
 
 

 

 

DISCURSO DO PRESIDENTE VALDECIR PASCOAL NA ABERTURA DO XXIX 

CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS – GOIÂNIA - 2017 

 

 

SAUDAÇÃO 

 

1. É com imensa alegria que iniciamos o nosso XXIX Congresso dos Tribunais de Contas do 

Brasil sob a generosa hospitalidade do povo goiano, “Terra querida; Fruto da vida; Recanto da 

paz”, como diz o seu hino. Dedicaremos os próximos três dias à discussão dos avanços e dos 

enormes desafios do Controle Externo brasileiro, notadamente do futuro dos Tribunais de Contas. 

 

 

GRATIDÃO 

 

2. Começo agradecendo. Agradeço às entidades que, junto com a Atricon, realizam este histórico 

Congresso: de maneira muito especial, aos nossos anfitriões, o TCE-GO e o TCM-GO. Obrigado 

aos estimados Presidentes, Conselheiros Kennedy Trindade e Joaquim de Castro. Agradecemos 

igualmente à Abracom, à Audicon e ao IRB, nas pessoas dos seus Presidentes Thiers Montebello, 

Marcos Bemquerer e Sebastião Helvécio. Um agradecimento muito especial à Conselheira 

Substituta do TCE-GO Heloísa Monteiro, pela dedicação e pelo proficiente trabalho de 

coordenação do Congresso. Não há como deixar de agradecer também aos Presidentes de cada 

Tribunal brasileiro, que apoiaram e possibilitaram a vinda de membros e servidores ao nosso 

Congresso, assim como aos nossos apoiadores, patrocinadores e aos bravos e competentes 

servidores da assessoria da Atricon e das demais entidades realizadoras. 

 

 

 

 

 



 
 

O CONGRESSO 

 

3. A programação do Congresso está repleta de temas instigantes e estratégicos para o futuro do 

controle, dos Tribunais de Contas, do nosso país e – por que não dizer – do futuro da 

humanidade. Aqui, por meio de notáveis especialistas, professores, autoridades, historiadores, 

teremos a oportunidade de discutir os desafios de nossa democracia, as propostas de reforma 

constitucional dos Tribunais de Contas, especialmente os avanços preconizados pela PEC 

22/2017, de autoria do Senador Cássio Cunha Lima, a partir de sugestão da Atricon. 

Apresentaremos os resultados consolidados da aplicação, em 2017, do MMD-TC – Marco de 

Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, a ferramenta mais eficiente e avançada para 

avaliar o estado da arte atual dos Tribunais de Contas e as oportunidades de melhoria sistêmica. 

Neste novo ciclo, uma marca histórica: foram avaliados todos os Tribunais de Contas do país, 

incluindo o TCU. No entanto, o que ficará na história, de verdade, e aqui antecipo o que veremos 

na sexta-feira, é constatar que todos os Tribunais de Contas avançaram na aferição dos 

indicadores de desempenho, quando comparados à avaliação realizada em 2015. Nossa gratidão a 

todos os Presidentes pelo apoio e empenho, assim como a todos os membros e servidores (mais 

de 500) envolvidos diretamente com o MMD-TC. Agradeço a todos eles na pessoa do 

competente e dedicado coordenador nacional do qatc, conselheiro Jaylson Campello. 

 

4. Espaço assegurado, ademais, para refletirmos sobre a relação dos Tribunais de Contas com o 

Poder Judiciário. Passados quase trinta anos da promulgação da Lei Maior, aquela que alçou os 

Tribunais de Contas a um novo patamar institucional em defesa da república, conquanto o 

Judiciário tenha sido fundamental para sedimentar uma jurisprudência enaltecedora do papel dos 

Tribunais de Contas, é forçoso reconhecer que, na atual quadra da história, a dinâmica 

jurisprudencial da nossa Corte Suprema tem gerado inquietações e preocupações, notadamente 

quando nos deparamos com decisões mitigadoras de nossas competências e da estabilidade do 

sistema de controle externo, e até mesmo decisões que evidenciam claro retrocesso republicano, a 

exemplo da última interpretação sobre a natureza das contas de gestão e de suas implicações para 

a Lei da Ficha Limpa. 

 



 
 

5. O papel dos Tribunais de Contas no controle e no aprimoramento da educação pública no 

Brasil é outro tema em destaque no Congresso. O que temos feito para melhorar a educação do 

nosso país, tanto sob o aspecto da aplicação dos recursos vinculados como da qualidade do 

ensino público? Como enfrentar o enorme desafio de controlar as metas necessariamente ousadas 

do PNE, neste contexto de crise fiscal e econômica? A Atricon, o IRB e os Tribunais de Contas 

têm, com efeito, trabalhado neste sentido, mas quando estamos falando de educação, todo o nosso 

empenho parece ser insuficiente, daí a importância de uma análise crítica em relação ao nosso 

papel e de uma reflexão de como poderemos ajudar ainda mais para a efetividade desta política 

pública, que, sem dúvida, deve ser a prioridade das prioridades de uma nação que se pretende 

desenvolvida. 

 

6. Falando em crise econômica e fiscal, a discussão sobre o futuro do controle público não pode 

ser realizada sem que estejamos cientes da conjuntura econômica e dos cenários possíveis em 

matéria de equilíbrio sustentável das contas públicas. É tema que interessa diretamente aos 

tribunais de contas, enquanto instituições encarregadas de controlar a atividade financeira do 

estado. E a economia nacional, o tamanho do Estado, as reformas tributária e previdenciária 

também estarão em debate em um dos nossos painéis. 

 

7. No meio de todas essas importantes discussões de índole mais técnica, e como já é tradição em 

nosso Congresso, abriremos janelas de reflexão para temas mais universais, holísticos, temas que 

transcendem a realidade nacional: a ética, a democracia, a civilização e as suas crises atuais. 

Aqui, teremos o privilégio de ouvir duas referências sobre essas questões. Já esta manhã, o 

festejado escritor moçambicano Mia Couto (e aqui um agradecimento especial ao Conselheiro 

Substituto pernambucano Carlos Maurício de Figueiredo, que nos ajudou a realizar esse sonho de 

ouvir Mia Couto no chão sagrado de Cora Coralina). Encerrando o nosso Congresso, será a vez 

de bebermos na fonte da sabedoria do historiador Leandro Karnal. 

 

8. Além dessa programação central, outras importantes atividades serão desenvolvidas nestes três 

dias: as Assembleias Gerais e as eleições das entidades representativas do Sistema, a Feira do 

Conhecimento de boas práticas dos Tribunais de Contas, as reuniões das Redes “Infocontas” e de 

“Comunicação”, as homenagens aos parceiros institucionais e às entidades representativas do 



 
 

sistema de controle externo, o Encontro de Corais, a exposição de artistas e os momentos de 

confraternização. Espaço especial haverá para o lançamento de livros, de autoria de membros e 

servidores dos Tribunais de Contas, o que só reforça a qualificação de nossos quadros e a 

importância da produção científica e doutrinária na área do controle público.  

 

 

ATRICON NO CAMINHO CERTO 

 

9. Queridos congressistas! Permitam-me agora falar brevemente sobre a Atricon, entidade que 

tenho a honra de presidir há quatro anos, por duas gestões consecutivas, que se encerram neste 

ano de 2017. Não irei aqui fazer uma prestação de contas detalhada de todas as ações 

desenvolvidas neste período desafiador. Até porque, a rigor, todas as nossas ações fundamentais, 

a exemplos da efetiva atuação no Congresso Nacional e no STF em defesa das competências e do 

aprimoramento dos Tribunais de Contas, a consolidação do Programa Qualidade e Agilidade dos 

Tribunais de Contas, o vitorioso QATC, a realização da pesquisa nacional IBOPE, as premissas 

para a construção do novo planejamento estratégico da Atricon (2018-2023), a nossa atuação no 

aprimoramento do controle da educação pública e das renúncias fiscais, na Enccla e as parcerias 

com a CGU, TCU, Prêmio Innovare, Sebrae, CNJ e TSE todas essa ações estão devidamente 

descritas em nossa Revista da Atricon, distribuída neste evento, cuja leitura desde já 

recomendamos. 

 

10. Mas aqui, não posso deixar de agradecer e de enaltecer a dedicação e o profícuo trabalho 

realizado pelos componentes das duas Gestões (2014-2015 e 2016-2017), integradas por colegas 

comprometidos e abnegados, que nos ajudaram a consolidar a Atricon como uma das vozes mais 

importantes e respeitadas no cenário do Controle Externo nacional. A todos esses colegas que 

compuseram essas Diretorias peço que se levantem neste momento para receberem uma salva de 

palmas de todos congressistas, em reconhecimento a este inestimável trabalho. Agradecimento 

especial também ao apoio fundamental e logístico dado pelo TCE-PE nestes quatro anos de 

gestão. No seu jubileu de prata – este ano a Atricon celebra 25 anos – é nosso dever reconhecer e 

agradecer o trabalho e a dedicação de todos os seus Ex-Presidentes: Frederico Bastos, Flávio 

Régis, Carlos Pinna, Victor Faccioni, Salomão Ribas Jr. e Antônio Joaquim de Moraes. Estamos 



 
 

certos de que a Atricon, a partir de um planejamento sério, do compromisso republicano de sua 

futura Diretoria e da necessária sintonia com os desejos do cidadão, continuará marchando firme 

na defesa efetiva de seus membros e priorizando o aprimoramento contínuo dos Tribunais de 

Contas. 

 

11. Meus queridos congressistas e autoridades presentes! 

 

 

O FUTURO INSPIRADO NO IPÊ AMARELO: FLORESCER NA ADVERSIDADE 

 

12. Finalizo falando de crise, sonhos e esperanças. Estamos em plena primavera de 2017 e 

reunidos numa região do Centro-Oeste brasileiro que tem o Ipê Amarelo (ou Carahyba, ou Pau 

D’arco, como chamamos no Nordeste) como árvore-símbolo. É tempo de celebrarmos as 

conquistas e os avanços alcançados, que foram muitos neste período pós-redemocratização. Há 

colheitas a serem feitas, mas também é tempo de renovação e de novas plantações e lutas. É 

tempo de nos prepararmos para os novos desafios do porvir. É hora de auto-reflexão, de 

autocrítica e de reconhecermos que podemos ser melhores. É hora de florescermos na 

adversidade, como o Ipê Amarelo. 

 

13. Reitero o que venho dizendo nestes tempos de crise. Estamos em um contexto paradoxal. Por 

um lado, vivemos o nosso melhor momento institucional. Olhem com honestidade para a história 

dos Tribunais de Contas e nos digam: quando fomos melhores? Em regra, não fomos. Ao mesmo 

tempo, não podemos fechar os olhos para a crise que nos assola e nos constrange mais de perto, 

malgrado a nossa, em particular, não esteja dissociada do contexto maior das crises nacionais e 

mundial. Podemos melhorar, sim, o nosso desempenho como protetor do erário, como guardião-

mor da responsabilidade fiscal e também no combate à corrupção e à ineficiência. 

 

14. E também não podemos fechar os olhos nem nos omitir diante de desvios de conduta de 

natureza ética de nossos integrantes, mesmo sabedores que afetam uma minoria de um 

contingente majoritariamente decente e comprometido; mesmo sabedores que fatos semelhantes 

atingem igualmente membros de outras instituições republicanas; mesmo sabedores que os 



 
 

desvios dessa minoria, embora gravíssimos, são amiúde utilizados de maneira imprópria e 

desproporcional por muitos que desejam, de fato, desconstruir o controle e até mesmo extirpá-lo; 

mesmo sabedores que, em muitos casos, existem erros, prejulgamentos e afrontas ao devido 

processo legal. Não há outro caminho para aqueles a quem o destino reservou a nobre missão de 

controlar a coisa do povo: é preciso ser e parecer, todos os dias, honesto e comprometido com a 

causa republicana. 

 

15. Fernando Pessoa, no seu famoso poema Tabacaria, dizia que não era nada, não seria nada e 

não queria nada, mas, à parte disso, tinha nele todos os sonhos do mundo. Pois bem, aqui, do alto 

do Cerrado brasileiro e sob a inspiração e o florescer do Ipê, destaco alguns sonhos e desejos 

possíveis de serem concretizados, a partir do trabalho dedicado, tenaz e idealista da grande 

maioria dos membros e servidores que fazem os Tribunais de Contas:   

- sonho ver o aprimoramento das instâncias julgadoras dos Tribunais de Contas, especialmente 

nos moldes das mudanças preconizadas na PEC 22/2017; 

- sonho ver a criação do CNTC - Conselho Nacional dos Tribunais de Contas e a sua efetiva 

atuação para prevenir e coibir desvios éticos e melhorar, ainda mais, o desempenho dessas 

instituições; 

- sonho ver aprovada uma lei nacional do processo de controle externo; 

- sonho ver os Membros Substitutos exercendo plenamente AS suas atribuições constitucionais 

de judicatura e a consolidação do papel constitucional dos Ministérios Públicos de Contas; 

- sonho ver todos os Tribunais de Contas brasileiros integrados por um quadro técnico de 

excelência recrutado pelo critério do concurso público e atuando com independência funcional; 

- sonho ver as autoridades públicas responsáveis pelas indicações de membros para os Tribunais 

de Contas — notadamente chefes do poder executivo e membros do legislativo — agindo com 

rigor e não negligenciando quando da aferição dos requisitos constitucionais para ingresso no 

cargo, a exemplo da idoneidade moral e da reputação ilibada; 

- sonho ver um debate responsável e equilibrado das lideranças das entidades que integram o 

sistema de Controle Externo sobre a reforma constitucional dos Tribunais de Contas, debate que 

busque, de verdade, convergências e que evite generalizações, prejulgamentos, corporativismos, 

desconstrução institucional e também miopias reais sobre fraquezas que afligem as nossas 

instituições; 



 
 

- sonho, enfim, ver os Tribunais de Contas melhor compreendidos e respeitados pela sociedade e 

pelos gestores, cada vez mais úteis à república e desempenhando com máxima efetividade o seu 

relevante papel constitucional. 

 

16. Ao analisarmos detidamente esse cardápio de sonhos e esperanças, é forçoso concluirmos que 

não estamos tão distantes, porquanto passos largos já foram — e estão sendo — trilhados para a 

sua realização. Haveremos de esperançar e, a propósito da esperança, valho-me, desde já, da 

sabedoria de Mia Couto, quando reflete, em seus “Pensatempos”, sobre a morte daquela que 

repousa bem ao fundo da “Caixa de Pandora”. Para ele, “A esperança é o mais frágil dos 

sentimentos, um dos primeiros a desvanecer, mas não fica morta. Continua vivendo entre nós, do 

nosso lado. E vai comandando, secreta e sutilmente, processos e destinos. E estaremos mortos se 

aceitarmos conviver, com cinismo, num mundo em que fazemos de conta acreditar”. 

 

17. Viajemos, pois, da África moçambicana à histórica Villa Boa de Goyaz. Todos esses sonhos 

que precisamos sonhar juntos, sob a inspiração ubuntu, continuarão a exigir de nós uma coragem 

típica de Cora, aquela mulher goiana que sempre teve mais chão nos olhos do que cansaço nas 

pernas; mais esperança nos passos do que tristeza nos ombros; mais estrada no coração do que 

medo na cabeça. Aquela que o tempo ensinou a “não desistir da luta, a recomeçar na derrota, a 

renunciar a palavras e pensamentos negativos, a acreditar nos valores humanos e ser otimista”. 

Para ela “A verdadeira coragem é ir atrás de seu sonho, mesmo quando todos dizem que ele é 

impossível”. 

 

Sob a esperança luminosa, determinada e resiliente das flores do Ipê Amarelo, miremo-nos no 

exemplo da mulher Cora Coralina! 

 

O futuro é agora! Avante Atricon! Avante Tribunais de Contas! 


