
 
ATA DA 3ª REUNIÃO DA 

DIRETORIA IRB, REALIZADA NO 

DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020.   

 

1-ABERTURA: Aos dez de dezembro de 2020, das 14:00 às 15:30, reuniram-se os membros da 

Diretoria e Presidentes de Comitês do Instituto Rui Barbosa que foram convocados por meio do 

ofício nº 198/2020 

2-PAUTA E ABERTURA: (2.1 Aprovação do orçamento para o Convênio Gaepe Nacional; 2.2 
Aprovação da renovação do contrato de manutenção do site IRB;  2.3 Aprovação do calendário 
preliminar de eventos IRB;  2.4 Novos Acordos; 2.5 Assuntos Gerais). O Presidente do IRB, Ivan 
Lelis Bonilha, abriu a reunião: “Quero Agradecer, dar boas-vindas e, antes de tudo, parabenizar 
a todos pelo ano que a gente teve. Embora as sérias limitações, conseguimos produzir muito. E 
isto se deve a estrutura que temos, com excelentes assessores e servidores. E a disponibilidade 
de toda a Diretoria e Presidentes de Comitês. A convocação para a reunião foi através do Ofício 
no qual foi enviado o link para fazermos a votação por meio digital. E o primeiro assunto da 
pauta é sobre o GAEPE NACIONAL. Para isso eu passo a palavra ao Conselheiro Fabrício Motta e 
depois ao Conselheiro Cezar Miola. 

3-GAEPE NACIONAL: Conselheiro Fabrício Motta: “Boa tarde a todos e a todas! O Conselheiro 

Miola é o mais adequado para tratar do assunto e, por isto, eu faço uma breve introdução 

dizendo: que diante da Necessidade já tratada na reunião anterior da criação do chamado 

GAEPE Brasil, tornando permanentes as experiências exitosas que têm sido feitas sobretudo em 

Rondônia e também aqui no Estado de Goiás, na Parceria do IRB, com o Comitê técnico de 

Educação, e o Instituto articule e tribunais de contas. Diante dessa necessidade de suporte, de 

dar o apoio de secretaria ao GAEPE BRASIL, nós fizemos uma sondagem de uma possibilidade 

de realizar esta atividade por intermédio da Universidade Federal de Goiás, notadamente por 

intermédio do nosso programa de mestrado e pós-graduação em direito e políticas públicas. A 

ideia é não só dar o suporte administrativo à essa parte de secretaria, de comunicações, de 

arquivo, mas principalmente possibilitar a realização de Pesquisas relativas a essa situação do 

GAEPE, naturalmente no interior do sistema tribunais de contas, para depois ter resultados. 

Então ter resultados medidos, mostrados para a sociedade e transformados em pesquisas. Por 

isso que foi feito inicialmente um plano de trabalho tratando dessa parceria, indicando algumas 

atividades que nós achamos importantes para aproximá-la de uma ação científica, de pesquisa, 

que possam então mostrar resultados. A ideia Inicial seria ter um termo de convênio para um 

trabalho por 12 meses mantido assim a vigência da atual gestão, como também já havia 

ressaltado o Presidente Conselheiro Bonilha. O objetivo Geral é incrementar pesquisas na área 

da Educação, notadamente sobre a visão da educação como políticas públicas. Eu quero, 

Presidente, dizer que essas etapas devem ser definidas depois, caso venha a ser aprovado esse 

ajuste com a Universidade. E que a ideia é justamente que seja feito por intermédio do 

pagamento de bolsas de pesquisa para estagiário administrativo, para assistente de pesquisa-

mestrando em Direito, e um docente responsável por essa coordenação. Para Além do suporte 

administrativo, essa vinculação prevê produção de caráter científico. A partir desta introdução, 

o Conselheiro Miola pode dar mais informações eu vou ficar disposição também”. Conselheiro 

Cezár Miola: Boa tarde Presidente Ivan Bonilha, minha saudação também, ao nosso presidente 

do Conselho de Presidentes, Conselheiro Joaquim Castro.  E me permita uma saudação muito 



 
fraterna e amiga as colegas e aos colegas de todo o país que encontram-se nesta sala virtual, e 

dizer que estou com muitas saudades, também um abraço as equipes de apoio dos nossos 

gabinetes, e do Instituto Rui Barbosa, sempre solícitas, nesses nossos tantos e necessários 

diálogos, eu serei bastante breve. Então presidente, a partir dessa narrativa objetiva que o 

Conselheiro Fabrício Motta, que agora também é membro do comitê técnico da educação bem 

se chegou a perspectiva então de aproveitando de um acordo que já existe entre o irmão e a 

Universidade Federal de Goiás utilizarmos essa parceria para não apenas dar suporte conforme 

lembrou o conselheiro Fabrício ao próprio Gaepe Brasil, nas duas semanas administrativas e 

operacionais, mas também avançarmos na seara da pesquisa, nós temos vários trabalhos, 

realizados e de interesse dos Tribunais de Contas, trabalhos esses desenvolvidos pelo comitê, 

mas muito fruto do voluntarismo, da dedicação de técnicos, auditores e conselheiros 

substitutos, e que nem sempre isso é factível e cada vez mais as demandas crescem. Assim 

aproveitaríamos com esse plano de trabalho que eu considero bastante racional: os valores são 

razoáveis para esses bolsistas, a oportunidade de avançar e aprimorar essa atuação do comitê 

na área da educação, trabalhando mais as bases de dados, como por exemplo do senso escolar 

que é um universo extraordinário de elementos que permitem que possamos gerar relatórios 

específicos para os Tribunais de Contas, contribuir com o acompanhamento, a fiscalização em 

relação a essa política pública. Quero aqui ratificar essa proposta. Nós cogitamos de fazê-la por 

um ano, ou seja 2021. De um lado porque coincide com o período do mandato do Presidente 

Bonilha, da atual administração e porque nos propicia um certo aprendizado neste diálogo. 

Vamos avaliando constantemente e se for o caso ajustando ou eventualmente não renovar. A 

ideia é que a Atricon, que também participa desse processo e até já indicou Conselheiro Fabrício 

Mota,  junto com o comitê da Educação do IRB trabalhemos de mãos dadas na efetivação desta 

Parceria. Sinteticamente é isso. Mas talvez a gente possa continuar conversando Presidente, 

para tirar eventuais dúvidas. Presidente Ivan Bonilha: Agradeço a sua explanação, só quero 

lembrar aqui que é possível votar as matérias através da nossa plataforma digital. Conselheiro 

Edilberto Pontes: Eu gostaria de fazer uma ponderação, eu achei a ideia excelente, acho que o 

governo está certíssimo em que o IRB está indo nessa direção, e a Universidade de Goiás é uma 

Universidade muito reconhecida, e o Conselheiro Fabrício está envolvido, então tenho certeza 

que é um trabalho grande fôlego. Mas eu só ponderaria, já que envolve custo financeiro, 

sabemos que não é muita coisa, mas como o IRB está muito pobre em termos de recurso, 

estamos todos sabendo disso, não seria interessante abrir um edital para os possíveis 

interessados, outras universidades que talvez tenham interesse também,  e para não ficar 

restrito, e oferecer para outras instituições, a Universidade de Goiás é muito habilitada e vai ter 

muito sucesso, mas só para uma abertura, uma questão até formal, talvez haja interesse de 

outras universidades em se candidatar. Presidente Ivan Bonilha: Posso sugerir aqui com 

anuência dos demais, faríamos o seguinte, eu pediria providencia de um edital, anunciando que 

temos um acordo com a Universidade Federal de Goiás, e que o Instituto Rui Barbosa, em sua 

página, vincularíamos nos canais que temos, colocava a disposição para receber também 

eventuais, inscrições de outros Estados e do mesmo objeto, dando um prazo para isso, ao final 

do qual deliberaríamos a respeito. Conselheiro Cézar Miola: Eu evidentemente não tenho 

nenhuma contrariedade,  acho que isso vai ao encontro de tudo o que preconizamos no 

ambiente do controle inclusive, a questão é que nós precisamos fazer algumas ponderações 

como por exemplo, quanto tempo isso vai demorar, e se é o caso de levarmos em frente esse 

projeto com esse objetivo, talvez tenhamos uma dificuldade, e tenhamos que ponderar no 



 
aspecto que há uma certa demora burocrática, estamos terminando o ano, imagino que isso 

adentraria março provavelmente, não que isso seja impeditivo, se nós entendermos em 

caminhar nesse sentido, o tempo é aquele necessário. Por outro lado, para nós, tem uma 

questão relevante que eu vou colocar como ponderação que é, a gestão disso. Por exemplo: nós 

estamos distribuídos pelo Brasil afora, o próprio IRB funciona muito bem, graças as equipes de 

apoio que os presidentes conseguem arregimentar, via de regra nos seus gabinetes. A gente 

sabe que é assim, com o Conselheiro Sebastião e agora com o Conselheiro Bonilha, com o apoio 

de seus tribunais. Se, por exemplo, tenhamos que dialogar com alguma instituição e caso não 

tenhamos, uma espécie de ponte focal nossa, fico com preocupação se gerenciar isso nessas 

condições é bastante complexo. Então teríamos que fazer uma reflexão sobre a governança 

dessa governança que é uma questão que eu quero ponderar, não discordo da ideia, mas 

precisamos ver se, esse modelo vai ao encontro do que nós precisamos, talvez não nos traga a 

solução ideal para o caso, talvez devêssemos pensar em uma outra alternativa. Conselheiro 

Edilberto Pontes: A ponderação do Conselheiro Miola é muito relevante de fato, mas isso 

poderíamos colocar como um dos critérios dentro do edital, a possibilidade de um bom 

intercambio ou interlocução com o respectivo tribunal. E a Universidade Federal de Goiás já 

parte na frente, já tem o edital dela disponível, isso é uma formalidade que eu mesmo exijo toda 

hora do Tribunal de Contas aqui. Presidente Ivan Bonilha: Vocês acham que ficaria muito ruim, 

que nós aprovássemos esse como um piloto com a Universidade Federal de Goiás, já prevendo 

que eventual prorrogação ou próximo convênio serão chamadas outras entidades? porque 

despertaríamos a atenção de outras possíveis potenciais interessados, no decorrer do ano, 

estaríamos desenvolvendo este projeto piloto, e aí realmente a Universidade de Goiás,  teria 

sido beneficiada, teria sido dado a preferência a ela, mas colocaríamos que estaríamos durante 

o ano para não atrasarmos o nosso trabalho, recebendo propostas e enfim, convites, de outras 

instituições e ensino para que no próximo enfim, pudéssemos ter uma eventual competição de 

interessados. Conselheiro Edilberto Pontes: Ponderação razoável, porém eu ainda fico com a 

preferência do edital, 30 dias, nada muito complicado, formaliza uma comissão de 3 

conselheiros, acho uma formalidade importante, mas não quero convergir, já ponderei o meu 

ponto. Conselheiro Érico Xavier: Qual o volume do recurso, desenvolvido? Presidente Ivan 

Bonilha: Cinquenta e nove mil e quatrocentos reais, por um ano, ou quatro mil novecentos e 

cinquenta reais por mês. Conselheiro Érico Xavier: Ora, eu acredito que as ponderações do 

Conselheiro estão corretas, acho que nós deveríamos buscar realmente uma competição, mas 

eu pondero também, peço licença ao Conselheiro, mas no caso nesse primeiro momento, os 

dados do recurso são importantes mas não são assim tão altos. É possível fazer uma licitação 

pública, poderemos enquadrar naqueles casos de dispensa, seria razoável. É um valor que me 

parece que nós, enfim para um projeto piloto, nós poderíamos partir Conselheiro para esse 

projeto, e com essa obrigação. E durante o ano abrir uma nova possibilidade de outras 

instituições participarem, e esta seria uma solução bem razoável, embora eu ressalte que eu 

concorde com a ideia, com a principiologia, da proposta do Conselheiro Edilberto. Presidente 

Ivan Bonilha: Então para não embaraçar o trabalho que foi feito até aqui, e não foi pouco com 

a Universidade Federal de Goiás, eu colocaria essa proposta, que pudéssemos desenvolver esse 

projeto piloto, realmente são só custos. Tudo indica que não há dúvida, mas fico atento a 

observação aqui lançada pelo Conselheiro Edilberto, para termos a possibilidade de oferecer, 

essa mesma participação a outras entidades e instituições com os mesmos objetivos. 

Conselheiro Cezár Miola: Eu poderia, Presidente, colocar na justificativa desse projeto indo ao 



 
encontro do que adequadamente colocou o Conselheiro Edilberto. Também contemplando as 

ponderações do Conselheiro Érico, de que este projeto ao longo da sua execução, com os 

experimentos inerentes... porque eu vou lhes dizer, nós não temos clareza, e eu falo por mim 

isso, de que isso vai evoluir satisfatoriamente, se isso vai ser de fato algo que nós possamos 

“perenizar”. Então nós poderíamos assumir um compromisso formal, nessa documentação, 

nesse projeto ao longo desse exercício elaborar um edital para chamamento do público como 

condição para se dar continuidade ao projeto, para esse processo seletivo, digamos princípio 

sobre tudo da impessoalidade, da isonomia, a serem observados. Presidente Ivan Bonilha: 

Então desse modo eu coloco para votação, evidentemente que constando a ressalva do 

Conselheiro Edilberto, que foi de algum modo incorporado para a próxima reunião. Conselheiro 

Fabrício Motta: Presidente rapidamente, eu claro não quero tratar um assunto relativo a 

Universidade Federal, caracterizar possibilidades de conflito de interesses, mas queria apenas 

ressaltar a importância, da ideia do Conselheiro Edilberto a todas as futuras parcerias, que hoje 

esses contratos, convênios, nós sabemos, que por se tratar de Faculdade Pública estão sujeitas 

a uma série de requisitos muito mais rígidos  do que os exigidos pelo próprio IRB. Então teremos 

agora a aprovação pela Procuradoria Federal que atua na Universidade, o plano de trabalho, a 

justificativa de preço, e depois posteriormente a prestação de contas, mensal e ao próprio IRB 

e Atricon e também ao próprio controle interno da Universidade, todos nós sabemos como 

funcionam as prestações de contas das instituições públicas, com relação a isso e sendo 

autorizado segue o ritmo da própria universidade com relação aos seus planos, agradeço a 

atenção de todos. Presidente Ivan Bonilha: Votação. Aprovado. 

3- RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SITE: Presidente Ivan Bonilha: Conforme 

anunciado agora, sobre a manutenção do site, contrato de serviços relacionado ao site, a 

realização de vários itens, gestão do cloud, hospedagem do nosso arquivo, reprodução de áudio 

e vídeo utilizados nos sites, construção e manutenção dos sistemas internos para nossas 

atividades administrativas, processo de receita, despesas, pagamentos, processo de viagens, 

contratação, eleição prestação de contas e, principalmente, o  gerenciamento e manutenção do 

nosso website, há uma preservação do nosso conteúdo digital. Como já falei, temos mantido 

uma média de dez mil usuários por mês, a maioria dos usuários chega ao site do IRB, sejam por 

pesquisas do Google ou acessando diretamente o site do IRB, e um pequeno percentual clicando 

no link do IRB citado em outros sites, como é o caso do TCU, Atricon, que gentilmente nos cedem 

espaço. Assim, como os TCs dos outros estados, os usuários acessam o site do IRB nas segundas 

e nas terças-feiras, nos inícios de semana, durante o horário comercial. Quase a totalidade dos 

usuários são brasileiros, mas  nos últimos trinta dias recebemos acesso de todos os  continentes. 

Os usuários buscam o portal de conhecimento do IRB, as ações das escolas de contas, da Enccla, 

inclusive, que reuniu mais de noventa instituições e que fizeram parte desta ação para divulgar 

o portal. É o maior portal de capacitações existente no Brasil. Está divulgando tudo que as 

escolas de contas cadastraram no portal. Ainda, há tribunais que não aderiram ao portal, 

pedimos o apoio a nossa diretoria para fomentar a adesão do portal em seus respectivos 

tribunais. Ontem no dia do combate a corrupção, houve lançamento oficial do portal, por meio 

de divulgação conjunta de diversas entidades. Também temos como maiores acessos nesse 

portal: as normas de auditoria que seguem a seguinte ordem, Nbasp um, dois, e três; a nossa 

agenda do controle externo, divulgação de eventos dos tribunais; nosso banco de artigos 

Destaque para artigos que falam de atos sobre controle da administração pública em tempos da 



 
pandemia diante da supremacia de direito a vida, é um tema específico, feito por servidora do 

Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Também temos uma artigo do José Tavares do 

Presidente do Tribunal de Contas de Portugal, enfim temos vários exemplos aqui. Temos 

também nesse contrato de manutenção, a manutenção da hospedagem do nosso índice de 

eficiência de gestão municipal - IEGM, que está na fase de consolidação de resultados, além das 

notícias do IRB cujas mais acessados foram: estudo “a educação não pode esperar”, “hotsites 

corona-vírus”, “tribunais de contas orientam gestores na transição de mandato”, por fim, “ações 

de mentoria dos tribunais de contas”. Dentre as melhorias previstas para o ano de 2021 estão: 

1º) implantação de sistema de processo administrativo eletrônico intranet, administrativo de 

processo de despesa, de adesão ao IRB, 2º) implantação da plataforma participa para permitir 

fórum, votações, audiências públicas, conferencias web, controle de submissão de artigos 

científicos, revistas, e por fim também um objetivo é a melhoria dos sistemas: do juris T.c., o 

Manoel tem grande contribuição nisso, através do Beraldo e Helvécio; t.c. educa do nosso Miola, 

e o tesauros. Enfim, são esses. E coloco para discussão...pausa para deliberação... e está 

aprovado.  

4- EVENTOS 2021: Presidente Ivan Bonilha: Outro ponto da pauta é eventos para o ano de 2021, 

seguindo plano de trabalho de 2020, propõe-se a construção de um calendário preliminar de 

eventos para utilizar a agenda com todos os  comitês técnicos e com as outras entidades, até 

modo informal feito não há evento que se programe e que não se consulte o conselho de 

presidentes, Audicon, Abracon, para que não haja coincidência e desperdícios de esforços. Então 

essa agenda faremos de modo totalmente integrado e consorciado. Pergunto se está aprovado, 

então como foi aprovado prosseguindo.  

5- NOVOS ACORDOS: Presidente Ivan Bonilha: Com exceção ao Convênio sobre o Gaepe que 

tratamos agora a pouco, o Instituto vem articulando acordos e cooperação técnica, sem impacto 

financeiro, sem nenhuma despesa, sem qualquer tipo de ônus para o Instituto a não ser o 

trabalho mesmo. Primeiro é o PROJETO INTEGRAR , fiscalização de políticas públicas 

descentralizadas em conjunto com o TCU, para dar continuidade ao trabalho em conjunto com 

a OCDE, o acordo já foi assinado e iniciaremos a fase de adesão dos Tcs no início de 2021, mais 

informações tem no site do IRB, mostra toda a evolução, acordo, convenio e o que é o projeto, 

Segundo:  instituto de estudos avançados da USP – IEA/USP, nós temos, uma cooperação de 

estudos e levantamentos do uso da tecnologia de dados nas auditorias, plano de trabalho 

envolve a aplicação de questionários para membros e servidores responderem, entrega pela 

universidade de relatórios com as conclusões do levantamento,  para acessar  é através do plano 

de trabalho com um link enviado junto com o oficio, nosso Qrcode, modelo de cooperação da 

rede integrar, uso de painel dos indicadores, é só clicar lá, processo está na fase de aprovação 

da Universidade de São Paulo depois segue para outras entidades, o IRB, a Atricon e o conselho 

nacional de presidentes; Terceiro: Universidade de Chicago, por sugestão da Atricon houve 

aproximação do IRB, intermediação do Procurador do TCEPB, Bradson Camelo, recebemos a 

proposta de cooperação da Universidade de Chicago para análise coletados dos tribunais com 

dados de auditoria para aplicação de metodologias de reversão linear e verificação de variáveis 

que possam ditar atos de corrupção. É uma minuta do acordo; é só acessar através do nosso site 

digital, Qrcode. E após algumas reuniões sobre a existência de dados essenciais as pesquisas dos 

tribunais e forma de disponibilização, o comitê de tecnologia da informação, solicitou um 

parecer sobre a viabilidade legal do acordo em consonância com a lei geral de proteção de dados 



 
pessoais. Grupo de estudo dessa lei de proteção de dados, coordenado pelo Conselheiro 

Severiano que hoje justificou a impossibilidade de estar presente na nossa reunião, elaborou 

um parecer, inclinando pela não realização do acordo. Muito embora fosse importante a 

aproximação da Universidade de Chicago é prudente a não realização do acordo de acordo com 

o parecer do grupo de estudos, mas se deixa para deliberação da diretoria, eu diria que 

infelizmente o Severiano não está presente, eu pediria até para retirar essa discussão desse 

acordo, se vocês concordarem. O tema está em discussão, mas não me sentiria confortável em 

colocar para deliberar sobre a aplicação ou não do parecer e enfim, não sei se todos concordam 

com essa minha visão está presente, eu pediria até para retirar essa discussão desse acordo, se 

vocês concordarem. Conselheiro Estilac: Presidente Ivan, cumprimento a todos, Conselheiro 

Joaquim, Érico, Sebastião, Miola, independente do que falou, e eu concordo com o que falou o 

nosso presidente Ivan Bonilha, hoje eu achei uns poste no nosso tribunal e eu o citei assim como 

nosso Conselheiro Fábio e Conselheiro Joaquim, e lhes dei a estatura que eu os considero como 

dirigentes das nossas instituições Atricon, IRB e do Conselho Nacional dos Presidentes dos 

tribunais de Contas, mas quero dizer que eu acho que tem que tirar da pauta, eu nem sabia 

desse parecer , fiquei sabendo na medida em que o Conselheiro Ivan estava falando, me chamou 

a atenção, e eu vou me revelar um ignorante, por favor entendam assim se for o caso, mas aqui 

a ideia de metodologia de regressão linear e verificação de variáveis que possam indicar atos de 

corrupção em municípios e etc, a pergunta é a seguinte: então é uma forma de como a  máquina 

de voltar ao passado e verificar se as contas que nos julgamos, tinham dentro delas, atos de 

corrupção que nós não verificamos, é isso? É o questionamento que eu deixo para pensarmos 

depois, mas eu concordo com o encaminhamento, tem que separar e depois discutir, obrigado 

presidente. Presidente Ivan Bonilha: Apenas uma ponderação, esse convenio com a 

Universidade de Chicago, vai permitir a partir do parecer do Severiano uma disputa, e a forma 

como se dará nosso acordo com outras entidades internacionais, com outras universidades, com 

outras instituições congêneres, um padrão de conduta, um padrão de comportamento, então 

me permitam com a concordância de todos a partir para ultimo assunto da pauta, que são os 

assuntos gerais. 

6- ASSUNTOS GERAIS: Presidente Ivan Bonilha:  Eu gostaria de reiterar homenagem que a gente 

deve prestar a Antônio Carlos Flores de Moraes, conhecido por todos nós, sempre disposto, 

participou ativamente das nas nossas reuniões, sempre disposto a trabalhar e a ajudar, eu fico 

aqui em uma situação de fazer um oficio, a partir da liberação dessa diretoria, ofício 

formalmente,  para o TCM do Rio de Janeiro, enfim fazer a merecida homenagem a esse querido 

colega que nos deixou, e também colocar a seguinte situação, eu vejo aí já passado o período 

meu na presidência, eu vejo a obrigatoriedade de nos substituirmos formalmente o Antônio 

Carlos na diretoria,  eu acho que poderia se fazer essa mudança, quando na mudança da gestão 

lá em 2022, se todos concordam, difícil para quem entrar, vai pegar o bonde andando. Outro 

ponto, gostaria de anunciar, finalizamos a contratação de uma plataforma Teams, para a 

realização de conferências com a possibilidade de transmissão simultânea pelo canal youtube, 

potencializa nosso alcance, e isso ganha em produtividade, ao utilizar a própria gravação das 

reuniões, como em atas, em transparência. E, por fim, sei que o momento é delicado, mas que 

cada um possa acionar o seu tribunal, pois existem algumas anuidades que ainda não foram 

feitas, evidente que o IRB, “se beneficiou” em momento de impossibilidade de viagens, mas 

foram gastos, principalmente na área de tecnologia. Mas apenas um lembrete para seus  



 
Presidentes para que paguem as anuidades, eu deixo a palavra livre para os colegas, quem quiser 

fazer uso dela. Conselheiro Helvécio: Primeiramente quero concordar com as decisões tomadas, 

e quero dizer que estou aqui representando, apenas um adendo nessa homenagem ao professor 

Antônio Carlos, ele sempre me dizia que a maior que ele tinha na vida era exatamente era ser 

professor, então minha sugestão somando e essa sua ideia de fazer o oficio, que o ano que vem 

nós possamos colocar na agenda uma jornada de estudos em homenagem ao Professor Antônio 

Carlos, obrigada e era a sugestão que faço. Conselheiro Joaquim Castro: Quero apenas 

agradecer a todos, cumprimenta-los pela parceria, aproveitar e mandar um abraço para o nosso 

companheiro Gilberto Jales pelo momento difícil que está passando, pela perda de sua mãe, e 

dizer Conselheiro Ivan e Helvécio que estou de pleno acordo, e reafirmar o nosso compromisso 

de parceria, união e integração, é isso, meu muito obrigado. Conselheiro Edilberto: Só para dar 

a boa notícia, presidente Ivan Bonilha, que o meu amigo fez contato com o presidente Ivan 

Bonilha, presidente Fábio, a pedido do desembargador federal e professor da Universidade do 

Rio de Janeiro, o professor Marcos Abraham, para que a Atricon encaminhasse ao conselho 

nacional de educação e ao ministro da educação um pedido para que essa matéria (Direito 

Financeiro), que é a matéria do nosso dia a dia que é direito financeiro, tornasse uma matéria 

do siga especial do direito, e a gente se depara com isso, que é gente formado em direito, o 

assessor que trabalha no tribunal ou o advogado, não ter conhecimento em direito financeiro, 

ou ter um conhecimento superficial do que orçamento público, leis orçamentarias, e não viram 

isso na faculdade, essa matéria nem optativa é, e a partir desse ofício da Atricon e do IRB, e 

outras instituições também, a própria OAB participou, TCU, mas o fato é que, a resposta não foi 

acatado, o ofício de vossa excelência Ivan Bonilha e do Dr. Fábio, e passou agora o artigo 5º da 

resolução do conselho nacional da educação resolução nº 5 inciso V, direito financeiro fazer 

parte do núcleo essencial do direito. Resumindo isso, direito financeiro passa a se tornar uma 

matéria obrigatória nos cursos de direito. Acho que isso vai favorecer muito aos tribunais de 

contas, afinal somos os principais atores desse campo do direito. Segundo ponto, bem 

rapidamente tivemos hoje mais um evento de sucesso do IRB, o 8º Fórum de Auditoria, lá com 

o pessoal do Amapá, depois de todos os problemas que tiveram, mas hoje foi feito e foi um 

sucesso, muitos participantes. O presidente Michel, conselheiro Reginaldo participaram e foram 

muito bem sucedidos, muitas perguntas terminando quase 13:00, e se iniciou pontualmente às 

10 horas, parabéns para o pessoal do Amapá e ao IRB por mais esse evento. Conselheiro Estilac: 

Obrigado presidente Ivan Bonilha, primeiro cumprimenta-lo pela condução e o apoio ao Tribunal 

do Estado do Rio Grande do Sul nesse período, sempre foi uma mão amiga, e não foram poucas 

as dificuldades, tivemos. O apoio de muitos, do Domingos, Sebastião Helvécio, inclusive nos 

ajudaram aqueles que escreveram textos tão elaborados que nos auxiliam a refletir sobre nossas 

realidades como o nosso Edilberto,  textos do Inaldo que nos ajudam a pensar, eu me solidarizo 

com o nosso Conselheiro Gilberto Jales pela sua perda, a perda de uma mãe é sempre uma perda 

irrecuperável, sofro bastante com isso, toda vez que um amigo perde uma mãe eu acabo me 

transformando para aquela realidade, meu abraço fraterno e solidário Gilberto, obrigado pelo 

apoio de todos quando se manifestaram em determinados momentos a respeito de nosso 

tribunal. Particularmente, aqui o meu apoio ao conselheiro Algir, decano, com uma sabedoria 

bebida na fonte da vida, com juventude, jovens velhos existem aqueles que pensam 

retrogamente que não são capazes de viver para o mundo e para a realidade, estes estão velhos 

de espirito pouco importa a carcaça que lhes  acompanha, porque esta o tempo passa, agora 

jovens são aqueles que persistem na luta e aí nós temos um jovem que se chama Algir Lorenzon, 



 
e não menos o agradecimento que faço ao conselheiro Miola, homem atencioso, dedicado, 

zeloso, trabalhador que está sempre ao lado da gente, sempre conversamos, temos mais 

encontros do que desencontros, estamos sempre afinando a viola até nossa orquestra 

funcionando bem, o mesmo preciso dizer do professor Sebastião, homem que dá uma 

tranquilidade para gente assim,  com a sua sabedoria e conhecimento e que nos ajuda muito, a 

Cilene, todos que estão aqui participando, Domingos, Conselheiro Manoel Pires, então quero 

deixar meu agradecimento e dizer que não pude ter uma participação ativa porque estava agora 

ainda dando abertura para um encontro de direito luso brasileiro, sobre o direito da emergência, 

relacionado com o covid e as pandemias e as coisas que estamos enfrentando, daqui a pouco 

devemos a suprema corte ter que afastar e se tiver eu acho que vai ter que fazê-lo, agencia 

nacional de vigilância, para poder salvar o povo brasileiro a partir da distribuição em massa de 

vacinas, isso nós vamos enfrentar. Então por isso peço desculpas por não ter podido contribuir. 

Por fim, eu quero dizer que eu consultei essa magnífica assessoria que tem ao seu lado e que 

ajuda muito quando tenho dúvidas,   que é a Crislayne, e que agora é doutora pelo que eu vi em 

um certificado que é cheio de voltas e coisa e tal, ela nos ajuda muito, quero agradecer, e eu 

consultei-a porque quero fazer aqui duas propostas ao IRB, não sei exatamente os títulos, não 

sei como se faz, só quero deixar aqui o assunto para que todos pensem e até me ajudem se 

tiverem alguma ideia, do que a superficial amostra que eu vou dar aqui, da ideia que eu preciso 

para apresentar e escrever ao IRB. Eu gostaria que o IRB se dedicasse profundamente, em um 

estudo e uma análise da administração pública e das experiências e de preposições para como 

nós podemos incentivar e inundar os tribunais e participações do controle social e efetivemos e 

auxiliemos a sociedade. Como é importante o cidadão que atua na administração pública através 

dos conselhos tutelares, mas o conselho ambiental, plano diretor, conselho de assistência social, 

conselhos de educação, conselhos escolares, conselhos da saúde e nem falo segurança, porque  

a segurança no Brasil está um desastre, por fim eu também estou pensando em fazer e quero o 

auxílio dos nossos pares aqui, eu vou escrever e vou encaminhar ao presidente, que devemos 

abrir uma pauta e que está emergindo e nos pressionando que é incentivar os tribunais a 

tratarem a partir da lei federal  por exemplo, ou a Maria da Penha as questões das desigualdades 

de gênero, e principalmente as questões das desigualdade racial,  a luta da desigualdade racial 

no Brasil para nós espulgarmos da sociedade o racismo estrutural e institucional que é um peso 

da escravidão que nós arrastamos, então quero lhes propor isso aí presidente e quero deixar 

registrado que vou depois fazer o procedimento correto, agradeço a todos. Cuidem-se  com suas 

famílias para poderem ser cuidados. bom ano e um abraço fraterno em nome do meu tribunal. 

Conselheiro Érico Xavier: Presidente muito rapidamente, primeiro cumprimentar o Conselheiro 

Edilberto  pela iniciativa relacionada a disciplina de direito financeiro que é essencial, e quero 

também comunicar que a universidade federal do amazonas, no tempo em que eu frequentava 

a faculdade já havia essa matéria ordinariamente e permanece lá, então eu fico feliz que se 

espalhe pelo Brasil afora. Ao Conselheiro Gilberto Jales, renovar meus sinceros lamentos pela 

perda de sua mãezinha e como já foi dito pelo Conselheiro Estilac Xavier  sempre nos remete a 

nossa própria experiência triste, mas eu gostaria também muito rapidamente de cumprimentar 

o presidente Bonilha, e toda a sua equipe do IRB, toda essa diretoria de uma forma geral pelo 

ano difícil, mas no meu modo de ver foi um ano muito produtivo. Não perdemos nada em 

produtividade , embora as lives Conselheiro dia Estilac e Xavier, que realmente hoje em a gente 

já não aguenta tanta live, e eu já vou entrar em outra, por isso já estou me despedindo mas 

enfim por conta delas  nós conseguimos manter a nossa atividade viva, tribunais de contas 



 
atuantes, quero parabenizar o conselheiro Ivan Bonilha por ter conduzido muito bem o Instituto 

Rui Barbosa, neste ano difícil e dizer que é um trabalho que não deve nada aos anos anteriores. 

Era isso, e desejo muita saúde a todos, este ano que é um ano de desencontro, uma ano de falta 

de abraço, eu já estou de olho no próximo, acredito firmemente que será um ano de ganhos, de 

encontros e de muitos abraços, obrigado a todos. Conselheiro Gilberto Jales: Obrigado 

presidente e novamente eu renovo a todos os que se solidarizaram  e são essas palavras que 

nos ajudam a ir atenuando a perda, mas Deus vai ajudando, e os amigos completam, mas 

presidente rapidamente eu quero voltar não a prestação de contas mas que o nosso comitê, 

durante esse ano, nós conseguimos apesar das circunstancias, apesar dessa situação 

absolutamente difícil conseguimos realizar as nossas reuniões extraordinárias e ordinárias, 

conseguimos produzir a cartilha para as corregedorias dos tribunais de contas, e deixar ao 

dispor, alguns tribunais estão renovando a sua diretoria, colegas estão chegando nas 

corregedorias, e podem beber dessa fonte, dessa cartilha, foi produzida por técnicos de tribunais 

com apoio do TCU, se precisar uma pesquisa sobre ouvidorias e também uma base, ponto de 

partida para os ouvidores que estão nos cargos, que estão chegando, participação do grupo 

LGPD, e já disponibilizamos presidente para a secretaria do IRB, uma proposta de calendário 

para o próximo ano, e quero deixar vossa excelência absolutamente a vontade, diria até corajoso 

de nos deixar a frente desse comitê, mas para o próximo ano, deixo a vontade , não estarei mais 

à frente da corregedoria do nosso tribunal e nem da ouvidoria, mas se vossa excelência achar 

que o ideal é que seja alguém que esteja na, corregedoria e ouvidoria, quero lhe deixar 

absolutamente a vontade e eu quero  colaborar da mesma forma, então era isso que eu queria 

colocar, agradecer os colegas todos, desejar um natal absolutamente feliz, e que 2021 seja como 

disse o Érico o ano do abraço, eu não pensei que ia sentir saudade do cafezinho do aeroporto, 

daquelas coisas que as vezes nos aborrecia, de chegar perto, por outro lado a tecnologia nos 

permitiu avançar muito em outros aspectos, mas a saudade do abraço , da troca de ideia, da 

proximidade e a tecnologia vai demorar muito a suprir isso, agradeço.  Conselheiro Manoel 

Pires: Presidente gostaria de agradecer imensamente a sua pessoa, e também a Crislayne que 

tem nos ajudado no mesmo sentido, realmente um ano atípico de toda estrutura nossa, tivemos 

que fazer  muitas atividades, e muitas já estão programadas, mas tivemos muito trabalho nesta 

nova sistemática que avançou muito, por causa da pandemia, fiquei feliz pelo acatamento da 

diretoria do IRB, com relação ao calendário nosso para o ano que vem, e tenho certeza que lá, 

nós estaremos fazendo o juris TC, presencial, com um grande eventos, onde todos os tribunais 

estarão juntos, e que realmente live vai ser um grande sucesso para todos, já estou como meu 

amigo Estilac, já um pouco cansado de tanta live, então só para deixar o meu grande 

agradecimento ao IRB, e que estremos realizando um trabalho bem definido para o ano que 

vem, e o meu amigo Gilberto um abraço muito especial e que Deus de conforto a você e sua 

família, um abraço. Conselheiro Domingos Tauffer: Boa tarde Bonilha, a todos, ao Conselheiro 

Gilberto pela perda irreparável, Conselheiro Edilberto que nos deu a boa notícia e isso eu quero 

registrar que  o direito público nas faculdades,  é muito importante, uma pessoa formada em 

direito já com essa experiência, que é natural pessoas do direito que não entenderem direito 

financeiro, e é um capítulo dentro do direito tributário dentro da faculdade, mas que dificulta, 

mas essa disciplina em matéria pública é fundamental, então é importante que o estudante de 

direito, mesmo que ele não vá exercer isso no seu dia a dia, ele entenda um pouco dessa área. 

O nome original deveria ser direito orçamentário, por uma questão histórica, igual ao direito 

financeiro, e muitas pessoa pensam que direito financeiro é igual ao tributário, e não é. Na 



 
verdade é direito orçamentário, então acho importante os tribunais de contas, acompanharem 

isso, fazer contato com as universidades, porque nós poderemos conhecer casos práticos do 

direito financeiro. É uma matéria também que o aluno não faça por obrigação, se isso acontecer 

mais cedo ou mais tarde eles acabam tirando da grade, então é importante que ocorra o 

interesse. Outro ponto aqui, o IRB, tem um papel desafiante para o próximo ano porque, nós 

tivemos, estamos tendo ainda uma pandemia muito grave, e que está a alimentando é o 

negacionismo praticado por alguns grupos políticos, os Estado Unidos que o país mais poderoso 

do mundo, país preparado, ontem teve três mil mortes, de certa forma eu atribuo ao 

crescimento de mortes, a política de negacionismo, eu uso mascara. Tomo cuidado, e agora 

temos uma nova revolta da vacina. Hoje nós estamos livres de várias doenças, epidemias e 

pandemia e surtos, de acordo com o nível geográfico, nós temos poucas, tivemos nesse período 

pouca coisa e a vacinação é um dos elementos importantes, quando não tem vacina eu sempre 

procuro me proteger. E agora o risco das pessoas,  apenas 30% da sociedade brasileira, vão 

querer se vacinar, não procurar, não querer tomar vacina contra corona vírus, esse é um risco, 

estou exagerando um pouco aqui mas, nesse momento é necessário traçar um cenário porque 

temos de enfrentar. E o Instituto Rui Barbosa com seu trabalho, de apoio a ciência, a educação,  

junto com outras entidades é claro, mas pode dar uma contribuição, devolvo a palavra ao 

presidente, um abraço a todos, futuramente daremos esse abraço. Conselheira Cilene: Só 

agradecer todo apoio do Instituto Rui Barbosa, cumprimentar vossa excelência pelo brilhante 

trabalho, mesmo diante dessa pandemia, o IRB não parou e continuou levando conhecimento 

para os jurisdicionados, para os nossos técnicos, nossos agradecimentos do tribunal de contas 

do estado de Roraima. Conselheiro Ivan Bonilha: Agradeço a sua manifestação Cilene e quero 

dizer que estamos sempre aqui as ordens, e para encerrar, não havendo nenhum colega que 

queira fazer uso da palavra. Conselheira Rosa Egídia: Meus amigos, apenas quero mandar um 

grande abraço, mais apertado ainda ao conselheiro Gilberto Jales, já nos falamos por 

mensagens, foi um grande prazer estar ao lado dos senhores, esse ano foi muito difícil, pouco 

pude ajudar, mas estamos sempre a disposição. Inclusive Ivan Bonilha, fui procurada, por um 

repórter do Paraná, pessoa que está encarregado de editar um livro da história do Instituto Rui 

Barbosa, e para minha surpresa, descobrimos que o IRB foi criado em um congresso aqui  em 

Belém do Pará,  em 1973, conseguimos encontrar alguns dados, documentação e já repassei a 

ele, e vamos ver o que a gente consegue também para colaborar com esse apanhado, é isso 

amigos, eu desejo um feliz natal e um ano novo melhor para nós. Conselheiro Miola: Apenas, 

para agradecer ao presidente Bonilha e parabeniza-lo pelo trabalho, cumprimentar a sua equipe 

com quem dialogo bastante, Crislayne sempre solícita, competente,  um abraço Crislayne, pelo 

galardão que alcançou, mercê do seu trabalho, do seu mérito, alegria de reencontrar as colegas 

e os colegas do IRB, Conselheiro Edilberto que está na câmera aqui bem na minha frente, 

Conselheiro Gilberto Jales vai aqui meu abraço de solidariedade, a todas as pessoas do IRB, pois 

é uma casa muito querida para mim, eu gosto muito do Instituto Rui Barbosa, as pessoas que o 

integram, as equipes de apoio e em uma frase dizer que, pode parecer paradoxal , mas foi no 

ano da pandemia que talvez nos técnicos do comitê técnico da educação tenhamos conseguido 

os aproximar mais dos próprios tribunais de contas, dos ambientes acadêmicos, do congresso 

nacional onde dialogamos muito nas comissões de educação da câmara e do senado, acerca do 

Fundeb na época, quando a PEC tramitava, agora na regulamentação nós temos várias 

contribuições sobretudo na perspectiva do aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e 

transparência do Fundeb, estamos falando aí do ano que vem, talvez próximo de duzentos 



 
bilhões de reais no âmbito do Fundeb, coma as nossas notas técnicas, com o nosso dialogo, 

apoiado sempre pelo CNPTC, que está aqui, presidente Joaquim Castro nos ajudando muito, a 

Atricon, enfim, desejo que todos tenhamos muita paz, e muita saúde para seguir em frente com 

muita energia, e renovo a minha grande satisfação de integrar o controle externo brasileiro, e 

ser membro do TCE gaúcho, liderado pelo Conselheiro Estilac Xavier, ele também incansável na 

sua luta com muitas frentes, conectando o tribunal com a sociedade, fazendo com que nós não 

corramos aquele risco que vi em uma palestra atrás de nos tornarmos desimportantes, uma vez 

estava em um debate e alguém disse, olhe os tribunais de contas podem correr o risco de ser 

tornarem, lembrando daquela referência ao laboratório que produzia filmes fotográficos, que 

com o advento da tecnologia, sucumbiu, e eu fiz uma afirmação de que eu não tinha nenhuma 

dúvida de que isso não aconteceria, mercê do nosso trabalho, nossa dedicação, modéstia parte 

da competência dos nossos quadros, encerro dizendo feliz natal e um bom ano novo para todos, 

e permanentemente a disposição, disse ontem ao presidente Xavier, me falta inspiração, mas 

ainda tenho bastante transpiração. Conte sempre comigo. 
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