
RELATÓRIO PARA DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTOS COMPARTILHADOS NO
VII ENCONTRO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS (ENTC) 2020

Evento: VII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas
Tema: O Tribunal de Contas Contemporâneo e o mundo pós-pandemia: mudanças
no controle externo e interação com a sociedade
Período: 19 e 20 de novembro de 2020
Local: Brasília/DF (participação na modalidade virtual)

1 INTRODUÇÃO

O  presente  Relatório  possui  o  objetivo  de  atender  o  disposto  no  Ato  nº  090,  de
03/06/2016, da Presidência do TCE/BA quanto à disseminação, por meio de explanações
ou  relatórios,  dos  conhecimentos  compartilhados  no  seguinte  evento  externo:  “VII
Encontro Nacional dos Tribunais de Contas", realizado nos dias 19 e 20 de novembro de
2020, com formato on line e participação na modalidade virtual.

Tendo como temática central aspectos relacionados à inovação e ao “olhar para o novo”,
destacam-se os seguintes trechos da mensagem1 de boas vindas ao Evento:

Mas, inovar nunca foi uma prática indiferente ao Sistema Tribunais de Contas. Ao
contrário,  possuímos  uma  invejável  capacidade  de  reinvenção,  uma  elevada
expertise técnica, um rico banco de dados, uma profícua produção de tecnologias
e  de  ferramentas,  que  tornam  o  controle  mais  efetivo,  que  produzem  mais
resultados de boa governança.

Nestes tempos, em que as atenções se voltam para a pandemia, essa perspicácia
na  análise  dos  gastos  públicos  é  ainda  mais  intensa.  Muito  mais  que  a
conformidade,  o  Sistema  Tribunais  de  Contas  questiona  a  qualidade  e  a
manutenção dos serviços prestados à população.

Cabe  no  verbo  inovar,  a  necessidade  de  discutir  práticas  e  de  compartilhar
experiências. É o propósito do Encontro Nacional dos Tribunais de Contas que, em
sua  sétima  edição,  adere  –  ou  se  adequa  –à  modalidade  virtual  dos
acontecimentos  do “novo  normal”.  O VII  ENTC irá  acontecer  nos  19  e  20 de
novembro para discutir, para tentar entender como será “O Tribunal de Contas
Contemporâneo e o mundo pós-pandemia: mudanças no controle externo e
interação com a sociedade”.

Neste sentido, observa-se, ainda de acordo com sua mensagem inicial, que o Encontro
“foi  idealizado  para  ser  pessoal  e  profissionalmente  proveitoso”,  visando  também
“promover a interatividade”.

1 Disponível em http://www.entc2020.com.br/entc2020. Consulta em: 04/05/2021.
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2 CONHECIMENTOS COMPARTILHADOS NO ENTC 2020

O Evento contou com 8 conferências e painéis2 compostos por  renomados palestrantes
das áreas pública e privada. Apresenta-se, a seguir, a programação do Encontro:

QUADRO 1 – Programação do ENTC 2020
Horário Evento Participantes

19/11/2020 - Quinta-feira

08:30 - 09:00 Solenidade de Abertura

09:00 - 09:45 Conferência Procurador-Geral  da  República  Antônio  Augusto
Brandão de Aras
Procurador  Stephenson Oliveira  Victer  –  Presidente
AMPCON

09:45 - 10:00 Intervalo

10:00 - 10:45 Conferência Cons. Valdecir Fernandes Pascoal – TCE/PE
Cons.  Fabio  Tulio  Filgueiras  Nogueira  -  Presidente
ARICON

11:00 - 12:30 Painel  sobre  a  retomada  da
atividade econômica e o  papel
dos Tribunais de Contas

Bruno Quick - SEBRAE Nacional
Economista José Roberto Afonso
Cons.  Joaquim  Alves  de  Castro  Neto  -  Presidente
CNPTC

12:30 - 14:00 Intervalo

14:00 - 15:30 Painel  da  AUDICON:  Os
desafios  do  Controle  Externo
diante da pandemia

Ministro  Jose  Mucio  Monteiro  Filho  -  Tribunal  de
Contas da União 
Cons. Sub. Letícia Ayres Ramos - TCE/RS
Cons. Sub. Edvaldo Fernandes de Souza - TCE/PA
Cons. Sub. Luiz Henrique Lima - TCE/MT

15:30 - 16:00 Intervalo

16:00 - 17:30 Painel  do  IRB:  Avaliação  de
Políticas  Públicas  pelos
Tribunais de Contas

Pierre  Moscovici   -  President  Of  The  Cour  Des
Comptes
Estela  Souto  -  Consultora  de  Politicas  Publicas  na
OCDE
Cons.  Sebastiao  Helvecio  Ramos  de  Castro  -
TCE/MG
Edgar Guimarães - Presidente do IPDA

20/11/2020 – Sexta-feira

09:00 - 10:30 Painel  da  ABRACOM:  A visão
das  Associações  de  Classes
Jurídicas sobre os Tribunais de
Contas

Desembargador Marcelo Lima Buhatem - Presidente
da Associaçao Nacional dos Desembargadores
Advogado Felipe Santa Cruz - Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil
Procurador-Geral  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  -
Bruno Teixeira Dubeux
Cons.  Thiers  Vianna  Montebello  -  Presidente  da
ABRACOM

10:30 - 10:45 Intervalo

2 Disponíveis em: https://irbcontas.org.br/videoteca/vii-entc-encontro-nacional-dos-tribunais-de-contas-2020/. Consulta em 04/05/2021.
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10:45 - 12:15 Painel da ATRICON Jurista Lenio Luiz Streck
Gilberto Morbach
Cons. Ivan Lelis Bonilha - Presidente IRB

12:15 - 13:00 Conferência de Encerramento Ministro  Humberto  Martins  -  Superior  Tribunal  de
Justiça
Cons. Valdecir Fernandes Pascoal – TCE/PE

13:00 - 13:15 Encerramento
Fonte:  Sítio  virtual do  ENTC 2020.  Disponível  em:  http://www.entc2020.com.br/evento/entc2020/programacao/aberta.  Consulta  em
04/05/2021.

Entre  os  eventos  apresentados,  destacam-se,  pela  relevância  especial  do  tema,  os
seguintes:

2.1  Conferência  de  Abertura:  Soluções  negociadas  no  pós  pandemia  -  A justa
medida diante da crise sócio-econômica agravada pela Covid-19

Palestrante: Antônio Augusto Brandão de Aras -  Procurador-Geral da República

O palestrante apresentou diversos novos desafios  para  a sociedade e instituições de
controle em virtude da pandemia de Covid-19 e da crise sócio-econômica agravada pelo
combate  à  doença.  Enfatizou-se  a  necessidade  de  se  buscar  e  mediar  soluções
negociadas para a resolução de conflitos de forma extrajudicial. Destacou-se, ainda, a
necessidade de procurar a justa medida entre a adequada punição de gestores infratores
e  a  manutenção  da  empresa  e  empregos,  evitando-se  punição  indireta  para  os
trabalhadores  e  economia  do  país.  Relatou-se,  também,  a  importância  de  iniciativas
visando retomar obras públicas paralisadas. Neste sentido, apresenta-se,  a seguir, uma
síntese dos principais pontos abordados:

1. Todos os integrantes do sistema de fiscalização e controle devem mediar soluções
negociadas, contribuindo com o progresso da nação e oferecendo oportunidade a
todos;
2. Diante do agravamento da crise sócio-econômica, em decorrência da pandemia,
exige-se, mais que nunca, que os órgãos autônomos que fiscalizam e controlam as
finanças públicas estejam ainda mais empenhados no cumprimento da sua missão
institucional e na verificação das posições de agentes públicos e seus colaboradores
privados no que toca a aplicação dos bilionários valores alocados no enfrentamento
da Covid-19;
3. Paralelamente ao aperfeiçoamento das atividades fiscalizadoras, investigativas e
de inteligência, deve-se priorizar, sempre que possível, uma atuação preventiva e
coesa. Precisa-se recorrer aos meios de solução de conflitos de forma extrajudicial;
4. No contexto da necessidade de recuperação econômica e da sobrevivência de
empresas que garantem empregos, faz-se necessário a utilização de mecanismos
de negociação consensual, entre os quais os acordos de leniência, de colaboração
premiada e de não persecução penal e cívil da improbidade administrativa, que são
novos instrumentos processuais para a composição de litígios;
5. Deve-se buscar a justa medida entre absolver um infrator da lei e punir toda a
empresa  para  que  a  sanção  de  eventuais  erros  cometidos  pelos  gestores  não
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prejudique a empresa e seus trabalhadores, tendo em vista que a pena não deve
passar da pessoa do condenado;
6.  O  “Programa  Destrava”,  de  iniciativa  também  do  TCU,  tem  produzido  bons
resultados e  se  tornou essencial  para  o  pacto  nacional  em pró  da retomada da
economia  brasileira.  O  TCU  constatou  a  existência  de  14  mil  obras  federais
paralisadas e dados levantados revelam que há mais 20 mil obras paralisadas nos
estados e municípios, causando prejuízos que somam R$800 bilhões. Essas obras
podem  ser  retomadas  por  meio  de  ampla  cooperação  entre  União,  estados  e
municípios com a fiscalização dos órgãos de controle. A título de exemplo, o Estado
de Goiás, pioneiro  no Programa, concluiu com sucesso 79% de suas obras,  até
então, paralisadas;
7.  Observou-se que cada crise  é  uma nova oportunidade de aperfeiçoamento  e
aprimoramento das pessoas e das instituições; e
8. Mais que nunca, precisa-se de tribunais de contas bem aparelhados sob todos os
aspectos e conscientes do seu dever contribuir, como indutores e catalisadores de
politicas públicas, com a compreensão de que tais órgãos não têm a vocação de
gerir, mas possuem o dever de cumprir a Constituição e a leis.

2.2 Conferência 2: Desafios da gestão, do Legislativo e do controle em tempos de
pandemia

Palestrante: Cons. Valdecir Fernandes Pascoal - TCE/PE

O palestrante foca nos desafios enfrentados pelos poderes executivos e legislativo ao
longo da pandemia e no papel e importância dos órgãos de controle em sua atuação
pedagógica e fiscalizadora. Neste sentido, apresentam-se alguns pontos abordados na
explanação:

1. A pandemia de Covid-19 trouxe diversos desafios do ponto de vista pessoal e
institucional, tendo a crise sanitária provocado medidas radicais como o isolamento
social e restrições de atividades com impacto terrível na economia;
2. À crise decorrente da Covid-19, somaram-se as pré-existentes crises econômica,
fiscal, política e psicológica, com bastante polarização e extremismo;
3. Neste contexto, surgem os desafios da gestão, do Legislativo e dos órgãos de
controle;
4. No âmbito do Poder  Executivo, ocorre um aumento substancial de despesas e
redução de receitas, acarretando a necessidade de aumento da dívida pública;
5.  No  âmbito  do  Poder  Legislativo,  foram  importantes  as  diversas  iniciativas
adotadas  como  a  criação  de  um  regime  extraordinário  fiscal,  financeiro  e  de
contratações públicas, trazendo novas exceções a regras estabelecidas na Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF);
6.  Verifica-se que o Estado tem papel  fundamental  nos momentos de crise,  nos
quais se deve deixar de lado a austeridade e o liberalismo;
7. No que se refere à responsabilidade do Controle, destaca-se a necessidade de
conciliar o papel pedagógico dos tribunais de contas com o de fiscalização;

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
Avenida 4, n.º 495, Plataforma V, CAB, Salvador/BA – CEP 41.475-002

4



8. Em decorrência da situação de emergência, surgiu um desafio hermenêutico, com
a necessidade de interpretar a Constituição de maneira a permitir uma adequada
ponderação entre os princípios;
9. Outro desafio foi a respeito de como impedir que a flexibilização de regras e a
ponderação de princípios levassem a burla, a desvios éticos e a corrupção;
10. O papel pedagógico dos tribunais de contas é especialmente necessário para os
municípios  de pequeno  e  médio  portes,  em virtude de  carência  de  uma melhor
governança;  nesse  sentido,  deve-se  estabelecer  diretrizes,  elaborar  cartilhas,
realizar  recomendações  conjuntas  com  outros  órgãos  de  controle  e  dar  pronta
resposta às consultas formais em temas complexos;
11.  Quanto  ao  papel  fiscalizador,  é  importante  se  valer  dos  alertas  no  caso  de
indícios de irregularidades e das medidas cautelares em situações mais claras e de
risco efetivo de dano;
12. Diante da possibilidade de diversas exceções às regras, torna-se especialmente
fundamental o dever de motivação e a transparência dos atos de gestão praticados
nas situações de emergência;
13.  Importante  a  integração  entre  os  órgãos,  por  meio  da  rede  de  controle,
especialmente nas infrações mais graves;
14. Considera-se que a crise representa grande responsabilidade e, também, boa
oportunidade para que os tribunais de contas mostrem seu papel e sua importância
de auxiliar os gestores e fiscalizar em nome da sociedade;
15. Registra-se a dificuldade de os TCs identificarem e analisarem o dolo e má-fé,
necessitando do controle integrado para permitir o compartilhamento de provas com
as polícias federal e civil e Ministério Público; e
16. Os TCs devem ter postura transparente mas comedida, respeitando o devido
processo legal, tendo em vista que o Tribunal investiga e julga.

2.3 Painel IRB: Avaliação de Políticas Públicas pelos Tribunais de Contas

Painelista - Pierre Moscovici  - President of The Cour Des Comptes
Painelista - Estela Souto - Consultora de Políticas Públicas na OCDE
Debatedor - Cons. Sebastião Helvécio Ramos de Castro - TCE/MG
Moderador - Edgar Guimaraes - Presidente do IPDA

O Painel procurou abordar controvérsias no que diz respeito às possibilidades e limites de
atuação dos tribunais de contas por ocasião da fiscalização das políticas públicas. Sobre
o tema, destacam-se os seguintes trechos trazidos pela painelista Estela Souto:

1.  A  OCDE  participou  do  Projeto  Integrar  junto  ao  TCU  no  qual  se  buscou
aperfeiçoar as práticas de seleção de auditoria no campo da educação;
2. Abordou-se a perspectiva internacional do mapeamento dos tipos e os métodos
de colaboração dos sistemas de controle existentes no mundo;
3. A OCDE atua sugerindo estratégias para os sistemas de controle externo e interno
de  diversos  países,  tendo  o  TCU participado  do  trabalho  de  implementação  de
melhores práticas que possam levar  a  uma melhor  governança no setor  público
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brasileiro;
4. O TCU buscou apoio da OCDE para a formulação de sugestões a respeito das
dificuldades enfrentadas pelo sistema de controle externo brasileiro na avaliação de
políticas públicas descentralizadas;
5. Aplicou-se um questionário com mais de 60 países para verificar os modelos e as
dificuldades enfrentadas pelo sistema de controle de diversas nações;
6. Verificou-se a existência de 3 sistemas principais, são eles: sistema centralizado;
sistema descentralizado com mandatos exclusivos; e sistema descentralizado com
mandatos concorrentes ou complementares;
7. No sistema centralizado, comum em países pequenos e unitários, há apenas uma
entidade fiscalizadora superior. Tal sistema costuma evitar duplicidade de trabalhos
de auditoria, entretanto possui grande dificuldade de atuar eficazmente em todo o
território do país. São exemplos deste sistema países como Chile, Grécia e África do
Sul;
8. No sistema descentralizado com mandatos exclusivos, a Entidade Fiscalizadora
Superior (EFS) é responsável pela auditoria das instituições públicas de nível federal
ou nacional, existindo entidades fiscalizadores regionais ou locais para fiscalização
dos entes subnacionais;  tal  sistema costuma causar  duplicidade de trabalho e é
pouco comum, sendo adotado, por exemplo, na Holanda;
9. No sistema descentralizado com mandatos concorrentes ou complementares, a
EFS fiscaliza as entidades de nível nacional, bem como os órgãos que recebem
recursos  federais,  existindo  entidades  subnacionais  para  auditoria  dos  órgãos  e
recursos regionais e locais. É adotado em diversos países como Brasil, México e
Espanha. Tem a vantagem de alcançar os órgãos de todos os níveis do país, porém
implica  em  riscos  como  duplicidade  de  trabalhos  e  falta  de  uniformidade  e  de
capacidade de algumas entidades subnacionais, em virtude da complexidade dos
métodos que envolvem as avaliações de políticas públicas;
10. Para mitigar os riscos do sistema descentralizado, é importante a adoção de
atividades,  modelos,  mecanismos  e  redes  de  colaboração  entes  as  entidades
fiscalizadoras; e
11.  Constatou-se  que  o  Brasil  já  adota  medidas  interessantes  e  concretas  de
coordenação,  sendo  referência  (top  5)  em auditorias  coordenadas,  mas  existem
algumas oportunidades de melhoria como o aperfeiçoamento da governança das
estruturas existentes, por meio, por exemplo, da criação de um comitê de seleção
colaborativa  de  auditorias  e  da  adoção  de  um  referencial  de  avaliação  de
governança multinível.

2.4 Painel da ABRACOM: A visão das Associações de Classes Jurídicas sobre os
Tribunais de Contas

Painelista  -  Desembargador  Marcelo  Lima  Buhatem -  Presidente  da  Associação
Nacional dos Desembargadores
Painelista - Advogado Felipe Santa Cruz - Presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil
Painelista - Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro - Bruno Teixeira Dubeux
Moderador - Cons. Thiers Vianna Montebello - Presidente da ABRACOM
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O painel procurou apresentar uma visão crítica de importantes segmentos da sociedade a
respeito dos tribunais de contas, visando o aperfeiçoamento da atuação dos órgãos de
controle. As apresentações expuseram, entre outros, o entendimento de que os erros por
ignorância (falta de conhecimento) são muito mais frequentes que a má-fé e que o devido
processo legal e a garantia ampla defesa são direitos naturais de todos os indivíduos,
sendo  fundamental  para  a  promoção  da  justiça.  Entre  os  conteúdos  apresentados,
destacam-se os seguintes pontos da manifestação do painelista Bruno Teixeira Dubeux:

1. Destacou-se a importância de cada instituição fazer uma autocrítica, de modo a
permitir um avanço institucional e uma melhoria do sistema;
2. É necessária maior cautela na busca pela responsabilização do servidor público,
devendo-se evitar  a  punição do gestor  por  todos os atos da cadeia hierárquica,
tendo em vista que tal situação gera um engessamento da Administração Pública e
uma tendência de se evitar a prática de atos de gestão;
3. Observa-se uma falta de delimitação da investigação e do objeto dos processos
de controle que muitas vezes são vagos e indefinidos, causando prejuízos à ampla
defesa,  em especial  nos  casos  de  notificações  a  respeito  de  processos  antigos
quando o ex gestor já se encontra fora da Administração Pública;
4. Faz-se necessário a plena observação da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB), especialmente os artigos 20 e 21, que tratam da obrigatoriedade
de os órgãos de controle observarem os impactos e as consequências práticas das
decisões  tomadas  nos  processos  de  controle,  inclusive  nos  casos  de  medidas
cautelares; e
5.  Deve-se  dar  atenção  especial  ao  art.  30  da  LINDB  que  trata  do  dever  de
coerência das decisões das Cortes de Contas, no sentido de dar transparência e
facilitar a pesquisa da jurisprudência e posicionamento de cada tribunal.

2.5 Painel da ATRICON: Direito, Controle e Institucionalidade

Painelista – Professor e Jurista Lenio Luiz Streck
Painelista – Advogado Gilberto Morbach
Moderador - Cons. Ivan Lelis Bonilha - Presidente IRB

O painel  tratou  de  aspectos  relacionados  a  cultura  patrimonialista  e  a  importância  e
necessidade  do  controle  como  forma  de  limitação  institucional  da  autoridade  e  de
contenção da vontade de misturar o público com o privado. Entre os temas trazidos ao
debate,  destacam-se  os  seguintes  pontos  da  apresentação  do  painelista  Gilberto
Morbach:

1.  Três  pontos  chaves  relacionados  a  importância  das  instituições:  controle,
accountability e rule of law (estado de direito ou império da lei);
2. A melhor, mais robusta e densa concepção de democracia está ligada à limitação
institucional da autoridade;
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3.  Os critérios para existir  efetivamente o império  da  lei  ou  do direito  são:  (i)  a
limitação da discricionariedade;  (ii)  a sujeição,  ou o controle,  do poder  público a
regras  publicamente  promulgadas  e  conhecidas;  (iii)  uma  administração,
interpretação  e  aplicação  justa  e  consistente  das  regras  existentes  por  parte
daqueles  a  quem  cabe  aplicá-las  em  face  de  casos  individuais;  e  (iv)  o
estabelecimento  de  procedimentos  que  permitam  que  as  pessoas  desafiem  e
questionem a legalidade dos atos públicos;
4. Observa-se que, algumas vezes, decisões majoritárias contrariam o império da lei;
5. Se as decisões majoritárias fossem absolutas em uma democracia, não haveria
necessidade de controle pois os eleitos teriam amplos poderes;
6. Percebe-se a imprescindibilidade e a importância das instituições de controle em
para a existência de uma efetiva e real democracia; e
7.  Registra-se  que  junto  com  a  importância,  surge  também  grandes
responsabilidades para as instituições de controle, tendo em vista que a elas cabem,
precipuamente, a limitação da autoridade e do arbítrio.

3 RESULTADOS DO ENTC 2020

Como um dos resultados do Evento, divulgou-se a Carta do VII Encontro Nacional dos
Tribunais de Contas3.  Em tal documento, destacam-se as mudanças enfrentadas pela
sociedade em decorrência da pandemia da Covid-19 e observa-se que “as consequências
negativas da pandemia e o aumento das desigualdades delas decorrentes exigiram uma
readequação do papel do Estado no mundo inteiro”, de maneira que em “um cenário pós-
pandemia, o Estado continuará a ter um papel protagonista” em diversas áreas. Registra-
se  que  tal  situação  exige,  também,  “uma  nova  forma  de  atuação  das  entidades
fiscalizadoras”. Neste sentido e no contexto das discussões do Evento, bem como com o
intuito de “ajudar os Tribunais de Contas a conduzir suas ações de controle externo” neste
novo cenário, lançou-se o documento com variadas e importantes diretrizes para atuação
do controle externo brasileiro a partir de 2021. Entre tais diretrizes, destacam-se:

Diretriz 1: Reforçar o papel das  auditorias operacionais  e das  avaliações de
políticas  públicas  com  o  objetivo  de  aferir  o  desempenho  da  administração
pública  em  suas  múltiplas  dimensões  (relevância,  economicidade,  eficiência,
esforço, eficácia, equidade, efetividade e utilidade) e prover recomendações que
contribuam para o seu aprimoramento.

Diretriz 4: Promover, institucionalizar e auditar as políticas afirmativas de combate
às desigualdades estruturais e institucionais do Brasil e todas as formas de
discriminação  enfrentadas  por  setores  da  sociedade  como  os  negros,  as
mulheres, os indígenas, os LGBTQI, os pobres e outros.

Diretriz 5: Acompanhar  o endividamento e a situação fiscal  das entidades do
setor  público,  aspectos  que  serão  especialmente  críticos  no  momento  pós-
pandemia  e  que  não  deverão  comprometer  a  continuidade  da  prestação  de
serviços públicos. Isto inclui ações de controle com o objetivo de analisar a receita
tributária  dos  entes  federados,  com  foco  especial  em  questões  como

3 Disponível  em:  https://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Carta-do-VII-Encontro-Nacional-dos-TCs.pdf.  Consulta  em
04/05/2021.
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regressividade  tributária  (maior  tributação  do  consumo  que  a  renda),  as
desonerações e benefícios tributários e outros aspectos que prejudicam a justiça
tributária e a distribuição de renda.

Diretriz 7: Incluir no seu planejamento geral das atividades de controle a temática
desenvolvimento econômico, dado a crise econômica corrente e que tende a
continuar  por  tempo indeterminado,  para estimular  os governos a  promoverem
atividades  de  fomento  econômico  e  geração  de  trabalho  e  renda,  além  de
identificar e divulgar boas práticas na área.

Diretriz 8: Incluir no seu planejamento geral das atividades de controle a temática
ambiental, dado a emergência global e nacional dos problemas relacionados à
proteção  do  meio  ambiente  e  catástrofes  ambientais,  bem  como  identificar  e
divulgar boas práticas na área.

Diretriz 9: Incluir no seu planejamento geral das atividades de controle a temática
da educação, dados os desafios impostos: (i) pela pandemia de Covid-19 com a
generalização da educação remota e necessidade de volta às aulas presenciais
com a devida segurança sanitária em momento oportuno, (ii) o cumprimento das
metas dos planos nacional,  estaduais e municipais de educação, e (iii)  o novo
Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  Valorização  dos
Profissionais  da  Educação  (FUNDEB).  Sempre  que  for  adequado  às
circunstâncias das ações de controle, deve-se observar as diretrizes das entidades
representativas do controle externo.

Diretriz 12: Trabalhar em harmonia com os demais Poderes de Estado e rechaçar
eventuais atos que questionem ou enfraqueçam o Estado Democrático de
Direito, com a defesa permanente dos valores da Constituição de 1988.

Diretriz 18: Aprimorar a atuação em conjunto com outros Tribunais de Contas,
especialmente  em  problemas  que  exigem  a  atuação  das  três  esferas  da
Federação e envolvem questões de governança multinível. Para isso, deve-se ter
atenção  especial  para  fortalecer  as  instâncias  de  articulação  interinstitucional
existentes (como as entidades representativas do controle externo representadas
nesta  Carta),  de  modo  a  estimular  a  soma  de  esforços  e  evitar  a  sua
sobreposição.

Diretriz  19:  Investir  na  capacitação e formação continuada dos membros e
servidores, para preparar a instituição a enfrentar os desafios correntes e futuros.
A  Declaração de Moscou  e o  Quadro Nacional  de Competências Profissionais
trazem diretrizes específicas para este tópico, como a necessidade de formar o
“Auditor  do  Futuro”,  com  uma  série  de  competências  relacionadas  ao
desenvolvimento  de  uma  mentalidade  estratégica,  de  análise  de  dados  e
habilidade sociais.

Diretriz  20:  Desenvolver  políticas  e  procedimentos  de  gestão  de  pessoas  que
estejam comprometidas com o estímulo ao  alto desempenho profissional dos
membros  e  servidores.  Dar  atenção  especial  à  saúde  dos  membros  e
servidores, especialmente a saúde mental.
(Grifos do original)
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4 CONCLUSÃO

Conclui-se que o evento tratou de temas fundamentais e de inovações quanto a atuação
dos  órgãos  de  controle,  especialmente  no  que  diz  repeito  às  situações  a  serem
enfrentadas pelos gestores e tribunais de contas em decorrência da pandemia de Covid-
19. Entre os assuntos abordados destacam-se: (i) a importância de se buscar soluções
negociadas para resolução de conflitos; (ii) os novos desafios a serem enfrentados pelos
poderes executivo, legislativo e pelas instituições de controle em sua atuação pedagógica
e fiscalizadora; (iii) a necessidade, para uma melhor avaliação de políticas públicas, de
aperfeiçoamento da governança das estruturas de controle existentes; (iv) considerações
a respeito da visão de representantes de setores jurídicos a respeito dos Tribunais de
Contas, visando a identificação de eventuais falhas e o aperfeiçoamento da atuação dos
órgãos  de  controle;  e  (v)  a  importância  e  necessidade  do  controle  como  forma  de
limitação institucional da autoridade e no fortalecimento da democracia.

Neste sentido, considera-se que o Evento demonstrou a importância e responsabilidade
das  instituições  de  controle  nos  desafios  pós  pandemia  de  Covid-19  e  trouxe  novas
perspectivas  para  atuação  dos  profissionais  integrantes  do  sistema  de  controle,
contribuindo para uma melhor  avaliação de aspectos inerentes à gestão pública e ao
exercício da função fiscalizadora e pedagógica dos tribunais de contas.

Salvador, 10 de maio de 2021.

Newton Nery dos Santos
Auditor Estadual de Controle Externo
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