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1. Saudação (autoridades, servidores, gestores, familiares e amigos...).
 
2. “Tempo, tempo, tempo, tempo... compositor de destinos...”.
 
3. Há 22 anos, cheguei ao solo fértil do Recife: chão de oportunidades republicanas, 
“pedacinho do Brasil”, cheio de encantos mil e de “belezas soberbo estendal”,de um 
“povo coberto de glórias”, que, até hoje, é “a guarda avançada, sentinela indormida”,  
“fonte da vida”, da “história” e do “porvir”.
 
4. O meu ingresso no TCE remonta a um contexto da vida nacional marcado, eu diria, 
pelo primeiro grande ciclo de avanços institucionais. Não obstante as inseguranças, 
próprias de um período de transição, dos malefícios da superinflação, que corroia 
salários e impedia planejamentos e investimentos, da precariedade dos nossos 
indicadores macroeconômicos e sociais, sem esquecer os traumas, ainda recentes, 
do período militar; não obstante todos esses ingredientes, da natureza daqueles 
encontrados na mitológica “Caixa de Pandora”, o fato é que a semente da esperança, 
chegando de “blusa amarela”, plantada na árdua luta pela redemocratização de 
nosso país, germinava, “batia panelas”, “descia as favelas” e já dava seus primeiros 
frutos. A onda democrática, meu prezado governador Jarbas Vasconcelos, que teve 
como marco o movimento das “Diretas Já”, e em Vossa Excelência, um dos grandes 
baluartes, culminou com a colheita do seu fruto fundamental: a Constituição de 
1988, que fortaleceu as liberdades, assegurou eleições diretas e estabeleceu um 
primoroso arcabouço legal em relação aos direitos individuais e sociais e aos 
princípios norteadores da conduta dos agentes públicos.
 
5. Os Tribunais de Contas brasileiros – como instituições que compõem o alicerce 
democrático e republicano da Nação – adquiriram novos espaços, novas atribuições 
e novos desafios, com vistas a zelar pela correta aplicação dos recursos do povo e a 
colaborar com os gestores para que as políticas públicas pudessem ser eficazes e, de 



fato, mudar, para melhor, a vida das pessoas.
6. Pernambuco, mais uma vez, não fugiu à luta. O “Edifício TCE”, que já vinha 
desempenhando um importante papel desde a sua fundação, ganha reforço em 
sua base, andares mais altos e paredes mais sólidas, com o advento da nova Carta 
Cidadã. Desde então, os avanços foram imensuráveis e saltam aos olhos daqueles 
que conhecem e acompanham a nossa atuação. Para não me delongar, permito-me 
citar os principais degraus institucionais construídos, nos últimos 25 anos: a realização 
de novos concursos públicos para a consolidação de um quadro de servidores de 
excelência reconhecida; a implantação de um planejamento estratégico, com 
definição de objetivos e metas para todos os servidores da casa, inclusive para os 
Conselheiros, monitorados diariamente pela eficiente Corregedoria; a criação das 
Inspetorias Regionais; a instituição do principal braço educador do TCE – a reconhecida 
Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães – e da Ouvidoria, um poderoso 
canal de comunicação direto com o cidadão. Não esqueçamos, ademais, que fomos 
um dos primeiros Tribunais do país a nos adequar ao modelo constitucional que prevê 
a atuação e participação, no Colegiado, dos Conselheiros Substitutos e dos membros 
do Ministério Público de Contas.
 
7. Com efeito, trata-se de uma obra construída coletivamente, em que todos 
colaboraram e, não tenho dúvidas, continuarão a colaborar. Cérebros e mãos sempre 
a postos para o aperfeiçoamento do edifício institucional, desde os mais ilustres 
“mestres” aos mais simples “operários”. E para homenagear todo o legado das 
gestões anteriores e, ao mesmo tempo, agradecer a todos os eminentes Conselheiros 
que me deram a honra e a confiança de Presidir o TCE pelos próximos dois anos, faço-
o em nome de nossa Conselheira e amiga, Teresa Duere. Feliz do Tribunal que pôde 
ter no comando do seu “timão” uma servidora pública do calibre de Maria Teresa 
Caminha Duere, que acaba de nos brindar com uma gestão primorosa e de grandes 
avanços institucionais. Mas, devo dizer que não foi nenhuma surpresa. Como indica 
seu próprio sobrenome, Teresa “Caminha” sempre enxergando longe; ela também é 
“Maria” e, como diz a canção, tem o dom e uma certa magia, tem força, raça, traz no 
corpo as marcas da dor e da alegria, mas é dela também a estranha mania de ter fé 
na vida e a certeza de que é preciso ter sonho sempre! Obrigado, Teresa! Você pode 
até ser “da praia”, mas sabemos muito bem que você “é nossa também”.
 
8. Meus prezados e queridos amigos e convidados. É hora de, objetivamente, fazer 
algumas reflexões sobre os desafios de um futuro que, a rigor, já bate à nossa porta. 
Se o Brasil, suas instituições e os Tribunais de Contas superaram enormes desafios 
desde a redemocratização; se a estabilidade monetária foi conquistada e a cultura da 
responsabilidade fiscal e da transparência foi aperfeiçoada; se as desigualdades sociais 
foram minoradas, com a inclusão de milhares de brasileiros ao mercado de trabalho e 



consumidor, é forçoso reconhecer que ainda precisamos avançar muito para atingirmos 
indicadores éticos, sociais e econômicos, em todas as áreas e setores, semelhantes 
aos dos países mais desenvolvidos. Ao Estado – e, por que não dizer?, aos Órgãos de 
Controle, a exemplo dos Tribunais de Contas – cabe a missão de promover a satisfação 
do “bem comum”. O recado que ouvimos das ruas e dos cidadãos, cada vez mais 
esclarecidos e cientes dos seus direitos e deveres, é que devemos prestar serviços de 
melhor qualidade, seja na educação, na saúde, na segurança, na mobilidade urbana, 
na Justiça e também no exercício efetivo do controle. Não há caminho de volta: ou 
envidamos os nossos esforços nessa trilha republicana para garantir uma melhor 
governança dos recursos públicos – governança essa calcada, entre outros atributos, 
na probidade e na responsabilidade da gestão, no planejamento, na eficiência, no 
dever de prestar contas, de promover a transparência e de fomentar a participação 
direta do cidadão na elaboração e na fiscalização das políticas públicas – ou estaremos 
fadados a ampliar, ainda mais, o hiato entre o Estado e a Sociedade, contexto propício 
a aventuras antidemocráticas e ao surgimento de falsos salvadores da pátria. Já vimos 
esse filme e não fazemos questão alguma de “replay”.
 
9. Estou certo de que estamos maduros para enfrentar esses enormes desafios. 
Não posso esquecer o significado histórico e, ao mesmo tempo, a responsabilidade 
institucional pelo fato de ser o primeiro Presidente do TCE originário, com muito 
orgulho, do quadro dos servidores desta casa. Estejam certos de que procurarei 
empreender o melhor de meus sonhos, de minha energia e do meu entusiasmo para 
honrar a minha história e a minha origem.  Como enfatizei ao longo destas linhas, o 
objetivo fundamental de promover o exercício consequente do controle externo aliado 
à melhoria da governança pública é empreitada coletiva, facilitada pela presença, 
no nosso Conselho, de membros já experientes no exercício do controle externo, 
na administração pública, na advocacia e na nobre arte da política parlamentar. É 
esse amálgama multidisciplinar, ancorado no equilíbrio, no respeito à dialética e 
na harmonia institucional de seus membros, aliado à fortaleza de seu quadro de 
servidores, que colocaram – e manterão – o TCE-PE no pelotão de vanguarda das 
instituições nacionais de controle.
 
10. A propósito, preciso dizer que o desafio será dobrado nos próximos dois anos. Com 
o apoio incondicional do nosso TCE, terei a honra de também presidir a Associação 
Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), uma entidade que 
nos últimos tempos, especialmente na gestão do seu atual Presidente, Conselheiro 
Antônio Joaquim (TCE-MT) – que, ao lado de colegas de igual coragem, competência e 
determinação, a exemplo do Vice-Presidente, meu fraterno amigo e Conselheiro Thiers 
Vianna Montebello –, pautou sua gestão na defesa do fortalecimento institucional dos 
Tribunais de Contas, na luta pela criação do nosso Conselho Nacional, nos moldes do 



que já existe para o Poder Judiciário, e na defesa da manutenção e ampliação das 
competências constitucionais dos Tribunais. A Atricon, hoje, é o principal catalisador 
da consolidação do “Sistema Tribunais de Contas”, cujo objetivo precípuo é lutar 
pelo aperfeiçoamento do modelo de Controle Externo com vistas a estabelecer um 
padrão de atuação o mais efetivo e uniforme possível entre todos os Tribunais de 
Contas do Brasil. Procurarei honrar a confiança de todos aqueles que compreenderam 
que as nossas propostas visavam manter a Atricon no mesmo caminho certo que 
já vinha trilhando. Esta tarefa também estará alinhada à relação fraterna e co-irmã 
com o Instituto Rui Barbosa, cuja parceria será fundamental para o fortalecimento 
institucional e conceitual da atuação dos Tribunais de Contas.
 
11. Mas é hora de falar de planos, prioridades e compromissos.
 
12. Falo inicialmente do nosso papel pedagógico, do “TCE Educador”, do Tribunal 
que procura apoiar os administradores públicos, especialmente aqueles gestores dos 
rincões mais pobres. Além das ações já desenvolvidas pela nossa Escola de Contas, 
inspirado numa experiência do TCE matogrossense, pretendo sensibilizar a nossa 
instituição para levarmos a esses gestores dos municípios com menores IDHs um 
programa que chamarei de “TCEndo Planejamento”. É sabido que um dos principais 
atributos para uma boa gestão é a existência de um planejamento estratégico 
construído a partir de ferramentas técnicas e científicas. Meu prezado Governador 
Eduardo Campos, o reconhecimento local, nacional e internacional do Governo de 
Vossa Excelência, além, claro, de sua formação, de sua capacidade de trabalho e de 
seu singular talento político, deve-se muito ao modelo de planejamento de sua gestão, 
reconhecido e copiado nos quatro cantos desse imenso país e que tem sido decisivo 
para que o nosso estado venha crescendo, nos últimos anos, a uma taxa maior do 
que a da média nacional. Convido, pois, Vossa Excelência, por meio de sua Secretaria 
de Planejamento, da Universidade Estadual de Pernambuco e das Escolas de Governo, 
sem esquecer a importante Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) –, a se 
unirem ao TCE em mais essa ação transformadora, iniciativa que pretende propiciar a 
esses gestores o manuseio correto de uma “rede” sólida que lhes permitirá construir 
políticas públicas estruturadoras, com definição de objetivos, indicadores, metas e 
responsabilidades, para, ao final, pescarem os “peixes” do desenvolvimento e do 
progresso econômico e social sustentável.    
 
13. Comparado a outros Tribunais de Contas, o TCE-PE exerce uma atuação fiscalizadora 
que também é referência e exemplo. Nada obstante, procuraremos avançar no quesito 
qualidade e agilidade das nossas auditorias, buscando convergir, cada vez mais, para 
os padrões internacionais recomendados pela Organização Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), entidade reconhecida e com status especial junto 



à ONU. Tudo isso aliado ao uso intensivo da tecnologia da informação, de modelos 
que levem em conta o risco e a relevância, de inteligência, do controle preventivo 
equilibrado e ágil (aquele que concilia de maneira racional o “tempo da gestão” e o 
“tempo do controle”), da fiscalização em tempo real da execução orçamentária e dos 
contratos, da troca de informações e de atuações conjuntas e estratégicas com outros 
órgãos de controle, a exemplo da Alepe, do Ministério Público, do Controle Interno, 
do TCU e de outros Tribunais de Contas Estaduais e Municipais, sem esquecer o Poder 
Judiciário, em especial a Justiça Eleitoral, parceira fundamental para a efetividade da 
“Lei Ficha Limpa” e, consequentemente, para a melhoria da qualidade da gestão e da 
democracia brasileira.
 
14. Não descuidaremos, também, nas nossas ações de controle, do profundo respeito 
aos ditames constitucionais relativos ao cuidado com o meio ambiente, desde a gestão 
sustentável dos recursos utilizados nas nossas atividades quanto no foco do controle 
das entidades que formam parte do nosso escopo de atuação, direta e indiretamente 
relacionadas com a temática ambiental.
 
15. Com esses focos bem definidos, asseguro que aqueles gestores públicos de boa 
fé, que, não tenho dúvidas, são a grande maioria, notadamente aqueles vinculados às 
instituições menos estruturadas, podem contar com um Tribunal parceiro, que saberá 
compreender as dificuldades dos contextos econômicos e federativos e ajudar a 
encontrar a melhor solução, clareando os labirintos legais e burocráticos com a luz da 
razoabilidade e a lanterna do educador. A mesma mão parceira, no entanto, não será 
estendida para aquela minoria de gestores que eventualmente ajam deliberadamente 
ao arrepio da lei e do interesse público. A estes, que se valem do poder público em 
benefício próprio e que praticam o pecado capital da corrupção, o mais grave da 
sagrada “Tábua Republicana”, muitas vezes com a cumplicidade de agentes privados, 
a estes digo que fiquem cada vez mais preocupados, pois estaremos trabalhando dia 
e noite para responsabilizá-los com firmeza e de forma exemplar.
 
16. O dever da transparência, de prestar contas à sociedade, de estimular o controle 
social, bem como a certeza de que, por mais que tenhamos avançado nos últimos 
anos, ainda somos uma instituição pouco conhecida e compreendida, nos obriga a 
continuar lutando para dialogar melhor com a sociedade. Ouso dizer que, mesmo 
diante das imperfeições institucionais, imanentes a todas as entidades públicas e 
privadas, nós, Tribunais de Contas, somos melhores do que aparentamos. Precisamos 
deixar claro para o cidadão, especialmente para aquela grande maioria que não nos 
conhece de perto, que os resultados de nossas ações, seja no exercício do papel de 
fiscalizador/julgador, seja no papel de orientação, estão diretamente relacionados 
à sua vida cotidiana, pois todas as ações do TCE visam assegurar a legalidade e a 



qualidade dos serviços que o Estado presta ao cidadão. Com esse fim, almejamos 
e trabalharemos para que o resultado da atuação do TCE cada vez mais contribua 
para a melhoria da qualidade dos serviços prestados na educação, na saúde pública, 
na segurança, no transporte público, no saneamento, na sustentabilidade do meio 
ambiente... Para contar com a participação do cidadão e da sociedade em geral nesta 
empreitada, é imperioso que continuemos a investir em comunicação de qualidade, 
por meio do aperfeiçoamento contínuo de nossos “Portais de Transparência” e do uso 
eficaz das novas mídias sociais, sem esquecer a parceria fundamental e histórica com 
todos os meios de comunicação: jornais, rádios, TVs, revistas, blogs...
 
17. Contextualizamos os cenários, falamos do passado, das conquistas, dos planos 
e dos novos desafios. E neste momento me dirijo diretamente àqueles agentes que 
serão, como sempre o foram, a essência e a semente de todas as nossas históricas 
transformações institucionais, àqueles que põem – discreta e silenciosamente, amiúde 
– mentes e corações a serviço do TCE e da causa republicana que o inspira, desde 
os ensinamentos de nosso patrono-mor, Rui Barbosa. Falo a todos os servidores da 
casa e às suas legítimas e respeitáveis entidades representativas.  Ao tempo em 
que nos orgulhamos das boas condições de trabalho que conquistamos ao longo dos 
últimos vinte anos, não tenham dúvidas de que tanto a Presidência, como os demais 
Conselheiros, e todo o corpo gerencial, não medirão esforços para avaliar, dentro 
da moldura da legalidade, da equidade e da responsabilidade fiscal, e a partir de 
um diálogo franco, equilibrado e respeitoso, todas as legítimas reivindicações, assim 
como as sugestões atinentes à gestão interna e ao aperfeiçoamento do nosso poder 
fiscalizador. Também não mediremos esforços com vistas a sensibilizá-los para a 
relevância social do múnus público que exercem, na certeza de que todas as ações 
que desempenham no dia a dia, por mais singelas que sejam, caminham no sentido 
de promover transformações sociais e culturais importantes. Não há registros de 
instituição ou entidade, pública ou privada, que tenha alcançado êxito sem que todos 
os atores envolvidos tivessem plena consciência de que integram um sistema principal, 
cujo propósito final está diretamente relacionado a uma causa maior de natureza 
social e ética. É confortante também a certeza de que contaremos com esta mesma 
atitude, motivação e compromisso por parte daqueles que já prestam relevantes 
serviços ao TCE: os Conselheiros Substitutos e os membros do Ministério Público de 
Contas. Para favorecer essa costumeira postura proativa, também a esses agentes 
públicos especiais procuraremos, dentro dos limites legais e orçamentários, assegurar 
uma melhor estrutura administrativo-organizacional, que, decerto, propiciará maior 
efetividade no exercício de suas mais nobres atribuições constitucionais.
 
18. Chego aos “finalmentes”.
 



19. Quando há alguns dias eu refletia sobre o conteúdo deste discurso e até mesmo 
no dia de ontem, quando finalizava este texto, constatei que nenhuma circunstância, 
fatos, ações ou desafios aqui mencionados, tanto em relação ao Estado-Gestor, como 
ao Estado-Controlador, aos Servidores e ao próprio Cidadão, foi ou será realizado a 
partir de um esforço individual. Parceria, colaboração, diálogo, construção coletiva 
(respeitando-se, claro, o poder inovador, o papel de cada um e o necessário 
contraditório) sempre foram as variáveis fundamentais para a resolução até mesmo 
daquelas equações que se mostravam, em princípio, impossíveis. Lembrei-me, 
então, de Nelson Mandela, símbolo universal da luta pela paz e pela liberdade, e 
de uma palavra africana que ele sempre usava: UBUNTU, que, mesmo não tendo 
uma tradução direta, numa só palavra, para o português (porque, na verdade, trata-
se de um “sentimento de humanidade”) pode ser traduzida pela expressão: “Sou 
quem sou, porque somos todos nós!”. Segundo Mandela, “o UBUNTU não significa 
que uma pessoa não se preocupe com o seu progresso pessoal. A questão é: o 
meu progresso pessoal está ao serviço do progresso da minha comunidade? Isso 
é o mais importante na vida. E se uma pessoa conseguir viver assim terá atingido 
algo muito importante e admirável”. Reflitamos, pois, todos nós: servidores, gestores, 
conselheiros, autoridades, empresários, cidadãos!
 
20. O tempo, aquele mesmo compositor de destinos, me alerta que preciso finalizar 
de verdade! Mas necessito ainda fazer o principal: Agradecer! A Deus pelo dom 
da vida, pelas graças alcançadas e pela serenidade e resignação para enfrentar os 
inevitáveis desertos; agradecer à minha querida família, esteio de todas as horas 
(minha Mãe, Cidinha, minha esposa, Dalva, minhas filhas, Bárbara e Beatriz, meus 
irmãos, Yara, Inalda, Istênio, Ilma e Ilka, meus tios, sobrinhos e primos...); à legião de 
amigos fraternos que me acolheram em terras pernambucanas, aos amigos e colegas 
servidores do TCE, aos fraternos amigos Conselheiros e Substitutos que vieram de 
muitos recantos desse Brasil e a todos aqueles homens e mulheres que me honraram 
com a presença neste dia tão especial.
 
21. Encerro, ainda inspirado no sentimento UBUNTU, com a poesia, não menos 
humanista, de Gonzaguinha, intitulada “Caminhos do Coração”, a qual dedico a todos 
vocês, a todas as belas terras por onde vivi e passei e a todas as pessoas em que 
nelas encontrei; dedico-a à minha sempre querida e inesquecível terra natal, Luís 
Gomes, no sertão do RN (“Ai que saudades que eu tenho da aurora dos meus oito 
anos...”), à Paraíba, que nunca me “negou” hospitalidade e exemplos e, como não 
poderia deixar de ser, dedico-a a Pernambuco, que me ensina todos os dias a arte de 
combater o bom combate, a certeza de que podemos voar no limite do improvável, 
tocar o inacessível chão e que não há sonho impossível!
 



Caminhos do coração
(Gonzaguinha)
 
Há muito tempo que eu saí  de casa 
Há muito tempo que eu caí na estrada 
Há muito tempo que eu estou na vida 
Foi assim que eu quis, e assim eu sou feliz 
 
Principalmente por poder voltar 
A todos os lugares onde já cheguei 
Pois lá deixei um prato de comida 
Um abraço amigo, um canto prá dormir e sonhar 
 
E aprendi que se depende sempre 
De tanta, muita, diferente gente 
Toda pessoa sempre é as marcas 
Das lições diárias de outras tantas pessoas 
 
E é tão bonito quando a gente entende 
Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá 
E é tão bonito quando a gente sente 
Que nunca está sozinho por mais que pense estar 
 
É tão bonito quando a gente pisa firme 
Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos 
É tão bonito quando a gente vai à vida 
Nos caminhos onde bate, bem mais forte o coração.
 
 
22. Muito obrigado!
 


