DISCURSO DE SAUDAÇÃO AO MINISTRO-SUBSTITUTO MARCOS
BEMQUERER COSTA1
Mi nis tro Ubi ra tan Agui ar

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Tri bu nal de Con tas da União,
Exce len tís si mos Se nho res Mi nis tros e Mi nis tros-Subs ti tu tos,
De ma is au to ri da des pre sen tes e re pre sen ta das,
Servidores do Tri bu nal de Con tas da União que com sua pre sen ça pres ti gi am
esta ce ri mô nia,
Se nho ras e Se nho res,
Ho me na ge ou-me o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Tri bu nal de Con tas da
União com a hon ro sa in cum bên cia de sa u dar, em nome des te Co le gi a do, o mais novo
Au di tor des ta Casa, Dr. Mar cos Bem que rer Cos ta. Sua Exce lên cia, ao con fe rir-me tão
dig ni fi can te ta re fa, sabe que como ho mem de ori gem hu mil de e tem pe ra men to ex trover ti do que sou, sin to gran de re go zi jo em re ve ren ci ar àque les que lo gram des ta ca das
po si ções às cus tas de mé ri tos pró pri os e in dis cu tí ve is.
Não in te gro o cor po des te Tri bu nal há mu i to tem po. Mas o pou co tem po em que
aqui es tou já se re ve lou mais do que su fi ci en te para fa zer-me per ce ber o gran de ta lento e ca rá ter des se a quem hoje ma ni fes ta mos nos so res pe i to e ad mi ra ção.
De fato, para uns pou cos pri vi le gi a dos – aque las pes so as que re al men te fa zem a
di fe ren ça , o tem po pa re ce um ali a do que a eles se cur va e elas te ce. A es ses se le tos –
em que se in clui o Dr. Mar cos Bem que rer Cos ta –, bas tam bre ves lap sos para que nos
fa çam per ce ber de seu gran de po der in te lec tu al e in ten sa ca pa ci da de de tra ba lho. E assim o fez o Dr. Mar cos Bem que rer Cos ta.
Nas ci do em Di a man ti na, Mi nas Ge ra is, cedo ain da gra du ou-se no cur so de enge nha ria elé tri ca pela Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is, pro fis são que veio a
exer cer nos anos ime di a ta men te sub se qüen tes à sua for ma tu ra. Em 1986, lar gou a car re i ra que ini ci al men te ha via abra ça do e, por ca pri cho do des ti no, in gres sou, como
Admi nis tra dor Pos tal, na Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos, mes ma en ti d ade em que ha vi am tra ba lha do seus pais, Efi gê nio e Flo ris be la, nos ofí ci os de te le gra fis ta e pos ta lis ta. Na que la em pre sa, não de mo rou a des pon tar, sen do logo gal ga do às
su ces si vas fun ções gra ti fi ca das de Inspe tor da Inspe to ria Ge ral, Inspe tor do De par tamen to de Au di to ria e Inspe ção, Asses sor do Che fe do De par ta men to de Au di to ria e
Inspe ção e Che fe da Di vi são de Con tro le de Apu ra ção de Re cla ma ções do De par ta men to de Au di to ria e Inspe ção.
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No ano de 1992, uma vez mais al te rou os ru mos de sua vida pro fis si o nal, in gres san do nes te Tri bu nal, no car go de Ana lis ta de Fi nan ças e Con tro le Exter no, após
apro va ção em um dos con cur sos pú bli cos mais con cor ri dos des te País. Lo ta do ini ci almen te na en tão 9ª SECEX, tam bém no âm bi to des ta Cor te ra pi da men te se des ta cou
por sua enor me in te li gên cia. Assim, quan do de cor ri dos ape nas três anos de sua pos se,
já ocu pa va a fun ção de Asses sor do Pro cu ra dor-Ge ral jun to ao TCU, nela per ma ne cen do por cer ca de dois anos. Na se qüên cia, foi no me a do Che fe de Ga bi ne te do Subpro cu ra dor-Ge ral jun to ao TCU, Dr. Ja tir Ba tis ta da Cu nha, pes soa com a qual tra vou
in ten sa re la ção de res pe i to e ami za de.
Pa ra le la men te, ci en te dos no vos ca mi nhos que de se ja va tri lhar, o Dr. Mar cos
Bem que rer Cos ta in ves tiu, uma vez mais, em sua for ma ção aca dê mi ca, des ta fe i ta ingres san do no Cur so de Di re i to, que veio a abra çar como sua ver da de i ra vo ca ção. Nesse cam po, não sa tis fe i to ape nas com os co nhe ci men tos ad qui ri dos ao lon go da gra dua ção, pós-gra du ou-se em Di re i to Pro ces su al Ci vil no ano de 1997 e ob te ve o mes tra do
em Direito Pú bli co no ano de 2001.
Ain da nes sa se a ra, de mons tran do sua in ten sa de di ca ção às ciên ci as ju rí di cas,
o Dr. Bem que rer con sa gra, des de 1998, par te de seu tem po ao ma gis té rio, le ci o nando as dis ci pli nas Te o ria Ge ral do Di re i to Pri va do e Intro du ção ao Estu do do Di re i t o
II, na Asso ci a ção de Ensi no Uni fi ca do do Dis tri to Fe de ral – AEUDF. Par ti ci pa, ainda, ati va men te como ins tru tor nos cur sos de For ma ção e de Ca pa ci ta ção Pro fis si onal pro mo vi dos pelo Insti tu to Ser ze del lo Cor rêa, des te Tri bu nal, mi nis tran do as disci pli nas Le gis la ção Bá si ca e Nor mas Pro ces su a is no TCU e Na tu re za Jurí di ca dos
Órgãos Pú bli cos.
O pe río do vi ven ci a do na pres ta ção de ser vi ços ao Mi nis té rio Pú bli co jun to a
esta Cor te pro pi ci ou a opor tu ni da de ide al para que se ali as sem a vi va ci da de e a ca p aci da de de as si mi la ção, atri bu tos na tu ra is do Dr. Mar cos Bem que rer, à ex pe riên cia na
for mu la ção de pa re ce res con clu si vos e na re vi são dos tra ba lhos re a li za dos pe las Unida des Téc ni cas. Mais que isso, con fe riu ao ho me na ge a do uma apro xi ma ção ma i or em
re la ção às de li be ra ções des ta Casa; uma cer ta es pé cie de cum pli ci da de em re la ção ao
teor das de li be ra ções pro fe ri das, uma vez ele pas sa va, em inú me ras si tu a ções, a contri bu ir de for ma mais efe ti va para sua forma ta ção fi nal.
A con ju ga ção da ex pe riên cia e dos co nhe ci men tos ju rí di cos ad qui ri dos fez do
Dr. Mar cos Bem que rer Cos ta o can di da to ide al para a as su mir a fun ção de Se cre tá rio
da Se cre ta ria de Re cur sos des te Tri bu nal, o que veio a ocor rer em ja ne i ro des te ano,
quan do foi no me a do pelo atu al Pre si den te, Mi nis tro Hum ber to Sou to. Ape sar do curto tem po em que exer ceu a ge rên cia da que la Uni da de, no ta bi li zou-se pelo ex ce len te
tra ba lho de sem pe nha do, em que con se guiu ali ar a qua li da de dos pa re ce res emi ti dos à
des ta ca da re du ção nos es to ques de pro ces sos, meta per se gui da por este Tri bu nal.
Se nho ras e Se nho res,
Afor tu na dos são os ór gãos que con tam, em seus cor pos téc ni cos, com pro fis si ona is do qui la te do Dr. Mar cos Bem que rer Cos ta.
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Mais ven tu ro sas, ain da, são aque las ins ti tu i ções que po dem as sis tir à as cen são
de tais ser vi do res, pe los lon gos ca mi nhos do ser vi ço pú bli co fe de ral, sem que te nham
que per dê-los em de fi ni ti vo.
Apro va do em ári do con cur so re a li za do ao lon go dos anos de 1996 e 1997 para o
car go de Au di tor des te Tri bu nal, o Dr. Mar cos Bem que rer Cos ta ob te ve o mé ri to que é
re ser va do aos que per se ve ram.
Para jú bi lo des ta Cor te, per de, ela, um ex ce len te Ana lis ta de Fi nan ças de Contro le Exter no, mas não fica órfã de seu sa ber. Ga nha o Tri bu nal, em con tra par ti da, um
Au di tor de in dis cu tí vel co nhe ci men to téc ni co e in te lec tu al.
Mais que isso, in gres sa no cor po de li be ra ti vo des ta Casa um ho mem dos mais
ele va dos con ce i tos éti cos e mo ra is; de per so na li da de fir me, mas je i to se re no; de convic ções so li da men te an co ra das, mas fle xí vel no aco lhi men to de su ges tões; do ta do do
ím pe to na tu ral da ju ven tu de, mas com a sa be do ria que já lhe cu nhou a ex pe riên cia inten sa men te ad qui ri da.
Se le ta au diên cia,
Veja-se quão in te res san tes são os de síg ni os do des ti no: três jo vens ide a lis tas
gra du am-se em en ge nha ria elé tri ca. Pos te ri or men te, al te ram por com ple to sua área de
atu a ção e in gres sam nes te Tri bu nal, a par tir de um mes mo con cur so. Tor nam-se amigos. Pas sam – to dos os três –, no âm bi to des te Tri bu nal, a de sem pe nhar suas atri bu ições jun to ao Mi nis té rio Pú bli co. Inqui e tam-se e de ci dem es tu dar di re i to. Tor nam-se
mes tres e pro fes so res uni ver si tá ri os. Pas sa do o tem po, ins cre vem-se, no va men te, em
um mes mo con cur so, des ta fe i ta para Au di tor des ta Casa. São apro va dos e clas si fi cados nos três pri me i ros lu ga res, den tre os apro xi ma da men te 6.000 can di da tos.
É essa a his tó ria re cen te dos três úl ti mos Au di to res que in gres sa ram nes te Tribu nal, um dos qua is já no me a do Mi nis tro. À vis ta de sua for ma ção, po de mos di zer –
em um ino cen te tro ca di lho – que se ca rac te ri za uma nova cor ren te que vem ener gi zar,
com seu ta len to, esta Casa, ali an do o ra ci o cí nio lógico e mate má ti co exer ci ta do no
cur so de en ge nha ria elé tri ca com a pon de ra ção e a sub je ti vi da de que en vol ve a me lhor
in ter pre ta ção das nor mas, ad qui ri da ao lon go de seu cur so de di re i to e ain da cul ti v ada
em suas fun ções de ma gis té rio.
Ago ra falo di re ta men te ao ho me na ge a do!
Dr. Marcos Bem que rer Cos ta,
Não vai lon ge o dia em que eu mes mo re cém-in gres sa va nes ta Casa e era sa u dado pe las ge ne ro sas pa la vras de meu con ter râ neo, Mi nis tro Val mir Cam pe lo. Ape sar
de não o ima gi nar à épo ca, vejo, hoje, que não pos su ía, en tão, a exa ta no ção da di mensão e da re le vân cia da mis são que me aguar da va.
A ta re fa de sem pe nha da por este Tri bu nal de Con tas da União não so men te é de
ex tre ma re le vân cia, no con tex to da ma nu ten ção de nos so Esta do De mo crá ti co de Dire i to, mas tam bém de ár dua con se cu ção. A fis ca li za ção de tão gran de uni ver so de órgãos e en ti da des ju ris di ci o na dos en fren ta as amar ras das li mi ta ções de re cur sos –huma nos e ma te ri a is – im pos tas a esta Cor te, o que ex põe o Tri bu nal, de for ma di u tur na,
aos hu mo res dos ve í cu los de co mu ni ca ção e da opi nião pú bli ca.
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Jul gar, ade ma is, é ta re fa por de ma is com ple xa. A fri al da de dos ele men tos constan tes dos au tos con tra põem-se, por di ver sas ve zes, às con vic ções pes so a is dos jul gado res. A apli ca ção da le tra fria da lei mos tra-se, em inú me ras si tu a ções, con trá ria a
gran des in te res ses – al guns dos qua is afe tos às gran des po lí ti cas na ci o na is –, ge rando
im pre vi sí ve is re sul ta dos de or dem ma cro e co nô mi ca e so ci al.
Ser Au di tor do Tri bu nal de Con tas da União – ain da que na qua li da de de subs titu to – não é, como pode pa re cer, um mar de ro sas. Mas Sua Exce lên cia já pos sui enorme co nhe ci men to acer ca de ques tões que não me eram fa mi li a res, o que lhe con fe re
gran de van ta gem na as si mi la ção de suas no vas ro ti nas: sabe dos en tra ves opos tos à
fis ca li za ção, com a pro pri e da de de quem os en fren tou na exe cu ção de seus tra ba lhos
pre gres sos; sabe, tam bém, do enor me grau de es pe ci a li za ção do cor po téc ni co des ta
Casa – do qual foi egres so – e de sua ca pa ci da de para su pe ra ção de de sa fi os.
Dr. Marcos Bem que rer,
Sua Exce lên cia pas sa a ocu par, a par tir de ago ra, o lu gar que per ten cia ao Dr.
José Antô nio Bar re to de Ma ce do, ho mem de ines ti má vel vo ca ção pú bli ca e de di ca ção. Nin guém me lhor que o Se nhor para hon rá-lo e man ter viva a cha ma da de vo ção
que aque le, por tan tos anos, em pres tou a esta Cor te.
Te mos a con vic ção de que o cor po de Au di to res do Tri bu nal se en gran de ce com
seu ingres so.
Mãos à obra e que Deus lhe aben çoe nes sa nova jor na da.
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