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Por que a Atricon decidiu não se 
limitar apenas a ser uma entidade de 
classe?

A Atricon, embora seja uma 
entidade de classe, optou, na gestão do 
ex-presidente Antônio Joaquim a uma 
inflexão mais forte. Eu era vice na 
ocasião e concordei com a necessidade 
de se usar o órgão como instrumento de 
aprimoramento institucional dos 
tribunais de contas. Ela segue como 
uma entidade de classe, defende seus 
membros e suas prerrogativas. Mas 
sentíamos falta de um órgão nacional, 
como a magistratura tem por exemplo. 
Ainda existe uma assimetria entre os 34 
tribunais de conta. Sabemos que podem 
melhorar ainda mais. Nosso papel é 
sensibilizá-los para os aprimoramentos.

De que forma a Atricon atua para 
melhorar a qualidade dos tribunais?

Criamos o QATC, que é o programa 
de Qualidade e Agilidade dos 
Tribunais de Contas. Esse programa 
tem dois produtos. O primeiro são 
resoluções. No passado, o costume 
eram cartas, declarações. Decidimos 
trabalhar com normas aprovadas pela 
diretoria, discutidas por um grupo de 
servidores do todo o Brasil e aprovada 
nos encontros anuais. Em agosto de 
2014, aprovamos 11 resoluções 
temáticas que vão desde o relatório de 
auditoria, a criação de corregedoria, 
como ela deve funcionar até a forma de 
comunicar as decisões. Um tribunal 
para ser de excelência tem que seguir 
essas resoluções. E outro foi a criação 
de uma ferramenta de avaliação dos 
tribunais com base nessas regras, que é 
o Marco de Medição de Desempenho 
(MMD), feito com base em um 
programa de uma entidade ligada à 
Organização das Nações Unidas 
(ONU). Este marco, em 2013, tinha 100 
indicadores e agora tem 500.

Como isso é implantado nos 
Tribunais de Contas?

Cada tribunal recebeu o programa, 
capacitamos os servidores para fazer 
uma autoavaliação e agora estamos 
fazendo a capacitação de servidores 
para fazer a garantia destas avaliações. 
Ao todo, 32 dos 34 tribunais aderiram, 
incluindo o de Contas da União (TCU). 
Até setembro eles farão a avaliação, de 
setembro a novembro uma equipe vai 
percorrer o Brasil para fazer uma 
checagem, para dar garantia ao 
trabalho. Os dados serão consolidados e 
em dezembro divulgados com o 
relatório e dizendo quais são as 

oportunidades a serem aproveitadas 
para que os tribunais se tornem de 
excelência. 

Já houve algum resultado?
Pernambuco foi o piloto, já fizemos a 

autoavaliação e recebemos a garantia. 
Constatamos que antes da avaliação ser 
feita corremos para melhorar em 
algumas ações para pontuar melhor e 
agora já estamos nos preparando para 
pontuar melhor daqui a 3 anos, quando 
uma nova avaliação será feita. Isso é um 
caminho de excelência, temos muitos 
tribunais que já cumprem boa parte dos 
indicadores. Há 15 anos isso não 
acontecia, mas hoje todos os tribunais 
possuem boas práticas em áreas 
diferentes. Temos um propósito que é 
zelar pela aplicação dos recursos 
públicos correta. Somos desconhecidos, 
há preconceito com relação aos 
tribunais, mas queremos cumprir nosso 
papel constitucional, tanto no aspecto 
da legalidade quanto no da eficiência. 

Como os Tribunais de Contas se 
difereciam dos demais órgãos de 
controle?

Diferentemente de orgãos de 
controle, podemos avaliar a eficiência, a 
legalidade e a efetividade, se teve 
resultado social. Isso se chama controle 
operacional. Temos um leque grande 
em matéria de atuação e isso precisa ser 
efetivado ainda mais. 

Pode se dizer que a análise da 
qualidade do gasto público é o futuro 
do controle?

Isso é um ponto fundamental, o 
futuro do controle e já há mudanças 
significativas. O conteúdo dessas 
contas, as chamadas contas de governo 
era mais formal ainda há 10 anos. Era 
uma análise de balanço, mas hoje 
evoluiu. Passamos a apreciar não só o 
aspecto contábil, mas também o 
respeito aos mínimos constitucionais, 
que é base de enquadramento na lei da 
ficha limpa. A Atricon defende que os 
conselheiros olhem as contas de 
governo cada vez mais sob o aspecto da 
eficiência, da efetividade. Temos o 
dever de fazer isso. O artigo 70 da 
Constituição Federal diz que temos que 
nos pautar na legalidade, na 
legitimidade, economicidade e na 
eficiência.

Quais os grandes desafios para 
uma análise nesse sentido?

Ainda falta legislação no Brasil para 
tratar da qualidade do gasto. Temos a 

Lei de Responsabilidade Fiscal, que 
tratou bem do equilíbrio fiscal, mas não 
há nada que fale de forma atual da 
qualidade do gasto. Há, no Congresso 
Nacional, uma proposta que tramita há 
25 anos e, quando aprovada, vai 
substituir a Lei 4.320 que é de 1964, 
feita com base na Constituição de 1946. 
Vou dar um exemplo sobre a questão da 
qualidade do gasto. O gestor constrói 
uma passarela de pedestres para 
diminuir o número de acidentes e em 
consequência o custo com saúde. Ele 
fez o orçamento, a licitação, obra tem 
qualidade, tudo certo, mas se não 
concientizar as pessoas elas não 
usarão. O Tribunal de contas tem que 
olhar os aspectos legais das obras e se 
tem efetividade. Todo gasto tem 
objetivo, tem que cumprir um papel 
social. Defendemos que se defina 
um escopo maior nas contas de 
governo. 

Qual o trabalho da Atricon 
para melhorar a qualidade da 
análise das contas?

Hoje, temos uma comissão 
para tratar do tema Educação, 
coordenada pela senadora Marisa 
Serrano, que é do Tribunal de 
Contas de Mato Grosso do Sul. Ela 
coordena uma equipe de cinco 
técnicos para elaborar uma 
minuta de resolução 
que defina como 
os tribunais 
devem analisar 
as contas de 
gestão, para 
definir até o 
que pode ser 
considerado 

gasto com educação, depois estabelecer 
formas de fiscalização levando em 
conta as metas do Plano Nacional de 
Educação. Em Pernambuco, já há a 
análise da parte formal e de 
indicadores. Isso é fundamental, o 
olhar do controle de forma mais ampla. 
O bom gestor tem que cumprir o 
financeiro, o mínimo consticuional, ser 
responsvel fiscalmente e transformar a 
realidade das pessoas.
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Os Tribunais de Contas têm o dever de avançar na qualidade da análise dos gastos públicos, mas para chegarem a 
estas condições precisam ser órgãos de excelência. A análise foi feita pelo presidente do Tribunal de Contas de 
Pernambuco e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) Valdecir Fernandes 
Pascoal. Embora comande um órgão de classe, ele destaca que desde a gestão do conselheiro do TCE/MT, Antônio 

Joaquim, a entidade passou a trabalhar por uma integração mais efetiva dos 34 tribunais existentes no Brasil. Nesta entrevista, 
ele explica como isso seria possível e defende a atualização da legislação atual sobre o tema, criada em 1964.

Durante a semana, o 
presidente da Atricon 

ministrou treinamento 
a conselheiros e 
equipes técnicas
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inuir o número de acidentes e em 
sequência o custo com saúde. Ele 
o orçamento, a licitação, obra tem 
lidade, tudo certo, mas se não
cientizar as pessoas elas não 
ão. O Tribunal de contas tem que 

ar os aspectos legais das obras e se
efetividade. Todo gasto tem
tivo, tem que cumprir um papel 
al. Defendemos que se defina 
escopo maior nas contas de 
erno. 

Qual o trabalho da Atricon 
a melhorar a qualidade da 
lise das contas?
Hoje, temos uma comissão 
a tratar do tema Educação, 
rdenada pela senadora Marisa
ano, que é do Tribunal de 
tas de Mato Grosso do Sul. Ela a
rdena uma equipe de cinco 
icos para elaborar uma 
uta de resolução 
defina como 
ibunais 

em analisar 
ontas de 
ão, para 
nir até o 
pode ser 
siderado
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que ferramentas que ferramentas 

desenvolvidas já alcança desenvolvidas já alcança 
grande parte dos tribunaisgrande parte dos tribunais


