
 
 
 
 
 

Ata de reunião  
Data: 04/12/2020 (sexta-feira) 
Hora: 10h - 12h 
Local: ambiente virtual Zoom  
 

Participante  Instituição  Presente
? 

Jeú Campelo Bessa  TCE Acre   
Fernando Bezerra  TCE Alagoas   
Carla Ferreira Chagas  TCE Amapá  ok 
Jorge Guedes Lobo  TCE Amazonas  ok 
Augusto Mattos – representando José Raimundo B 
Aguiar  

TCE Bahia  ok 

Carlos Alberto de Miranda Nascimento  TCE Ceará  ok 
Rodrigo Lubiana Zanotti  TCE Espírito Santo  ok 
Vitor Gobato  TCE Goiás   
Bruno Ferreira Barros de Almeida  Fábio Alex TCE Maranhão  ok 
Roberto Carlos de Figueiredo  TCE Mato Grosso  ok 
Paula Palma Fontes  TCE Mato Grosso  ok 
Risodalva Castro  TCE Mato Grosso  ok 
Eduardo dos Santos Dionizio  TCE Mato Grosso do 

Sul  
ok 

Flávia Alice Lopes  TCE Minas Gerais  ok 
Ana Paula Maciel  TCE Pará   
Milene Dias da Cunha  TCE Pará  ok 
Francisco Lins Barreto Filho  Evandro Claudino de 
Queiroga  

TCE Paraíba  Não foi 
avisad
o 

Rafael Morais Gonçalves Ayres  TCE Paraná  ok 
Adriana Figueiredo Arantes  TCE Pernambuco   
Fábio Pedrosa  TCE Pernambuco ok 
Bruno Camargo de Holanda Cavalcanti  TCE Piauí  ok 
Talita Dourado Schuwartz  TCE Rio de Janeiro  ok 
Anne Emilia Costa Carvalho  TCE Rio Grande do 

Norte  
ok 

Everaldo Ranincheski  TCE Rio Grande do 
Sul  

ok 



Marcus Cezar Santos Pinto Filho  TCE Rondônia  ok 
Paulo Curi Neto  TCE Rondônia  ok 
Jonathas Coutinho da Silva  TCE Roraima  ok 
Marcelo Brognoli da Costa  TCE Santa Catarina  ok 
Sergio Ciqueira Rossi  TCE São Paulo   
Paulo Massaru Uesugi Sugiura  TCE São Paulo   
Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de Souza TCE Sergipe  ok 
Denia Maria Almeida da Luz  TCE Tocantins  ok 
Nilton Rocha Borges  TCE Tocantins  ok 
Francisco Antonio Alves de Sousa  TC Distrito Federal  Não  
Antonio Emanuel Andrade de Souza  TCM Bahia  ok 
Priscila Kelly Borges  TCM Goiás  ok 
Luciana Brittes TCM Goiás ok 
Joaquim Alves de Castro Neto  TCM Goiás e CNPTC ok 
Rita Libório  TCM Pará   
Fábio Furtado de Azevedo  TCM Rio de Janeiro   
Livio Mario Fornazieri  TCM São Paulo  ok 
Helen Cristina Steffen TCM São Paulo  ok 
Renata Carvalho  TCU ok 
   
Carlos Filho   ok 
Juxson  ok 
Maurício Freitas   ok 
 
 
Pauta da reunião:  
 
1. Proposta elaborada pela Comissão Temática designada pelo CNPTC sobre o 
Fluxograma Uniforme destinado a orientar o Sistema de Tribunais de Contas sobre o 
Processo de Apreciação de Contas de Governo e Gestão, no contexto de harmonização 
do Processo de Contas.  
Apresentação: Conselheiros Joaquim Alves de Castro Neto - Presidente do CNPTC e do 
TCM-GO e Paulo Curi Neto - Presidente do TCE-RO  
 
2. Apresentação do Projeto Integrar - Momento atual do projeto, formação da rede e 
assinatura do acordo de cooperação.  
Apresentação: Coordenadora do Projeto, Renata Silveira de Carvalho (TCU)  
 
3. Manual de Quantificação de Benefícios - Percepções dos Tribunais de Contas sobre 
Possibilidades e Dificuldades em sua aplicação.  



 
4. Outros Assuntos de Interesse dos Secretários de Controle Externo. 
 
A condução da reunião foi realizada pelo Secretário de Controle Externo Lívio Fornazieri – 
TCMSP.  
 
I – Abertura da reunião 
  
O Secretário de Controle Externo Lívio Fornazieri, do Tribunal de Contas do Município de 
São Paulo (TCMSP), iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, e deixou alguns 
avisos iniciais para o bom andamento do encontro, tais como a gravação da reunião e 
posterior disponibilização do vídeo no canal do CNPTC, orientação para que todos 
deixassem os microfones no modo “mudo” e abrir somente quando fossem falar, e indicou 
a ferramenta da “mãozinha” do aplicativo Zoom para solicitar a palavra na reunião. 
Lembrou ainda sobre a possibilidade de assistir a reunião pelo canal do Youtube do 
CNPTC como ouvintes (neste caso sem poder interagir na reunião com os participantes).  
 
Após a abertura, passou a palavra para o Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto – 
Presidente do CNPTC e do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás para dar início à 
pauta 1 da reunião: apresentação da proposta de um fluxograma uniforme destinado a 
orientar os Tribunais de Contas sobre o processo de apreciação de contas de governo e 
de gestão.  
 
II – Desenvolvimento da reunião  
 
Item 1 da pauta:  
Proposta elaborada pela Comissão Temática designada pelo CNPTC sobre o 
Fluxograma Uniforme destinado a orientar o Sistema de Tribunais de Contas sobre 
o Processo de Apreciação de Contas de Governo e Gestão, no contexto de 
harmonização do Processo de Contas. 
 
O Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto iniciou sua fala agradecendo pelo convite 
para participar da reunião, a presença de todos os secretários de controle externo no 
encontro, ao Conselheiro Paulo Curi Neto (TCE-RO), e à Conselheira Milene Cunha 
(TCE-PA) pela dedicação em participar das diversas atividades de discussões para as 
quais é demandada.  
 
Joaquim Neto explicou que um dos pontos de discussão atualmente entre os Tribunais de 
Contas é a harmonização dos fluxos dos processos de apreciação das contas de governo 
e das contas de gestão, e reconhece que essa não é uma tarefa fácil e que o ideal seria 
haver uma legislação nacional para tratar do tema. Mas enquanto não houver algo nesse 
sentido, explicou que a ideia é que os Tribunais de Contas cheguem a um consenso sobre 
o assunto para aplica-lo no âmbito das suas competências. Explicou ainda que foi 
formada uma comissão liderada pelo Conselheiro Paulo Curi Neto (TCE-RO) e pela 
Conselheira Milene Cunha (TCE-PA), com a participação dos secretários Fábio Alex 
(TCE-MA), Marcelo da Costa (TCE-SC), Rodrigo Zanotti (TCE-ES), e Priscila Borges 



(TCM-GO). Agradeceu ainda a colaboração de Risodalva (TCE-MT) e de Genédio 
(TCDF). 
 
O Conselheiro ainda destacou que neste primeiro momento o foco é tratar das contas de 
governo e de gestão, e que futuramente outros temas serão discutidos, tais como 
denúncias, representações, entre outros processos que tramitam dentro dos Tribunais de 
Contas e que precisam ser harmonizados. Explicou ainda que a Atricon já estava 
revisando as questões relacionadas às contas de governo e de gestão numa comissão 
coordenada pela Conselheira Milene, optou-se por juntar as pautas para não haver 
sobreposição de trabalhos, e o que foi trabalhado até o momento pela comissão será 
integrado ao trabalho da Conselheira Milene e apresentado no mês de dezembro numa 
assembleia geral da Atricon para que seja deliberado.  
 
Joaquim Neto deixou ainda parabenizações à Crislayne Moraes (IRB) pelo seu 
aniversário na data de 03/12/2020, e após sua fala passou a palavra para o Conselheiro 
Paulo Curi Neto (TCE-RO) e para a Conselheira Milene Cunha (TCE-PA) para fazer a sua 
apresentação do fluxograma.  
 
Paulo Curi Neto (TCE-RO) iniciou sua apresentação cumprimentando o Conselheiro 
Joaquim Neto (TCM-GO) pela liderança exercida no CNPTC, pela disposição para discutir 
temas polêmicos do âmbito dos TC, tais como esse relacionado à apreciação das contas 
de governo e de gestão, e agradeceu a oportunidade de participar do encontro.  
 
Lembrou que existem graves assimetrias informacionais entre os TC que precisam ser 
minimizadas, pois geram precedentes que tendem a amesquinhar as competências 
constitucionais dos TC. Destacou que enquanto não houver uma legislação nacional 
sobre processos de apreciação de contas (prevista na PEC 22) é importante que haja 
essa discussão para alinhamento dos procedimentos adotados pelos TC, e teceu elogios 
à Conselheira Milene Cunha (TCE-PA) pelo brilhante trabalho exercido nas suas 
atribuições, e ao secretário Marcus Cezar (TCE-RO) pelo trabalho qualificado de 
otimização dos processos de trabalho que vem exercendo no TC. Agradeceu ainda a 
Risodalva (TCE-MT) pela ajuda para elaborar o material de apresentação e pela 
colaboração na comissão formada pelo Conselheiro Joaquim Neto (TCM-GO).  
 
O Conselheiro Paulo Curi iniciou então a apresentação dos macrofluxos recomendados 
para apreciação das contas de governo dos prefeitos e dos governadores, e das contas 
de gestão dos prefeitos (Portarias 14 e 17/2020 – CNPTC). A apresentação foi dividida 
entre contas de gestão (Conselheiro Paulo Curi) e contas de governo (Conselheira Milene 
Cunha). 
 
A solução apresentada, segundo Paulo Curi, não é ainda a ideal, mas é uma forma de 
reduzir os danos que podem surgir a partir de um precedente equivocado do STF (RE 
848.826/DF-STF), podendo inclusive concorrer para a impunidade de gestor ímprobos 
conforme a extensão da posição. O Conselheiro explicou ainda que na apresentação 
foram colocadas as premissas que conduziram ao macrofluxo elaborado pela comissão.  
 



Foi apresentada a fundamentação legal que embasou o trabalho da comissão (CF/88 – 
incisos I, II, VI, VIII, IX e §3o art. 71, §2o art, 74 e §3o art. 198, ADCT – alínea “d” inciso III 
do art. 60, Leis no 8666/93 – art. 113, 9424/96 – art. 11, 10028/00 – art. 5o, 11494/07 – art. 
26), e após apresentou uma síntese de como era a situação antes do precedente do STF.  
 
Resumidamente, a explicação para as contas foi:  
- para as contas de governo, o fluxo era da seguinte forma: TC emitia parecer prévio 
sobre as contas e enviava para o poder legislativo julgar, e se as contas fossem 
reprovadas pelo poder legislativo havia impacto eleitoral. 
- para as contas de gestão: o TC julgava, emitindo acórdão com sanções 
(determinação/recomendação/multa/débito/medidas cautelares/etc), e havia impacto 
eleitoral conforme o caso. 
 
 E para as fiscalizações, Paulo Curi explicou que:  
- no caso de iniciativas externas (denúncias, representações), o TC julgava e emitia 
acórdão com as sanções (determinação/recomendação/multa/débito/medidas 
cautelares/etc), convertia em TCO/TCE se houvesse débito, e não havia impacto eleitoral 
(salvo se convertesse em TCO-TCE). 
- no caso de iniciativa própria: se fossem fiscalizações definidas como 
inspeção/acompanhamento/levantamento,  o TC não julgava, fazia a conversão ou 
subsidiava contas, auditoria, RNI, TCO ou TCE, e não havia efeitos eleitorais (salvo se 
convertesse em TCO/TCE); e no caso de fiscalizações definidas como 
auditoria/monitoramento/representação interna, o TC julgava e emitia acórdão com as 
sanções (determinação/recomendação/multa/débito/medidas cautelares/etc), convertia 
em TCO/TCE se houvesse débito, e não havia impacto eleitoral (salvo se convertesse em 
TCO-TCE). 
 
O Conselheiro Paulo Curi lembrou ainda que a própria lei da ficha limpa veio ao encontro 
da possibilidade de o chefe do executivo que ordena despesas estar sujeito à jurisdição 
plena do TC, inclusive para suportar a pena de inelegibilidade sem a intervenção do poder 
legislativo.  
 
Com o precedente do STF RE-848.826/DF, para fins eleitorais (art. 1o, inciso I, alínea “g” 
da LC 64/90), os TC não poderiam julgar nem contas de governo e nem de gestão do 
chefe do poder executivo, somente emitir parecer prévio. E a apreciação dessas contas 
(de governo e de gestão) de prefeitos passaram a ser feitas pela câmara, com o auxílio 
dos TC respectivos, cujo parecer prévio somente deixaria de prevalecer por decisão de 
2/3 dos vereadores. E na jurisprudência do TSE - RESPE 24020/TO e AgRRESP 8993/SP 
foi definido que a tese fixada pelo STF no RE-848.826/DF não se aplicaria no caso de 
contas de convênio (RESPE 24020/TO) e que envolvem transferências fundo a fundo ( 
AgRRESP 8993/SP), ou seja, permaneceria a competência plena do TC para fins de 
inexigibilidade sem a necessidade de interferência do poder legislativo.   
 
Paulo Curi comentou ainda que talvez a construção dessa tese tenha sido um pouco mais 
restritiva do que a intenção da maioria dos ministros, mas da forma como foi colocada 
leva a essa extensão de entendimento, e que precisa ser defendida a reversão dessa 



posição junto ao STF. Comentou ainda que talvez a mudança de composição no STF 
possa ajudar nesse sentido, pois o sistema de controle está discutindo isso no STF e há 
esperança de que essa tese seja revista por causa dos efeitos negativos que ela causa. 
Destacou ainda que há contradições entre a jurisprudência do TSE e a tese que gerou 
precedentes do STF, bem como contradições entre teses do próprio STF em relação ao 
TCU nas quais o STF admite que no caso de transferências voluntárias o governador do 
Estado poderia ser responsabilizado diretamente pelo TCU.  
 
Sobre a decisão monocrática do Ministro do STF Luiz Fux (RE 1.231.883/CE), Paulo Curi 
explicou que o entendimento do ministro ampliou a restrição de atuação dos TC para além 
das questões eleitorais, entendendo não ser permitido que os TC fizessem julgamento de 
contas de gestão de prefeitos e nem se aplicassem as penalidades cabíveis. Dessa 
forma, as determinações exaradas pelos TC teriam um efeito apenas de 
recomendação/conselhos, não sendo passíveis de serem cobradas no âmbito da sua 
competência, ou seja, sem poder coercitivo. Se essa posição prevalecer, os TC estariam 
numa situação muito complicada. 
 
Paulo Curi sugeriu como leitura um artigo elaborado pela Conselheira Milene Cunha e 
publicado na revista Interesse Público que explica a razão da necessidade de 
diferenciação entre contas de governo e contas de gestão, por que as contas de governo 
devem ser encaminhadas para julgamento pelo poder legislativo, e as contas de gestão 
julgadas pelo próprio TC. O artigo evidencia ainda quão complicada é a manutenção 
dessa posição para afirmação das competências dos TC, e que uma simples ação do 
chefe do poder executivo poderia esvaziar as competências do TC.  
 
Após essa explanação, o Conselheiro Paulo Curi apresentou o que mudaria no caso de 
prevalecer a posição do ministro Luiz Fux do STF. Os efeitos podem ser observados nas 
contas de gestão, nas fiscalizações por iniciativa externa e própria, para as quais o TC 
não teria poder de julgamento, apenas de emissão de parecer prévio para instruir o 
processo, e o julgamento seria efetuado pela câmara municipal (TC não poderia aplicar 
qualquer tipo de sanção). E o efeito eleitoral seria observado apenas nos casos em que 
essas contas fossem reprovadas pela câmara. Já em relação às contas de governo, não 
haveria mudança em relação ao entendimento atual. Por isso a importância de os TC 
defenderem as suas competências constitucionais perante o STF para reverter essa 
decisão, pois se o entendimento do ministro Fux prevalecer haverá grandes prejuízos na 
atuação do controle externo.  
 
A proposta da comissão foi então resumida pelo Conselheiro Paulo Curi, explicando que a 
defesa se dá no sentido de que o entendimento do RE-848.826/DF seja aplicado da 
seguinte forma: tanto para as contas de gestão como para as fiscalizações (iniciativas 
interna e externa), que o TC continue com seu poder de julgamento, aplicando as 
sanções cabíveis conforme cada caso e sem possibilidade de revisão das suas decisões 
pelo poder legislativo, e paralelamente aos acórdãos, o TC emitiria um parecer para ser 
enviado à câmara municipal apenas para fins eleitorais. Ou seja, nessa proposta as 
decisões dos TC não teriam impacto para efeitos eleitorais em função da tese do STF, 
mas todas as demais competências dos TC estariam preservadas. Porém, essa questão 



de não ter efeitos para fins eleitorais não poderia ser absoluta, ou seja, a proposta da 
comissão é de não renunciar a possibilidade de as decisões emitidas pelos TC irradiarem 
efeitos eleitorais, (agora com a tese do STF há o concurso com o poder legislativo), para 
assim evitar que gestores que mereceram reprimendas fundamentadas pelos TC 
continuem atuando na gestão pública.  
 
O macrofluxo prevê, então, que no caso de contas de gestão dos prefeitos julgadas 
regulares, o TC emitiria um acórdão com essa afirmação. O acórdão valeria também para 
o caso que envolvesse recursos de transferências voluntárias fundo a fundo e convênios, 
mesmo que julgados como irregulares. Já no caso de contas de gestão julgadas como 
irregulares pelo TC, seriam aplicadas as penalidades previstas pelo controle externo por 
meio do acórdão, e essa decisão não poderia ser revista pelo poder legislativo (apenas 
pelo poder judiciário em questões meramente formais). Aqui estariam observados os 
princípios do contraditório e da ampla defesa, mas sem manifestação do gestor em 
relação ao relatório prévio/preliminar que instruiria o processo, nem alegações finais por 
parte do gestor (impacto nos prazos processuais). E paralelamente ao acórdão, o TC 
emitiria um parecer prévio endereçado ao poder legislativo (após o trânsito em julgado no 
TC) para que a câmara fizesse o julgamento da postura, da gestão do chefe do poder 
executivo para fins exclusivamente eleitorais.  
 
E sobre a divulgação de responsáveis, a proposta defendida pela comissão é de que 
sejam elaboradas duas listas para assegurar o máximo de transparência: uma com 
possível impacto eleitoral (contas com parecer prévio do TC com indicação de 
irregularidade e julgadas como tal pela câmara), e outra sem impacto eleitoral (para fins 
de transparência). Ambas seriam divulgadas somente após o trânsito em julgado.   
 
Ao concluir essa etapa da apresentação, o Conselheiro Paulo Curi passou então a 
palavra para a Conselheira Milene Cunha para falar sobre a proposta da comissão para 
as contas de governo.  
 
Milene Cunha (TCE-PA) iniciou sua apresentação cumprimentando os presentes, e 
explicou que o macrofluxo proposto para as contas de governo não muda muito em 
relação ao já praticado pelos TC. Explicou ainda que a proposta da comissão aborda 
tanto as contas do chefe do poder executivo estadual como do municipal, e que não se 
considerou prudente separar os fluxos para evitar que houvesse confusão de 
entendimento dos procedimentos, pois praticamente poucos detalhes seriam diferentes de 
um para outro.  
 
Ressaltou a importância do planejamento das fiscalizações do ano seguinte que muitos 
TC já fazem, inserindo no fluxo de trabalho as auditorias de acompanhamento da gestão 
já no exercício anterior e que instruirão os processos de contas do ano seguinte e o 
parecer prévio (avaliação de políticas públicas, etc), o que ela considera como uma boa 
prática por tornar o parecer prévio mais rico de informações e fomentar o controle social, 
e comentou que o macrofluxo tem a ideia de incentivar junto aos TC a adotar essa prática. 
 



Em relação aos procedimentos propostos pela comissão para as contas de governo, a 
Conselheira Milene Cunha destacou ainda que deve ser respeitado o princípio do 
contraditório e da ampla defesa do responsável quando o parecer prévio apontar opinião 
adversa ou abstenção de opinião, e/ou o MPC apontar irregularidades, observando a 
celeridade do processo. Explicou ainda que é prevista a defesa oral durante a sessão 
para que o responsável possa se defender como é de praxe, e que o tipo de sessão é 
solene para governadores (não necessariamente o mesmo para prefeitos). A comissão 
deixou livre para o TC definir se a deliberação do órgão colegiado se dará pelo Pleno ou 
pelas Câmaras, pois isso depende do Regimento Interno de cada TC, e em relação ao 
tipo de recurso ao parecer prévio, buscou-se uma pacificação de que seria ideal receber 
apenas embargos de declaração, evitando assim maiores “tumultos” para conclusão do 
parecer para encaminhamento à câmara municipal. Milene destacou ainda a diretriz 
proposta pela comissão para que haja maior proximidade do TC com o poder legislativo 
para o acompanhamento do julgamento das contas de governo, buscando por uma 
atuação de caráter mais pedagógico/educativo para que o controle exercido pelo poder 
legislativo seja mais efetivo e que considere critérios técnicos para a apreciação das 
contas (e não apenas critérios políticos). E por último, destacou que na proposta da 
comissão há a diretriz relacionada ao monitoramento das deliberações no parecer prévio, 
segregando entre recomendações (faculdade) e determinações (dever).  
 
Milene fechou sua apresentação observando a importância dos pareceres prévios para 
ajustar os atos e melhorar a gestão pública, e ainda destacou a relevância de se melhorar 
a comunicação com a sociedade, tornando os relatórios e pareceres mais fáceis para 
compreensão de todos como instrumento de controle externo e fomentador de controle 
social. Passou então a palavra ao Secretário Lívio Fornazieri para dar prosseguimento à 
pauta.  
 
Lívio agradeceu pelas exposições dos Conselheiros Paulo Curi e Milene Cunha, e 
parabenizou a comissão pelo excelente trabalho realizado. Abriu-se então o espaço para 
debate.  
 
O Secretário Lívio iniciou fazendo uma pergunta ao Conselheiro Joaquim Neto, como 
presidente do CNPTC, sobre como será o encaminhamento aos TC e a expectativa de 
prazos, pois é provável que em algum momento o tema chegue às áreas técnicas dos TC. 
O Conselheiro Joaquim Neto respondeu que a Conselheira Milene irá encaminhar em 
breve para deliberação na assembleia geral da Atricon no mês de dezembro (dia 17/12). A 
Conselheira Milene explicou que as diretrizes da comissão já foram enviadas à Atricon 
para providências e aprovação em assembleia, e que o fluxograma depende do 
encaminhamento do CNPTC, ao que o Conselheiro Joaquim Neto sugeriu então já o fazer 
logo para os secretários de controle externo e aos presidentes (sugeriu que a Secretária 
Priscila Borges – TCM-GO o fizesse). Priscila informou que aos presidentes dos TC já 
foram enviadas, e que providenciará então o envio aos secretários.  
 
O Secretário Rafael Ayres (TCE PR) comentou que na apresentação da Conselheira 
Milene não houve distinção entre as contas de prefeitos e de governadores, mas que 
considera importante a comissão levar isso em conta especialmente em relação ao 



aspecto recursal, tendo em vista a ideia de celeridade dos pareceres em contas de 
governo. Destacou que no caso de prefeitos precisa ser observado que há prevalência do 
parecer emitido pelo TC (salvo quando derrubado por 2/3 dos vereadores), diferente do 
governador em que o parecer é meramente opinativo e a assembleia tem mais liberdade 
de se manifestar. Ou seja, caberia uma margem maior de recursos aos prefeitos pois o 
peso do parecer é diferente daquele associado aos pareceres para as contas dos 
governadores. 
 
A Conselheira Milene respondeu que não observa dessa forma, pois em recurso 
extraordinário já foi decidido que o parecer prévio teria uma força maior, com menor 
possibilidade de ser derrubado, e que ele não prevaleceria em caso de mora do poder 
legislativo municipal em julgar as contas. Por isso, diante da interpretação do recurso 
extraordinário mencionado, ela não considera que seja necessário abrir instâncias 
recursais distintas para prefeito pois parecer prévio do TC não se sobrepõe, e que o 
quórum qualificado é exigido somente para o caso de reprová-lo/derrubá-lo.  
 
O Conselheiro Paulo Curi comentou que o questionamento do Rafael é pertinente, que há 
mesmo diferença entre os tratamentos legais das contas de governo no âmbito municipal 
e as demais contas de governo. Porém, como já explicado por Milene, o TC se limita a 
emitir um parecer prévio, não vinculante à câmara, e que lá deve estar regulamentada 
também a ampla defesa. Ressalta que o grande ativo das contas de governo é a 
tempestividade, e que de forma geral, os TC até conseguem emitir o parecer de forma 
rápida, mas depois sobrevêm os recursos e o processo demora 2-3 anos, depois de 
prestadas as contas, para chegar ao poder legislativo, e assim todas as 
recomendações/determinações acabam ficando desatualizadas, e o TC perde a 
oportunidade de interferir adequadamente na gestão. Por isso, ainda que a pergunta do 
Secretário Rafael seja importante, entende que o mais adequado seria aceitar apenas os 
embargos de declaração e encaminhar tempestivamente as contas para o julgamento do 
poder legislativo.  
 
O Secretário Eduardo Dionizio (TCE-MS) compartilha a experiência do TCE-MS em 
relação ao julgamento tácito do parecer do TC por decurso de prazo na câmara ou até por 
inércia do poder legislativo municipal. Segundo ele, em torno de 17 municípios tinham na 
lei orgânica municipal a previsão de que se o parecer do TC não fosse levado a efeito 
pela câmara num prazo de 90 dias, haveria um julgamento tácito. E conforme apontado 
pela Conselheira Milene, em julgamento de recurso extraordinário pelo STF foi 
considerado que não poderia haver julgamento tácito do parecer do TC por decurso de 
prazo. Diante disso, o MPC provocou o MP sobre o assunto, e entrou com uma série de 
ações de inconstitucionalidade sobre esses dispositivos das leis orgânicas municipais, e 
praticamente todos acabaram sendo julgados, em boa parte foram dadas liminares para 
suspender a eficácia desses dispositivos. Lembrou ainda que talvez isso se resolva com a 
proposta de emenda constitucional que prevê prazo (alterando o artigo 49 da CF/88) para 
o congresso nacional julgar as contas do presidente da república. Citou ainda a 
preocupação observada no MS em relação ao adiamento do julgamento das contas de 
governo para momento mais oportuno no aspecto político (período eleitoral), prejudicando 
a gestão pública dos municípios.  



 
Sem haver outras perguntas, a palavra foi então passada para o Conselheiro Joaquim 
Neto, que por sua vez agradeceu a oportunidade da reunião, e aos colegas que 
apresentaram a proposta. Citou exemplo do TCM/GO que, em exercício recente, houve 
encaminhamento de expediente às câmaras municipais solicitando julgamento 
tempestivo, e que houve resultado positivo, mas lamenta a decisão do STF quanto às 
contas de gestão sem pensar nas consequências da tese. Lembrou ainda que o CNPTC 
está aberto para essas discussões importantes e alinhamento de entendimentos no 
controle externo.  
 
O Secretário Lívio traz então algumas perguntas do chat levantadas por participantes 
externos que estavam assistindo a reunião. O participante Diego questiona se o conceito 
de contas de gestão no estudo realizado é mais amplo, pois no TCE onde atua, as contas 
de governo se referem a um processo anual aberto automaticamente para cada prefeitura 
em janeiro, e tramitado em paralelo com as contas de governo. E o participante Vilmar faz 
uma pergunta relacionada à posição da comissão sobre a aplicação de multa pelos TC no 
caso de não julgamento pelas câmaras municipais no prazo fixado pela lei orgânica.  
 
O Conselheiro Paulo Curi explicou que as de gestão são mais limitadas que as de 
governo, pois as contas de governo cuidam da parte macro de gestão orçamentária, 
gestão fiscal, entre outros, e as contas de gestão fazem um recorte na atuação da gestão 
administrativa do gestor, como por exemplo, uma autorização de pagamento, autorização 
de despesa, assinatura de um contrato superfaturado, admissão de pessoal que resulte 
em dano ao erário, etc.  
 
Já a Conselheira Milene entendeu a pergunta no seguinte sentido: no caso do TCE 
mencionado, o processo das contas de gestão é aberto em janeiro e corre em paralelo 
com as contas de governo, e a dúvida levantada pelo participante é se o conceito utilizado 
como contas de gestão pela comissão seria mais aberto ou se seria esse processo anual. 
Ela explicou que considera como um conceito mais aberto porque estão considerando 
mais coisas, como por exemplo, processos abertos em tomada de contas especial a partir 
de um ato de gestão irregular praticado pelo prefeito, ainda que analisado em um 
processo autônomo, seja uma representação, denúncia, tomada de contas especial, ou 
seja, consideram todo processo em que haja ato de gestão praticado pelo prefeito 
independente de qual classe processual que ele foi instruído.  
 
Sobre a segunda pergunta - aplicação multa para não julgamento no prazo, a Conselheira 
Milene explicou que não há competência atribuída aos TC para aplicação de multa ao 
poder legislativo no exercício das suas atribuições originárias de julgamento das contas  
do chefe do poder executivo. E comentou que desconhece se há previsão para isso em 
leis orgânicas dos TC.  
 
E o Conselheiro Paulo Curi complementa ao comentar que, salvo em caso de dolo, é 
difícil fundamentar a aplicação de multas pelos TC ao poder legislativo, e a Conselheira 
Milene acrescentou que precisaria haver mudança na CF para aumentar a competência 
para isso aos TC. 



 
Sem mais perguntas, o Secretário Lívio teceu agradecimentos aos participantes em 
relação a essa primeira pauta, e deixou uma provocação, sugerindo convidar os 
superiores dos TC para assistir o vídeo da reunião para tentar sensibilizá-los sobre os 
temas discutidos que vão influenciar a atuação dos TC no futuro. 
 
 
Item 2 da pauta:  
Apresentação do Projeto Integrar - Momento atual do projeto, formação da rede e 
assinatura do acordo de cooperação.  
 
A auditora federal de controle externo Renata Carvalho (TCU) iniciou sua apresentação 
explanando sobre o histórico do Projeto Integrar, o andamento dos trabalhos desde a 
reunião realizada em Foz do Iguaçu com os secretários de controle externo onde foi 
apresentada a ideia do projeto.  
 
Renata comentou sobre o evento realizado no dia 26/11/20 que marcou o encerramento 
do acordo com a OCDE, e iniciou uma nova etapa ao projeto com a formação da Rede 
Integrar. Comentou ainda que os documentos elaborados no âmbito do projeto estão 
pulicados para conhecimento de todos no portal do TCU e no site da OCDE.  
 
Sobre o Acordo de Cooperação entre os TC para a formação da Rede Integrar, Renata 
explicou que a ideia é que haja participação ativa de todos os TC participantes, com 
colaboração de trabalho entre todos (não mais centralizada a decisão e liderança 
somente no TCU), e deixou o convite para que todos possam fazer as articulações 
internas necessárias para a aderência à Rede.  
 
O período de vigência do Acordo será de 60 meses, o que considera como um período 
adequado para consolidar a Rede Integrar e os produtos trazidos, em especial a 
metodologia para fiscalizações coordenadas, que começará pelo tema Educação, e ainda 
prevê os estudos para aplicação em outras áreas do governo (saúde, segurança, 
infraestrutura). 
 
Renata explicou ainda que o Acordo prevê a criação de um comitê técnico com dois 
participantes por TC, de livre escolha dentro do órgão, e que esse comitê terá como 
atribuição coordenar os estudos para potenciais temas, viabilizar soluções de tecnologia 
para acesso a dados, indicadores, painéis, para fiscalizar políticas públicas, e disseminar 
o conhecimento sobre o uso da metodologia no TC. 
 
Comentou ainda que no encontro técnico realizado nos dias 26 e 27/11/20 foi identificada 
a necessidade de haver ampla capacitação para os servidores dos TC, e que será 
importante que haja a articulação interna para participação efetiva de todos os envolvidos. 
Explicou que haverá uma Secretaria Executiva formada entre a Atricon, o TCU e o IRB 
para dar apoio administrativo e promover ações entre os TC.  
 



Sobre os grupos temáticos previstos no Acordo, explicou que esses serão voltados para a 
execução dos trabalhos, e que as equipes poderão ser formadas conforme o comitê 
técnico decidir sobre qual tema será trabalhado no TC (no primeiro momento iniciará com 
a área de Educação).  
 
Após a explanação sobre o projeto e a Rede Integrar, Renata abriu espaço para 
perguntas.  
 
O Secretário Lívio parabenizou-a pelo projeto, e algumas perguntas/contribuições dos 
participantes começaram a ser discutidas.  
 
O Secretário Rodrigo Zanotti (TCE-ES) reforçou que é importante que todos os TC 
participem pela relevância do projeto, e comentou sua preocupação sobre o fato de que 
há várias ações de melhorias andando em conjunto no controle externo, e que precisa ser 
avaliado se atualmente há estrutura nos TC para dar conta das diversas iniciativas. 
Comentou ainda que há carência de recursos tecnológicos, recursos humanos, e que é 
importante participar efetivamente dessas iniciativas e não apenas para dizer que 
participa. Rodrigo acrescentou que precisa ser olhado para dentro dos TC para avaliar a 
necessidade de melhor estruturar as instituições, pois há o risco de participar e não 
conseguir entregar os produtos conforme as expectativas. 
  
Nesse sentido, o Secretário Lívio concordou com as colocações de Rodrigo, e 
exemplificou que na área de Educação sempre há muitas demandas para serem 
atendidas pelo TC. 
  
A Secretária Anne Carvalho (TCE-RN) comentou que sente as mesmas dificuldades 
mencionadas pelos colegas, mas entende que o Integrar trará otimização de 
planejamento nas auditorias e que pode ajudar a equilibrar e evitar sobreposições de 
esforços.  
 
Lívio concordou com Anne, e acrescentou que em momentos anteriores já ocorreram 
conflitos de muitas atividades de auditorias coordenadas ao mesmo tempo, e que até foi 
feita reunião à época no TCU para pensar em soluções.  
 
Renata Carvalho complementou esse raciocínio, explicando que foi justamente a partir 
dessa reunião que surgiu a ideia do Integrar e da necessidade de colaboração desde o 
início por todos os TC, reduzindo a subjetividade na tomada de decisões como ocorria 
antes.  
 
Lívio comentou que é importante discutir um pouco as dificuldades com gestão de pessoal 
em reunião futura do Seconex, o acúmulo de demandas nos TC, e ainda as demandas 
externas que chegam por diversas fontes e que sobrecarregam a área técnica. 
Acrescentou que a discussão poderá trazer ideias de como otimizar os recursos para se 
adequar às necessidades atuais, e propôs a reunião para o começo de fevereiro/2021.  
 



Ao finalizar os comentários, Lívio agradece à Renata Carvalho pela apresentação e a 
parabeniza pelo excelente trabalho realizado, comentando que o Integrar poderá trazer 
grandes contribuições para a atuação mais efetiva do controle externo no país. 
 
Renata Carvalho fez algumas considerações finais, e agradeceu a todos pela 
oportunidade.  
 
Item 3 da pauta:  
Manual de Quantificação de Benefícios - Percepções dos Tribunais de Contas sobre 
Possibilidades e Dificuldades em sua aplicação. 
 
O Secretário Lívio fez uma provocação inicial aos participantes, apresentando alguns 
desafios para implementação do MQB, tais como necessidade de treinamento de equipes 
para aplicar o Manual e uniformizar os registros; integração com o sistema de auditoria 
e/ou com o sistema eletrônico de processos; nem os TC realizam todos os procedimentos 
de fiscalização tipificados nos exemplos trazidos pelo Manual; e o longo prazo para 
julgamento dos processos que pode levar os benefícios potenciais a não se transformem 
em benefícios efetivos. 
 
Após essa introdução, Lívio passou a palavra para os participantes para tecerem seus 
comentários.  
 
A primeira a se manifestar foi a Secretária Flávia Lopes (TCE-MG), que explicou que lá já 
possuem um referencial para quantificar benefícios, e que possuem premissas diferentes 
do MQB. Deu o exemplo do caso das multas, pois eles não consideram como um 
benefício pela atuação do controle externo (se aplicou multa é porque tudo deu errado). 
Flávia alertou para o risco de haver disfunções do controle, justamente por apurar as 
multas como um benefício. Comentou que houve grande debate interno sobre o MQB, e 
ratificou as mesmas demais dificuldades apresentadas pelo Lívio.  
 
Lívio concordou que pode mesmo haver disfunções no controle dos TC, tendo em vista 
que pode haver interesse em aplicar multas para quantificar a atuação dos TC, o que 
descaracterizaria o aspecto pedagógico da multa.  
  
A seguir, o Secretário Adjunto Fábio Pedrosa (TCE-PE) comentou que desde 2012 
medem benefícios, mas destacou que a principal dificuldade está no monitoramento, e 
acompanhar a evolução dos benefícios para ver se tornam efetivos. Em relação aos tipos 
propostos no MQB, ele afirmou estar de acordo com os exemplos e que são alinhados ao 
que o TCU vinha trabalhando, e em termos de sistema, considera que não deverá ser 
muito complicado integrar. Porém, acrescenta a questão de incorporação do 
monitoramento no processo de trabalho das equipes, sendo esse talvez um dos principais 
desafios que podem ser encontrados pelos TC. 
 
Lívio comentou que discutiu esse ponto do monitoramento internamente, e levantou a 
questão de quem fará o monitoramento dos benefícios gerados (que é uma dúvida das 
equipes técnicas do TCMSP), e pergunta se há alguma definição sobre isso nos TC dos 



participantes da reunião. A preocupação levantada por ele está justamente no fato de os 
benefícios apurados pela equipe de auditoria podem ser alterados após o julgamento, o 
que ficaria complicado por ser uma outra instância a definir os benefícios (órgão julgador), 
mas quem atualizaria o sistema seria a área técnica. Perguntou então ao TCE-PE como é 
feito esse monitoramento. 
 
Fábio Pedrosa respondeu que no TCE-PE os benefícios são apurados fora da etapa de 
julgamento, ou seja, se durante o trabalho de fiscalização se verificou um possível 
benefício ele já é apurado pela equipe de auditoria e registrado nos controles. Em relação 
ao que é medido na etapa de julgamento, eles têm hoje os débitos e multas que 
automaticamente são monitorados pelos sistemas, e acrescentou que os outros 
benefícios que não são multas/débitos não são medidos por eles no TCE-PE. Mas estão 
criando um setor de pós julgamento ligado à vice-presidência do TC que seria 
responsável pela “execução do processo”, monitoraria as determinações do TC, e que 
eventualmente demandaria orientação da área técnica em casos de dúvidas, o que 
levanta também uma certa preocupação se não viraria uma rotina demandar a área 
técnica sempre ao invés de apenas em casos de exceção. Como ainda está sendo 
discutido para implantar no próximo ano, esse ponto está numa chamada “área cinzenta” 
no TC.  
 
A Secretária Anne Carvalho (TCE-RN) comentou que também discutiram a questão de 
considerar como benefícios as multas aplicadas pelo TC, e que não possuem ainda 
regulamentação sobre o tema, enxergando como boa oportunidade para implementar com 
o MQB, e que surgem muitas ideias e discussões para uso do Manual quando se começa 
a pensar no assunto. Estão ainda na etapa de pensar em como desenvolver o tema 
dentro do TC, e sugere trabalho em conjunto pelos TC para alinhar a metodologia.   
 
Lívio concordou com a Anne, e comentou que de repente pode ser discutido em conjunto 
com o TCM-RJ, e levantou outras questões complicadas sobre LGPD e instruções de 
processos como exemplo de discussões conjuntas para ajudar a alinhar os entendimentos 
entre os TC para implantar o MQB. Sugeriu também utilizar o espaço compartilhado 
(como no portal do CNPTC, da Atricon, etc) para discussão dos temas e permitir que as 
equipes possam tirar dúvidas.  
 
Rodrigo Zanotti (TCE-ES) comentou que as dificuldades são as mesmas dos demais TC, 
e concordou que um ambiente compartilhado para harmonizar os conceitos/ideias é uma 
boa sugestão, evitando assim adoção de metodologias diferentes pelos TCs que podem 
dificultar a consolidação dos dados a nível nacional se não tiver uma base padronizada de 
mensuração.  
 
Lívio comentou então que acredita existir essa possibilidade sim, e mencionou o espaço 
de discussão no IRB que atualmente é pouco utilizado pelos TC, e que nesse espaço 
poderia ser criado o tópico para debate dentro do fórum de discussões entre os TC sobre 
o MQB, separando o debate em si da consolidação do entendimento com casos de uso. 
Inclusive poderiam ser indicadas pessoas dos TC para interagir nesses espaços e assim 



facilitar o alinhamento dessas discussões no âmbito do controle externo sem 
sobrecarregar os secretários.  
 
Lívio levantou ainda mais uma preocupação sobre o subitem 1.3.3 do MQB que trata do 
levantamento do custo de implementação pelo jurisdicionado das 
determinações/recomendações emitidas pelos TC, e que precisa ser deduzido para fins 
do cálculo do benefício gerado pelo controle. Lívio destaca que isso pode ser algo 
desafiador para os TC porque pode acabar invertendo a apuração que deve ser feita pelo 
jurisdicionado para a equipe técnica, gerando distorções de informações (estimativas 
erradas dos custos, expondo a auditoria). 
 
A Secretária Denia (TCE-TO) comentou que na última reunião do Seconex ela havia 
comentado que fez contato com o Rodrigo Zanotti (TCE-ES) para conhecer um pouco do 
sistema e também com o Luciano (Atricon), e eles ficaram de agendar uma reunião para 
fazer uma apresentação do método utilizado por eles para a quantificação dos benefícios, 
e que ela até considerava que nesta reunião de hoje seria feita a apresentação desse 
material, já que a equipe deles tem bastante experiência e trabalhou na elaboração do 
MQB.  
 
Lívio concordou que é importante haver esse diálogo e o compartilhamento de 
informações para tirar dúvidas dos TC. Acrescentou ainda que o Conselheiro Felipe 
Puccioni (TCM-RJ) fez uma apresentação no evento do Tardes de Conhecimento sobre o 
MQB, mas considera que é importante haver uma nova apresentação aos TC para que se 
apropriem das informações. Sugeriu ainda que esses pontos que foram levantados nesta 
reunião de hoje sejam levados ao Felipe Puccioni para que ele possa organizar uma 
apresentação para ajudar a esclarecer essas dúvidas/preocupações.  
 
Continuando a discussão, Lívio acrescentou que tem a sensação, algumas vezes, de que 
os membros dos TC desconhecem as dificuldades enfrentadas pelas equipes técnicas 
para implementar algumas ideias (não apenas para o caso do MQB), e que é importante 
que eles tenham conhecimento e possam compreender os desafios envolvidos e os 
custos de implantação. Sugeriu que seja feita a implantação gradual do MQB, começando 
com os casos que se pode identificar facilmente, e amadurecer a metodologia para os 
outros tipos de benefícios diferentes. 
 
Rodrigo Zanotti (TCE-ES) respondeu à dúvida da Secretária Denia, e explicou que 
realmente ficaram de apresentar o modelo, e que vai verificar a agenda com a Atricon 
também. Destacou ainda que é importante o processo estar todo automatizado, definir os 
momentos em que os benefícios serão avaliados, e que sempre pode haver novidades 
sobre benefícios que não se esgotam no MQB. Comentou que podem fazer uma 
apresentação do sistema, e que é preciso sempre evoluir no sistema para se adequar ao 
entendimento comum (formando uma espécie de banco de cadastro de benefícios), 
otimizando com o tempo esse trabalho de identificar os tipos de benefícios. 
 
Fábio Pedrosa (TCE-PE) comentou que o cadastro após a decisão pode otimizar a etapa 
de proposta de benefício potencial, pois o que vale é a decisão final do TC (procedimento 



adotado por eles). Considera que incorporar o processo ao trabalho é mais difícil que 
mensurar os benefícios, e que no TCE-PE melhorou depois que incorporaram ao 
processo eletrônico como uma tarefa pari passu. Sugeriu iniciar aos poucos, pois isso 
ajuda a ter mais sucesso com o tempo.  
 
Lívio perguntou então qual área faz o registro no TCE-PE após o julgamento. E Fábio 
explicou que a equipe insere o relatório de auditoria no processo eletrônico, e no próprio 
sistema surge uma tarefa pedindo a informação para colocar se houve benefício apurado 
durante a fiscalização, como problemas de preços em licitações, revogação de edital e 
lançamento de um novo edital, etc, passando pela revisão da gerência e da diretoria  
(débitos não entram nessa etapa, porque se forem confirmadas ao final do julgamento o 
setor de multas e débitos irá controlar e a medição será automática), e ao final do ano 
consolidam todos esses dados. Ou seja, se for o caso de débitos/multas, o controle é feito 
ao final do julgamento pelo sistema, e no caso dos benefícios efetivos as equipes 
registram durante a execução da auditoria, podendo inclusive divulgar esses dados para a 
sociedade enviando ao setor de jornalismo do TCE-PE. Mas lembrou que eles estão se 
organizando para implementar o controle no monitoramento no próximo ano, pois outros 
tipos de benefícios apurados a partir da ação do gestor ainda estão fora do radar do TCE-
PE para fins de mensuração de benefícios.  
 
Sem mais perguntas ou comentários dos participantes, Lívio resumiu então os pontos 
anotados por ele: fazer contato com o Conselheiro Felipe Puccioni para a apresentação 
do MQB aos TC, criar tópico específico dentro do espaço do fórum do IRB e designar 
pessoas dos TC que possam interagir nesse espaço as questões do MQB, e levar as 
dúvidas mais pontuais para tirar com o Conselheiro Felipe Puccioni. Lembrou ainda que 
vários TC já adotam algum tipo de quantificação mais singela, e que uma saída poderia 
ser aquela de implementar as metodologias aos poucos nos TC, mas que isso pode ser 
discutido melhor em outra reunião dos secretários.  
 
 
Item 4 da pauta: 
Outros Assuntos de Interesse dos Secretários de Controle Externo. 
 
Sem sugestões de outros temas para serem discutidos, Lívio propôs que a próxima 
reunião seja no início de fevereiro de 2021, e todos concordaram.  
 
Rodrigo Zanotti sugeriu pelo chat que seria interessante fazer um levantamento das 
situações sobre pessoal dos TC, e Lívio concordou que é importante pensar na estrutura 
dos TC, organograma, competências etc., e elaborar um questionário para os TC 
responderem para melhorar o debate na próxima reunião. 
  
III – Encerramento da reunião 
 
Sem mais manifestações dos participantes, foram feitos os agradecimentos gerais pelo 
Secretário Lívio Fornazieri, desejando votos de bom final de ano a todos, com muita 
saúde, paz, força, resiliência para continuar enfrentando as dificuldades atuais.  


