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JUSTIFICATIVA (RESUMO)

NOME DOS EVENTOS
Visita té cnica aos seguintes ó rgã os:
- Comissã o de Produtividade da
Austrá lia.
- Anao Entidade de Fiscalizaçã o
Superior da Austrá lia.
- Escritó rio de Boas Prá ticas em
Regulaçã o.

CIDADE/PAÍS
Canberra, Austrá lia

PARTICIPANTES
Ministro Vital do Rê go
Eduardo Nery Machado Filho (Chefe de Gabinete)

Contextualização: O TCU tem se debruçado sobre o tema Produtividade e Eficiê ncia e vem realizando amplo
trabalho, sob a relatoria do Ministro Vital do Rê go, destinado a traçar diagnó stico dos impactos do excesso de
burocracia dentro do setor produtivo e dos serviços prestados ao cidadã o. Nesse cená rio, o TCU tem direcionado o
planejamento de suas açõ es de controle para també m contemplar a realizaçã o de trabalhos voltados a induzir o
estado brasileiro a promover as melhorias necessá rias para mitigar os gargalos da burocracia e, por consequê ncia,
permitir que a produtividade nacional apresente resultados condizentes com a grandeza do paı́s. Trata-se de uma
nova vertente de atuaçã o do Tribunal com perspectiva de longo prazo.
Por meio do Acó rdã o 1.263/2019-TCU-Plená rio (relator Ministro Vital do Rê go), o Tribunal traçou um primeiro
diagnó stico dos impactos da burocracia dentro do setor produtivo nacional. Na oportunidade, mediante proposta
do Exmº Presidente da Corte, o Ministro Vital do Rê go foi encarregado pelo colegiado de conduzir força tarefa no
â mbito do Tribunal com a finalidade de propor soluçõ es para mitigar os efeitos da burocracia em excesso que
possam impactar as açõ es deste Tribunal.

RELATO

1. Productivity Commission of Australia
- Data: 12/7/19
Local: Canberra
- Horá rio: 10h30 - 13h.
- Participantes: Nina Davidson (Head of Office) e Paulene Mc Calman, Embaixador Sé rgio Eduardo Moreira Lima e
equipe.
Durante a reuniã o té cnica, a Executiva Chefe, Nina Davidson, apresentou a estrutura, forma de atuaçã o e principais
atividades realizadas pela Comissã o de Produtividade da Austrá lia (Productivity Commission), ó rgã o de cará ter
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permanente ligado à administraçã o central (Ministé rio da Economia). A Comissã o de Produtividade da Austrá lia foi
criada em 1998, mas sua origem remonta a 1920. Atualmente, possui escritó rios em Canberra (onde está sediado o
Chair) e em Melbourne.
A principal finalidade da Comissã o é fornecer ao governo, de forma independente, suporte (pesquisa e
recomendaçõ es) em aspectos economicos, sociais e ambientais que afetam o bem-estar dos australianos.
Para tanto, a Comissã o realiza Consultas e Pesquisas, que duram em regra de 12 a 14 meses, contando com uma
estrutura administrativa de 3 Comissá rios e 165 empregados.
Entre alguns trabalhos de relevo realizados pela Comissã o, destacam-se:
- Regulaçã o Econô mica dos aeroportos (2019);
- Competiçã o no Sistema Financeiro Australiano (2018);
- Compensaçã o e Reabilitaçã o de Veteranos (2019);
- Reformas nos serviços do trabalhador (2017).
O Ministro Vital, assessorado por seu chefe de gabinete Eduardo Nery, apresentou os principais trabalhos realizados
pelo TCU no ano de 2019 que tiveram por objetivo contribuir para a eliminaçã o dos entraves burocrá ticos que
prejudicam a eficiê ncia e produtividade do Brasil e emperra o desenvolvimento econô mico do paı́s.

2. Australian National Audit Office- Anao (Entidade de Fiscalização Superior da Austrália- Canberra)
- Data: 11/7/19
- Horá rio: 9h30 – 13h
- Local: Canberra
- Participantes: Grant Hehir, Auditor-General e equipe, Embaixador Sé rgio Eduardo Moreira Lima e equipe.
O Auditor-Geral do Anao e equipe primeiramente apresentaram uma visã o geral das atividades desempenhadas
pela entidade, bem como descreveram as competê ncias e forma de atuaçã o do ó rgã o. Em seguida, apresentaram de
que forma atuam para contribuir com a melhoria da produtividade e eficiê ncia do paı́s, sua interlocuçã o com a
Comissã o de Produtividade e os principais trabalhos desenvolvidos na á rea. Entre as açõ es voltadas ao incremento
da produtividade, destacam-se:
- Esforço do governo para reduzir o excesso de burocracia (red tape) ao longo dos anos;
- Reforma regulató ria de 2013 estabeleceu meta para retirar do ordenamento normas e regulaçõ es consideradas
excessivas;
- Necessidade de o regulador conhecer profundamente o mercado e se articular com o setor objeto das normas;
- Realizaçã o de trabalhos para avaliaçã o da produtividade.
O Ministro Vital, assessorado por seu chefe de gabinete Eduardo Nery, apresentou a forma de atuaçã o do TCU e suas
competê ncias constitucionais, bem como os principais trabalhos realizados pelo TCU no ano de 2019 que tiveram
por objetivo contribuir para a eliminaçã o dos entraves burocrá ticos que prejudicam a eficiê ncia e produtividade do
Brasil e emperra o desenvolvimento econô mico do paı́s.

3. Escritório de Boas Práticas em Regulação (Office of Best Practice Regulation)
- Data: 12/7/19
- Horá rio: 8h30 – 10h
- Local: Canberra
- Participantes: Jason Lange (Chefe do Escritó rio), Embaixador Sé rgio Eduardo Moreira Lima e equipe.
O chefe do escritó rio, Jason Lange, fez uma apresentaçã o sobre a atuaçã o do OBPR (Office of Best Practice
Regulation). Explicou que o OBPR é ó rgã o subordinado diretamente ao gabinete do Primeiro-Ministro e tem por
funçã o avaliar o impacto de normas e regulaçõ es que possam impactar o funcionamento de empresas e da
comunidade como um todo.
Nesse aspecto, o OBPR orienta a elaboraçã o das aná lises de impacto regulató rio (RIS- Regulation Impact Statement)
realizadas pelos entes governamentais e emite pareceres sobre a adequaçã o dos RIS. Com base nesses pareceres, o
parlamento delibera sobre a ediçã o de determinado marco regulató rio.
Nesse sentido, o OBPR considera que regulaçã o (exige RIS) refere-se a toda regra que exija compliance, incluindo:
- Leis, regulaçõ es;
- Có digos de conduta, notas orientativas;
- Atos do executivo que objetivam influenciar ou exigir condutas especı́ficas do setor produtivo ou da comunidade.
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O escritó rio conta com corpo té cnico de cerca de 40 analistas, sendo que processa cerca de 1500 a 2000 avaliaçõ es
preliminares por ano e examina de 50 a 80 RIS anualmente.

4) O Ministro Vital do Rê go ainda realizou, durante o perı́odo da missã o oficial, reuniã o té cnica na embaixada
brasileira em Canberra, com a finalidade de conhecer as principais atividades desempenhadas pelas representaçõ es
brasileiras, bem como colher subsı́dios para o monitoramento do Acó rdã o 391/2018-TCU-Plená rio (de sua
relatoria), no â mbito do qual será aprofundado o exame da atuaçã o do MRE na promoçã o do comé rcio exterior em
articulaçã o com os demais ó rgã os ministeriais incumbidos da missã o.

ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO
As informaçõ es e experiê ncias compartilhadas com as Comissõ es de Produtividade e com as entidades de
fiscalizaçã o incumbidas de acompanhar a atuaçã o dos ó rgã os responsá veis por implementar polı́ticas pú blicas
voltadas ao incremento da produtividade e eficiê ncia serã o subsı́dios da mais alta importâ ncia para nortear futuras
açõ es de controle desta Corte de Contas.
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