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MINISTRO-SUBSTITUTO DO TCU1
Se nhor Pre si den te,
Se nho res Mi nis tros,
Du ran te a dé ca da de 90, pu de mos ob ser var uma pro fun da al te ra ção na con cepção do Esta do bra si le i ro e da Admi nis tra ção Pú bli ca. Fo mos for ça dos a aban do nar a
tradicional administração bu ro crá ti ca, cuja ên fa se é a le ga li da de, e ti ve mos de nos
pre o cu par com a efi ciên cia, com a eco no mi ci da de da atu a ção es ta tal.
Uma das pre mis sas des se novo Esta do é a de que o se tor pri va do é efi ci en te,
e o pú bli co, por de fi ni ção, ine fi ci en te. So lu ção? Pri va ti zar, ter ce i ri zar, de i x ar para
o se tor pú bli co so men te aque las ati vi da des cujo de sem pe nho não pos sa ser exer cido pelo se tor pri va do.
Atividades essen ci a is a qual quer so ci e da de evo lu í da, como a te le fo nia, a pro dução, trans mis são e dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca, a ma nu ten ção e con ser va ção de estra das, ape nas para ci tar al guns exem plos, en con tram-se hoje nas mãos de empresas
pri va das, que as ex plo ram ten do em vis ta o fim de qual quer em pre sa pri va da, qual
seja, a ob ten ção de lu cro.
Di an te des sa nova re a li da de, são cri a das “agên ci as” re gu la do ras e fis ca li za doras. Nada mais são es sas agên ci as do que au tar qui as em re gi me es pe ci al. Sua es pe ci ali da de? São do ta das de um grau de au to no mia ma i or ou mais ele va do do que o normal men te atri bu í do às de ma is au tar qui as. Não de vem es sas en ti da des, a fim de que
não se jam uti li za das para fins de po lí ti ca par ti dá ria, efe ti va men te es ta rem sub metidas
a uma hierarquia nos mol des tra di ci o na is. Daí a ne ces si da de dos di ri gen tes des sas
agên ci as te rem man da to fixo, além de seus no mes es ta rem sub me ti dos à pré via aprova ção do Se na do Fe de ral.
A au to no mia ou in de pen dên cia hi e rár qui ca e po lí ti ca des sas agên ci as re gu la doras, fis ca li za do ras ou exe cu ti vas não lhes ex clui do âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli c a.
Sua au to no mia hi e rár qui ca e po lí ti ca deve ser exer ci da em re la ção ao Po der Pú bli co
cen tral, em re la ção à Admi nis tra ção Pú bli ca di re ta. Essa in de pen dên cia hi e rár qui c a
não as exi me, to da via, do de ver de se guir fi el men te to das as re gras e prin cí pi os da admi nis tra ção pú bli ca, in clu si ve os da le ga li da de e da efi ciên cia.
Deve ha ver fis ca li za ção em re la ção à atu a ção de re fe ri das agên ci as. Em nenhum Esta do De mo crá ti co de Di re i to pode ha ver en ti da de ou ór gão pú bli co fora ou
além do al can ce de al gum sis te ma de fre i os e con tra pe sos. De fen der o con trá rio signi fi ca aten tar con tra o pró prio Esta do de Di re i to, sig ni fi ca aten tar con tra a pró pria
de mo cra cia e o prin cí pio re pu bli ca no da pres ta ção de con tas a que todo agen te públi co se sub me te.
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Dis cur so pro fe ri do em ce ri mô nia re a li za da no Ple ná rio do TCU em 16-10-2001.

A fis ca li za ção deve ser fe i ta em re la ção à pró pria atu a ção-fim de re fe ri das en tida des. Os con tra tos de con ces são e de per mis são de ser vi ços pú bli cos cele bra dos e
man ti dos pelo po der con ce den te de vem ter sua exe cu ção fis ca li za da por ór gão que
exer ça con tro le ex ter no de le ga li da de e de efi ciên cia, sem que isso sig ni fi que, to davia, que bra de sua au to no mia fun ci o nal, po lí ti ca ou hi e rár qui ca.
Nes se ponto, Min. Mar cos Bem que rer, di ri jo-me a V. Exa para re a fir mar que o
Tri bu nal de Con tas da União é o úni co ór gão do ta do de com pe tên cia cons ti tu ci o nal e
ca pa ci da de téc ni ca ne ces sá ri as ao de sem pe nho des se im por tan te mis ter.
A sa be do ria do cons ti tu in te de 1988 con fe riu ao Con gres so Na ci o nal a ti tu la rida de do con tro le ex ter no da Admi nis tra ção Pú bli ca, in clu si ve quan to à le ga li da de e
eco no mi ci da de de sua atu a ção. O mes mo cons ti tu in te, bom co nhe ce dor que é da forma de atu a ção po lí ti ca das Ca sas e Co mis sões que in te gram o Con gres so Na ci o nal, e
ci en te da im pos si bi li da de des se con tro le ex ter no ser exer ci do de modo per ma nen te e
con tí nuo pelo pró prio Con gres so, ou tor gou ao Tri bu nal de Con tas da União, ór gão de
au xí lio do Po der Le gis la ti vo, o de ver de pro ce der a esse con tro le ex ter no de le gi ti mida de e eco no mi ci da de, a ser exer ci do de modo con tí nuo em face de toda a Admi nistra ção Pú bli ca fe de ral, di re ta e in di re ta.
A fis ca li za ção a ser exer ci da pelo TCU não pode al can çar o mé ri to da atu a ção
de qual quer en ti da de ou ór gão ju ris di ci o na do. As au di to ri as ope ra ci o na is, ex pr es samen te ci ta das pela Cons ti tu i ção Fe de ral, a se rem re a li za das por este Tri bu nal, po d em
e de vem exa mi nar a le ga li da de e eco no mi ci da de de qual quer en ti da de da Admi nis tração Pú bli ca, o que, no caso de re fe ri das agên ci as, cor res pon de à fis ca li za ção da boa e
re gu lar exe cu ção dos con tra tos de con ces são de ser vi ço pú bli co. O bem ju rí di co a ser
tu te la do é a boa qua li da de dos ser vi ços pú bli cos, ser vi ços es sen ci a is à vida, ser v iços
que afe tam a toda a po pu la ção bra si le i ra.
Encon tra mo-nos atu al men te, Mi nis tro Bem que rer, em uma fase de tran sição, e so men te o Tri bu nal de Con tas da União, V. Exª bem o sabe, pos sui com pe tên cia e res pe i ta bi li da de para de fi nir os no vos pa râ me tros que irão pa u tar a con du ta dos ad mi nis tra do res pú bli cos. So men te o TCU pos sui ins tru men tos cons ti tu ci ona is e cor po téc ni co com pe ten te para evi tar abu sos ou equí vo cos por par te das
agên ci as que re gu lam e fis ca li zam os ser vi ços públi cos de le ga dos e das próprias
concessionárias de ser vi ços pú bli cos.
Ministro Marcos Bemquerer, sa údo o seu ingresso no quadro de Mi nistros-Subs ti tu tos do TCU, ci en te de que so men te a ca pa ci da de téc ni ca, ali a da a uma
pro fun da sen si bi li da de so ci al, po de rão jus ti fi car as im por tan tes atri bu i ções qu e são
co me ti das a esta Cor te de Con tas.
Parabenizo V. Exª, em nome do Mi nis té rio Pú bli co, pela jus ta e me re ci da vi tó ria
hoje al can ça da. Fru to de tra ba lho ár duo e che io de sa cri fí ci os para V. Exa e fa mi li a res.
Que Deus o aben çoe e guie na im por tan te ta re fa que irá de sem pe nhar.
Pa ra béns Mi nis tro.

