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Interessado e matrícula:
Rodrigo Lima Barbosa (10197-4)
Assunto: XXV Reunião do Grupo de
Coordenação e XXIII Reunião da
Comissão Mista de Cooperação Técnica
Científica e Cultural da Organização de
Entidades Fiscalizadoras dos Países do
MERCOSUL e Associados – EFSUR,
nos dias 4 e 5 de setembro de 2018, na
Cidade de Santiago de Guaiaquil,
Equador.
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de relatório circunstanciado referente à participação na XXV Reunião do
Grupo de Coordenação e na XXIII Reunião da Comissão Mista de Cooperação Técnica
Científica e Cultural da Organização de Entidades Fiscalizadoras dos Países do Mercosul e
Associados – Efsul. Participou do evento o auditor Rodrigo Lima Barbosa, representando o
Secretaria de Relações Internacionais (Serint) do TCU.
2.
O objetivo do encontro é permitir com que as EFS que compõem a organização
apresentem o balanço de suas atividades, prestem conta dos trabalhos realizados ou em
execução e planejem as atividades a serem executadas em 2019.
RELATO
3.
A Efsul, como subgrupo da Olacefs, vem realizando auditorias coordenadas há mais
de uma década, o que permite também avaliar as ações regionais relativas ao controle, à
capacitação das equipes em relação a procedimentos e a técnicas de auditoria, e ao
aprofundamento do conhecimento das equipes no objeto a ser fiscalizado.
4.
Na XXI Reunião da Comissão Mista, realizada na cidade de La Paz, Bolívia, em
setembro de 2016, foi aprovado o tema da auditoria coordenada a ser realizada de 2017 a
2021: Governança de Políticas Públicas em Zonas Fronteiras OLACEFS, com enfoque nos
temas controle migratório; controle de trânsito de bens e mercadorias; promoção do
desenvolvimento sustentável; gestão dos recursos naturais em comum nas fronteiras; e
segurança e defesa das fronteiras. Ela teve início em 2017 no âmbito da Efsul.
5.
Na XXII Reunião da Comissão Mista, realizada em Quito, Equador, os prazos da
auditoria foram modificados e se acordou que o produto Efsul seria compartilhado com a
Olacefs por meio do Comitê de Criação de Capacidades (CCC), presidido atualmente pelo
TCU.
6.
Na XXIII Reunião da Comissão Mista, realizada em Cidade de Santiago de
Guaiaquil, Equador, o auditor do TCU Paulo Affonso Barbosa Filho, por meio de
videoconferência, , apresentou as tarefas realizadas em torno do trabalho na Efsul até aquele
momento e informou os passos seguintes já no âmbito da Olacefs.
7.
A Secretaria Executiva da Efsul, a EFS da Argentina, se comprometeu a elaborar um
Documento Técnico para apoiar o planejamento de futuras auditorias, tomando por base o
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essa Auditoria de Governança de Fronteiras.
8.
Devido à mudança de gestão e aos cortes orçamentários, o TCU não se comprometeu
com novos trabalhos desenvolvidos pela Entidade.
ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES
DESTA AÇÃO
9.
O incentivo à realização de trabalhos na Efsul possibilita a fiscalização de assuntos
de interesse comum das EFS, permitindo a valorização do Mercosul na região e sua projeção
para o mundo.
10.
Os trabalhos realizados também podem promover ações de acompanhamento sobre o
estado de preparação dos Países membros para a implementação dos ODS.
11.
Há ainda a possibilidade de capacitação profissional, por meio de ações de formação
de vários tipos no domínio do acompanhamento e do controle, utilizando para o efeito as
capacidades das várias Instituições membros e estabelecendo parcerias com outras.
12.
Por fim, vale mencionar que eventos dessa natureza proporcionam a oportunidade de
compartilhamento de experiências e metodologias que podem oportunamente ser utilizadas
pelo TCU em futuros trabalhos, agregando maior valor às auditorias e ao seu potencial
transformador da realidade.
Serint, em 19 de novembro de 2018.
Rodrigo Lima Barbosa
AUFC – Mat. 10197-4
(Assinado eletronicamente)
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