur sos de ex ten são vol ta dos para 
os in te res ses na área de Di rei to Fi nan cei ro, Ad mi nis tra ti vo, Tri bu tá rio, Con-
ta bi li da de e Ges tão Pú bli ca.

Faz parte, ainda, das atri bui ções da Es co la a ta re fa de fixar cri té rios 
para a rea li za ção de con cur so pú bli co vi san do ao preen chi men to de vagas 
por ven tu ra exis ten tes no Qua dro de Pes soal do Tri bu nal de Con tas, bem 
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como para a se le ção de es tu dan tes in te res sa dos na prá ti ca de es tá gio su per-
vi sio na do, ava lia ção de de sem pe nho fun cio nal no caso de ser vi do res no 
exer cí cio de es tá gio pro ba tó rio ou para fins de preen chi men to dos cri té rios 
ati nen tes à pro gres são fun cio nal.

Sua pri mei ra di re to ria con tou com a par ti ci pa ção deste ar ti cu lis ta, 
na con di ção do seu 1º diretor-geral e mais dos se guin tes mem bros Maria 
Al ba ní zia da Silva Car va lho - coor de na do ra de ad mi nis tra ção e fi nan ças, 
Fran cis co Xa vier Si quei ra - coor de na dor de ca pa ci ta ção pro fis sio nal e Car-
los Ro ber to Rosso Gomes - se cre tá rio, os quais con ti nuam, sendo o atual 
diretor-geral o Pro fes sor Gus ta vo Dias da Silva Neto.

A Es co la con tou, ini cial men te, entre seu pes soal de apoio, com os 
ser vi do res Al zi ra Maria da Luz, Le ni se Sea bra de Melo, Zu lei de Maria Cal-
das No guei ra Mar ques e Mar lú cia Me dei ros de An dra de Re bou ças e agora 
com o re for ço do Ba cha rel César Gláu cio Tor qua to Re gi nal do e da jovem 
Ana Cláu dia. In di re ta men te, todos os de mais ser vi do res do Tri bu nal deram 
a sua co la bo ra ção, em es pe cial, os Ins tru to res, mais adian te no mi na dos. 

Na con cor ri da festa de sua ins ta la ção, em 18 de março de 2004, na 
so le ni da de que con tou com a pre sen ça de vá rias au to ri da des lo cais e dos 
Tri bu nais de Con tas da União e do Es ta do de Per nam bu co, tive a opor tu-
ni da de de fazer o pri mei ro pro nun cia men to pú bli co, ini cian do com as se-
guin tes pa la vras:

O SONHO NÃO ACA BOU
"Assim disse um dia John Len non. Pen sei que em minha idade o 

pas sa do e não mais o sonho fosse o co man do da vida. Con tu do, quis o 
Nosso Cria dor, atra vés da ge ne ro si da de do pre si den te Tar cí sio Costa, 
confiar-me uma nova mis são - ins ta lar a Es co la de Con tas.

Quan do daqui saí em 1988, fi ca ram al gu mas rea li za ções que me dei-
xa ram sau do so, uma das quais as Auditagens-Escola, cria ção do Tri bu nal e 
de sen vol vi das nas ges tões dos con se lhei ro Oscar No guei ra Fer nan des e 
Ma noel de Me dei ros Brito, pro mo ven do, pela pri mei ra vez, uma in te ra ção 
entre o Con tro le Ex ter no e os fis ca li za dos, numa ação di dá ti ca que me re ceu 
imen su rá vel re per cus são po si ti va.

Saía mos em ca ra va na, sob o co man do do Pro fes sor Se ve ri no Lopes 
de Oli vei ra, este mesmo que o Tri bu nal, num mo men to de ex tre ma fe li ci-
da de e jus ti ça, lhe ho me na geia dando o seu nome à Es co la de Con tas".

Com a minha apo sen ta do ria do Tri bu nal, quan do exer cia o cargo de 
pro cu ra dor, es ti ve de certa forma dis tan cia do das ati vi da des da Corte de 
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Con tas, cui dan do de ou tros afa ze res li ga dos ao ma gis té rio su pe rior e à Con-
tro la do ria Geral do Es ta do. A lem bran ça do velho co le ga de Turma - con se-
lhei ro Va lé rio Mes qui ta, me fez re tor nar, quan do já vis lum bra o des can so, 
tendo sido no mea do para di ri gir a DAI e em se gui da o pre si den te me fez 
di re tor da Es co la, permitindo-me re vi ver o an ti go pro je to das Auditagens-
Escola, assim tam bém con cre ti zan do a idéia de in te gra ção entre Fis cais e 
Fis ca li za dos, me di da tão sa lu tar no pas sa do e até hoje rei vin di ca da.

Logo no dia ime dia to à sua ins ta la ção, foi ini cia da a mis são da Es co la, 
rea li zan do o I Ciclo de Es tu dos, em ho me na gem ao con se lhei ro Ro mil do 
Fer nan des Gur gel, que re ce beu a de no mi na ção de "Quem Somos", vi san do 
a um mútuo co nhe ci men to dos di ver sos se to res do Tri bu nal, seguindo-se um 
Se mi ná rio de In te gra ção entre os Con tro les In ter no e Ex ter no, con tan do 
com a par ti ci pa ção das Con tro la do rias Ge rais da União e do Es ta do.

Coin ci din do aque le exer cí cio com o úl ti mo dos ges to res mu ni ci pais, 
ela bo rei uma Car ti lha de Ges tão Fis cal para o úl ti mo ano de man da to, a 
qual foi dis tri buí da com os fis ca li za dos e dis po ni bi li za da no site do Tri bu-
nal. Em se gui da foi rea li za da uma série de Auditagens-Escola Mu ni ci pais, 
por re gião, cada uma con gre gan do mu ni cí pios da área, quais sejam: I Au-
ditagem-Escola Mu ni ci pal, con tan do com 47 mu ni cí pios, tendo Natal como 
sede; II - Auditagem-Escola Mu ni ci pal, tendo por sede a ci da de de Caicó, 
com a par ti ci pa ção de 41 mu ni cí pios; a III - Auditagem-Escola Mu ni ci pal, 
rea li za da em Mos so ró, com re pre sen ta ção de 54 mu ni cí pios e, por úl ti mo, 
a IV - Auditagem-Escola Mu ni ci pal, com base na ci da de de Macau e con-
tan do com par ti ci pan tes de 27 mu ni cí pios.

Des ses even tos par ti ci pa ram todos os che fes de se to res do TCE-RN, 
Che fes de Ór gãos Pú bli cos, do Pro fes sor Se ve ri no Ce sá rio de Lima, da 
UFRN e dos Ins tru to res da Es co la An tô nio Pe rei ra de Ma ce do Neto, Fran-
cis co Nas ci men to de Souza, Jaíl son Ta va res Pe rei ra, Jan di ra Bor ges de 
Oli vei ra, Ja ni ce Fer nan des Ara nha, João Fer nan des do Nas ci men to, José 
Maria de Oli vei ra, Luiz Fabra Laf fit te, Lu ze nil do Mo rais da Silva, Ma ri se 
Ma galy Quei roz Rocha e Paulo Ro ber to Oli vei ra de Melo, sob a di re ção e 
coor de na ção dos di ri gen tes da Es co la.

O te má rio de sen vol vi do nes ses en con tros foi dis po ni bi li za do, tam-
bém, no site do Tri bu nal em um link da Es co la.

A Es co la teve a honra de atuar na im plan ta ção do Pro je to TCE na 
Es co la, bri lhan te men te coor de na do pelo jor na lis ta Eu gê nio Par cel le da Silva, 
mi nis tran do a aula inau gu ral, por meu in ter mé dio e, na pro gra ma ção do 
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res tan te do exer cí cio de 2004, foi rea li za do o II Ciclo de Es tu dos, com de-
ba tes em torno do Sis te ma SIAI/Co le ta. Pa ra le la men te a tudo isso, a Es-
co la lo grou a rea li za ção de cur sos bá si cos de in for má ti ca, aten di men to e, 
em par ce ria, ou tros cur sos de na tu re za tec no ló gi ca, com longa du ra ção, 
pre pa ran do, em tempo breve, vá rios ou tros de pós-graduação “lato 
sensu”.

Foi fir ma do um con vê nio de coo pe ra ção com o Con se lho Re gio nal 
de Con ta bi li da de atra vés do qual, cer ta men te, mui tos even tos serão rea li-
za dos nos pró xi mos exer cí cios, pois há um firme pro pó si to nesse sen ti do, 
haja vista o en tu sias mo das duas en ti da des para esse mis ter, como aliás já 
vem ocor ren do com or ga nis mos pri va dos, a exem plo da Or ga ni za ção Ju-
rí di ca Lato Sensu, que rea li zou curso com os Ins tru to res da Es co la, numa 
prova de con fian ça da co mu ni da de.

A mu dan ça de di re tor não ar re fe ceu o ho ri zon te da Es co la, por quan-
to o Pro fes sor Gus ta vo Dias deu pros se gui men tos às ações da Es co la, 
rea li zan do vá rios ci clos de es tu dos, tanto para o pes soal do TCE, quan to 
para ór gãos ex ter nos dos mu ni cí pios e do es ta do, va len do o re gis tro o Ciclo 
de Se mi ná rios des ti na dos aos novos ges to res mu ni ci pais, en vol ven do 614 
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par ti ci pan tes nas qua tro sedes re gio nais de Natal, Caicó, Mos so ró e Pau 
dos Fer ros e a re to ma da do trei na men to para o SIAI/CO LE TA, en vol ven-
do 446 ser vi do res de pre fei tu ras e go ver no do es ta do. Ou tros even tos foram 
rea li za dos ver san do sobre cur sos in ter nos de por tu guês e re da ção ofi cial, 
ins tru ção pro ces sual e con ta bi li da de, pe da go gia para os ins tru to res da Es-
co la, aná li se e in ter pre ta ção de ba lan ços pú bli cos, com a co la bo ra ção do 
Prof. Se ve ri no Ce sá rio de Lima, da UFRN e da equi pe de ins tru to res da 
Es co la, ainda es tu dos sobre or ça men to par ti ci pa ti vo, com os ser vi do res da 
Pre fei tu ra Mu ni ci pal de Natal e um Curso sobre li ci ta ções, com ên fa se para 
obras e ser vi ços de en ge nha ria e im plan ta ção da mo da li da de "pre gão", 
con tan do com a par ti ci pa ção de toda a equi pe de Ins tru to res, sob o co-
man do de Fran cis co Nas ci men to de Souza.

Está nas co gi ta ções da Es co la a re no va ção da bi blio te ca, com a aqui-
si ção de tí tu los atua li za dos, de forma a per mi tir a pes qui sa, para o que se 
es pe ra con tar com os re cur sos pro ve nien tes do Pro moex.

Dian te do que foi pos sí vel rea li zar até agora, seja na ges tão do seu 
1º di re tor e do atual, com a ab ne ga ção dos de mais di ri gen tes, vislumbra-se 
na Es co la a con cre ti za ção do sonho e a con sa gra ção da ação do Tri bu nal 

Escola de Contas do TCE-RN
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de Con tas do Rio Gran de do Norte, pois a im por tân cia de um em preen-
di men to deste é trans cen den tal para as fu tu ras ge ra ções de ad mi nis tra do res 
pú bli cos, enfim, um alen to para o povo po ti guar que vê a pos si bi li da de de 
vir a ter ges to res mais pre pa ra dos.

Uma cer te za já é pos sí vel con ta bi li zar: a cria ção de um am bien te 
efe ti vo de es tu do e in te res se pelo aper fei çoa men to que atin giu a todos os 
ser vi do res da Casa.

Assim, vive-se um novo tempo - o tempo de cons truir, o tempo da 
efe ti va pre sen ça do Tri bu nal de Con tas junto aos seus ser vi do res e fis ca li-
za dos, dando-lhes o co nhe ci men to ne ces sá rio a um de sem pe nho de ex ce-
lên cia em suas atri bui ções.

Tenho a cer te za, per ma ne cen do o in te res se de todos, será pos sí vel 
co lo car o Tri bu nal na van guar da das ins ti tui ções que mais con cor rem para 
o aten di men to dos an seios do povo.

No ins tan te em que es cre vo este tra ba lho, tenho a cons ciên cia do 
que foi feito no pe río do em que di ri gi a novel ins ti tui ção, razão que me leva 
a re pe tir as pa la vras de Char les Cha plin:

"Posso la men tar de cep ções com ami gos ou me en tu sias mar com a 
pos si bi li da de de fazer novas ami za des.

Se as coi sas não saí ram como pla ne jei, posso gas tar mi nu tos a me 
la men tar ou ficar feliz por ter o dia de hoje para re co me çar".

Ter mi no com uma su ges tão: Por que não ou tor gar a Me da lha do 
Mé ri to Di nar te Mariz, in me mo riam, ao nosso gran de pa tro no Se ve ri no Lopes 
de Oli vei ra? Afi nal, sem ele o Tri bu nal teria so fri do um gran de re tar da men-
to para as con quis tas que hoje estão con sa gra das, pois o velho Pro fes sor 
foi a alma da Ins ti tui ção por um longo pe río do de sua exis tên cia.

Vida longa para a Es co la.
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1961
Pre si den te - VI CEN TE DA MOTA NETO

1962/1963
Pre si den te - RO MIL DO FER NAN DES GUR GEL

Vice-Presidente - ALDO ME DEI ROS
Co le gia do de Mi nis tros: LIN DAL VA TOR QUA TO FER NAN DES / 

OSCAR NO GUEI RA FER NAN DES / MOR TON MARIZ DE FARIA / 
JOSÉ BOR GES MON TE NE GRO / JOSÉ AU GUS TO VA RE LA
Pro cu ra dor Geral: Mi nis tro MÚCIO VILAR RI BEI RO DAN TAS

1964/1965
Pre si den te - RO MIL DO FER NAN DES GUR GEL

Vice-Presidente - ALDO ME DEI ROS
Co le gia do de Mi nis tros: LIN DAL VA TOR QUA TO FER NAN DES / 

OSCAR NO GUEI RA FER NAN DES / MOR TON MARIZ DE 
FARIA / JOSÉ BOR GES MON TE NE GRO / 

JOSÉ AU GUS TO VA RE LA
Pro cu ra dor Geral: Mi nis tro MÚCIO VILAR RI BEI RO DAN TAS

1966/1967
Pre si den te - RO MIL DO FER NAN DES GUR GEL

Colegiados e Diretorias do TCE-RN
Composição de 1962 a 2007
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Vice-Presidente - JOSÉ PE TRO NI LO FER NAN DES 
Co le gia do de Mi nis tros: MOTA NETO / LIN DAL VA 

FER NAN DES / JOSÉ BOR GES MON TE NE GRO / OSCAR NO-
GUEI RA / MOR TON MARIZ / JOSÉ VA RE LA / MA NOEL 

DE ME DEI ROS BRITO / JOSÉ VI NÍ CIO DAN TAS /
 JOSÉ PE TRO NI LO FER NAN DES

Pro cu ra dor Geral: Mi nis tro MÚCIO VILAR RI BEI RO DAN TAS

1968/1969
Pre si den te - RO MIL DO FER NAN DES GUR GEL

 Vice-Presidente - OSCAR NO GUEI RA FER NAN DES
Co le gia do de Mi nis tros: VI CEN TE DA MOTA NETO / JOSÉ BOR-

GES MON TE NE GRO / OSCAR NO GUEI RA FER NAN DES / 
MOR TON MARIZ DE FARIA / JOSÉ VI NÍ CIO DAN TAS / JOSÉ 

PE TRO NI LO FER NAN DES / MA NOEL BE NÍ CIO DE MELO
Mi nis tros Subs ti tu tos: AÉCIO AU GUS TO EME REN CIA NO / 
TI CIA NO DUAR TE / WODEN COU TI NHO MA DRU GA

Mi nis tro Pro cu ra dor Subs ti tu to: JOSUÉ DE AL BU QUER QUE 
MA RA NHÃO FILHO

1970/1971
Pre si den te - RO MIL DO FER NAN DES GUR GEL

Vice-Presidente - OSCAR NO GUEI RA FER NAN DES
  Co le gia do de Con se lhei ros: ALDO ME DEI ROS (cor re ge dor) / 

JOSÉ BOR GES MON TE NE GRO / OSCAR NO GUEI RA
 FER NAN DES / MOR TON MARIZ DE FARIA

Con se lhei ro Pro cu ra dor Subs ti tu to: JOA NI LO DE PAULA RÊGO

1972
Pre si den te - ALDO ME DEI ROS

Vice-Presidente - JOSÉ BOR GES MON TE NE GRO
Co le gia do de Con se lhei ros: RO MIL DO GUR GEL (cor re ge dor) / MOR-

TON MARIZ DE FARIA / MA NOEL DE ME DEI ROS BRITO
Pro cu ra dor Geral: EDGAR SMITH FILHO

1973
Pre si den te - JOSÉ BOR GES MON TE NE GRO
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Vice-Presidente - OSCAR NO GUEI RA FER NAN DES
Co le gia do de Con se lhei ros: ALDO ME DEI ROS (cor re ge dor geral) / 
MOR TON MARIZ DE FARIA (pre si den te 1ª Câ ma ra) / MA NOEL 

DE ME DEI ROS BRITO (pre si den te 2ª Câ ma ra) / LIN DAL VA TOR-
QUA TO FER NAN DES / JOSÉ VI NÍ CIO DAN TAS
Pro cu ra dor Geral Subs ti tu to: EDGAR SMITH FILHO

1974
Pre si den te - OSCAR NO GUEI RA FER NAN DES
Vice-Presidente - MOR TON MARIZ DE FARIA

Co le gia do de Con se lhei ros: ALDO ME DEI ROS (pre si den te 2ª Câ ma ra) 
/ LIN DAL VA TOR QUA TO FER NAN DES (cor re ge do ra geral) / JOSÉ 

BOR GES MON TE NE GRO / JOSÉ VI NÍ CIO DAN TAS
Con se lhei ros Subs ti tu tos: AÉCIO AU GUS TO 

EME REN CIA NO / TI CIA NO DUAR TE
Pro cu ra do ra Geral Subs ti tu ta: VAL QUÍ RIA FÉLIX DE AL BU QUER-

QUE MELLO

1975
Pre si den te - MOR TON MARIZ DE FARIA

Vice-Presidente - MA NOEL DE ME DEI ROS BRITO
Co le gia do de Con se lhei ros: ALDO ME DEI ROS / LIN DAL VA TOR-

QUA TO FER NAN DES / JOSÉ BOR GES MON TE NE GRO / 
OSCAR NO GUEI RA FER NAN DES / JOSÉ VI NI CIO DAN TAS

Au di to res: AÉCIO AU GUS TO EME REN CIA NO / TI CIA NO DUAR-
TE / RAI MUN DO TOR QUA TO DE FI GUEI RÊ DO

Ad mi nis tra ção do Tri bu nal
Di re tor Geral: SE VE RI NO LOPES DE OLI VEI RA. Con sul tor Ju rí di co: 
FRAN CIS CO CA NIN DÉ AQUI NO DE AN DRA DE. Di re tor Se cre tá-

rio: IARA BAS TOS DA SILVA. Chefe de Ga bi ne te: IVA NI ZE COR-
REIA DE CAS TRO. Di re tor de Ser vi ços Au xi lia res: AUREA ES TE LA 
DE ME DEI ROS. Di re tor da DAD / Di re to ra de As sun tos Mu ni ci pais: 
DO MI CI NA DA NÓ BRE GA LEI TÃO. Di re tor de Ex pe dien te: JOÃO 
BA TIS TA XA VIER. Di re to ra da Di vi são de Pes soal e Ma te rial: MARIA 
EU NI CE DIAS / JULIA BE ZER RA DOS SAN TOS / MARIA AU-
GUS TA DE LU CE NA. Di re to ra da Di vi são de To ma da de Con tas: 
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MARIA AMÉ LIA CA VAL CAN TI. Di re to ra da Di vi são de Fis ca li za ção 
Fi nan cei ra e Or ça men tá ria / Di re to ra do DAI: GIL BER TA AZE VE DO 

DE AQUI NO
Mi nis té rio Pú bli co junto ao Tri bu nal de Con tas do Es ta do

MÚCIO VILAR RI BEI RO DAN TAS (pro cu ra dor geral) / EDGAR 
SMITH FILHO /

CAR LOS RO BER TO DE MI RAN DA GOMES / FRAN CIS CO DE 
ASSIS FER NAN DES / MARIA BAN DEI RA DE MELO

1976
Pre si den te - MA NOEL DE ME DEI ROS BRITO

Vice-Presidente - JOSÉ VI NÍ CIUS DAN TAS
Co le gia do de Con se lhei ros: ALDO ME DEI ROS / LIN DAL VA TOR-

QUA TO FER NAN DES / JOSÉ BOR GES MON TE NE GRO / 
OSCAR NO GUEI RA FER NAN DES / MOR TON 

MARIZ DE FARIA
Au di to res: AÉCIO AU GUS TO EME REN CIA NO / TI CIA NO DUAR-

TE / RAI MUN DO TOR QUA TO DE FI GUEI RÊ DO
Ad mi nis tra ção do Tri bu nal

Di re tor Geral: SE VE RI NO LOPES DE OLI VEI RA. Con sul tor Ju rí di co: 
FRAN CIS CO CA NIN DÉ AQUI NO DE AN DRA DE. Di re tor Se cre tá-

rio: LU ZAR DO FER NAN DES MON TEI RO / IARA BAS TOS DA 
SILVA. Chefe de Ga bi ne te: IARA BAS TOS DA SILVA / LU ZAR DO 

FER NAN DES MON TEI RO / MAU RÍ CIO RI BEI RO DAN TAS. 
Di re tor de Ser vi ços Au xi lia res: ÁUREA ES TE LA DE ME DEI ROS. 

Di re tor da DAD: DO MI CI NA DA NÓ BRE GA LEI TÃO. 
Di re tor de As sun tos Mu ni ci pais: IVA NI ZE COR REIA DE CAS TRO. 

Di re tor de ex pe dien te: JOÃO BA TIS TA XA VIER /
MAU RÍ CIO RI BEI RO DAN TAS. Di re to ra da Di vi são de Pes soal e 

Ma te rial: YVON NE FER REI RA BAR BA LHO. Di re to ra da Di vi são de 
To ma da de Con tas: MARIA AMÉ LIA CAR NEI RO CA VAL CAN TE. 

Di re to ra da Di vi são de Fis ca li za ção Fi nan cei ra e Or ça men tá ria: MARIA 
MA RI NE TE DE ME DEI ROS / GIL BER TA AZE VE DO DE AQUI-

NO. DAI: MARIA DAS GRA ÇAS PE REI RA.
Mi nis té rio Pú bli co junto ao Tri bu nal de Con tas do Es ta do

MÚCIO VILAR RI BEI RO DAN TAS (pro cu ra dor geral) / EDGAR 
SMITH FILHO / CAR LOS RO BER TO DE MI RAN DA GOMES / 
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FRAN CIS CO DE ASSIS FER NAN DES / 
MARIA BAN DEI RA DE MELO

1977
Pre si den te - ALDO ME DEI ROS

Vice-Presidente - LIN DAL VA TOR QUA TO FER NAN DES
Co le gia do de Con se lhei ros: JOSÉ BOR GES MON TE NE GRO 

(cor re ge dor) / OSCAR NO GUEI RA FER NAN DES (pre si den te
da 1ª Câ ma ra) / JOSÉ PE TRO NI LO FER NAN DES (pre si den te

da 2ª Câ ma ra) / MA NOEL DE ME DEI ROS BRITO /
 JOSÉ VI NÍ CIUS DAN TAS

Au di to res: AÉCIO AU GUS TO EME REN CIA NO / TI CIA NO DUAR-
TE / RAI MUN DO TOR QUA TO DE FI GUEI RÊ DO

Ad mi nis tra ção do Tri bu nal
Di re tor Geral: SE VE RI NO LOPES DE OLI VEI RA. Con sul tor 

Ju rí di co: FRAN CIS CO CA NIN DÉ AQUI NO DE AN DRA DE. Di re tor 
Secretário-Chefe de Ga bi ne te: MAU RÍ CIO RI BEI RO DAN TAS. Di re tor 

de Ser vi ços Au xi lia res: RE GI NA COELI CA VAL CAN TE LEMOS. 
Di re tor da DAD: DO MI CI NA DA NÓ BRE GA LEI TÃO. Di re to ra de 
As sun tos Mu ni ci pais: MARIA DE LOUR DES ME DEI ROS DE AZE-

VE DO. Di re tor de Ex pe dien te: JOÃO BA TIS TA XA VIER. 
Di re to ra da Di vi são de Pes soal e Ma te rial: DULCE LEI TÃO GUR GEL. 
Di re to ra da Di vi são de To ma da de Con tas: MARIA AMÉ LIA CAR NEI-

RO CA VAL CAN TE. Di re to ra da Di vi são de Fis ca li za ção 
Fi nan cei ra e Or ça men tá ria: GIL BER TA AZE VE DO DE AQUI NO. 

DAI: IVA NI ZE COR REIA DE CAS TRO.
Mi nis té rio Pú bli co junto ao Tri bu nal de Con tas do Es ta do

MÚCIO VILAR RI BEI RO DAN TAS (pro cu ra dor geral) / FRAN CI SO 
DE ASSIS DAN TAS BAR RE TO / EDGAR SMITH FILHO / FRAN-

CIS CO DE ASSIS FER NAN DES / CAR LOS RO BER TO DE MI-
RAN DA GOMES / MARIA BAN DEI RA DE MELO

1978
Pre si den te - LIN DAL VA TOR QUA TO FER NAN DES

Vice-Presidente - ALDO ME DEI ROS
Co le gia do de Con se lhei ros: MA NOEL DE ME DEI ROS BRITO 

(pre si den te da 1ª Câ ma ra) / OSCAR NO GUEI RA FER NAN DES 
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(pre si den te da 2ª Câ ma ra) / JOSÉ BOR GES MON TE NE GRO
(cor re ge dor) / JOSÉ PE TRO NI LO FER NAN DES 

 JOSÉ VI NÍ CIO DAN TAS
Au di to res: AÉCIO AU GUS TO EME REN CIA NO / TI CIA NO DUAR-

TE / RAI MUN DO TOR QUA TO DE FI GUEI RÊ DO
Ad mi nis tra ção do Tri bu nal

Di re tor Geral: SE VE RI NO LOPES DE OLI VEI RA. Con sul tor
 Ju rí di co: FRAN CIS CO CA NIN DÉ AQUI NO DE AN DRA DE. 

Di re tor Se cre tá rio: LU ZAR DO FER NAN DES MON TEI RO. Chefe 
de Ga bi ne te: MAU RÍ CIO RI BEI RO DAN TAS / DULCE LEI TÃO 

GUR GEL. Di re tor de Ser vi ços Au xi lia res: RE GI NA COELI 
CA VAL CAN TE LEMOS. Di re tor da DAD: DO MI CI NA DA 

NÓ BRE GA LEI TÃO. Di re to ra de As sun tos Mu ni ci pais:
MARIA DAS GRA ÇAS PE REI RA. Di re tor de Ex pe dien te: JOÃO 
BA TIS TA XA VIER / CAR LOS LUIZ GUI MA RÃES. Di re to ra da 

Di vi são de Pes soal e Ma te rial: DULCE LEI TÃO GUR GEL. Di re to ra da 
Di vi são de To ma da de Con tas: MARIA AMÉ LIA CAR NEI RO 

CA VAL CAN TE. Di re to ra da Di vi são de Fis ca li za ção Fi nan cei ra e 
Or ça men tá ria: GIL BER TA AZE VE DO DE AQUI NO. 

DAI: IVA NI ZE COR REIA DE CAS TRO.
Mi nis té rio Pú bli co junto ao Tri bu nal de Con tas do Es ta do

MÚCIO VILAR RI BEI RO DAN TAS (pro cu ra dor geral) / EDGAR 
SMITH FILHO / FRAN CIS CO DE ASSIS DAN TAS BAR RE TO / 

CAR LOS RO BER TO DE MI RAN DA GOMES

Biê nio 1979/1980
Pre si den te: JOSÉ PE TRO NI LO FER NAN DES

Vice-Presidente: JOSÉ VI NÍ CIO DAN TAS
Co le gia do de Con se lhei ros: JOSÉ BOR GES MON TE NE GRO 

(cor re ge dor) / MA NOEL DE ME DEI ROS BRITO (pre si den te da 
1ª Câ ma ra) / LIN DAL VA TOR QUA TO FER NAN DES (pre si den te 
da 2ª Câ ma ra) / ALDO ME DEI ROS / JOSÉ GOBAT ALVES /
GE NI BAL DO BAR ROS / ULIS SES BE ZER RA PO TI GUAR / 

OSCAR NO GUEI RA FER NAN DES
Au di to res: GE TÚ LIO ALVES DA NÓ BRE GA / 

AÉCIO AU GUS TO EME REN CIA NO /
TI CIA NO DUAR TE / RAI MUN DO TOR QUA TO DE 
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FI GUEI RÊ DO / JOSÉ SAN DER SON DEO DA TO
FER NAN DES DE NE GREI ROS

Ad mi nis tra ção do Tri bu nal
Di re tor Geral: SE VE RI NO LOPES DE OLI VEI RA. Con sul tor 

Ju rí di co: FRAN CIS CO CA NIN DÉ AQUI NO DE AN DRA DE. Di re tor 
Se cre tá rio: MAU RÍ CIO FER NAN DES CHA VES. Chefe de Ga bi ne te: 

LU ZAR DO FER NAN DES MON TEI RO. Di re tor de Ser vi ços 
Au xi lia res: MARIA AMÉ LIA CAR NEI RO CA VAL CAN TI / RE GI NA 
COELI CA VAL CAN TE LEMOS. Di re tor da DAD: DO MI CI NA DA 

NÓ BRE GA LEI TÃO.  Di re to ra de As sun tos Mu ni ci pais: MARIA DAS 
GRA ÇAS PE REI RA. Di re tor de ex pe dien te: JOÃO BA TIS TA XA VIER. 

Di re to ra da Di vi são de Pes soal e Ma te rial: DULCE LEI TÃO 
CAM BOIM.  Di re to ra da Di vi são de To ma da de Con tas: EU LÁ LIA 

FER NAN DES CHA VES / RE GI NA COELI CA VAL CAN TE LEMOS. 
Di re to ra da Di vi são de Fis ca li za ção Fi nan cei ra e Or ça men tá ria: GIL-

BER TA AZE VE DO DE AQUI NO.
DAÍ: IVA NI ZE COR REIA DE CAS TRO / 

MARIA HIL DET TE DE AN DRA DE RE BOU ÇAS
 Mi nis té rio Pú bli co junto ao Tri bu nal de Con tas do Es ta do

MÚCIO VILAR RI BEI RO DAN TAS (pro cu ra dor geral) / FRAN CIS-
CO DE ASSIS DAN TAS BAR RE TO / EDGAR SMITH FILHO / 

FRAN CIS CO DE ASSIS FER NAN DES / CAR LOS RO BER TO DE 
MI RAN DA GOMES / MARIA BAN DEI RA DE MELO

1981/1982
Pre si den te - ULIS SES BE ZER RA PO TI GUAR

Vice-Presidente - LIN DAL VA TOR QUA TO FER NAN DES
Co le gia do de Con se lhei ros: JOSÉ PE TRO NI LO FER NAN DES

 (pre si den te da 1ª Câ ma ra) / JOSÉ GOBAT ALVES (pre si den te da 2ª 
Câ ma ra) / JOSÉ BOR GES MON TE NE GRO (cor re ge dor) / 

OSCAR NO GUEI RA FER NAN DES / GE NI BAL DO BAR ROS
Au di to res: GE TÚ LIO ALVES DA NÓ BRE GA / AÉCIO AU GUS TO 

EME REN CIA NO / TI CIA NO DUAR TE / JOSÉ SAN DER SON 
DEO DA TO FER NAN DES DE NE GREI ROS /
RAI MUN DO TOR QUA TO DE FI GUE RE DO

Ad mi nis tra ção do Tri bu nal
Di re tor Geral: SE VE RI NO LOPES DE OLI VEI RA / MAU RÍ CIO 
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RI BEI RO DAN TAS.
Di re tor Se cre tá rio: MAU RÍ CIO RI BEI RO DAN TAS. Chefe

de Ga bi ne te: LU ZAR DO FER NAN DES MON TEI RO.  Di re tor de 
Ser vi ços Au xi lia res: RE GI NA COELI CA VAL CAN TE LEMOS. 

Di re tor da DAD: DO MI CI NA DA NÓ BRE GA LEI TÃO.
Di re to ra de As sun tos Mu ni ci pais: MARIA DAS GRA ÇAS PE REI RA.  

Di re tor de ex pe dien te: JOÃO BA TIS TA XA VIER /
 MARIA DE LOUR DES

ME DEI ROS AZE VE DO. Di re to ra da Di vi são de Pes soal e Ma te rial: 
DULCE LEI TÃO CAM BOIM / AL BA NI ZE NÔGA DE FRAN ÇA 

LEI TÃO. Di re to ra da Di vi são de To ma da de Con tas: EU LÁ LIA 
FER NAN DES CHA VES COSTA. Di re to ra da Di vi são de Fis ca li za ção 
Fi nan cei ra e Or ça men tá ria: GIL BER TA AZE VE DO DE AQUI NO. 

DAI: MARIA HIL DE TE DE AN DRA DE RE BOU ÇAS
Mi nis té rio Pú bli co junto ao Tri bu nal de Con tas do Es ta do
MÚCIO VILAR RI BEI RO DAN TAS (pro cu ra dor geral) / 

FRAN CIS CO DE ASSIS DAN TAS BAR RE TO / EDGAR SMITH 
FILHO / FRAN CIS CO DE ASSIS FER NAN DES / MARIA

 BAN DEI RA DE MELO / CAR LOS RO BER TO DE 
MI RAN DA GOMES

1983/1984
Pre si den te - GE NI BAL DO BAR ROS

Vice-Presidente - OSCAR NO GUEI RA FER NAN DES
Co le gia do de Con se lhei ros: JOSÉ BOR GES MON TE NE GRO 

(pre si den te da 1ª Câ ma ra) / JOSÉ PE TRO NI LO FER NAN DES
 (pre si den te da 2ª Câ ma ra) / JOSÉ GOBAT ALVES (corregedor) / LIN-
DAL VA TOR QUA TO FER NAN DES / PAULO GON ÇAL VES DE 

ME DEI ROS / AL CI MAR TOR QUA TO DE AL MEI DA
Au di to res: GE TÚ LIO ALVES DA NÓ BRE GA / RAI MUN DO TOR-

QUA TO DE FI GUEI RÊ DO / JOSÉ SAN DER SON DEO DA TO 
FER NAN DES DE NE GREI ROS / AÉCIO 

AU GUS TO EME REN CIA NO
Ad mi nis tra ção do Tri bu nal

Con sul tor Ju rí di co: JOA NI LO DE PAULA RÊGO / FRAN CIS CO 
CA NIN DÉ AQUI NO DE AN DRA DE. Di re tor Se cre tá rio: 

DO MI CI NA DA NÓ BRE GA LEI TÃO / ELI ZA BE TE
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GOMES DE LIMA. Chefe de Ga bi ne te: LU ZAR DO FER NAN DES 
MON TEI RO / MARCO AN TÔ NIO DE MO RAES REGO

MON TE NE GRO. Di re tor da Di vi são de Ser vi ços Au xi lia res: RE GI NA 
COELI CA VAL CAN TE LEMOS. Di re tor da DAD: DO MI CI NA DA 

NÓ BRE GA LEI TÃO / GIL BER TA AZE VE DO DE AQUI NO. 
Di re to ra de As sun tos Mu ni ci pais: MARIA DAS GRA ÇAS PE REI RA. 

Di re tor de Ex pe dien te: MARIA DE LOUR DES ME DEI ROS 
AZE VE DO. Di re to ra da Di vi são de Pes soal e Ma te rial: EL BA NI SE 

NÔGA DE FRAN ÇA LEI TÃO / MARIA LAURA GUR GEL. 
Di re to ra da Di vi são de To ma da de Con tas: EU LÁ LIA FER NAN DES 

CHA VES COSTA. Di re to ra da Di vi são de Fis ca li za ção
 Fi nan cei ra e Or ça men tá ria: GIL BER TA AZE VE DO DE

AQUI NO / MARIA JOSÉ DE MEN DON ÇA
Mi nis té rio Pú bli co junto ao Tri bu nal de Con tas do Es ta do

FRAN CIS CO DE ASSIS FER NAN DES (pro cu ra dor geral do 
Mi nis té rio Pú bli co Es pe cial) / CAR LOS RO BER TO DE MI RAN DA 

GOMES (pro cu ra dor) / MARIA BAN DEI RA DE MELO (pro cu ra dor) 
/ FRAN CIS CO DE ASSIS DAN TAS BAR RE TO (pro cu ra dor)

EDGAR SMITH FILHO (pro cu ra dor)

1985/1986
Pre si den te - AL CI MAR TOR QUA TO DE AL MEI DA
Vice-Presidente - JOSÉ PE TRO NI LO FER NAN DES

Co le gia do de Con se lhei ros: JOSÉ BOR GES MON TE NE GRO 
(Pre si den te 1ª Câ ma ra) / PAULO GON ÇAL VES DE ME DEI ROS 
(Pre si den te da 2ª Câ ma ra) / OSCAR NO GUEI RA FER NAN DES 
(cor re ge dor) / VAU BAN BE ZER RA DE FARIA / JOSÉ GOBAT 

ALVES Au di to res: GE TÚ LIO ALVES DA NÓ BRE GA / 
RAI MUN DO TOR QUA TO DE FI GUEI RÊ DO / AÉCIO AU GUS TO 
EME REN CIA NO / JOSÉ SAN DER SON DEO DA TO FER NAN DES 
DE NE GREI ROS / MARIA ADÉ LIA AR RU DA SALES DE SOUZA

Ad mi nis tra ção do Tri bu nal
Di re tor Se cre tá rio: ELI ZA BE TE GOMES DE LIMA. Chefe de 

Ga bi ne te: MARCO AN TÔ NIO DE MO RAES RÊGO MON TE NE-
GRO / RE GI NA COELI CA VAL CAN TI LEMOS. Di re tor da Di vi são 
de Ser vi ços Au xi lia res: RE GI NA COELI CA VAL CAN TE LEMOS / 

EL BA NI SE NOGA DE FRAN ÇA LEI TÃO.
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Di re tor Geral: SE VE RI NO LOPES DE OLI VEI RA. Di re tor da DAD: 
GIL BER TA AZE VE DO DE AQUI NO / TÂNIA MARIA DE ME-

DEI ROS BE ZER RA. MARIA DAS GRA ÇAS PE REI RA / 
MI RACY FER NAN DES DE MELO. Di re tor de As sun tos Mu ni ci pais: 

MARCO AN TÔ NIO DE MO RAES RÊGO MON TE NE GRO.  
Di re tor da DAI: MARIA ALIE TE DIAS DE MES QUI TA / MARCO 
AN TÔ NIO DE MO RAES RÊGO MON TE NE GRO / FRAN CIS CO 

DAS CHA GAS RÊGO. Di re tor de Ex pe dien te: MARIA DE LOUR DES 
ME DEI ROS AZE VE DO / MAR GA RI DA MARIA BE ZER RA TU RÍ-
BIO. Di re to ra da Di vi são de Pes soal e Ma te rial: EL BA NI SE NÔGA DE 
FRAN ÇA LEI TÃO / MAR GA RI DA MARIA BE ZER RA TU RÍ BIO / 

ES CO LÁS TI CA ARAÚ JO DE ME DEI ROS. Di re to ra da Di vi são de 
To ma da de Con tas: EU LÁ LIA FER NAN DES CHA VES COSTA. Di re-

to ra da Di vi são de Fis ca li za ção Fi nan cei ra e Or ça men tá ria: MARIA 
JOSÉ DE ME DEI ROS DE OLI VEI RA

Mi nis té rio Pú bli co junto ao Tri bu nal de Con tas do Es ta do
FRAN CIS CO DE ASSIS FER NAN DES (pro cu ra dor geral do 

Mi nis té rio Pú bli co Es pe cial) / MARIA BAN DEI RA DE MELLO / 
FRAN CIS CO DE ASSIS DAN TAS BAR RE TO

1987/1988
Pre si den te - AL CI MAR TOR QUA TO DE AL MEI DA

Vice-Presidente - JOSÉ GOBAT ALVES
Co le gia do de Con se lhei ros: JOSÉ BOR GES MON TE NE GRO 

(pre si den te da 1ª Câ ma ra) / PAULO GON ÇAL VES DE ME DEI ROS 
(pre si den te da 2ª Câ ma ra) / OSCAR NO GUEI RA FER NAN DES 
(cor re ge dor) / JOSÉ PE TRO NI LO FER NAN DES / VAU BAN 

BE ZER RA DE FARIA / HA ROL DO DE SÁ BE ZER RA / GE TÚ-
LIO ALVES DA NÓ BRE GA / NÉLIO SIL VEI RA DIAS /JOSÉ 

FER NAN DES DE QUEI ROZ
Au di to res: JOSÉ SAN DER SON DEO DA TO FER NAN DES DE NE-
GREI ROS / MARIA ADÉ LIA DE AR RU DA SALES SOUZA / RAI-

MUN DO TOR QUA TO DE FI GUEI RÊ DO /AÉCIO AU GUS TO 
EME REN CIA NO / MARCO AN TÔ NIO DE MO RAES RÊGO 

MON TE NE GRO / CLÁU DIO JOSÉ FREI RE EME REN CIA NO
Ad mi nis tra ção do Tri bu nal

Di re tor Geral: TÂNIA MARIA DE ME DEI ROS BE ZER RA. Con sul tor 
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Geral: FRAN CIS CO DE ASSIS FER NAN DES. Di re tor Se cre tá rio: ELI-
ZA BE TE GOMES DE LIMA / MARCO DE AL MEI DA EME REN-

CIA NO. Chefe de Ga bi ne te: RE GI NA COELI
CA VAL CAN TE LEMOS. Di re tor da Di vi são de To ma da de Con tas: EU-

LÁ LIA FER NAN DES CHA VES COSTA. Di re tor da 1ª Câ ma ra: 
MARIA DAS GRA ÇAS PE REI RA. Di re tor da DAD: TÂNIA MARIA 
DE ME DEI ROS / ISA MARIA DE AMO RIM GAR CIA. Di re to ra de 

Con tas Mu ni ci pais: MARIA DAS GRA ÇAS PE REI RA / TE RE ZI NHA 
FER NAN DES DE ME DEI ROS. Di re tor da DAI / Di re tor da 2ª.

Câ ma ra: FRAN CIS CO DAS CHA GAS RÊGO. Di re tor de Ex pe dien te: 
MAR GA RI DA MARIA BE ZER RA TU RÍ BIO. Di re tor da Di vi são de 

Ser vi ços Au xi lia res: EL BA NI SE NÔGA DE FRAN ÇA LEI TÃO.
Di re to ra da Di vi são de Pes soal e Ma te rial: ES CO LÁS TI CA ARAÚ JO 
DE ME DEI ROS / TA RE JA CHRIS TI NA SEA BRA DE FREI TAS 

ME DEI ROS. Di re to ra da Di vi são de Fis ca li za ção Fi nan cei ra e
Or ça men tá ria: MARIA JOSÉ MEN DON ÇA DE OLI VEI RA /

 ES CO LÁS TI CA ARAÚ JO DE ME DEI ROS
Mi nis té rio Pú bli co junto ao Tri bu nal de Con tas do Es ta do

MÚCIO VILAR RI BEI RO (pro cu ra dor geral do Mi nis té rio Pú bli co 
Es pe cial) / FRAN CIS CO DE ASSIS FER NAN DES / CAR LOS RO-

BER TO DE MI RAN DA GOMES / MARIA BAN DEI RA DE MELO 
/ EDGAR SMITH FILHO / FRAN CIS CO

DE ASSIS DAN TAS BAR RE TO

1989/1990
Pre si den te - AL CI MAR TOR QUA TO DE AL MEI DA

Vice-Presidente - JOSÉ GOBAT ALVES
Co le gia do de Con se lhei ros: JOSÉ FER NAN DES DE QUEI ROZ 
(pre si den te da 1ª Câ ma ra) /GE TÚ LIO ALVES DA NÓ BRE GA 

(pre si den te da 2ª Câ ma ra) / PAULO GON ÇAL VES DE ME DEI ROS 
(cor re ge dor) / HA ROL DO DE SÁ BE ZER RA / NÉLIO SIL VEI RA 

DIAS  Au di to res: MARIA ADÉ LIA AR RU DA SALES SOUZA / 
CLÁU DIO JOSÉ FREI RE EME REN CIA NO / AÉCIO AU GUS TO 

EME REN CIA NO / RAI MUN DO TOR QUA TO DE FI GUEI RÊ DO / 
MARCO AN TÔ NIO DE MO RAES RÊGO MON TE NE GRO

Ad mi nis tra ção do Tri bu nal
Con sul tor Geral: KÍVIA CUNHA PE REI RA PINTO. Di re tor Geral da 
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Se cre ta ria: TÂNIA MARIA DE ME DEI ROS BE ZER RA / ÂN GE LO 
JOSÉ VA RE LA / FRAN CIS CO DAS CHA GAS RÊGO / MARCO DE 

AL MEI DA EME REN CIA NO. Chefe de Ga bi ne te: RE GI NA COELI 
CA VAL CAN TE LEMOS. Di re to ra da Di vi são de Pes soal e Ma te rial: 

TA RE JA CHRIS TI NA SEA BRA DE FREI TAS ME DEI ROS. Di re to ra 
de Ser vi ços Au xi lia res: MARIA VI LANY PI NHEI RO DE ARAÚ JO. 
Di re to ra da DAD: ISA MARIA DE AMO RIM GAR CIA. Di re tor da 
DAI: FRAN CIS CO DAS CHA GAS RÊGO / TÂNIA MARIA DE 

ME DEI ROS BE ZER RA. Di re tor da Pri mei ra Câ ma ra: HUM BER TO 
DE ARA GÃO MEN DES NETO. Di re tor de Ex pe dien te: MAR GA RI-
DA MARIA BE ZER RA TU RÍ BIO. Di re to ra da Di vi são de To ma da de 

Con tas: EU LÁ LIA FER NAN DES CHA VES COSTA /MA NOEL 
DAN TAS SO BRI NHO. Di re to ra da Di vi são de Fis ca li za ção Fi nan cei ra

e Or ça men tá ria: ES CO LÁS TI CA ARAÚ JO DE ME DEI ROS.
Di re tor Geral: FRAN CIS CO DAS CHA GAS RÊGO

Mi nis té rio Pú bli co junto ao Tri bu nal de Con tas do Es ta do
MÚCIO VILAR RI BEI RO DAN TAS (pro cu ra dor geral do Mi nis té rio 
Pú bli co Es pe cial) / CAR LOS RO BER TO DE MI RAN DA GOMES / 
FRAN CIS CO DE ASSIS FER NAN DES / MARIA BAN DEI RA DE 

MELO / FRAN CIS CO DE ASSIS DAN TAS BAR RE TO /
EDGAR SMITH FILHO

1991/1992
Pre si den te - AL CI MAR TOR QUA TO DE AL MEI DA

Vice-Presidente - JOSÉ GOBAT ALVES
Co le gia do de Con se lhei ros: JOSÉ FER NAN DES DE

QUEI ROZ (pre si den te da 1ª Câ ma ra)
GE TÚ LIO ALVES DA NÓ BRE GA (pre si den te da 2ª Câ ma ra) / 

PAULO GON ÇAL VES DE ME DEI ROS (cor re ge dor) / HA ROL DO 
DE SÁ BE ZER RA / NÉLIO SIL VEI RA DIAS / AN TÔ NIO

SE VE RIA NO DA CÂ MA RA FILHO
Au di to res: AÉCIO AU GUS TO EME REN CIA NO / MARIA ADÉ LIA 

DE AR RU DA SALES SOUZA / CLÁU DIO JOSÉ FREI RE EME-
REN CIA NO / RAI MUN DO TOR QUA TO DE FI GUEI RE DO/ 

MARCO AN TO NIO DE MO RAES RÊGO MON TE NE GRO
Ad mi nis tra ção do Tri bu nal

Con sul tor Geral: CLÁU DIO DAN TAS MA RI NHO. Di re tor Se cre tá rio: 
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SÉR GIO EDUAR DO BE ZER RA TEO DO RO. Chefe de Ga bi ne te: 
RE GI NA COELI CA VAL CAN TE LEMOS. Di re tor Geral: 

MARCO DE AL MEI DA EME REN CIA NO.
Di re tor da Di vi são de To ma da de Con tas: MA NOEL DAN TAS 

SO BRI NHO. Di re tor - DAD: ISA MARIA DE AMO RIM GAR CIA. 
Di re tor DA DAM: HUM BER TO DE ARA GÃO MEN DES NETO. 

Di re tor - DAI: TÂNIA MARIA DE ME DEI ROS BE ZER RA. Di re tor 
da Di vi são de Ex pe dien te: MAR GA RI DA MARIA BE ZER RA. Di re to ra 
de Ser vi ços Au xi lia res: MARIA VI LANY PI NHEI RO DE ARAÚ JO / 

KÍVIA CUNHA PE REI RA CUNHA PE REI RA PINTO. Di re to ra
da Di vi são de Pes soal e Ma te rial: TA RE JA CRIS TI NA SEA BRA
DE FREI TAS ME DEI ROS. Di re to ra da Di vi são de Fis ca li za ção

 Fi nan cei ra e Or ça men tá ria: ES CO LÁS TI CA ARAÚ JO
DE ME DEI ROS.  Di re to ra de As sun tos Au xi lia res: KÍVIA CUNHA 

PE REI RA PINTO. Mi nis té rio Pú bli co junto ao Tri bu nal de Con tas do 
Es ta do EDGAR SMITH FILHO (pro cu ra dor geral do Mi nis té rio Pú bli-

co Es pe cial) / FRAN CIS CO DE ASSIS FER NAN DES /
MARIA BAN DEI RA DE MELO / FRAN CIS CO DE

ASSIS DAN TAS BAR RE TO

1993/1994
Pre si den te - HA ROL DO DE SÁ BE ZER RA
Vice-Presidente - NÉLIO SIL VEI RA DIAS

Co le gia do de Con se lhei ros: JOSÉ FER NAN DES DE QUEI ROZ (pre si-
den te da 1ª Câ ma ra) GE TÚ LIO ALVES DA NÓ BRE GA (pre si den te

da 2ª Câ ma ra) / AL CI MAR TOR QUA TO DE AL MEI DA (cor re ge dor) 
/ AN TÔ NIO SE VE RIA NO DA CÂ MA RA FILHO /

JOSÉ GOBAT ALVES Au di to res: MARIA ADÉ LIA DE AR RU DA 
SALES SOUZA / AÉCIO AU GUS TO EME REN CIA NO /

RAI MUN DO TOR QUA TO DE FI GUEI RÊ DO / CLÁU DIO JOSÉ 
FREI RE EME REN CIA NO / MARCO AN TÔ NIO DE

MO RAES RÊGO MON TE NE GRO
Ad mi nis tra ção do Tri bu nal

Con sul tor Geral: KE RU BI NO PRO CÓ PIO LÉLIO DE MOURA. 
Se cre tá rio Geral/ Di re tor de Ser vi ços Au xi lia res: WALDA FÉLIX DA 
SILVA SOUZA. Chefe de Ga bi ne te: MARCO DE AL MEI DA EME-

REN CIA NO. Di re tor da Di vi são de To ma da de Con tas:
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RO MIL DO VILAR RI BEI RO DAN TAS JÚ NIOR. Di re tor - DAD: ISA 
MARIA DE AMO RIM GAR CIA. Di re tor da DAM: HUM BER TO
DE ARA GÃO MEN DES NETO.  Di re tor - DAI: TÂNIA MARIA 

ME DEI ROS BE ZER RA. Di re tor de Ser vi ços Ge rais:
JORGE HEN RI QUE LU CIA NO DE ZE VE DO.  Di re to ra Geral: ISA 

MARIA DE AMO RIM GAR CIA.  Di re to ra da Di vi são de Pes soal e 
Ma te rial: KÍVIA CUNHA PE REI RA PINTO DE AZE VE DO.  Di re tor 
da Di vi são de Ex pe dien te: MAR GA RI DA MARIA BE ZER RA TU RÍ-

BIO / MAYRA GOMES DE ME DEI ROS GAL VÃO PE REI RA.  
Di re tor da Di vi são de Fis ca li za ção Fi nan cei ra e Or ça men tá ria: MARIA 

DE LOUR DES GA DE LHA SIMAS RI BEI RO DAN TAS.
Mi nis té rio Pú bli co junto ao Tri bu nal de Con tas do Es ta do

EDGAR SMITH FILHO (pro cu ra dor geral do Mi nis té rio Pú bli co Es pe-
cial) / FRAN CIS CO DE ASSIS FER NAN DES / MARIA BAN DEI RA 

DE MELO / FRAN CIS CO DE ASSIS DAN TAS BAR RE TO

1995/1996
Pre si den te - NÉLIO SIL VEI RA DIAS

Vice-Presidente - JOSÉ FER NAN DES DE QUEI ROZ
Co le gia do de Con se lhei ros: TAR CÍ SIO COSTA (pre si den te da 1ª 

Câ ma ra) / AN TO NIO SE VE RIA NO DA CÂ MA RA FILHO 
(pre si den te da 2ª Câ ma ra) / HA ROL DO DE SÁ BE ZER RA 
(cor re ge dor) / AL CI MAR TOR QUA TO DE AL MEI DA / 

GE TÚ LIO ALVES DA NÓ BRE GA
Au di to res: AÉCIO AU GUS TO EME REN CIA NO / CLÁU DIO JOSÉ 

FREI RE EME REN CIA NO / MARCO AN TÔ NIO DE MO RAES 
RÊGO MON TE NE GRO / RAI MUN DO TOR QUA TO DE FI GUEI-

RÊ DO / MARIA ADÉ LIA DE AR RU DA SALES SOUZA 
Ad mi nis tra ção do Tri bu nal

Con sul tor Geral: KE RU BI NO PRO CÓ PIO LÉLIO DE MOURA. 
Se cre tá rio Geral: CAR LOS EDUAR DO JALES COSTA. Chefe de 

Ga bi ne te: SÍL VIO RO BER TO PRO CÓ PIO. Di re tor de Ser vi ços - DAS: 
JORGE HEN RI QUE LU CIA NO DE AZE VE DO.  Di re tor da Di vi são 

de Fis ca li za ção Fi nan cei ra e Or ça men tá ria: MARCO DE AL MEI DA 
EME REN CIA NO. Di re tor - DAD: RO MIL DO VILAR RI BEI RO 
DAN TAS JÚ NIOR. Di re tor - DAM: HUM BER TO DE ARA GÃO 

MEN DES NETO.  Di re tor - DAI:
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WALDA FÉLIX DA SILVA SOUZA.  Di re tor da Di vi são de Pes soal e 
Ma te rial: KÍVIA CUNHA PE REI RA PINTO DE AZE VE DO.  Di re tor 

de ex pe dien te - DE: MAÍRA GOMES DE ME DEI ROS GAL VÃO 
PE REI RA.  Di re tor da Di vi são de Fis ca li za ção Fi nan cei ra e
Or ça men tá ria: MARCO DE AL MEI DA EME REN CIA NO.
Mi nis té rio Pú bli co junto ao Tri bu nal de Con tas do Es ta do

EDGAR SMITH FILHO (pro cu ra dor geral do Mi nis té rio Pú bli co Es pe-
cial) / FRAN CIS CO DE ASSIS FER NAN DES / MARIA BAN DEI RA 

DE MELO / FRAN CIS CO DE ASSIS DAN TAS BAR RE TO

1997/1998
Pre si den te - AN TÔ NIO SE VE RIA NO DA CÂ MA RA FILHO

Vice-Presidente - HA ROL DO DE SÁ BE ZER RA
Co le gia do de Con se lhei ros: NÉLIO SIL VEI RA DIAS (cor re ge dor) / 
AL CI MAR TOR QUA TO DE AL MEI DA (pre si den te da 1ª Câ ma ra) / 

TAR CÍ SIO COSTA (pre si den te da 2ª Câ ma ra) / GE TÚ LIO ALVES DA 
NÓ BRE GA Au di to res: MARCO AN TO NIO DE MO RAES RÊGO 

MON TE NE GRO / CLÁU DIO JOSÉ FREI RE 
EME REN CIA NO / RAI MUN DO TOR QUA TO DE FI GUE RÊ DO / 

AÉCIO AU GUS TO EME REN CIA NO / MARIA ADÉ LIA 
DE AR RU DA SALES SOUZA

Ad mi nis tra ção do Tri bu nal
Con sul tor Geral: JALES COSTA. Se cre tá rio Geral: WALDA FÉLIX DA 

SILVA SOUZA.  Chefe de Ga bi ne te: MA NOEL CAR LOS BAIÃO.  
Di re tor - ICE: JOÃO EDUAR DO COR TÊS. Di re tor - DAD: MAR GA-
RETH NÓ BRE GA PE REI RA DE MA CÊ DO. Di re tor - DAM: SIL VIO 

RO BER TO PRO CÓ PIO. Di re tor - DAI: FRAN CIS CO DE ASSIS 
ROCHA CA VAL CAN TI. Di re to ra da Te sou ra ria: 

MAR CIA DE SÁ LEI TÃO GAL VÃO.
Se cre tá ria das Ses sões: SÍL VIA LIND SAY PES SOA DE ASSIS. Di re to ra 

da Di vi são de Pes soal e Ma te rial: KÍVIA CUNHA PE REI RA PINTO 
DE AZE VE DO. Di re tor de Ser vi ços Au xi lia res: JORGE HEN RI QUE 

LU CIA NO DE AZE VE DO
Mi nis té rio Pú bli co junto ao Tri bu nal de Con tas do Es ta do

EDGAR SMITH FILHO (pro cu ra dor geral do Mi nis té rio Pú bli co Es pe-
cial) / FRAN CIS CO DE ASSIS FER NAN DES / MARIA BAN DEI RA 

DE MELO / FRAN CIS CO DE ASSIS DAN TAS BAR RE TO
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1999/2000
Pre si den te - JOSÉ FER NAN DES DE QUEI ROZ

Vice-Presidente - GE TÚ LIO ALVES DA NÓ BRE GA
Co le gia do de Con se lhei ros: HA ROL DO DE SÁ BE ZER RA (pre si den te 
da 1ª Câ ma ra) / NÉLIO SIL VEI RA DIAS (pre si den te da 2ª Câ ma ra) / 
AN TÔ NIO SE VE RIA NO DA CÂ MA RA FILHO (cor re ge dor) / AL-

CI MAR TOR QUA TO DE AL MEI DA / TAR CÍ SIO COSTA / PAULO 
RO BER TO CHA VES Au di to res: AÉCIO AU GUS TO EME REN CIA-
NO / MARIA ADÉ LIA DE AR RU DA SALES SOUZA / MARCO 
AN TÔ NIO DE MO RAES RÊGO MON TE NE GRO / CLÁU DIO 

JOSÉ FREI RE EME REN CIA NO
Ad mi nis tra ção do Tri bu nal

Se cre tá rio Geral: WEL LING TON MO REI RA DE AZE VE DO. 
Con sul tor Geral:CAR LOS THOMP SON COSTA FER NAN DES. 

Chefe de Ga bi ne te: CAR LOS EU GÊ NIO PE REI RA DE OLI VEI RA. 
Di re tor - DAG: MAR GA RETH CRIS TI NA CA VAL CAN TI BERTO 
DUAR TE. Di re tor - ICE: HUM BER TO DE ARA GÃO MEN DES 
NETO. Di re tor - DAD: RO MIL DO VIL LAR RI BEI RO DAN TAS 

JÚ NIOR. Di re tor - DAP: KÍVIA CUNHA PE REI RA PINTO. 
Di re to ra - DAM: LÚCIA AL MI RA DE ME DEI ROS CHA CON. Di re-

tor - DAI: WALDA FÉLIX DA SILVA SOUZA. Di re tor - 
DAE: JOÃO LA CER DA DE LIMA. Coor de na dor de

Co mu ni ca ção: JOÃO BA TIS TA MA CHA DO.
Se cre tá ria das Ses sões: ISA MARIA DE AMO RIM GAR CIA.
Di re tor de Ex pe dien te: MAYRA GOMES DE ME DEI ROS

GAL VÃO PE REI RA.
Mi nis té rio Pú bli co junto ao Tri bu nal de Con tas do Es ta do

EDGAR SMITH FILHO (pro cu ra dor geral do Mi nis té rio Pú bli co Es pe-
cial) / FRAN CIS CO DE ASSIS FER NAN DES / MARIA

BAN DEI RA DE MELO / FRAN CIS CO DE
ASSIS DANTAS  BAR RE TO

2001/2002
Pre si den te - GE TÚ LIO ALVES DA NÓ BRE GA

Vice-Presidente - TAR CÍ SIO COSTA
Co le gia do de Con se lhei ros: AL CI MAR TOR QUA TO DE AL MEI DA 
(pre si den te da 1ª Câ ma ra) / PAULO RO BER TO CHA VES ALVES 
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(pre si den te da 2ª Câ ma ra) / JOSÉ FER NAN DES DE QUEI ROZ (cor-
re ge dor) / HA ROL DO DE SÁ BE ZER RA / VA LÉ RIO

AL FRE DO MES QUI TA / RE NA TO COSTA DIAS
Au di to res: AÉCIO AU GUS TO EME REN CIA NO / MARIA

ADÉ LIA DE AR RU DA SALES SOUZA / MARCO AN TÔ NIO
DE MO RAES REGO MON TE NE GRO /

CLÁU DIO JOSÉ FREI RE EME REN CIA NO
Ad mi nis tra ção do Tri bu nal

Con sul tor Geral: JOSÉ DA NIEL DINIZ. Se cre tá rio Geral: GUS TA VO 
DIAS DA SILVA NETO. Chefe de Ga bi ne te: JOÃO URU RAHY 

NUNES DO NAS CI MEN TO. Di re tor - DAG: MAR GA RETH CRIS-
TI NA CA VAL CAN TI BERTO DUAR TE. Di re tor - ICE: WEL LING-
TON MO REI RA DE AZE VE DO. Di re tor - DAD: RO MIL DO VIL-

LAR RI BEI RO DAN TAS JÚ NIOR. Di re to ra - DAM: LÚCIA AL MI RA 
DE ME DEI ROS CHA CON. Di re tor - DAI: WALDA FÉLIX DA 

SILVA SOUZA. Di re tor - DAE:
JOÃO LA CER DA DE LIMA. Coor de na dor de Co mu ni ca ção: JOÃO 

BA TIS TA MA CHA DO. Se cre tá ria das Ses sões: ISA MARIA DE AMO-
RIM GAR CIA. Di re tor de Ex pe dien te: MAYRA GOMES DE ME DEI-

ROS GAL VÃO PE REI RA.
Mi nis té rio Pú bli co junto ao Tri bu nal de Con tas do Es ta do

EDGAR SMITH FILHO (pro cu ra dor geral do Mi nis té rio Pú bli co Es pe-
cial) / FRAN CIS CO DE ASSIS FER NAN DES / MARIA 

BAN DEI RA DE MELO / FRAN CIS CO DE
ASSIS DAN TAS BAR RE TO

2003/2004
Pre si den te - TAR CÍ SIO COSTA

Vice-Presidente - AL CI MAR TOR QUA TO DE AL MEI DA
Co le gia do de Con se lhei ros: GE TÚ LIO ALVES DA NÓ BRE GA (cor re-
ge dor) / PAULO RO BER TO CHA VES ALVES (pre si den te da 1ª Câ ma-

ra) / VA LÉ RIO AL FRE DO MES QUI TA (pre si den te da 2ª 
Câ ma ra) / HA ROL DO DE SÁ BE ZER RA / RE NA TO COSTA

DIAS Au di to res: AÉCIO AU GUS TO EME REN CIA NO / MARIA 
ADÉ LIA DE AR RU DA SALES SOUZA / MARCO AN TÕ NIO

DE MO RAES RÊGO MON TE NE GRO / CLÁU DIO
 JOSÉ FREI RE EME REN CIA NO
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Ad mi nis tra ção do Tri bu nal
Con sul tor Geral: CAR LOS EDUAR DO JALES COSTA. Se cre tá rio 
Geral: LAÉR CIO SE GUN DO DE OLI VEI RA. Chefe de Ga bi ne te: 

JOÃO BOSCO BAR RE TO DU CLERC PI NHEI RO / 
NEUZA MARIA MES QUI TA. Di re tor - DAG: IONE MA CÊ DO DE 
ME DEI ROS SALEM. Di re tor - ICE: LÚCIA AL MI RA DE ME DEI-

ROS CHA CON. Di re tor - DAD: RO MIL DO VILAR RI BEI RO DAN-
TAS JÚ NIOR. Di re tor - DAP: KÍVIA CUNHA PE REI RA PINTO. 

Di re to ra - DAM: JAN DI RA BOR GES DE OLI VEI RA.
Di re tor - DAI: CAR LOS RO BER TO DE MI RAN DA GOMES / 

JOÃO BOSCO BAR RE TO DU CLERC PI NHEI RO. Di re tor - DAE: 
FRAN CIS CO DE ASSIS ROCHA CA VAL CAN TI. Coor de na dor de 
Co mu ni ca ção: JOÃO BA TIS TA MA CHA DO. Se cre tá ria das Ses sões: 

TE RE SA CRIS TI NA ROCHA NAS CI MEN TO. Di re tor de Ex pe dien te: 
MAYRA GOMES DE ME DEI ROS GAL VÃO PE REI RA. Di re tor - 

DIN: PAULO RO BER TO OLI VEI RA DE MELO.
Mi nis té rio Pú bli co junto ao Tri bu nal de Con tas do Es ta do

FRAN CIS CO DE ASSIS FER NAN DES (pro cu ra dor geral do Mi nis té-
rio Pú bli co Es pe cial) / CAR LOS THOMP SON COSTA FER NAN DES 

/ LU CIA NO SILVA COSTA RAMOS /
FÁBIO RO ME RO ARA GÃO COR DEI RO

2005/2006
Pre si den te - AL CI MAR TOR QUA TO DE AL MEI DA

Vice-Presidente - PAULO RO BER TO CHA VES ALVES
Co le gia do de Con se lhei ros: TAR CÍ SIO COSTA (cor re ge dor) / VA LÉ-

RIO AL FRE DO MES QUI TA (pre si den te da 1ª Câ ma ra) / 
RE NA TO COSTA DIAS (pre si den te da 2ª Câ ma ra) / HA ROL DO

DE SÁ BE ZER RA / GE TÚ LIO ALVES DA NÓ BRE GA
Au di to res: AÉCIO AU GUS TO EME REN CIA NO / MARIA ADÉ LIA 

DE AR RU DA SALES SOUZA / MARCO AN TÔ NIO DE
MO RAES RÊGO MON TE NE GRO /

CLÁU DIO JOSÉ FREI RE EME REN CIA NO
Ad mi nis tra ção do Tri bu nal

Con sul tor Geral: CLÁU DIO DAN TAS MA RI NHO. Se cre tá rio Geral: 
CAR LOS DE ME NE ZES LIRA. Chefe de Ga bi ne te: CÍ CE RO AN TÔ-

NIO MO REI RA TOR QUA TO DE AL MEI DA. Di re tor - DAG: 
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FRAN CIS CO OBERY RO DRI GUES JÚ NIOR. Di re tor - ICE: 
JOSÉ MON TEI RO COE LHO FILHO. Di re tor - DAD: FRAN CIS CO 
NA ZÁ RIO DE ARAÚ JO. Di re tor - DAP: KÍVIA CUNHA PE REI RA 
PINTO. Di re to ra - DAM: JAN DI RA BOR GES DE OLI VEI RA. Di re-
tor - DAI: JOSÉ DIAS ME DEI ROS NETO. Di re tor - DAE: JAL MIR 
DE FREI TAS NUNES. Coor de na dor de Co mu ni ca ção: JOÃO BA TIS-
TA MA CHA DO. Se cre tá ria das Ses sões: TE RE SA CRIS TI NA ROCHA 

NAS CI MEN TO. Di re tor de Ex pe dien te: MAYRA GOMES DE ME-
DEI ROS GAL VÃO PE REI RA. Di re tor - DIN: PAULO RO BER TO 

OLI VEI RA DE MELO.
Mi nis té rio Pú bli co junto ao Tri bu nal de Con tas do Es ta do

CAR LOS RO BER TO GAL VÃO BAR ROS (pro cu ra dor geral do
Mi nis té rio Pú bli co Es pe cial) /CAR LOS THOMP SON COSTA
FER NAN DES / FÁBIO RO ME RO ARA GÃO COR DEI RO /

LU CIA NO SILVA COSTA RAMOS / LU CIA NA RI BEI RO
CAM POS / OTHON MO RE NO DE ME DEI ROS ALVES

2007/2008
Pre si den te - PAULO RO BER TO CHA VES ALVES

RE NA TO COSTA DIAS (vice-presidente)
Co le gia do de Con se lhei ros: VA LÉ RIO AL FRE DO MES QUI TA 

(cor re ge dor) / TAR CÍ SIO COSTA (pre si den te da 1ª. Câ ma ra) / GE TÚ-
LIO ALVES DA NÓ BRE GA (pre si den te da 2ª. Câ ma ra) / 

AL CI MAR TOR QUA TO DE AL MEI DA / MARIA ADÉ LIA 
DE AR RU DA SALES DE SOUZA

Au di to res: CLÁU DIO JOSÉ FREI RE EME REN CIA NO / MARCO 
AN TÔ NIO DE MO RAES RÊGO MON TE NE GRO

Ad mi nis tra ção do Tri bu nal
Con sul tor Geral: JOSÉ ARNO GAL VÃO. Se cre tá rio Geral: GUS TA VO 

DIAS DA SILVA NETO. Chefe de Ga bi ne te: FER NAN DO DE 
ARAÚ JO JALES COSTA. Di re tor da Es co la de Con tas: LAÉR CIO 

SE GUN DO DE OLI VEI RA. Di re tor - ICE: JAI SON TA VA RES PE-
REI RA. Di re tor - DAG: JOSÉ EDUAR DO FAS SA NA RO 

DO MOTE. Di re tor - DAE: MARCO DE AL MEI DA EME REN CIA-
NO. Di re tor - DAI: LU ZE NIL DO MO RAIS DA SILVA. Coor de na dor 
de Co mu ni ca ção: JOÃO BA TIS TA MA CHA DO. Se cre tá ria das Ses sões: 
TE RE ZA CRIS TI NA ROCHA NAS CI MEN TO. Di re tor - DAP: KÍVIA 
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CUNHA PE REI RA PINTO OLI VEI RA. Di re to ra - DAM: JAN DI RA 
BOR GES DE OLI VEI RA. Di re to ra de Ex pe dien te: MAYRA GOMES 
DE ME DEI ROS GAL VÃO PE REI RA. Di re tor - DIN: PAULO RO-

BER TO OLI VEI RA DE MELO.
Coor de na do ra Téc ni ca da Cor re ge do ria: NEUZA MARIA MES QUI TA

Mi nis té rio Pú bli co junto ao Tri bu nal de Con tas de Es ta do
CAR LOS RO BER TO GAL VÃO BAR ROS (pro cu ra dor geral do
Mi nis té rio Pú bli co Es pe cial) / CAR LOS THOMP SON COSTA
FER NAN DES / FÁBIO RO ME RO ARA GÃO COR DEI RO /

LU CIA NO SILVA COSTA RAMOS / LU CIA NA RI BEI RO
CAM POS / OTHON MO RE NO DE ME DEI ROS ALVES /

THIA GO MAR TINS GU TER RES
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Foto 1 - Primeira sede do TCE no momento em
que estavam sendo retirados os móveis, em 1967

Foto 2 - Sobrado na Rua Seridó, Petrópolis (em frente a uma
unidade educacional da UnP). Foi a segunda sede provisória do TCE.

Foto 3 - Terceira sede provisória do TCE na Avenida
Getúlio Vargas, 690, Petrópolis. Anteriormente, funcionou em
suas instalações a Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte.

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Foto 4 - Quarta sede provisória na Avenida Interventor Mário
Câmara, na Cidade da Esperança, que serviu de sede à Companhia de 

Desenvolvimento  Mineral do Rio Grande do Norte (CDM). Hoje funciona
em suas instalações uma unidade da Secretaria de Tributação do Estado.

Foto 5 -  Quinta e definitiva sede na Avenida Getúlio Vargas, 690,
Petrópolis, com o nome de  Edifício Sede Múcio Vilar Ribeiro Dantas,

primeiro procurador-geral do Tribunal de Contas do Estado.

Foto 4

Foto 5
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