








5

Carta da atriCon

 Um dos ensinamentos mais antigos é o de que aquele que detém 
informações tem sempre melhores condições para trabalhar. Porque o faz com 
maior segurança e com a certeza de que as  escolhas serão as mais acertadas. 
A informação é ainda mais essencial para quem tem a função de julgar, de de-
cidir, consubstanciado tanto no conjunto de elementos originais que integram 
o objeto em análise quanto em outras informações que podem ser apuradas 
no cruzamento de dados oficiais com  outras instituições. 

 Daí a importância da Rede de Informações Estratégicas para o Con-
trole Externo - InfoContas, criada pelo Conselho Deliberativo da Associação 
dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Com certeza, trata-se de uma 
das decisões mais importantes tomadas este ano. A rede permite, juridica-
mente, o intercâmbio de informações e conhecimentos entre os vários órgãos 
de controle, cada qual com seu banco de dados. A integração em rede será de-
cisiva para a melhoria da eficiência dos Tribunais de Contas, notadamente na 
apuração de achados que contrariam a legislação em vigor, como é o caso de 
servidores contratados simultaneamente por mais de uma instituição pública.

 Os nossos Tribunais se diferenciam dos órgãos do Judiciário porque 
agem de ofício,  não precisam ser provocados, podendo e devendo buscar 
informações além daquelas que lhes são enviadas pelos jurisdicionados. Esse 
protagonismo é muito importante na análise e julgamento da gestão dos re-
cursos públicos, pois representa a procura da verdade real.

 A criação da Rede InfoContas é mais uma meta prevista no Planeja-
mento Estratégico 2012-2017 da Atricon e que foi alcançada com grande su-
cesso, com grande adesão dos nossos Tribunais de Contas – estimulados pela 
experiência já em funcionamento no âmbito do Tribunal de Contas da União. A 
integração dos Tribunais evidencia a disposição e a determinação pelo aperfei-
çoamento e melhoria na sua atuação. Devemos destacar e comemorar esse fato.

 Precisamos, também, render as devidas e reconhecidas homenagens 
aos conselheiros, conselheiros substitutos e técnicos que lideraram a tarefa de 
tornar realidade a decisão de criação da Rede InfoContas. 

Conselheiro ANTONIO JOAQUIM
Presidente da ATRICON
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introdUÇÃo

Vivemos em um mundo onde o volume e a disponibilidade de in-
formações ocasionam constantes mudanças na vida de pessoas, organi-
zações e governos, o que tem demandado, cada vez mais, a obtenção de 
conhecimentos que proporcionem agilidade e velocidade na tomada de 
decisões.

Nesse contexto, assume grande relevância a atividade de inteli-
gência, considerada como um instrumento que possibilita, por meio de 
métodos e técnicas próprios, a coleta e a busca de dados e informações 
com vistas à produção de conhecimento para a tomada de decisão, tor-
nando-a ferramenta amplamente utilizada como meio de obter maior efi-
ciência.

Nas instituições privadas, a atividade de inteligência já é uma re-
alidade e, no âmbito das instituições públicas, especialmente nos órgãos 
de segurança, é amplamente utilizada, principalmente no combate à cor-
rupção e ao crime organizado, com inúmeros resultados que podem ser 
observados diariamente nos veículos de comunicação.

Os Tribunais de Contas brasileiros atuam diariamente recebendo 
e produzindo informações valiosas acerca da gestão pública de todos os 
entes da federação. Contudo, normalmente atuam de forma isolada e nem 
sempre utilizam os métodos e técnicas mais eficientes na produção de co-
nhecimento destinado à tomada de decisões.

Diante dos fatos, a Atricon - Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil, em parceria com o IRB - Instituto Rui Barbosa, realizou 
em agosto de 2012 o 1º Encontro Nacional sobre Atividade de Inteligência 
de Controle Externo, com o objetivo de sensibilizar os seus membros e ser-
vidores sobre a relevância da atividade para a atuação das instituições. A 
partir desse evento vários encontros, reuniões e debates foram realizados 
culminando na criação, em 2 de julho de 2013, da Rede Nacional de In-
formações Estratégicas para o Controle Externo, denominada InfoContas, 
por meio de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Atricon, IRB e 
29 Tribunais de Contas brasileiros incluindo o TCU - Tribunal de Contas da 
União. 
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Logo após, a Rede InfoContas foi regulamentada por meio de Re-
gimento Interno e atualmente encontra-se em andamento o primeiro tra-
balho conjunto entre os partícipes.

Esta publicação tem o objetivo de divulgar e dar transparência às 
ações desenvolvidas no âmbito da Rede InfoContas, apresentar as pers-
pectivas e desafios para os próximos dois anos, além de trazer os principais 
documentos, como o Acordo de Cooperação Técnica e o Regimento Inter-
no.    
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PartÍCiPES da rEdE inFoContaS

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON)
Instituto Rui Barbosa (IRB)
Tribunal de Contas da União (TCU)
Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC)
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE-AL)
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM)
Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE-AP)
Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA)
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA)
Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE)
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM-CE)
Tribunal de Contas do Distrito Federal (TC-DF)
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES)
Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO)
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO)
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA)
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG)
Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA)
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA)
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB)
Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR)
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE)
Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI)
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE-RN)
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS)
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO)
Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE-RR)
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC)
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP)
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE)
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE-TO)
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PrinCiPaiS aÇõES EM 2012/2013

14 a 16/AGO/2012 – 1º Encontro Nacional sobre Atividade de Inteligência 
de Controle Externo, em Brasília-DF.

14/NOV/2012 – Compromisso firmado pelos Tribunais de Contas do Brasil 
na Carta de Campo Grande, durante o 3º Encontro dos Tribunais de Contas.

FEV/2013 – Reuniões técnicas preliminares para formulação de proposta 
de criação da rede, em Brasília-DF.

22 e 23/MAR/2013 – Criação de um grupo técnico, sob coordenação do 
Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo (TCE-ES), durante Reunião 
do Conselho Deliberativo da Atricon, em Brasília-DF.

18/ABR/2013 – Reunião de Instalação do Grupo Técnico, no Rio de Janeiro
-RJ, durante o Coninter, com elaboração de proposta de instrumento for-
mal (Acordo de Cooperação Técnica) para criação da Rede.

13 e 14/MAI/2013 – 2ª Reunião do Grupo Técnico, em Vitória-ES (TCE-ES), 
com aprovação da proposta final do Acordo de Cooperação Técnica para 
criação da Rede, além da instituição de grupo para elaboração da minuta 
de Regimento Interno da Rede, com prazo para Grupo Técnico apresentar 
sugestões.

20 e 21/JUN/2013 – Reunião do grupo para elaboração da minuta de Regi-
mento Interno da Rede, em Brasília-DF.

2/JUL/2013 – Criação da Rede Nacional de Informações Estratégicas para o 
Controle Externo com a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica pela 
Atricon, IRB e 22 Tribunais de Contas.

TCU, TCE/AC, TCE/AL, TCE/AP, TCE/BA, TCM/BA, TCM/CE, TC/DF, TCE/ES, 
TCM/GO, TCE/MA, TCE/MG, TCE/PA, TCM/PA, TCE/PB, TCE/PE, TCE/PI, TCE/
RN, TCE/RO, TCE/RS, TCE/SE, TCE/SP

Obs.: neste encontro, foi eleito o Comitê Gestor Provisório e apresentada a 
minuta de Regimento Interno aos partícipes da Rede.

JUL a SET/2013 – Adesão à Rede de 7 novos Tribunais de Contas.
TCE/AM, TCE/CE, TCE/GO, TCE/PR, TCE/RR, TCE/SC e TCE/TO
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12/AGO/2013 – Reunião do Órgão Colegiado da Rede, no Rio de Janeiro-RJ 
(TCE-RJ), com consolidação e início da aprovação do Regimento Interno.

26 a 30/AGO/2013 – Capacitação “Fundamentos da Doutrina de Inteligên-
cia”, em Brasília-DF.

19/SET/2013 – Reunião do Órgão Colegiado da Rede, em Belém-PA (TCM-
PA), com  aprovação do Regimento Interno, Plano de Metas e trabalho con-
junto na área de pessoal.

25 a 27/SET/2013 – Capacitação do Programa Nacional de Capacitação so-
bre Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro da ENCCLA.

6/NOV/2013 – Reunião de grupo técnico, por videoconferência, com apro-
vação do planejamento para o trabalho conjunto na área de pessoal.

25 a 28/NOV/2013 – Participação da Atricon na Plenária da ENCCLA, em 
Uberlândia-MG.

4/DEZ/2013 – Painel sobre a Atividade de Inteligência no XXVII Congresso 
dos Tribunais de Contas do Brasil, em Vitória-ES, com apresentação do tra-
balho conjunto na área de pessoal.

aÇõES PrEViStaS Para 2014/2015

ABR/2014 – Capacitação do Programa Nacional de Capacitação sobre Com-
bate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro da ENCCLA.

2014 – Execução da Meta da ENCCLA relativa à criação de cadastro nacio-
nal de compras públicas.

2014 – Realização de trabalho em conjunto pelos Tribunais de Contas do 
Brasil.

2015 – Implantação de Laboratório de Inteligência para os Tribunais de 
Contas em Brasília-DF.
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aCordo dE CooPEraÇÃo tÉCniCa

acordo de Cooperação técnica que entre 
si celebram os tribunais de Contas brasi-
leiros, a associação dos Membros dos tri-
bunais de Contas do Brasil e o instituto rui 
Barbosa para formação da rede nacional 
de informações Estratégicas para o Contro-
le Externo

Os Tribunais de Contas brasileiros, a Associação dos Mem-
bros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e o Instituto Rui Barbosa 
(IRB), qualificados no Anexo I que integra o presente Acordo, doravante 
denominados PARTÍCIPES, representados pelos seus respectivos titulares, 
considerando a necessidade de conferir maior efetividade às ações de con-
trole externo, bem como o compromisso firmado no 3º Encontro Nacional 
dos Tribunais de Contas, estabelecido na “Carta de Campo Grande”, reali-
zado no período de 12 a 14 de novembro de 2012, decidem criar a Rede 
Nacional de Informações Estratégicas para o Controle Externo, por meio do 
presente Acordo de Cooperação Técnica, doravante denominado Acordo, 
nos termos do art. 100 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, da legislação 
específica que rege cada Tribunal de Contas brasileiro, e do art. 116 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULa PriMEira – do oBJEto

O presente Acordo tem por objeto estabelecer cooperação técni-
ca entre os PARTÍCIPES para criar a Rede Nacional de Informações Estratégi-
cas para o Controle Externo, visando intercâmbio de dados e conhecimen-
tos por meio das unidades de informações estratégicas, com o objetivo 
de proporcionar o aumento da eficiência das ações de controle externo, 
em conformidade com o previsto no art. 37 da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988.

CLÁUSULa SEGUnda – daS UnidadES dE inForMaÇõES EStratÉGiCaS

As unidades de informações estratégicas, independentemente de 
sua denominação, são unidades organizacionais dos partícipes que têm a 
atribuição de exercer a atividade especializada de produzir conhecimentos 
que permitam às autoridades competentes, nos níveis estratégico, tático 
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e operacional, adotar decisões que resultem em aumento da efetividade 
das ações de controle externo e realizar ações que exijam a utilização de 
métodos e técnicas de investigação de ilícitos administrativos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Entende-se como conhecimento a infor-
mação que seja valorada quanto à credibilidade ou que contenha em seu 
conteúdo conclusões ou previsões resultantes de processos de análises de 
dados e que sejam necessários em processos decisórios administrativos in-
ternos referentes a ações finalísticas dos partícipes.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A utilização dos conhecimentos compar-
tilhados como prova ou evidência de ilícito será realizada de forma indire-
ta, mediante a juntada de documentos de validação obtidos junto às res-
pectivas fontes primárias, vedada a referência ao conhecimento produzido 
pela unidade de informações estratégicas.

PARÁGRAFO TERCEIRO. A atividade especializada inclui, no míni-
mo, a coleta, o tratamento, o armazenamento e a utilização de métodos e 
técnicas de análise de dados para produzir conhecimentos, bem como a 
adoção de medidas para a proteção de dados e conhecimentos necessá-
rios ao sucesso das decisões e, opcionalmente, a realização de operações 
de inteligência aplicadas ao controle externo na busca de dados essenciais 
não disponíveis para coleta e proteção de dados e conhecimentos.

PARÁGRAFO QUARTO. A unidade de informações estratégicas 
deve adotar métodos, técnicas, procedimentos e formalidades inerentes 
à atividade de inteligência a ela atribuídas pelos órgãos aos quais está vin-
culada, inclusive classificar, reclassificar e desclassificar as suas informações 
sigilosas e adotar medidas de proteção para as que receber, em conformi-
dade com a legislação vigente e normas aplicáveis ao Sistema Brasileiro de 
Inteligência (SISBIN).

CLÁUSULa tErCEira – daS ForMaS dE CooPEraÇÃo

A cooperação pretendida pelos partícipes consistirá:

I – no intercâmbio de dados e conhecimentos entre unidades de 
informações estratégicas, os quais serão classificados quanto ao sigilo em 
virtude de seu valor estratégico e, sempre que possível, valorados quanto 
à confiabilidade da fonte e à veracidade do conteúdo;
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II - no intercâmbio de conhecimentos, a pedido ou por iniciativa 
do partícipe que em seus processos de trabalho detectar riscos de ocor-
rência de ilícitos, cuja competência de apuração seja de outro partícipe e 
que as informações e documentos correspondentes não possam ser enca-
minhados para fins de utilização como provas em processos de suas áreas 
finalísticas;

III – na realização de trabalhos conjuntos de produção de conhe-
cimentos ou de operações conjuntas de investigação, quando houver inte-
resse recíproco dos partícipes;

IV – na concessão de acesso a bancos de dados dos partícipes ou 
sob sua custódia, com a finalidade de coleta para fins de produção de co-
nhecimentos, observando-se as vedações impostas pelos respectivos res-
ponsáveis e a legislação vigente;

V – no fornecimento de extrações ou cópias de bases de dados de 
sua propriedade ou sob sua custódia, necessários ao processo de produção 
de conhecimentos, observando-se as vedações impostas pelos respectivos 
responsáveis e a legislação vigente;

VI – na realização conjunta de cursos, seminários, simpósios, en-
contros e outros eventos  voltados à capacitação e ao desenvolvimento 
profissional na atividade de inteligência, bem como na disponibilização de 
vagas em eventos de mesma natureza, promovidos pelos partícipes, ob-
servados os critérios de seleção e as vagas existentes; e

VII – no compartilhamento e desenvolvimento em conjunto de 
metodologias, processos de trabalho e tecnologias específicas da ativida-
de de inteligência.

CLÁUSULa QUarta – daS atriBUiÇõES doS PartÍCiPES

I - Constituem atribuições da ATRICON e do IRB no âmbito deste 
Acordo:

a) Promover articulação interinstitucional para alcance dos objeti-
vos do Acordo;

b) Articular e promover atividades conjuntas de qualificação na 
modalidade presencial ou à distância, por meio de cessão, elaboração ou 
adaptação de cursos, bem como realizar ações de apoio a sua execução;
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c) Viabilizar a utilização dos recursos tecnológicos do Portal dos 
Tribunais de Contas, bem como o suporte administrativo para alcance dos 
objetivos do Acordo, observando-se os conceitos contidos na CLÁUSULA 
SEGUNDA e seus parágrafos.

II - Constituem atribuições dos Tribunais de Contas brasileiros no 
âmbito deste Acordo:

  
a) utilizar dados e conhecimentos postos à disposição por força 

deste Acordo de forma reservada e exclusiva observando-se os conceitos 
contidos na CLÁUSULA SEGUNDA e seus parágrafos;

b) adotar as medidas necessárias ao resguardo do sigilo dos dados 
e conhecimentos postos à disposição, não podendo cedê-los a terceiros ou 
divulgá-los, sob qualquer forma, sem anuência do partícipe prestador da 
informação;

c) atender, com a necessária presteza, aos pedidos de dados ou 
conhecimentos formulados pelo outro partícipe, atentando para a obser-
vância dos requisitos de segurança no seu encaminhamento, bem como 
justificar eventual impossibilidade de atendimento;

d) articular e promover atividades conjuntas de qualificação na 
modalidade presencial ou a distância, por meio de cessão, elaboração ou 
adaptação de cursos, bem como de realização de ações de apoio à sua exe-
cução;

e) indicar servidores efetivos para representar o partícipe na Rede 
Nacional de Informações Estratégicas para o Controle Externo dentre os 
servidores integrantes da unidade de informações estratégicas referida no 
parágrafo primeiro da cláusula quinta, observando-se os requisitos dispos-
tos neste Acordo.

CLÁUSULa QUinta – da EXECUÇÃo E da FiSCaLiZaÇÃo

A execução do presente Acordo, por parte dos partícipes, caberá 
às respectivas unidades de informações estratégicas dos Tribunais de Con-
tas brasileiros, nos termos da cláusula segunda, bem como à ATRICON e ao 
IRB, nos termos das atribuições dispostas na cláusula quarta.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. As formas de cooperação serão operacio-
nalizadas entre os partícipes que atenderem, notadamente, aos seguintes 
requisitos:

I - possuir uma unidade de informações estratégicas, integrada 
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por servidores efetivos, que adote métodos, técnicas, procedimentos e 
formalidades inerentes à atividade de inteligência a ela atribuída pelos ór-
gãos aos quais está vinculada, inclusive quanto à classificação, reclassifica-
ção e desclassificação de suas informações sigilosas e adoção de medidas 
de proteção das que receber, em conformidade com a legislação vigente e 
normas aplicáveis ao Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN).

II - possuir na unidade de informações estratégicas, servidor efe-
tivo da carreira de controle externo com capacitação específica na área de 
inteligência, abrangendo no mínimo os fundamentos da doutrina.

III – excepcionalmente, pelo prazo máximo de dois anos a partir 
da assinatura do presente acordo ou da adesão, até que se crie a unidade 
de informações estratégicas prevista no inciso I, as competências inerentes 
à atividade de inteligência poderão ser realizadas ou atribuídas a uma uni-
dade técnica da Instituição, observadas as disposições contidas na cláusula 
segunda e no inciso II desta cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Fica criado o Comitê Gestor formado por 
ATRICON, IRB e membros e servidores efetivos de unidades que exerçam a 
atividade de inteligência dentre os partícipes.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Cabe ao Comitê Gestor gerir e fiscalizar o 
presente Acordo, bem como regulamentar a Rede Nacional de Informações 
Estratégicas para o Controle Externo, por meio de um Regimento Interno.

CLÁUSULa SEXta – daS oBriGaÇõES FinanCEiraS

O presente Acordo é celebrado a título gratuito, não implicando, 
portanto, compromissos financeiros ou transferências de recursos entre os 
partícipes e não gerando direito a indenizações.

CLÁUSULa SÉtiMa – da PUBLiCaÇÃo

A ATRICON e o IRB providenciarão a publicação de extrato deste 
Acordo, bem como das adesões posteriores, no Diário Oficial da União, até 
o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, cabendo o mes-
mo aos partícipes, nos respectivos Diários Oficiais.
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CLÁUSULa oitaVa – da ViGÊnCia

O presente Acordo terá prazo de vigência de cinco anos, a partir 
de sua publicação no Diário Oficial da União, prorrogável por igual período.

CLÁUSULa nona – da aLtEraÇÃo E da dEnÚnCia

O presente Acordo poderá ser alterado, a qualquer tempo, me-
diante termo aditivo, bem como denunciado unilateralmente ou de co-
mum acordo entre os partícipes, mediante notificação por escrito.

CLÁUSULa dÉCiMa – da FUndaMEntaÇÃo LEGaL

Aplicam-se à execução deste Acordo, no que couber, as disposi-
ções da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e do Decreto nº 6.170, de 25 
de julho de 2007, com redações posteriores.

CLÁUSULa dÉCiMa PriMEira – daS diSPoSiÇõES GEraiS

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Comitê Gestor, provisoriamente, até 
que seja constituído na forma do Regimento Interno da Rede Nacional de 
Informações Estratégicas para o Controle Externo, será composto por re-
presentantes indicados pelos seguintes partícipes:

I – Atricon;
II – IRB;
III – Tribunal de Contas da União;
IV – Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal;
V – Tribunais de Contas dos Municípios.

PARÁGRAFO SEGUNDO. O Comitê Gestor referido no parágrafo 
anterior elaborará em até noventa dias a partir da vigência do presente 
Acordo, proposta de Regimento Interno da Rede Nacional de Informações 
Estratégicas para o Controle Externo.

PARÁGRAFO TERCEIRO. A proposta de Regimento Interno será 
submetida à ATRICON, ao IRB e aos Tribunais de Contas brasileiros para su-
gestões que poderão ser apresentadas em até quinze dias, após o qual será 
aprovada pela maioria dos partícipes.
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PARÁGRAFO QUARTO. Posteriormente a assinatura do presen-
te Acordo, é facultado a qualquer Tribunal de Contas brasileiro integrar a 
Rede Nacional de Informações Estratégicas para o Controle Externo, con-
forme Termo de Adesão que consta do Anexo II.

CLÁUSULa dÉCiMa SEGUnda – doS CaSoS oMiSSoS

Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo pelos partíci-
pes, ouvido o Comitê Gestor.

CLÁUSULa dÉCiMa tErCEira - do Foro

As questões decorrentes da execução deste Acordo, que não pu-
derem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na 
Justiça Federal, no Foro da cidade de Brasília, Seção Judiciária da União, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos 
casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal.

E, por estarem ajustados, os partícipes firmam o presente Termo 
de Acordo, em duas vias de igual teor e forma.

Brasília-DF, 02 de julho de 2013.
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rEGiMEnto intErno

Considerando o Acordo de Cooperação Técnica celebrado em 02 
de julho de 2013 em Brasília-DF;

Considerando a proposta de Regimento Interno apresentada pelo 
Comitê Gestor, instituído provisoriamente nos termos da cláusula décima 
primeira do referido Acordo, os partícipes aprovam o seguinte Regimento 
Interno;

tÍtULo i – da ConStitUiÇÃo E doS oBJEtiVoS

Art. 1º A Rede Nacional de Informações Estratégicas para o Con-
trole Externo, criada por Acordo de Cooperação Técnica com o objetivo 
de proporcionar o aumento da eficiência das ações de controle externo, 
em conformidade com o previsto no art. 37 da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, é integrada pelas Unidades de Informações 
Estratégicas dos Tribunais de Contas brasileiros signatários do referido ins-
trumento, e orientada pela Doutrina de Inteligência de Controle Externo.

§1º A Rede, constituída como espaço colegiado e permanente 
no âmbito dos Tribunais de Contas brasileiros, é o conjunto harmônico e 
integrado de Unidades de Informações Estratégicas, baseado na mútua 
colaboração, com vistas à cooperação técnica e ao intercâmbio de dados 
e conhecimentos, no interesse das atividades de Inteligência de Controle 
Externo.

§2º As Unidades de Informações Estratégicas, independentemen-
te de sua denominação, são unidades organizacionais dos Tribunais de 
Contas brasileiros que têm a atribuição de exercer a atividade especializa-
da de produzir conhecimentos que permitam às autoridades competentes, 
nos níveis estratégico, tático e operacional, adotar decisões que resultem 
em aumento de eficiência das ações de controle externo e realizar ações 
que exijam a utilização de métodos e técnicas de investigação de ilícitos 
administrativos.

§3º A doutrina de inteligência de controle externo é formada por 
um conjunto de princípios, valores, conceitos e características, destinado a 
orientar o exercício da atividade de inteligência de controle externo, que 
visa consolidar o saber específico e estabelecer linguagem conceitual co-
mum, possibilitando maior integração dos partícipes.

Art. 2º A Rede, visando proporcionar o aumento da eficiência das 
ações de controle externo, tem por objetivos primordiais:

I – fortalecer, ampliar e aprimorar a articulação institucional;
II – integrar as atividades de inteligência de controle externo em 

âmbito nacional;
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III – permitir o intercâmbio de dados, conhecimentos e documen-
tos entre unidades de informações estratégicas dos Tribunais de Contas 
com a segurança necessária para a sua utilização;

IV – permitir o intercâmbio de dados, conhecimentos e documen-
tos a pedido ou por iniciativa do partícipe que, em seus processos de traba-
lho, detectar riscos de ocorrência de ilícitos cuja competência de apuração 
seja de outro partícipe e que não possam ser encaminhados para fins de 
utilização como provas em processos de suas áreas finalísticas;

V – realizar trabalhos conjuntos de produção de conhecimentos 
ou de operações conjuntas de investigação;

VI – conceder acesso a bancos de dados dos partícipes ou sob sua 
custódia, com a finalidade de coleta para fins de produção de conhecimen-
tos, observando-se as vedações impostas pelos respectivos responsáveis e 
a legislação vigente;

VII – fornecer extrações ou cópias de bases de dados de sua pro-
priedade ou sob sua custódia, necessários no processo de produção de 
conhecimentos, observando-se as vedações impostas pelos respectivos 
responsáveis e a legislação vigente;

VIII – realizar conjuntamente cursos, seminários, simpósios, encon-
tros e outros eventos voltados à capacitação e ao desenvolvimento profis-
sional na atividade de inteligência, bem como a disponibilização de vagas 
em eventos da mesma natureza, promovidos pelos partícipes, observados 
os critérios de seleção e vagas existentes;

IX – compartilhar e desenvolver em conjunto, metodologias, pro-
cessos de trabalho e tecnologias específicas da atividade de inteligência;

X – realizar medidas de segurança interna que visem à prevenção, 
detecção, obstrução e a neutralização de ações adversas de qualquer na-
tureza que ameacem a tramitação, segurança e salvaguarda dos dados e 
conhecimentos, das pessoas, dos materiais, e das áreas e instalações de 
interesse das Unidades de Informações Estratégicas constituídas ou contra 
os objetivos da Rede; e

XI – ceder e compartilhar soluções de Tecnologia da Informação e 
Comunicação;

Parágrafo único. Para cumprimento dos objetivos referidos no 
caput, os dados, conhecimentos e documentos deverão ser classificados 
quanto ao sigilo em virtude de seu valor estratégico e, sempre que possí-
vel, valorados quanto à credibilidade, entendida esta como a confiabilida-
de da fonte e a veracidade do conteúdo.
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tÍtULo ii – doS PrinCÍPioS

Art. 3º A Rede e a atividade de Inteligência de Controle Externo 
submetem-se aos princípios constitucionais aplicáveis à administração pú-
blica e também aos seguintes princípios:

I – Segurança: adoção de medidas de salvaguarda dos dados, do 
conhecimento produzido, dos materiais e profissionais envolvidos na ati-
vidade;

II – Compartimentação: restrição do acesso a dados e conhecimen-
tos sigilosos, a fim de evitar riscos e comprometimentos, difundindo-os tão 
somente àqueles que tenham real necessidade de conhecê-los;

III – Oportunidade: orientar a formação de produção de conheci-
mento significativo e útil, conforme a sua razão de temporalidade;

IV – Objetividade: planejar e executar ações orientadas aos objeti-
vos estabelecidos e às finalidades da atividade;

V – Seletividade: concentrar os recursos humanos e materiais dis-
poníveis, com vistas a maximizar o alcance e a qualidade dos resultados de 
determinado trabalho;

VI – Interação: estabelecer e estreitar relações de cooperação com 
órgãos de interesse, visando à otimização de resultados; e

VII – Permanência: proporcionar o caráter permanente às ativida-
des de inteligência.

tÍtULo iii – da GEStÃo da rEdE

Art. 4º. A Gestão da Rede será exercida por um Órgão Colegiado e 
um Comitê Gestor.

§1º O Órgão Colegiado é composto pelos presidentes dos Tribu-
nais de Contas brasileiros partícipes do acordo de cooperação técnica, da 
ATRICON e do IRB, ou membros por eles indicados, e será presidido por um 
membro eleito entre os pares, para mandato de 2 (dois) anos, na mesma 
sessão de eleição do presidente da ATRICON, permitida  reeleição.

§2º O Comitê Gestor é composto por 9 (nove) integrantes, sendo 
7 (sete) designados pelos Tribunais de Contas partícipes eleitos pelo Órgão 
Colegiado, além de um pela ATRICON, e um pelo IRB, pelo prazo de 2 (dois) 
anos, permitida recondução.

§3º A eleição e a recondução a que se refere o parágrafo 2º será 
realizada pelo Órgão Colegiado e deliberada por maioria simples.

§4º Do ato de designação do integrante do Comitê Gestor cons-
tará o titular e seu suplente, que deverão ser membro ou servidor titular 
de cargo efetivo, possuindo, no mínimo um deles, capacitação na área de 
inteligência, abrangendo os fundamentos da doutrina.
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Art. 5º Para fins de operacionalização da Rede, os partícipes de-
signarão um representante, que atuará como agente de integração e, pelo 
menos, um suplente.

§1º Para fins do disposto neste artigo, o Tribunal de Contas da 
União, além do representante e suplente da sede, poderá designar outros 
para cada unidade regionalizada.

§2º Os representantes citados neste artigo deverão possuir capa-
citação na área de inteligência, abrangendo, no mínimo, os fundamentos 
da doutrina e, no caso dos Tribunais de Contas, estarem lotados na Unida-
de de Informações Estratégicas.

tÍtULo iV – daS atriBUiÇõES do ÓrGÃo CoLEGiado 
E do CoMitÊ GEStor

Art. 6º Compete ao Órgão Colegiado da Rede:
I – eleger, dentre os Tribunais de Contas partícipes, aqueles que 

designarão os integrantes do Comitê Gestor e seu presidente, nos termos 
do artigo 4º deste regimento;

II – deliberar, por maioria absoluta, acerca da aprovação e modifi-
cação do regimento interno;

III - aprovar o Plano de Metas anual da Rede que consistirá de dire-
trizes e plano de trabalho;

IV – decidir sobre casos omissos e questões de ordem;
Art. 7º Compete ao Presidente do Órgão Colegiado:
I – convocar reuniões ordinárias e extraordinárias;
II – presidir as reuniões do Órgão Colegiado;
III – realizar, isolada ou conjuntamente com a ATRICON e o IRB, a 

articulação institucional com os partícipes e instituições externas, visando 
ao cumprimento dos objetivos da Rede, dentre os quais: firmar acordos, 
convênios ou instrumentos congêneres;

IV – decidir os casos omissos, ad referendum do Órgão Colegiado, 
que sobre eles se manifestará na primeira oportunidade em que se reunir;

Art. 8º Compete ao Comitê Gestor da Rede:
I – eleger seu presidente;
II – propor ao Órgão Colegiado o Plano de Metas;
III – propor alterações ao Regimento Interno;
IV – gerir e fiscalizar a execução do Acordo de Cooperação Técnica 

e o cumprimento do Regimento Interno;
V – elaborar e divulgar documentos relacionados aos objetivos da 

Rede;
VI – consolidar e zelar pela Doutrina de Inteligência de Controle 

Externo;
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VII – adotar demais medidas necessárias à consecução dos objeti-
vos da Rede.

Art. 9º Compete ao Presidente do Comitê Gestor:
I – convocar reuniões ordinárias e extraordinárias;
II – presidir as reuniões do Comitê Gestor;
III - articular as ações operacionais da Rede estabelecidas no Plano 

de Metas.
Art. 10. Compete ao representante do Comitê Gestor designado 

pela ATRICON secretariar as reuniões do Órgão Colegiado e do Comitê Ges-
tor, bem como as demais ações necessárias à operacionalização da Rede.

tÍtULo V – do FUnCionaMEnto

Art. 11. O Órgão Colegiado se reunirá anualmente, preferencial-
mente durante o Congresso ou Encontro dos Tribunais de Contas do Brasil 
e, extraordinariamente, sempre que as circunstâncias exigirem.

§1º Qualquer integrante do Órgão Colegiado ou o Comitê Gestor 
poderá propor ao presidente do Órgão Colegiado a realização de reunião 
extraordinária para tratar de assuntos urgentes e relevantes.

§2º As deliberações do Órgão Colegiado, salvo disposições contrá-
rias, ocorrerão por maioria simples.

Art. 12. O Comitê Gestor se reunirá semestralmente e, extraordina-
riamente, sempre que as circunstâncias exigirem.

§1º Qualquer integrante do Comitê Gestor poderá propor ao seu 
presidente a realização de reunião extraordinária.

§2º As deliberações do Comitê Gestor, salvo disposições contrá-
rias, ocorrerão por maioria simples.

Art. 13. As reuniões do Órgão Colegiado e do Comitê Gestor serão 
realizadas na forma presencial e na sua impossibilidade, quando cabível, 
na forma virtual.

tÍtULo Vi – diSPoSiÇõES GEraiS

Art. 14. O Comitê Gestor elaborará, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
os procedimentos de comunicação entre as Unidades de Informações Es-
tratégicas.

Art. 15. Este Regimento Interno entra em vigor a partir da data de 
sua aprovação.

Belém/PA, em 19 de setembro de 2013.
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CadaStro do aGEntE dE intEGraÇÃo

Nome da Instituição:____________________________________________

Nome da Unidade de Informações Estratégicas: ______________________

____________________________________________________________

Telefone da Unidade de Informações Estratégicas: ____________________

_____________________________________________________________

E-mail da Unidade de Informações Estratégicas: ______________________

_____________________________________________________________

Data: _____/_____/_________  Tipo: (___) Inclusão      (___) Exclusão

Agente de Integração

(   )  Titular   (    ) Suplente

Nome: ______________________________________________________

___________________________________________________________

CPF: ______________________________    RG (*): ______________________ 

Endereço (*):__________________________________________________

_____________________________________________________________

Telefone Institucional (*): _______________________________________

Telefone Celular (*): _____________________________________________

e-mail institucional (*): __________________________________________ 

e-mail não institucional (*): ______________________________________ 

Cargo (*): _____________________________________________________

(*) quando for exclusão o preenchimento é opcional.

_______________________________________

Assinatura do Agente de Integração

_______________________________________

Assinatura do Responsável pela Instituição 
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ProtoCoLo Para intErCÂMBio dE 
inForMaÇõES E ConHECiMEntoS 

EntrE oS PartÍCiPES

1 – O intercâmbio de informações e conhecimentos entre os partí-
cipes pode existir independentemente de infraestrutura de Tecnologia de 
Informação e Comunicação central ou similar;

2 – Em todas as comunicações, entendidas como solicitação de 
informações a outro partícipe, bem como sua resposta, além dos demais 
casos previstos no Acordo de Cooperação Técnica, deverão ser observadas, 
no mínimo, as seguintes medidas de proteção:

a) preferencialmente a utilização de e-mail institucional;
b) mensagens criptografadas com senha razoavelmente forte, 

tanto no pedido, quanto na resposta, combinada pelos partícipes e nunca 
enviada juntamente com a mensagem;

c) a rede terá uma senha própria para comunicações que en-
volvam todos os partícipes, quando o conteúdo for de acesso restrito aos 
agentes de integração;

d) observância às regras de tratamento aos graus de confiden-
cialidade das informações de propriedade ou sob custódia de cada partí-
cipe.

3 – O acesso a sistemas informatizados ou compartilhamento de 
bancos de dados ocorrerá mediante autorização formal dos partícipes e a 
forma de acesso deve ser combinada entre as partes;

4 – O Comitê Gestor da Rede InfoContas manterá os cadastros bá-
sicos e os divulgará para os agentes de integração, cabendo a estes a soli-
citação de alterações e consultas a tais cadastros.

5 – As comunicações e intercâmbio de informações observarão 
padrões específicos a serem estabelecidos pelo Comitê Gestor, conforme 
o art. 8º, V do Regimento Interno, considerando a Doutrina de Inteligência 
para o Controle Externo, especialmente quanto à nomenclatura dos docu-
mentos e classificação das informações.
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PLano dE MEtaS dE 2013 a 2015 da
rEdE inFoContaS

Durante a reunião em 12 de agosto de 2013 na sala de reunião 
da escola de contas do TCE/RJ, foi construída proposta de plano de metas, 
especificando um conjunto de diretrizes para atuação do Comitê Gestor 
provisório.

A proposta foi apresentada e discutida em 19 de setembro de 
2013 na sede do TCM/PA. Na oportunidade, em razão dos desafios e dos 
propósitos inerentes às diretrizes fixadas, entendeu-se que o plano deveria 
contemplar os exercícios de 2013,  2014 e 2015. Com esse e alguns ajustes 
pontuais de texto, o plano de metas foi aprovado por unanimidade, con-
forme a seguir.

Diretriz 1: viabilizar a operacionalização da Rede:

Iniciativas:
a) Aprovar o Regimento Interno;
b) Definir modelos para documentos básicos a serem utiliza-

dos no âmbito da rede, entre eles: formulário de cadastro de agente de 
integração; termo de responsabilidade; e formas de intercâmbio de dados 
e conhecimento.

Diretriz 2: conceber proposta de identidade visual e sigla para a 
Rede Nacional de Informações Estratégicas para o Controle Externo.

Diretriz 3: definir temas prioritários para a realização de trabalhos 
conjuntos:

Tema 1: Pessoal (acumulação de cargos);
Tema 2: Cadastro de informações sobre licitações e contratos (Ação 

8/2013 – ENCCLA);
Tema 3: Cadastro Nacional de Obras Públicas;
Tema 4: Cadastro de condenações por ilícitos administrativos;
Tema 5: Cadastro de servidores públicos, aposentados e pensio-

nistas;

Diretriz 4: viabilizar o acesso e a disponibilização de bases de da-
dos de interesse comum, observados os requisitos técnicos de segurança e 
a devida autorização do órgão proprietário da base de dados;
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Diretriz 5: viabilizar infraestrutura física, de pessoal e de tecnologia 
para o cumprimento dos objetivos da rede;

Para orientar os trabalhos referentes ao tema de pessoal – acumu-
lação de cargos – foram definidas as seguintes iniciativas:

a) Criação de grupo de trabalho para realizar o planejamen-
to da atividade em conjunto no âmbito da rede: Atricon: Alan Fernandes 
Pimenta; TCE/PB: André Carlo; TCU: Mauro Giacobbo; TC/DF: Luiz Genédio 
Mendes Jorge; TCE/ES: Márcio Marinot; TCE/BA: Eliane de Sousa Silva; TCE/
PE: Walter Júnior;

b) Execução do trabalho em conjunto, sob coordenação do 
grupo de trabalho;

c) Organização de painel a ser apresentado em 04/12/2013 
durante o XXVII Congresso Nacional dos Tribunais de Contas.
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CoMPoSiÇÃo do CoMitÊ GEStor 
ProViSÓrio da rEdE inFoContaS

Conselheiros e Ministros
Atricon e TCE/ES    – Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo (Coordenador)
 Atricon e TCE/MT – Conselheiro Antonio Joaquim
 Atricon e TCE/PE  – Conselheiro Valdecir Fernandes Pascoal
 IRB  – Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar (TCE/TO)
 IRB  – Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito (TCE/AL)
 TCU  – Ministro Benjamin Zymler
 TCE/AM  – Conselheiro Júlio Assis Corrêa Pinheiro
 TCE/AP  – Conselheiro Substituto Pedro Aurélio Penha Tavares
 TCE/BA  – Conselheiro Carolina Matos Alves Costa
 TCM/BA  – Conselheiro Plínio Carneiro Filho
 TCM/CE  – Conselheiro Ernesto Saboia de Figueiredo Junior
 TCE/MG  – Conselheiro Sebastião Helvecio Ramos de Castro
 TCE/PA  – Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior
 TCM/PA  – Conselheiro Luis Daniel Lavareda Reis Junior 
 TCM/PA  – Conselheiro Mara Lúcia Barbalho da Cruz
 TCE/PB  – Conselheiro André Carlo Torres Pontes
 TCE/PE  – Conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior
 TCE/PR  – Conselheiro Artagão de Mattos Leão
 TCE/RO  – Conselheiro Edílson de Sousa  Silva
 TCE/RS  – Conselheiro Cezar Miola
 TCE/SP  – Conselheiro Substituto Alexandre Manir Figueiredo Sarquis
 TCM/SP  – Conselheiro Maurício Faria

técnicos
Atricon e TCE/MT  – Risodalva Beata de Castro
Atricon e TCE/MT  – Alan Fernandes Pimenta
 IRB  – Luiz Genédio Mendes Jorge
 TCU  – Mauro Giacobbo
 TCE/BA  – Eliane de Sousa Silva
 TCE/BA  – Augusto Gonçalves de Sousa
 TCM/CE  – Telma Maria Escóssio Melo
 TCE/ES  – Marcio Batista Marinot
 TCE/MG  – Raquel de Oliveira Miranda Simões
 TCE/PA  – Reinaldo dos Santos Valino
 TCM/PA  – Maria do Socorro Pessoa da Silva
 TCM/PA  – Edmilson de Jesus Farias Rego
 TCE/PB  – Humberto Carlos do Amaral Gurgel
 TCE/PE  – Walter Martins Rabelo Júnior
 TCE/PR  – Reginaldo Bitello
 TCE/RO  – Rogério Alessandro Silva
 TCE/RS  – Paulo Eduardo Panassol
 TCE/SP  – Rodney Idankas






