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DISCURSO DE POSSE

Mi nis tro-Subs ti tu to Au gus to Sher man Ca val can ti
Se nhor Pre si den te,
Se nhor Pro cu ra dor-Ge ral,
Se nho res Mi nis tros,
É com mu i ta hon ra que hoje as su mo as fun ções de Au di tor des ta Casa cen te nária. Estou cons ci en te das res pon sa bi li da des que me es pe ram e as as su mi rei com co ragem, tem pe ran ça e hu mil da de.
Não foi sem luta que ago ra al can ço o pri vi lé gio de ser vir ao meu País em tão rele van tes fun ções. Não falo ape nas da luta de um con cur so lon go e di fí cil, mas de toda
uma vida de es tu dos, sa cri fí ci os e tra ba lho.
Não há como dis far çar a ale gria e o or gu lho de es tar aqui, ago ra. Sin to, sim, ale gria e or gu lho, mas paro aí. Não há va i da de em meu co ra ção, pois não pode ha ver va ida de em ser vir. E a mi nha fun ção é ser vir: ser vir a este Tri bu nal e à so ci e da de bra sileira.
Há dez anos, afas tan do-me do exer cí cio da en ge nha ria, che ga va eu a este Tri bunal para ocu par o car go de Ana lis ta de Fi nan ças e Con tro le Exter no. Tra zia co mi go já
al gu ma ex pe riên cia pes so al e pro fis si o nal. Mas con fes so que na que le mo men to não
com pre en dia bem o sig ni fi ca do e o va lor do Tri bu nal de Con tas da União na vida po líti ca e ad mi nis tra ti va do nos so País.
Aos poucos, entretanto, fui percebendo que o Tribunal de Contas da União
pres ta um in dis pen sá vel e re le van te ser vi ço ao Bra sil, ser vi ço esse que ain da é pou c o
co nhe ci do e re co nhe ci do pela nos sa so ci e da de.
Os Po de res Le gis la ti vo e Exe cu ti vo da União, por meio dos pro ce di men tos e
das leis or ça men tá ri as, de ci dem em que apli car o di nhe i ro pú bli co, en quan to esta Corte de Con tas ve ri fi ca se tal apli ca ção se re a li za com efi ciên cia, com eco no mi ci da de e
com ob ser vân cia às leis e à Cons ti tu i ção.
Não é uma mis são fá cil. Para que se te nha uma idéia, no ano de 2000, com pu seram a cli en te la des te Tri bu nal 8.166 uni da des, en tre ór gãos e en ti da des da Admi nistra ção Pú bli ca, e Esta dos e Mu ni cí pi os que re ce be ram trans fe rên ci as de re cur sos fede ra is. No mes mo ano, fo ram apre ci a dos e jul ga dos 11.940 pro ces sos, embo ra para
tal o Tri bu nal con te ape nas com nove Mi nis tros, três Au di to res e dois mil ser vi do res,
en tre os qua is ape nas mil são Ana lis tas de di ca dos à ati vi da de fim.
Conquanto não seja fá cil, o exer cí cio des sa mis são nos or gu lha.
Para ci tar ape nas um exem plo, esta Cor te re cen te men te, ao fis ca li zar os pro cedi men tos da pri va ti za ção do Ba nes pa, en con trou er ros na ava li a ção do seu pa tri mô1
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nio, ele van do o seu pre ço mí ni mo em apro xi ma da men te 1,2 bi lhão de re a is. Essa
quan tia po ten ci al men te acres ci da ao pa tri mô nio da União é equi va len te a qua se seis
ve zes o va lor des vi a do da obra do TRT/SP ou, ain da, cor res pon de ao cus to de fun ci ona men to des te Tri bu nal por mais de três anos.
Num País como o Bra sil, em que é ele va do o grau de cor rup ção e de po bre za,
em que a edu ca ção, a ali men ta ção, a mo ra dia e a sa ú de de qua li da de ain da são um privi lé gio de pou cos, em que as ne ces si da des são mu i tas e os re cur sos pú bli cos são poucos, é da ma i or im por tân cia que es ses re cur sos se jam apli ca dos com efi ciên cia e econo mi ci da de, sem des per dí cio ou des vi os. E nes se obje ti vo se con cen tra toda a atu a ção
do Tri bu nal de Con tas.
Mas não é ape nas na eco no mia de re cur sos pú bli cos que se vis lum bra a pro e minên cia des ta Casa. A exis tên cia do Tri bu nal de Con tas está an co ra da em prin cí pi os
po lí ti cos e ju rí di cos da mais alta es ta tu ra.
Não é sem ra zão que a Cor te de Con tas é um Órgão de ori gem cons ti tu ci o nal e
in te gra, por tan to, a cú pu la do Esta do bra si le i ro. O sim ples fato de es tar pre vis ta e de
ter suas com pe tên ci as fi xa das pela Lei Ma i or do País já de ve ria de no tar a sua re le vância, para os mais aten tos.
É na pró pria idéia de Re pú bli ca que se afir ma o Tri bu nal de Con tas. Ouso afir mar
que não ha ve ria efe ti va men te Re pú bli ca sem a exis tên cia de um Tri bu nal de Con tas.
A idéia de Re pú bli ca, nos mol des hoje co nhe ci dos, está fir me men te fun da da nos
ide a is de li ber da de e igual da de do ho mem e de li mi ta ção do po der dos go ver nan tes.
Como um dos prin ci pa is ins tru men tos da li mi ta ção de po der, o re gi me re pu blica no ado tou a cé le bre di vi são dos po de res do Esta do ide a li za da por Mon tes qui eu, em
que cada po der, em bo ra em con vi vên cia har mô ni ca, con tro la os de ma is. Nes sa li nha,
o Tri bu nal de Con tas é um bra ço au tô no mo do Po der Le gis la ti vo que o au xi lia no contro le e fis ca li za ção da Admi nis tra ção Pú bli ca. Sob essa óti ca, o Tri bu nal de Con tas
não de i xa de ser um ins tru men to re pu bli ca no de li mi ta ção de po der.
Outro tra ço fun da men tal do regime republicano in ti ma men te re la ci o na do ao
Tri bu nal de Con tas é a se pa ra ção hoje exis ten te en tre o pa tri mô nio pú bli co e o pa trimô nio dos go ver nan tes. Aliás, des sa dis tin ção do pa tri mô nio pú bli co, ocor ri da a partir dos sé cu los XVII e XVIII com o fim das mo nar qui as ab so lu tis tas, de cor re o próprio nome do re gi me: res pu bli ca.
Du ran te o re gi me ab so lu tis ta não exis tia o pa tri mô nio pú bli co. Os fru tos dos
im pos tos in te gra vam o pa tri mô nio do so be ra no, que o usa va uni ca men te de acor do
com a sua von ta de, sim ples men te por que se con si de ra va o dono des se pa tri mô nio.
A idéia de se pa ra ção do pa tri mô nio pú bli co, em que se fun da a Re pú bli ca, signi fi ca que o di nhe i ro que o Esta do ar re ca da da so ci e da de so bre tu do por meio da tributa ção não per ten ce aos go ver nan tes nem aos ad mi nis tra do res pú bli cos. Estes são apenas geren tes des se di nhe i ro e, por isso, têm de usá-lo de acor do com as leis do País,
além de se su je i ta rem ao de ver de pres tar con tas do seu uso.
Não é de ma is lem brar que esse de ver de pres tar con tas foi ele va do a prin cí pio
dos mais pro e mi nen tes na or dem ju rí di ca bra si le i ra, en con tran do-se en tre os cha ma270
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dos prin cí pi os cons ti tu ci o na is sen sí ve is. A sua inob ser vân cia por par te dos go vernantes en se ja hoje uma das mais gra ves san ções po lí ti cas, qual seja, a in ter ven ção fe de ral.
Se o de ver de pres tar con tas im pos to aos ges to res pú bli cos se in se re en tre os
mais re le van tes prin cí pi os cons ti tu ci o na is e re pu bli ca nos, não pode ser me nor a missão des ta E. Casa, que cu i da do jul ga men to des sas con tas.
O jul ga men to des sas con tas, an tes de ser in te res se ex clu si vo do ges tor pú bli co
ou go ver nan te, con cer ne a toda a so ci e da de, uma vez que ela é a ver da de i ra pro pri e t ária dos re cur sos a que as con tas se re fe rem. Por essa ra zão, é cons ti tu ci o nal men te asse gu ra do à so ci e da de o di re i to de co nhe cer como fo ram efe ti va men te apli ca dos os
seus re cur sos. Além dis so, é tam bém di re i to da so ci e da de ver o seu pa tri mô nio res taura do, nas hi pó te ses de ocor rên cia de des vi os, des fal ques e má apli ca ção de seus re cursos, e, ain da, de ver pu ni dos os res pon sá ve is que ado ta rem tais con du tas. E com pe te
ao Tri bu nal de Con tas da União con cre ti zar es ses di re i tos, no cum pri men to de sua
mis são ins ti tu ci o nal.
A gran de za des sa mis são se re ve la ain da ma i or num País como o Bra sil, de mu itas ca rên ci as e ne ces si da des.
Trou xe à tona es sas re fle xões tam bém para res sal tar, nes ta opor tu ni da de, a impor tân cia de o Bra sil es tar do ta do de uma en ti da de de Con tro le Exter no, nos mol des
do Tri bu nal de Con tas da União. No meu pen sar, é es sen ci al que seja um Tri bu nal e
seja de Con tas.
É im pres cin dí vel que seja um Tri bu nal, para que pos sa fa zer va ler ju ri di ca mente suas de ci sões me di an te de ter mi na ções e san ções, e fun da men tal que seja de Con tas
para man ter vi vos e efe ti vos os prin cí pi os re pu bli ca nos da pres ta ção de con tas e da sepa ra ção do pa tri mô nio pú bli co. No Bra sil, o con tro le so ci al e a trans pa rên cia e pu b lici da de nos gas tos pú bli cos são ain da mu i to in ci pi en tes, pre cá ri os e su je i tos a ma ni pula ções por par te de maus ges to res, de ma ne i ra que não se pode ain da pres cin dir da
pres ta ção de con tas.
É pre ci so no tar que nada há de re tró gra do no mo de lo de en ti da de de Con tro le
Exter no ado ta do no Bra sil, pois ele de cor re do re gi me re pu bli ca no e a idéia de Re públi ca não é pas sa do nem ul tra pas sa da, mas an tes está cada vez mais viva e pre sen te na
cons ciên cia do povo bra si le i ro.
É pre ci so tam bém no tar que ou tros mo de los, como o das au di to ri as ge ra is, supos ta men te mais mo der nos, ado ta dos em pa í ses mais de sen vol vi dos, po dem, na verda de, se apli ca dos em con tex tos po lí ti cos e so ci a is dis tin tos de sua ori gem, sig ni f icar
um grande e pre ju di ci al re tro ces so, em ter mos de con tro le de fi nan ças e pa tri mô nio
pú bli cos, uma vez que es sas au di to ri as não são do ta das dos mes mos po de res con fe ridos aos Tri bu na is de Con tas.
Não está em dis cus são a gran de im por tân cia das au di to ri as de obras, das au di tori as de pro gra mas e pro je tos go ver na men ta is, do acom pa nha men to das pri va ti za ções
e das con ces sões de ser vi ços pú bli cos, da fis ca li za ção das agên ci as re gu la do ras de
ser vi ços pú bli cos e ou tras, que este Tri bu nal vem re a li zan do com mu i to êxi to. To dos
es ses ins tru men tos de con tro le ex ter no são e de vem ser usa dos com in ten si da de e freqüên cia, até mes mo, com pri o ri da de pelo Tri bu nal. No en tan to, por tudo que aqui já se
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dis se, isso não sig ni fi ca que as con tas de vam ser es que ci das ou con si de ra das ul tra passa das ou ir re le van tes. Afi nal, é por meio das con tas que este Tri bu nal concre ti za a
idéia de Re pú bli ca, é por meio das con tas que se re com põe o erá rio pre ju di ca do e que
se san ci o na com mais ri gor os maus ges to res.
Sá bia, por tan to, foi a de ci são des te Co le gi a do que, con du zi do pela in te li gên cia
e vi são po lí ti ca do emi nen te Mi nis tro-Pre si den te Hum ber to Gu i ma rães Sou to, ado tou
re cen te men te um novo mo de lo de or ga ni za ção in ter na e de atu a ção para este Tri bunal, no qual man te ve o equi lí brio ne ces sá rio en tre as au di to ri as e as con tas.
Bem, se nho ras e se nho res, é che ga da a hora de agra de cer e con clu ir.
Sou um ho mem sim ples e de ori gem hu mil de. Essa ori gem trou xe-me ra í zes
profundas, que jun ta men te com mi nha fé, aju dam a man ter-me ere to en quan to sigo
meu ca mi nho, mes mo du ran te al gu mas tem pes ta des e ven ta ni as.
Con tu do, tam bém re ce bi e guar dei co mi go al gu mas ri que zas. Não se tra tam de
bens ma te ri a is, mas da que lou tra es pé cie de bens que ali men tam o es pí ri to. Falo das
boas pes so as que tive e te nho ao meu lado, pela gra ça de Deus.
Olho no au di tó rio e vejo que es tão pre sen tes al guns gran des ami gos, que não
me falta ri am nes te mo men to de ale gria.
Nes te Ple ná rio, tam bém, to mam as sen to ou tros bons ami gos.
Mi nis tro Ben ja min. Caro ami go. Não sa be ria como re tri bu ir pa la vras tão
ge ne ro sas. Obri ga do pela ami za de, res pe i to e con si de ra ção com que Vos sa Excelên cia sem pre me dis tin guiu. Nes ses dez anos em que con vi ve mos nes ta Casa, tenho tido a opor tu ni da de de me be ne fi ci ar da luz in ten sa de sua in te li gên cia e, não
fos sem os in cen ti vos e os bons con se lhos que re ce bi de Vos sa Exce lên cia, cer tamen te hoje não es ta ria aqui.
Du ran te o con cur so de Au di tor tra va mos um em ba te duro, jun ta men te com o
dou tor Mar cos Bem que rer Cos ta, que de ve rá, em bre ve, vir a in te grar essa E. Cor te.
Esse em ba te, em vez de nos afas tar, ser viu, pa ra do xal men te, para es tre i tar os la ços de
nos sa ami za de. E, re fle tin do me lhor ago ra, pen so que não po de ria ter sido de modo dife ren te, uma vez que foi um com ba te tra va do com ex tre ma le al da de, ho nes ti da de e soli da ri e da de re cí pro cas.
É uma hon ra para mim e au men ta a mi nha res pon sa bi li da de ocu par ago ra o cargo de Au di tor que Vos sa Exce lên cia tan to ilus trou nes ses úl ti mos anos.
Quero agra de cer tam bém as elo gi o sas pa la vras do ilus tre Pro cu ra dor-Ge ral, Dr.
Lu cas Ro cha Fur ta do, meu amigo, meu pro fes sor. Além das pa la vras, devo agra de cer a
opor tu ni da de e a acolhida, respeitosa e profícua, que Vossa Exce lên cia me concedeu
como che fe de seu ga bi ne te nos úl ti mos seis anos. A sim pli ci da de e a ob je ti vi da de de Vossa Exce lên cia são en si na men tos de vida que re gis trei fir me men te em mi nha me mó ria.
Não po de ria de i xar de agra de cer ao emi nen te Mi nis tro Wal ton Alen car Ro drigues, ju ris ta de es col, que es te ve sem pre a es ti mu lar e en co ra jar o meu cres ci men tona
Ciên cia Ju rí di ca e o meu de sen vol vi men to pro fis si o nal nes ta Cor te.
Se nho ras, se nho res, ao men ci o nar as ri que zas que re ce bi, lem brei-me das pa lavras de Je sus no cé le bre e ilu mi na do Ser mão da Mon ta nha, nas qua is o ma i or dos
Mes tres nos en si na:
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