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JUSTIFICATIVA (RESUMO)
Trata-se de relató rio circunstanciado referente à participaçã o na 3º Reuniã o do Fó rum de Entidades Superiores de
Fiscalizaçã o (EFS) com Poderes Jurisdicionais em Istambul, em 24 e 25 de janeiro de 2019. O Fó rum foi estabelecido
em 2015 a partir da chamada “Declaraçã o de Paris”, adotada no â mbito do grupo de trabalho da Intosai sobre valor
e benefı́cios das EFS. A delegaçã o brasileira foi composta pelo Ministro-Substituto Weder de Oliveira e pelo auditor
Dagomar Henriques Lima.

RELATO
De inı́cio, as EFS da Turquia, da França e do Chile, respectivamente anfitriõ es do evento, presidente e vice-presidente
do Fó rum, fizeram contextualizaçã o sobre a motivaçã o para a criaçã o do Fó rum e os trabalhos nos quais ele se
encontra envolvido. Foi explicado que, na origem, o Fó rum deveria elaborar um documento de orientaçã o que
desenvolveria o pará grafo 15 da ISSAI 100:
Em certos paı́ses, a EFS é um tribunal, composto por juı́zes, com autoridade sobre os contabilistas do Estado
e outros agentes pú blicos que lhe devem prestar contas. Nesses casos, existe uma importante relaçã o entre
essa funçã o jurisdicional e as caracterı́sticas da auditoria do setor pú blico. A funçã o jurisdicional requer
que a EFS assegure que seja responsabilizado quem quer que esteja encarregado de lidar com recursos
pú blicos, e, nesse sentido, esteja sujeito à sua jurisdiçã o.
No entanto, apó s a aná lise dos diferentes está gios do processo de controle, foram identificados princı́pios que sã o
especı́ficos das EFS jurisdicionais. Como resultado, e em acordo com o Fó rum da Intosai para Pronunciamentos
Profissionais (FIPP), foi decidido elaborar um documento sobre os princı́pios comuns que regem as atividades
jurisdicionais da EFS, que assumirá o formato de uma INTOSAI-P, segundo o novo framework de pronunciamentos
da Intosai.
A Semec teve acesso à versã o da INTOSAI-P apresentada pela EFS da França ao FIPP, por meio da Serint. Na ocasiã o,
foi constatado que as sugestõ es do TCU foram incorporadas à quela versã o. No dia anterior ao evento, nova versã o
foi encaminhada aos membros do fó rum, mas esta nã o foi objeto de discussã o em Istambul. Como nã o houve
alteraçõ es significativas frente à versã o anterior, entendo que nã o há necessidade de providê ncias adicionais no
momento. No entanto, a Semec deve manter-se atualizada sobre desenvolvimentos futuros por intermé dio da Serint,
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que age pelo TCU na presidê ncia do Comitê de Normas Profissionais da Intosai (PSC), considerando que a EFS da
França, como presidente do fó rum, nã o tem mantido processo de comunicaçã o efetivo na conduçã o da elaboraçã o
do documento.

Figura 1 – Lacunas no Framework de Normas Profissionais da Intosai

Fonte: Apresentaçã o da presidê ncia do Fó rum sobre o desenvolvimento das atividades.
As apresentaçõ es da reuniã o trataram de trê s temas: atividades jurisdicionais das EFS, combate à corrupçã o e
profissionalizaçã o. Foram destacados temas especı́ficos de profissionalizaçã o para EFS jurisdicionais como
procedimentos judiciais e investigaçã o de fraude e corrupçã o. A EFS da França informou que participou de
treinamento sobre té cnicas de entrevista com o objetivo de descobrir a verdade sobre fatos irregulares, similar a
um interrogató rio, por convite da EFS da Suı́ça, que nã o faz parte do Fó rum. Foi comentado que os temas especı́ficos
para EFS com poderes jurisdicionais poderiam ser tratadas pela Iniciativa de Desenvolvimento da Intosai (IDI), em
complemento ao trabalho já desenvolvido sobre auditoria. Foi comentado ainda que certas té cnicas de investigaçã o
seriam mais bem aplicadas pela polı́cia, a exemplo do interrogató rio. Alé m da EFS da França, o tema foi apresentado
pelas EFS de Portugal e do Senegal. Este ú ltimo apresentou proposta de documento sobre competê ncias
profissionais especı́ficas para EFS com poderes jurisdicionais. Uma das proposiçõ es do Senegal foi a de usar a
palavra auditor para se referir tanto a auditor quanto a magistrado. Nesse ponto, foi destacada uma diferença
marcante entre os modelos de atuaçã o dessas EFS, que ficou mais esclarecida nas apresentaçõ es sobre as atividades
jurisdicionais das EFS.
Vá rias EFS com poderes jurisdicionais seguem o modelo francê s, no qual as carreiras de magistrado e auditor se
confundem. A carreira de magistrado apresenta trê s posiçõ es: auditor, conselheiro de referendo (conseiller
referendaire) e conselheiro sê nior (conseiller maı̂tre). As auditorias sã o realizadas pelos magistrados, com apoio
eventual de auditores assistentes, que nã o sã o magistrados. As açõ es que podem resultar em sançã o sã o propostas
pelo ministé rio pú blico. No caso da França, a Corte de Disciplina Orçamentá ria e Financeira (CDOF) é responsá vel
por julgar as açõ es que podem resultar em responsabilizaçã o individual. A CDOF funciona em estreita colaboraçã o
com a EFS francesa, dividindo o mesmo edifı́cio. Há diferentes variaçõ es neste modelo. Por exemplo, em Portugal,
os processos que podem levar à responsabilizaçã o individual sã o julgados pela 3ª seçã o da corte de contas, nã o por
um ó rgã o distinto, mas lá també m essas açõ es sã o iniciadas pelo ministé rio pú blico, assim como nas demais EFS
que fizeram apresentaçõ es sobre o tema: Turquia, Espanha, Argé lia, Itá lia.
As EFS do Marrocos, Irã , França, Itá lia e Brasil apresentaram o tema combate à fraude e corrupçã o. A abordagem
predominante foi sobre os procedimentos jurisdicionais seguidos pelas EFS e, principalmente, o papel do ministé rio
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pú blico como iniciador das açõ es e investigador. A apresentaçã o do TCU se destacou por ser a ú nica a trazer o
resultado de uma auditoria e descrever a situaçã o de exposiçã o ao risco de fraude e corrupçã o na administraçã o
pú blica (Acó rdã o TCU 2604/2018-P, Ministra Relatora Ana Arraes).
A EFS da França, como presidente do Fó rum, informou que enviará aos participantes uma pesquisa para colher
sugestõ es sobre o plano de trabalho do grupo para o perı́odo posterior ao pró ximo Congresso da Intosai (INCOSAI).
A presidê ncia propô s, com acolhimento geral, que a pró xima reuniã o ocorra em paralelo ao INCOSAI em setembro
deste ano em Moscou e que se organize um stand do Fó rum durante o evento. A presidê ncia solicitou voluntá rios
para organizar, financiar e participar do stand em Moscou. Diversas EFS se voluntariaram condicionalmente à
consulta as suas respectivas direçõ es.
Foi suscitada a questã o da posiçã o das EFS com poderes jurisdicionais na Intosai. Os participantes entendem que as
cerca de 50 EFS dessa natureza deveriam ter um espaço de representaçã o permanente com status superior ao atual.
A EFS da França comunicou que levará essa discussã o à s instâ ncias adequadas apó s o acordo entre seus membros
sobre os objetivos do Fó rum e a definiçã o de seu plano de trabalho.
Alé m do TCU, participaram do evento delegaçõ es das EFS da Argé lia, Chile, Costa do Marfim, Equador, França, Gré cia,
Iran, Itá lia, Mauritâ nia, Marrocos, Portugal, Senegal, Espanha, Togo e Turquia. As seguintes EFS participaram como
observadoras: Azerbaijã o, Kuwait, Letô nia, Polô nia, Qatar e Macedô nia.

ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO
Ante o exposto, encaminho o relató rio circunstanciado à Serint, comunicando que:
a) encaminhei có pia das apresentaçõ es power point realizadas na reuniã o referentes ao tema
profissionalizaçã o para conhecimento do Instituto Serzedello Correa;
b) encaminhei para a delegada da EFS de Portugal na reuniã o có pia do relató rio de auditoria que
fundamentou o Acó rdã o TCU 2604/2018-P, Ministra Relatora Ana Arraes, exemplar do “Referencial de
combate a fraude e corrupçã o” e do “10 Passos para a Boa Gestã o de Riscos”;
e recomendando à Serint que:
a) traduza para o inglê s e divulgue por meio dos canais apropriados as seguintes publicaçõ es que
despertaram grande interesse entre participantes do evento e que serviram de fundamentaçã o para a
auditoria a que se refere o Acó rdã o TCU 2604/2018-P, Ministra Relatora Ana Arraes: “Referencial de
combate a fraude e corrupçã o”,
“Gestã o de Riscos - Avaliaçã o da Maturidade”, Ficha sı́ntese risco de exposiçã o a fraude e corrupçã o;
b) programe a participaçã o do TCU na 4ª Reuniã o do Fó rum de Entidades Superiores de Fiscalizaçã o
Jurisdicionais em paralelo ao INCOSAI em Moscou, em setembro de 2019, alocando recursos, conforme
decisã o da presidê ncia do TCU, para apoiar a presidê ncia do Fó rum na organizaçã o do respectivo stand no
evento;
c) mantenha a Semec informada sobre os desenvolvimentos referentes à tramitaçã o da INTOSAI-P sobre EFS
jurisdicionais no FIPP e em outras instâ ncias relevantes.
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