
Manifesto de Cuiabá 

ATRICON 

FORTE, REPRESENTATIVA, TRANSPARENTE, AVANÇADA 

 Os Conselheiros de Tribunais de Contas que assinam este Manifesto, reunidos na Cidade de Cuiabá, 
Mato Grosso, por ocasião do Primeiro Seminário IRB-Promoex de Comunicação dos Tribunais de Contas, 
e como resultado de debates sobre o papel atualmente desempenhado pela Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil – Atricon, frente aos grandes temas de interesse nacional, inclusive 
naqueles que dizem respeito ao controle externo, propõem:   

I – que a Atricon seja mais atuante no fortalecimento dos órgãos de controle externo no Brasil, nos 
Estados e Municípios;  

II – que defina estratégias e assuma a defesa, a articulação e a liderança de todos os assuntos que 
tratem da existência e funcionamento dos Tribunais de Contas;  

 III – que assuma de imediato a defesa contundente perante as propostas de extinção dos Tribunais de 
Contas;   

IV – que deflagre uma campanha nacional de esclarecimento sobre as finalidades e competências 
constitucionais dos órgãos de controle externo, reforçando o seu caráter republicano; 

 V – que se manifeste publicamente em defesa dos membros dos Tribunais de Contas e, igualmente, 
combata eventuais práticas condenáveis de seus representados;  

VI – que apoie a criação do Conselho Nacional dos  Tribunais de Contas como instância que congregue 
as instituições de controle externo e atue como entidade fiscalizadora nacional;  

VII – que lidere a implantação do modelo de controle externo concomitante e a fiscalização dos 
resultados das políticas públicas pelos Tribunais de Contas;   

VIII – que lidere a implantação de um modelo arrojado de comunicação institucional com a sociedade, 
tornando de domínio público tanto julgamentos quanto os resultados da fiscalização da gestão dos 
recursos públicos;   

IX – que lidere ação visando tornar os Tribunais de Contas verdadeiros instrumentos de cidadania;  X – 
que vele pelo absoluto cumprimento das regras constitucionais para a composição dos corpos 
deliberativos dos Tribunais de Contas, respeitando-se as decisões já prolatadas pelo Supremo Tribunal 
Federal relativas à matéria;  

XI – que a Atricon seja a expressão da modernidade no que se refere à transparência e efetividade do 
funcionamento dos Tribunais de Contas.  

Este Manifesto será compartilhado com todos os membros da Atricon, visando à  necessária melhoria e, 
para tanto, será submetido à deliberação, durante o Congresso  Nacional dos Tribunais de Contas, a ser 
realizado no próximo mês de novembro.   

 

Cuiabá, 27 de agosto de 2009. 


