
Relatório sobre o VII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas 2020 

 

 Realizado em Brasília e transmitido para todo o país por meio de plataforma 

online, nos dias 19 e 20 de novembro de 2020, o VII Encontro Nacional dos Tribunais 

de Contas 2020 buscou oferecer um “olhar para o novo”, considerando o contexto atual 

dos tribunais de contas brasileiros e os desafios inerentes ao mundo contemporâneo.  

O evento foi realizado pela ATRICON, IRB, ABRACON e AUDICON e contou 

com exposições do Procurador-Geral da República, do Presidente do TCU, do 

Presidente da AUDICON, do Presidente do CNPTC, do Presidente da ATRICON, bem 

como outras autoridades, que, dentre outros temas, refletiram sobre os desafios 

impostos pela atual pandemia à gestão pública e ao controle externo. Foram 

ressaltados, ainda, os avanços alcançados pelos tribunais de contas mesmo em um ano 

tão atípico. 

O Encontro suscitou discussões em torno da retomada das atividades 

econômicas e o papel dos tribunais de contas em tal cenário, já que, para além dos 

enormes problemas sanitários, a pandemia trouxe grandes impactos na economia 

brasileira. Diversos setores foram fortemente impactados, como turismo, eventos etc. 

No plano federal, foram tomadas medidas visando a proteção das empresas e dos 

empregos. Além disso, as políticas públicas serão fundamentais para a retomada ou 

reconstrução econômica do país. Os tribunais de contas podem contribuir para a 

efetividade de tais políticas voltadas ao desenvolvimento econômico. 

A atual pandemia exigiu a ampliação da proatividade dos tribunais de contas, 

que podem e devem cobrar dos gestores públicos metas e resultados. A ciência deve 

ser utilizada para enfrentar os desafios impostos à gestão pública e ao controle externo. 

Nesse sentido, os painéis do evento contaram com a participação de juristas, 

economistas, especialistas em políticas públicas etc. 

Os Ministros do TCU que participaram do evento ressaltaram a importância do 

Programa Coopera (Programa Especial de Atuação no Enfrentamento à Crise da Covid-

19), desenvolvido pelo tribunal no atual contexto de pandemia. Com tal programa, 

buscou-se não apenas a fiscalização, mas também a criação de canais de diálogo com 

os gestores. Houve uma mudança na atuação do tribunal decorrente da necessidade de 

realizar controle externo em um cenário de evidente urgência/emergência. 

Outro tema enfrentado no Encontro foi o diálogo com organizações 

internacionais, como a OCDE, para o aperfeiçoamento das ações de controle externo 

e, consequentemente, da gestão de políticas públicas no país. Uma pesquisadora da 

OCDE abordou o Projeto Integrar, desenvolvido pela organização internacional em 

conjunto com os tribunais de contas brasileiros no campo da educação. O projeto visou 



a melhoria das políticas públicas e da vida dos brasileiros, uma vez que a boa aplicação 

dos recursos públicos é fundamental para a concretização dos direitos fundamentais da 

população do país. Ressaltou-se os desafios inerentes ao controle externo de políticas 

públicas descentralizadas, isto é, em que mais de um nível de governo é responsável 

pelo financiamento, implementação ou avaliação, como é o caso da maioria das políticas 

brasileiras. 

Participou do evento, ainda, dentre muitos outros painelistas, mediadores e 

conferencistas, o Presidente do Tribunal de Contas da França. Em sua fala, o Presidente 

tratou da experiência dos franceses com a avaliação de políticas públicas, visando o 

adequado uso dos recursos públicos. Outro ponto ressaltado pelo Presidente em sua 

exposição foi o papel do Tribunal de Contas Francês no acesso à informação confiável, 

especialmente em tempos de notícias e informações falsas. Consequentemente, 

ressaltou-se o papel dos tribunais de contas para a democracia. 

Desse modo, o VII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas 2020 foi um 

evento com inúmeras oportunidades de reflexão úteis ao atual momento vivido pelo país 

e à antecipação dos desafios inerentes ao pós-pandemia. A atuação dos tribunais de 

contas é fundamental para o desenvolvimento econômico, a efetividade das políticas 

públicas e a concretização dos direitos fundamentais no país. Para tanto, o diálogo com 

as experiências estrangeiras e internacionais é fundamental, bem como a intensa 

interlocução com os gestores públicos, os pesquisadores e a sociedade em geral. 
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