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JUSTIFICATIVA (RESUMO)

Trata-se do evento denominado “Ciclo de Seminários sobre relevância e efetividade da jurisdição
financeira no Século XXI”, realizado em Lisboa, Portugal, no dia 19 de janeiro de 2018, do qual o
Ex.mo. Senhor Ministro Benjamin Zymler proferiu palestra “A Responsabilização dos Titulares de
Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos”, disponível para consulta no endereço eletrônico:
http://seminarios.tcontas.pt/documentos.html.
O servidor André Pachioni Baeta, matrícula 5615-4, prestou assessoramento em tempo integral ao
Ministro no referido Ciclo de Seminários, consoante o disposto no art. 36, §§ 3º e 4º, da Portaria-TCU
nº 562 de 22 de dezembro de 2017.
Observa-se que o Tribunal de Contas de Portugal arcou com os custos de passagens e hospedagem do
ministro e do servidor, cabendo ao Tribunal de Contas da União suportar o ônus somente do pagamento
das meias diárias correspondentes ao afastamento de 17 a 20 de janeiro de 2018, período oficial de
viagem (4 meias diárias).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAFS Q 4, Lt 1, Anexo III, Sala 110 | CEP 70042-900 | Brasília-DF-Brasil | Fone: +55 61 3316-7915 | Fax: +55 61 3316-7522 |
serint.eventos@tcu.gov.br

RELATO

Além de proferir a palestra “A Responsabilização dos Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos
Públicos”, o Ministro Benjamin Zymler participou como ouvinte da demais exposições realizadas no
referido seminário, conforme programação em anexo, bem como realizou reuniões e participou de
almoço com o Presidente do Tribunal de Contas de Portugal, Sr. Vitor Caldeira, e com outras altas
autoridades do Governo de Portugal, como Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal Administrativo,
em particular o Sr. Vítor Manuel Gonçalves Gomes, presidente daquela Corte, oportunidade em que
foram abordados e comparados aspectos da jurisdição de contas no Brasil e em Portugal.
A apresentação realizada pelo Ministro Benjamin Zymler também foi publicada nos anais do
seminário, conforme documento em anexo.

ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO

A participação do Tribunal de Contas da União no evento foi relevante para tanto para expor a
autoridades e servidores da Corte de Contas Portuguesa a experiência brasileira com os seguintes
temas:


A natureza da responsabilidade financeira num quadro doutrinário e comparativo mais vasto,
capaz de criar um entendimento comum e estabilizado dos grandes objetivos e prioridades;



A responsabilidade por infrações financeiras com outros tipos de responsabilidade pelos atos
de gestão pública (administrativa, civil, penal, política);



Identificação de problemas e melhorias com impacto na relevância e efetividade do sistema de
responsabilização financeira, tanto no plano organizativo como legislativo.

Igualmente importante que autoridades e servidores do TCU conheçam o modelo de controle externo
adotado pelo Tribunal de Contas de Portugal relacionados à responsabilização financeira de agentes
públicos.
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