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ABRTC E SINDICONTAS REALIZARAM EVENTO EM PARCERIA COM FENASTC, QUE DEU 
ENCAMINHAMENTOS PARA O FUTURO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, COM MINISTRO E CONSELHEIRO 
CIDADÃO, MAIS TRANSPARÊNCIA, CIDADANIA E UMA CARREIRA NACIONAL DE AUDITORIA

Representantes de diversas entidades de 
servidores dos Tribunais de Contas brasileiros 
estiveram reunidos na cidade de Curitiba (PR), 
nos dias 14 e 15 de agosto para tratar de temas 
de interesse e importância para a categoria e 
para as Cortes de Contas, no Encontro Técnico 
Nacional da FENASTC, realizado com apoio do 
Sindicatos dos Servidores dos Tribunais do Pa-
raná (SINDICONTAS/PR) e da Associação Benefi-
cente e Recreativa Tribunal de Contas (ABRTC).

Com o tema central “Atualidade, Efetivida-
de e o Futuro do Sistema Tribunais de Contas, 
Ministro e Conselheiro Cidadão, Transparência, 
Cidadania e Carreira Nacional de Auditoria”, as 
lideranças sindicais e associativas buscaram 
construir um consenso mínimo sobre distintos 
assuntos, somando-se as experiências individu-
ais e as diferentes percepções derivadas da es-
pecialidade técnico-profissional dos servidores.

Num primeiro momento, as lideranças apre-
sentaram os cenários vivenciados em cada TC, 

VEJA NO VERSO A CARTA OFICIAL PROMULGADA A PARTIR DOS CONSENSOS DEFINIDOS NO ENCONTRO.

Presidente da ABRTC, Evandro Arruda; 
Presidente do SINDICONTAS/PR, Luiz Tadeu; 
Presidente da FENASTC, Amauri Perusso; 
Vice-presidente da FENASTC, Marcos Cabral; 
Assessor Especial da FENASTC, 
Marcelo Henrique Pereira.

Evento reuniu representantes de servidores 
dos Tribunais de Contas de diversos lugares do 
Brasil, aumentando diálogo entre entidades 
das diferentes regiões. 

nos vértices organização e planos de carreira, 
remuneração dos servidores, conquistas, prerro-
gativas da auditoria e dificuldades encontradas.

Depois, em sede de construção coletiva, de-
mocrática e participativa, foi possível divisar ações, 
estratégias e cronogramas para o alcance de con-
quistas e a mudança de paradigmas institucionais 
e do exercício do Controle Externo. Sobressaíram 
das discussões a definição isonômica da nomen-
clatura dos cargos de auditoria dos tribunais como 
Auditor de Controle Externo, com a delimitação 
legal de um piso remuneratório mínimo e o elen-
co básico de direitos, prerrogativas e atribuições, a 
serem seguidos por todos os 34 TCs.

No plano institucional, a edição de uma 
Lei Orgânica Nacional de Auditoria de Contro-
le Externo, com todas as nuances e elementos 
para o bom exercício das atribuições consti-
tucionais e a uniformização dos procedimen-
tos de auditoria e julgamento – notadamente 
os de rito processual, recursos e aplicação de 
sanções – constitui-se de inegável urgência e 
imperiosa necessidade.

Em consenso, as entidades hipotecaram 
apoio às iniciativas e atividades desenvolvidas 
pela FENASTC, sobretudo aquelas de aproxima-
ção, diálogo e composição com as demais en-
tidades que representam outros atores sociais 
nos tribunais, considerando como premissa fun-
damental que as Cortes de Contas se dividem 
em três núcleos estruturais: a Auditoria, o Corpo 
de Julgadores e o Fiscal da Lei, representados 
respectivamente pelos Auditores de Controle 
Externo, Ministros ou Conselheiros e seus subs-
titutos e Procuradores de Contas.

Neste sentido, a aproximação entre as en-
tidades e, notadamente, a promoção da Mesa 
Nacional de Conversações sobre a atualidade 
e o futuro do Sistema Tribunais de Contas, na 
manhã do dia 15 de agosto, é um passo de-
cisivo e pontual para investir nos pontos de 
semelhança na visão de cada entidade, para 
a propositura de ações ou medidas conjuntas, 
bem como as eventuais diferenças técnicas ou 
opinativas possam ser apresentadas buscando 
o consenso mínimo.



RESULTADOS E DETERMINAÇÕES

Após evento, FENASTC e entidades representativas 
promulgam Declaração de Curitiba
REPRESENTANDO 70 MIL SERVIDORES DE 34 TRIBUNAIS DE CONTAS, ENTIDADES SE 
PRONUNCIARAM A FAVOR DO DIÁLOGO COM A SOCIEDADE CIVIL, DE AÇÕES PARA 
TRANSPARÊNCIA NOS TCS, DA CRIAÇÃO DE UM CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS E DA MUDANÇA NA FORMA DE ESCOLHA DE MINISTROS E CONSELHEIROS

DECLARAÇÃO DE CURITIBA
A Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil (FENASTC), entidade 

sindical de segundo grau, de alcance nacional, representante de 70 mil servidores de 34 Tribunais de Contas, 
reunindo representantes das entidades filiadas, associações e sindicatos, na cidade de Curitiba (PR), nos dias 14 
e 15 de agosto de 2014, em Encontro Técnico Nacional dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil, cujo 
tema central foi “Atualidade, Efetividade e o Futuro do Sistema Tribunais de Contas, Ministro e Conselheiro Cida-
dão, Transparência, Cidadania e Carreira Nacional de Auditoria”,

> Entendendo a inadiável necessidade de profundas transformações no Sistema Tribunais de Contas, para 
o efetivo atendimento das atribuições constitucionais e legais conferidas a estes órgãos, sobretudo quanto à 
unificação e padronização de regramentos, atividades normativas e ações de auditoria e fiscalização, bem como 
quanto ao provimento dos cargos que compõem os Colegiados (Ministros e Conselheiros); 

E,
> Considerando a Auditoria de Controle Externo como atividade de carreira típica de Estado, desempenhada 

diretamente por servidores de nível superior especializado e compreendendo as chamadas atividades de apoio 
à auditoria, realizadas pelos demais servidores, todos efetivos e concursados, instituída em regramento nacio-
nal da Auditoria de Controle Externo que defina as atividades de auditoria, estabeleça um piso remuneratório 
e nomenclatura única para os cargos de Auditor de Controle Externo, suas atribuições, prerrogativas, direitos, 
deveres e garantias;

Decidiram pelo apoio e engajamento à (ao):
 1) Diálogo permanente com a sociedade civil organizada, efetivando parcerias e ações conjuntas com enti-

dades públicas e privadas e participando de movimentos sociais, ultimando que as atividades desempenhadas 
pelos servidores de tribunais de contas resultem na plena transparência dos atos políticos e de gestão dos entes 
públicos; 

2) Atuação processual e política para afastamento de Conselheiros ou Ministros de Tribunais de Contas e 
servidores que tenham praticado atos ou condutas flagrantemente contrários à investidura para o cargo ou à 
permanência nele, notadamente atentatórios aos requisitos de idoneidade moral e reputação ilibada, conside-
rados os inúmeros atos investigatórios e processos em diversas instâncias, envolvendo tais agentes públicos, 
os quais maculam a imagem das Cortes de Contas brasileiras e prejudicam as atividades de Controle Externo 
realizadas pelos mesmos;  

3) Defesa permanente da criação urgente e inadiável do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas – CNTC, 
de composição plural e democrática, compreendendo representantes dos julgadores, do ministério público de 
contas, dos servidores e da Sociedade civil, com atribuições normativas e correicionais, tanto para uniformizar e 
padronizar as atividades e processos como coibir e apurar os ilícitos cometidos pelos agentes políticos, relacio-
nados ou não com a atuação dos próprios TCs, como sugere o texto original da PEC 30/2007; 

 4) Alteração dos procedimentos de investidura para Ministros (TCU) e Conselheiros (demais tribunais), a 
serem providas exclusivamente por pessoas que demonstrem o preparo técnico especializado e comprovado, 
nos saberes exigidos constitucionalmente, e a previsão de pelo menos metade das vagas atualmente de prer-
rogativa de escolha pelos parlamentos, contemplando a atuação como servidor do controle externo e em ati-
vidades realizadas pelas profissões correlacionadas à atividade-fim dos TCs, minimizando a escolha de caráter 
político-partidário; e,

5) Construção da unificação processual, técnico-administrativa e de imposição de sanções, em padrões úni-
cos nacionais para os 34 Tribunais de Contas brasileiros, respeitando-se os parâmetros de divulgação dos rela-
tórios técnicos (auditoria e inspeção) imediatamente após a apresentação do contraditório.

Curitiba (PR), Brasil, em 15 de agosto de 2014. 


