
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS 

RESOLUÇÃO TC Nº 7, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.

Altera o Regimento Interno.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, em sessão do pleno
realizada em 25 de fevereiro de 2015, e no uso de suas atribuições constitucionais e legais,
especialmente do disposto no inciso XVIII do artigo 102 da sua Lei Orgânica, Lei Estadual
n° 12.600, de 14 de junho de 2004, e

Considerando a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil, resolve:

Art. 1º A Resolução TC nº 15, de 10 de novembro de 2010, Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art.134-A. O advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil
poderá  ter  acesso  ou  vista,  mesmo sem procuração,  de  autos  findos  ou  processos  em
andamento, desde que tenha ocorrido a notificação dos responsáveis para apresentação de
defesa prévia e não estejam sujeitos a sigilo. (AC)

§ 1º A obtenção de cópia dependerá de autorização do Presidente ou do Relator e
do recolhimento dos respectivos custos. (AC)

§ 2º  Poderão ser  indeferidos  os  pedidos  de  que trata  o  caput  deste  artigo se o
processo estiver incluído em pauta e não restar tempo suficiente para a concessão de vista
ou extração de cópias. (AC)

§ 3º Do acesso, vista aos autos ou do fornecimento de cópias de peças de processo,
sigilosos ou não, será feito o registro, contendo, no mínimo, a: (AC)

I – identificação da pessoa que obteve o acesso, independentemente do modo ou
forma que ele ocorreu; (AC)

II – indicação das cópias dos documentos ou de outras peças fornecidas; (AC)

III – data e hora do acesso, ou a entrega das cópias em referência. (AC)”

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 25 de fevereiro de
2015.

VALDECIR FERNANDES PASCOAL
Presidente


