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PARA FINS DE ATENDIMENTO AO QUANTO DISPOSTO NO ATO Nº 90/2016, ITEM “F”, 

A SERVIDORA PARTICIPANTE DE EVENTO EXTERNO APOIADO PELO TCE/BA, 

MORGANA BELLAZZI DE OLIVEIRA CARVALHO, APRESENTA: 

 

RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO NO “VII ENCONTRO NACIONAL DOS  

TRIBUNAIS DE CONTAS 2020” 

 

O VII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas ocorreu nos dias 19 e 20 de novembro. A 

edição 2020 do ENTC teve o formato online, em respeito às recomendações sanitárias de 

distanciamento social, decorrentes de pandemia de Covid-19. E essa situação despertou, 

segundo as entidades promotoras – Atricon, IRB, Abracom e Audicon – “o olhar para o novo”, 

contido no propósito e na temática central do evento: “O Tribunal de Contas contemporâneo 

e o mundo pós pandemia, mudanças no Controle Externo e interação com a sociedade”. 

 

Assisti todas as palestras e foram, em sua maioria, de alta qualidade, com pertinência ao 

tema proposto pelo palestrante e úteis para a atividade de controle externo que desenvolvo 

no TCE/BA. 

 

O evento foi muito bem-organizado, e poucas vezes houve problema de transmissão ou no 

áudio dos palestrantes. 

 

No dia 19/11 pela manhã: 

 

Na conferência 1, eu destaco a palestra do Procurador Geral da República, Augusto Aras, 

quando ele defendeu a utilização das diretrizes da LINDB, a preocupação com o 

consequencialismo que as decisões devem ter e a ênfase que deve ser dada às soluções 

negociadas (meios de solução de conflitos extrajudiciais). Além disso, ele defendeu o uso 

das ferramentas da tecnologia da informação que tem permitido dar uma resposta mais 

célere à população. 

 

Na conferência 2, eu destaco a palestra de Valdecir Pascoal com a temática auditoria e 

controle quando ele trouxe os desafios do Executivo e do Parlamento nesses tempos de 

pandemia e de diminuição de arrecadação e aumento da dívida pública. 
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No dia 19/11 pela tarde: 

 

No painel Audicon, assisti palestras sobre os desafios dos TC na pandemia, conduzidas pelo 

Cons. Substituto Luiz Henrique Lima, que convidou o Ministro Bemquerer Costa para fazer 

o lançamento da obra virtual com artigos técnicos sobre essa temática. O prefácio é feito 

pelo Presidente do TCU cons. José Múcio Monteiro. Luiz Henrique Lima, afirmou que o papel 

do TC se agigantou na pandemia com esse quadro triste de tragédia que tanto vitimou no 

Brasil e em outros países. O TC deve ser farol para guiar os outros Tribunais brasi leiros. 

Falou do projeto COOPERA.  

 

No painel IRB, eu destaco a palestra da avaliação de políticas públicas pelos Tribunais de 

Contas e as controvérsias e limites de atuação dos TC por ocasião da fiscalização das 

políticas públicas. Os TC estão constitucionalmente legitimados para esta fiscalização, como 

afirmou o Dr. Edgar Guimarães, porque os TC têm de fiscalizar os recursos públicos e as 

políticas públicas implicam no uso desses recursos para implementar os direitos 

fundamentais. A fala do Presidente da Corte de contas Francesa Pierre Moscovici. Ele disse 

a Avaliação de Políticas Públicas desde 2016 tem sido feita pela Corte Francesas de acordo 

com as orientações da INTOSAI que define essa avaliação como “examinar o valor de um 

programa ou uma política”. Essa avaliação então ajuda a conhecer o impacto 

socioeconômico geral de uma política pública em relação a seus objetivos, a fim de ajudar a 

melhorar sua relevância e utilidade real. Essa palestra foi muito interessante e rica para os 

trabalhos que desenvolvo no TCE e para meus estudos do doutorado. 

 

No painel de retomada, eu destaco a apresentação sobre a retomada da atividade 

econômica e o papel dos TC. O palestrante Dr. Bruno Quick do Sebrae afirmou que 2020 é 

o ano da resiliência e do Brasil se reinventar. É preciso responder, retomar e reimaginar. 

Sobreviver, retomar e superar. Enfatizou o problema dos micros e pequenos empresários 

(59% do PIB) e que são segmentos mais vulneráveis e que já não vinham com muita folga, 

portanto são os mais impactados na crise. Falou das agendas de desburocratização, 

melhoria o ambiente de negócios, inovação e desenvolvimento e da necessidade de, no pós 

pandemia, celebrar a sobrevivência e valorizar boas ideias de empreendedorismo, de 

inclusão e felicidade. 

 

 



3 
 

No dia 20/11 pela manhã: 

 

No painel da ATRICON, eu destaco a fala do Dr. Lênio Luiz Streck, mesa mediada pelo cons. 

Ivan Bonilha. Controle e accountability são palavras-chave. Criticou o patrimonialismo, a 

mistura entre patrimônio público e privado. Criticou a falta de racionalidade no controle, o 

burocrata precisa pensar, deu exemplo da proibição cães e ursos. Se cão não pode passar, 

urso pode? Contou anedota sobre povos que queimavam florestas para comer porcos 

assados e sobre a ideia de construir churrasqueiras invés de queimar florestas. Ótima crítica 

sobre a criação de órgãos de controle e sua superposição.  

 

Na República brasileira disse que tem muitos órgãos independentes: Tribunal de Contas, 

Ministério Público, Comissão de Valores Mobiliários e afora discutem a independência do 

Banco Central, Advocacia da União, etc. Se tudo é independente nada mais é. Mas aí vai a 

pergunta qual o limite do controle desses órgãos independentes? Será que não se corre o 

risco de ter ativismo nesses órgãos – comportamento que substituem juízos dos 

legisladores? Não é só no âmbito do judiciário que pode haver ativismo. Como ter uma 

decisão equilibrada e não ativista? Com critérios. Toda decisão ativista é ruim, é 

antidemocrática. Na Administração Pública é muito importante para legitimar as decisões. 

Tem de acabar o livre convencimento. Não pode primeiro decidir e depois fundamentar. 

Todas as decisões têm de ser coerentes e íntegras desde que o CPC de 2015 acabou com 

o livre convencimento.  

 

Citou Fuller (jurista estado-unidense), para quem existem em oito princípios que constituem 

a moralidade interna do Direito. São, pois, em síntese: as regras de caráter de generalidade, 

revestidas de publicidade, as regras que não admitem a retroatividade, que tem 

prospectividade, clareza e que são compreensíveis, que têm consciência e não contradição, 

que contém a perfectibilidade, durabilidade e estabilidade no tempo, a congruência e a 

harmonia. Só com essas regras estabelecidas se dará “autonomia ao direito” (ver essa 

expressão no dicionário de Lênio).  

 

Outro ponto que ele destaca é por que ainda precisamos de despachantes Brasil? Para 

vencer as dificuldades, ensinar os caminhos das pedras, pegar atalhos. Isso é resquício de 

uma burocracia patrimonialista, clientelista, favorecedora, que precisa acabar, é preciso 
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simplificar as coisas, igualar as compreensões e acesso aos serviços na Administração 

Pública. 

 

Contou outra anedota sobre os náufragos, a antropofagia e os critérios para se estabelecer 

quem seria comigo primeiro. Foram apresentadas propostas até que se chamou o chefe de 

cozinha Natalício para escolher as partes para fazer a comida. Houve uma briga 

generalizada no barco, que afundou e tubarões devoraram a todos. Moral da história: 

tubarões não tem critérios, não sabem nada sobre controle e accountability. Precisamos ter 

critérios, “senão seremos todos devorados pelos tubarões”. 

 

No painel da ABRACON, foi ressaltada, pelo cons. Fábio Nogueira, a necessidade de 

fortalecimento do sistema tribunais de contas que produziu muitas ferramentas alternativas 

para que o controle externo não sofresse solução de continuidade e foi enfatizado o espírito 

colaborativo com os gestores, exercitando o lado pedagógico e orientador, que atua pari 

passu com o gestor. Esse é o controle externo contemporâneo. Falou dos alertas e do 

controle concomitante, que são mecanismos de análise simultânea dos atos administrativos 

evitando irregularidades e desperdício de recursos públicos. Enfatizou também a relação 

dos TC com outros órgãos. O TC precisa escutar críticas e opiniões de outros órgãos. As 

visões contrárias e críticas transformadoras e que ampliam e aperfeiçoam o trabalho dos 

TC.  

 

O Procurador Geral do Rio de Janeiro, Bruno Dubeux, se preocupou com o apagão das 

canetas, com a criminalização prematura e antes do trânsito em julgado dos gestores, do 

desrespeito ao princípio da inocência, e da falta de comunicação institucional entre a 

advocacia e os TC. Também se preocupa com o contraditório e a ampla defesa dos 

servidores e gestores públicos. Necessidade de um marco de prescrição porque muitos 

gestores recebem 10, 12 anos depois do que se passou recebe notificação do TC pra 

apresenta defesa e documentos em 15 dias, sem delimitação da investigação, e sem que 

ele ainda esteja no cargo público; pior se o novo gestor for de oposição. Fica quase 

impossível de responder a contento. Isso precisa mudar, tem de ser delimitado o objeto sobre 

o qual terá de se defender, o que apresentar. Tudo? Óbvio que não, e por conta dessa falta 

de delimitação, os processos ficam cheios de documentos em duplicidade. Por fim, destacou 

a necessidade de o sistema TC tem de observar os comandos da LINDB na função 

controladora, especialmente os arts. 20 e 21, pois os órgãos de controle têm de observar 
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impactos e consequências práticas do controle e de suas decisões. O poder geral de cautela 

também não pode ser alijado dessa análise e a preocupação da advocacia pública é com a 

normatização disso e de forma uniforme no plano nacional. Última nota em reação à LINDB 

é o art. 30 e o dever de coerência dos TC. Afinal, os enunciados sumulados devem ser 

publicizados, pois são precedentes importantes e vão ajudar muito inclusive na formulação 

das políticas públicas. Conselheiros tem o dever de receber o advogado e dar vistas dos 

autos, isso é primordial para garantia do contraditório efetivo – esta foi a fala do Cons. Thiers 

Montebello – Presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Ele se preocupa com a 

realidade social e com a defesa e o acesso às informações. 

 

O Presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, falou do desequilíbrio que hoje existe entre 

acusação e defesa no processo penal brasileiro, defendeu os parâmetros constitucionais. 

Disse que visão extremamente punitiva tomou conta por conta de impunidade também, mas 

a criminalização da relação econômica é danosa. Somos capitalistas. Isso é perigoso. O 

exagero da dose no tratamento ameaça matar o paciente. A atividade econômica está 

sufocada. As instituições precisam estar concatenadas com isso. No projeto de recuperação 

da economia, os TC precisarão colaborar muito. A questão do apagão das canetas tem a 

ver com essa relação de desequilíbrio e desproporcionalidade na punição, porque os mais 

competentes e sérios não estão querendo assumir cargos de gestão. Tem receio. E quem 

sobrará para assumir? Portanto, é um desafio enorme, é preciso ter essa capacidade de 

ouvir, com profundidade e excelência. A moderação tem de tomar conta de nova de nossas 

vidas. 

 

O desembargador Marcelo Buhatem lembrou de como o TC mudou após 88, o que é positivo. 

A importância que conseguiram com a CF/88, viram os concursos públicos que agregaram 

servidores altamente qualificados. E disso vieram as cobranças. Os TC hoje têm de ser 

colaboradores e parceiros de outras instituições brasileiras. 33 Tribunais de Contas, sendo 

1 da União, 26 Tribunais de Contas dos Estados, 03 Tribunais de Contas dos Municípios e 

03 Tribunais de contas Municipais e 01 Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

 

Marcelo Buhatem afirmou que a má-fé é a minoria, o que é maior é a ignorância (má-fé é 

menor que a ignorância). Isso que o MP tem de atentar antes de propor ações de 

improbidade. Apagão das canetas é isso. Ninguém mais quer ser gestor por isso. Pode pegar 

um promotor de 26 anos, sem experiência e que não saberá separar o joio do trigo.   
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Os Tribunais de Contas têm de dar sinal amarelo ao gestor, por isso a LRF foi um grande 

avanço. Cada vez mais os TC têm de ser mais simultâneo e concomitante e não permitir que 

o gestor receba notificação depois de 10, 15 anos. O direito de defesa tem de ser direito 

natural, como o direito à vida.  

 

O desembargador é contra a imprescritibilidade das ações de ressarcimento. É contra 

improbidade ser imprescritível. Para ele tem de ter alguma prescrição. Não é razoável e não 

deve ser aplaudido isso. 

 

Thiers Montebello finalizou indicando o filme os 7 de Chicago, defendendo a proteção da 

advocacia e que os TC devem apoiar isso, prestigiando a participação do advogado. Por fim, 

afirmou que para cada real que o TC do Rio de Janeiro recebeu, devolveu 11 aos cofres 

públicos. 

 

Na conferência de encerramento, o Min. Humberto Martins falou da Lei 4.320/64 como um 

marco na nova era de execução orçamentária. Uma verdadeira obra de arte e de lógica. E, 

também, enalteceu a Lei Complementar 101, que são exemplos de normas de controle, mas 

que não respondem aos momentos de exceção como esses que estamos vivendo de 

pandemia e calamidade pública. Assim, foi estabelecido outro norte normativo de urgência, 

com a EC 106, de 07 de maio de 2020, instituiu um regime extraordinário fiscal, financeiro e 

de contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de 

pandemia; é o orçamento de guerra, que dá meios e segurança jurídica necessários aos 

gestores públicos na condução de políticas públicas em tempo de exceção em razão da 

pandemia. STF também afastou incidência de artigos da LRF e LDO (dispositivos 

sobrestados no período emergencial). 

 

Contou história de Graciliano Ramos, alagoano que foi eleito prefeito de Lagoa dos Índios 

em 1927, que prestou contas com forma impecável, irretocável, primorosa, por meio de 

Relatório que, frise-se não era sequer exigido, mas para ele era necessário para dar 

transparência de sua gestão. 

 

Ressaltou também que o TCU elaborou um plano especial para esse período de pandemia, 

com ações efetivas de combate à Covid-19, demonstrando parceria, independência, 
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autonomia e isenção política, em prol de colaborar com os gestores no controle dos gastos 

públicos. Terminou sua fala com um poema de João Cabral de Melo Neto, convocando todos 

pela boa aplicação dos recursos, trabalhando em favor da vida, da saúde! Essa flor que 

precisa ser plantada! 

 

Para mim, os painéis mais proveitosos foram o do IRB, com o Pierre Moscovici, e o da 

ATRICON, com Lênio Streck e o da ABRACON, com o Bruno Dubeux – procurador geral do 

Estado do Rio de Janeiro e com o Felipe Santa Cruz – Presidente Nacional da OAB. Mas, 

como um todo, entendo que o evento merece aplausos, pela organização, escolha de 

palestrantes, seleção de temas e pela pontualidade! Aguardo o VIII Encontro em 2021. 

 

Salvador, 04 de maio de 2021. 

 

Morgana Bellazzi de Oliveira Carvalho 

 

https://irbcontas.org.br/videoteca/vii-entc-encontro-nacional-dos-tribunais-de-contas-2020/ 


