DISCURSO DO PROCURADOR-GERAL LUCAS ROCHA FURTADO NA
POSSE DO SR. AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI NO CARGO DE
MINISTRO-SUBSTITUTO DO TCU1
Se nhor Pre si den te,
Se nho res Mi nis tros,
Nas di ver sas oca siões em que te nho tido a oportunidade de me pro nun ci ar peran te esta egré gia Cor te, te nho sem pre en fo ca do al gum im por tan te as pec to re la ci o n ado à sua atu a ção. Já abor dei a com pe tên cia des te Tri bu nal para acom pa nhar os pro cessos de priva ti za ção. Exa mi nei a necessidade de ser fortalecido o controle pré vio,
como úni ca for ma efe ti va de se com ba ter a cor rup ção. Em ou tras opor tu ni da des, pude
ana li sar im por tan tes ques tões na ci o na is, como a edu ca ção e o im por tan te pa pel que o
TCU de sem pe nha para a sa tis fa ção do in te res se pú bli co em nos so País.
Hoje, con tu do, res trin gir-me-ei a sa u dar um ami go. Com pa nhe i ro de tra ba lho
no dia-a-dia do Mi nis té rio Pú bli co. Ami go de to das as ho ras. Ami go cuja pru dên cia,
sensibilidade, sa be do ria, ca pa ci da de de an te vi são re co men dam sem pre a bus ca por
acon se lha men to.
Per co, Se nhor Pre si den te, gran de com pa nhe i ro das la bu tas diá ri as de ga bi ne te.
Enge nhe i ro por for ma ção e ba cha rel em Di re i to por op ção, ga nha o Tri bu nal de Contas da União um Au di tor da mais alta es ta tu ra.
Se nhor Pre si den te, Se nho res Mi nis tros, te nham a con vic ção que esta Cor te de
Contas, na data de hoje, tor nou-se mais rica, mais com pe ten te. O Dou tor Au gus to
Sher man pos sui o per fil dos gran des ho mens, da que les que de i xam sua mar ca em tudo
o que fa zem.
Arrogância e aço da men to são pa la vras que ab so lu ta men te não com bi nam com o
novo Mi nis tro-Subs ti tu to. O pon to mar can te de sua atu a ção são a pon de ra ção, o equi líbrio, a se re ni da de e a pru dên cia que, ali a dos a um só li do em ba sa men to ju rí di co e t éc nico, – que pou cas ve zes tive a opor tu ni da de de co nhe cer em mi nha vida pro fis si o nal e
acadêmica –, fa rão com que sua opi nião seja sem pre bus ca da por este Ple ná rio. No
en fren ta men to das gran des ques tões na ci o na is, que são apre sen ta das com cada vez
mais fre qüên cia a este Tri bu nal, a pa la vra do Mi nis tro Sher man terá peso e pos so, Se nhor Pre si den te, ou sar afir mar que a opi nião de S. Exª será so li ci ta da por seus pa res e
será de ci si va nos gran des em ba tes de idéi as que as so mam a esta Cor te.
O per fil do Mi nis tro Sher man é per fe i to para a ele va da fun ção em que hoje é inves ti do. É sé rio, com pro me ti do com o in te res se pú bli co e com pe ten te. Sua pre sen ça
nes te Tri bu nal irá mu i to bem com pro var o gê nio de Rui Bar bo sa, ide a li za dor do sis tema de Tri bu na is de Con tas.
A con cep ção de um ór gão téc ni co de au xí lio ao Po der Le gis la ti vo al gu mas ve zes
ca u sa per ple xi da de. Como con ce ber que uma Cor te que au xi lia o Con gres so Na ci o nal,
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ti tu lar do con tro le exter no, pos sa ter uma atu a ção téc ni ca? Esse ór gão de con tro le,
cuja fun ção vai mu i to além do jul ga men to de con tas sob a ex clu si va óti ca da le ga li dade, exi ge e con ta com a pre sen ça de um qua dro de ser vi do res que nos dias de hoje não
en fren ta com pa ra ção na ad mi nis tra ção pú bli ca na ci o nal, com um Mi nis té rio Pú bli co
in de pen den te em sua atu a ção fun ci o nal, e com um cor po de Mi nis tros que além de
pro fun da sen si bi li da de so ci al, pro ce de a jul ga men tos téc ni cos. A res pos ta que devemos dar à po pu la ção pres su põe que to dos os que atu a mos jun to a esta Cor te te nha mos
a ple na cons ciên cia de que so men te com tra ba lho duro, com ina ba lá vel com pro mis so
so ci al e sen ti men to de jus ti ça po de re mos jus ti fi car as ele va das atri bu i ções de po sitas
nes te Tri bu nal de Con tas da União.
Nes se pon to, Se nhor Pre si den te, a co la bo ra ção que o Mi nis tro Au gus to Sherman pres ta rá a este Tri bu nal jus ti fi ca rá e for ta le ce rá a ne ces si da de de que haja téc nicos compe ten tes e compro mis sa dos com o bem do País no cor po de Mi nis tros des te
Tri bu nal. Tese, aliás, já jus ti fi ca da pela pre sen ça do Mi nis tro Wal ton Alen car Ro drigues, ori gi ná rio do Mi nis té rio Pú bli co, e do Mi nis tro Ben ja min Zymler, es co lhi do
den tre os Au di to res.
A sa u da de to ma rá con ta de nos so ga bi ne te. É di fí cil e vã a ten ta ti va de dis far çar
a tris te za que a au sên cia de i xa rá. Con tu do, se ria ego ís mo meu e de meus com pa nhe iros fa lar mos de tris te za nes te mo men to de jus ti ça em que o que ri do ami go al can ça a
mais que me re ci da vi tó ria. A boa con vi vên cia diá ria, os con se lhos sem pre acer ta dos,
a ami za de ines ti má vel é que pro vo cam esse sen ti men to dú bio. A ra zão man da que fique mos fe li zes pela jus ta vi tó ria. O co ra ção, po rém, pre ga-nos peça. Con so la-nos o
bem que o Mi nis tro Sher man pres ta rá ao País em seu novo car go, que com pen sa rá,
ain da que em par te, a fal ta que fará.
Sa ú do os fa mi li a res do em pos sa do, sua mãe Dona Gi sel da, suas ir mãs She i la e
Rosa e, em es pe ci al, sua que ri da Cida e suas três fi lhas Dé bo ra, Isa be la e Gi u lia, cujo
cres ci men to acom pa nha mos pelo pro te tor de tela do com pu ta dor do pai-co ru ja. A primo gê ni ta, Dé bo ra, este ano lhe deu de pre sen te a fe li ci da de de vê-la apro va da no vesti bu lar para So ci o lo gia, na UnB. Va len do-nos, ain da, de uma ci ta ção do po e ta da Costa e Sil va fe i ta pelo Mi nis tro e Imor tal Mar cos Vi la ça em dis cur so à Aca de mia Bra sile i ra de Le tras, não po de ría mos de i xar de ho me na ge ar igual men te o pai do em pos sado, José Au gus to Ca val can ti, hoje, “Sa u da de! Asa de dor do Pen sa men to...”.
Pa ra be ni za mos e abra ça mos emo ci o na dos o Mi nis tro Sher man.
Que Deus o aben çoe!
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