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Foi com muita honra que recebi do Conselho deste Tribunal de Contas a missão de 
saudar os agraciados com a nossa mais alta condecoração - a MEDALHA NILO CO-
ELHO - concedida a pessoas físicas ou jurídicas que prestaram relevantes serviços à 
sociedade. Aquele que dá nome à nossa Medalha, nunca é demais relembrar, foi um 
homem público singular, que orgulha a história de Pernambuco. Sertanejo correto e 
visionário, foi um (senão o principal) dos responsáveis pelo desenvolvimento do in-
terior do Estado e do Vale do São Francisco.  Como Deputado, Senador e Governador, 
Nilo Coelho sempre se pautou com dignidade e espírito público, tendo sido o funda-
dor do nosso Tribunal. 

Antes de enaltecer com maior minudência os atributos e ações benfazejas que jus-
tificam o nosso reconhecimento público a cada um dos homenageados, permitam-
-me uma breve contextualização dos complexos desafios que marcam o atual cenário 
brasileiro, o papel das instituições, dos Tribunais de Contas e da sociedade. Corrup-
ção, ineficiência, má governança pública e também privada, crise política, crise fiscal, 
crise econômica, crise de confiança, crise de esperanças. Esse é o estridente som que 
estamos ouvindo ao nosso redor. Se por um lado é justo reconhecer que após a re-
democratização houve muitos avanços de ordem social, institucional e econômica, 
por outro o choque de realidade que se nos apresenta revela que o aprimoramento 
da ética pública e privada, o caminhar democrático, a consciência republicana dos 
governantes e dos cidadãos e das instituições ainda exigirão de todos nós muita dedi-
cação, esforço e coragem transformadora.

A propósito da corrupção, o economista americano Robert Klitgaard, professor de 
Yale e de Harvard, desenvolveu uma expressão matemática que procura explicar o 
que alimenta e o que inibe o germe da corrupção. Para ele, C = M + D – A, onde a 
Corrupção (C) é igual ao grau de monopólio no serviço público (M), mais o grau de 
poder discricionário das autoridades (D), menos o grau de accountability e ética da 
sociedade (A). Essa singela e, ao mesmo tempo, densa redução cartesiana ajuda-nos 
a compreender melhor o problema e a sua dimensão. As duas variáveis positivas da 
equação (M e D), que, quanto maiores, contribuem para agravar a corrupção, en-
contram terreno fértil no Brasil. Os cidadãos não costumam ter estrada fácil quando 
necessitam da prestação dos serviços públicos essenciais, cujo monopólio, em vá-
rios setores, inibe eficiência, qualidade, inovação e produtividade. Sem falar no mais 
corriqueiro: tente abrir uma empresa ou extingui-la; tente obter certidões e alvarás. 
Pequenos Leviatãs aparecem por todas as veredas formando verdadeiros labirintos 
burocráticos amiúde superpostos.

Episódios recentes que ocupam as páginas de nossos jornais e revistas evidenciam a 
falta de planejamento e a fragilidade com que decisões estratégicas para o país foram 
e são tomadas sem estarem embasadas em dados técnicos confiáveis e na fiel obser-



vância da lei e do interesse público. Com efeito, a sanha não republicana tem levado 
setores econômicos historicamente estratégicos da Nação a desdenharem da merito-
cracia, o que acarreta manifesto abuso do poder discricionário e prejuízos imensurá-
veis.

Decerto que existem muitos exemplos de boa governança no serviço público brasilei-
ro, em todos os Poderes e esferas federativas. No entanto, é no outro polo da equação 
do professor Klitgaard, aquele que ajuda a combater a corrupção quando os indica-
dores forem maiores, que reside a nossa maior esperança em dias melhores. Com 
efeito, quanto maior o grau de accountability de um país - Accountability, explico, é 
um termo anglo-saxão sem tradução precisa para o português, que, segundo espe-
cialistas como Guilhermo O’Donnel, diz respeito ao grau de transparência, prestação 
de contas, excelência do controle (inclusive social), responsabilização, democracia e 
imprensa livre de um país - e quanto maior a atitude ética dos seus cidadãos, menor 
a probabilidade de haver corrupção. Malgrado seja urgente uma reforma política que 
diminua o nefasto abuso do poder econômico nas campanhas eleitorais; conquanto 
os indicadores de qualidade educacional ainda deixem a desejar, contribuindo para 
travar os avanços no campo ético, são inegáveis os progressos acontecidos em outros 
aspectos da chamada accountability.

Senão vejamos.

Como negar os avanços na participação cidadã, especialmente por meio das novas 
mídias sociais? “Junho de 2013” e “Março de 2015” são símbolos de vitalidade da nos-
sa jovem democracia e demonstração inequívoca de que a “letargia dos berços” tem 
limites. A Lei de Responsabilidade Fiscal, sem sombra de dúvidas, criou uma nova 
cultura de equilíbrio fiscal na gestão pública. Aos 15 anos, como toda debutante, vive 
atualmente alguns conflitos, que podem até exigir aprimoramentos pontuais, com 
vistas a que ela expresse melhor a nossa diversidade federativa. Nada obstante, é 
preciso atenção para que os eventuais ajustes não soltem em demasia as rédeas, de 
sorte a permitir libertinagens com as contas públicas. Com a lei de transparência e 
a lei de acesso à informação, as contas e os dados públicos ficaram mais acessíveis, 
facilitando o controle da sociedade e da imprensa e, por conseguinte, fortalecendo a 
democracia. As Instituições de Controle, a exemplo dos Tribunais de Contas, do Mi-
nistério Público, das Polícias, dos Controles Internos e do Poder Judiciário, posto que 
necessitem de permanentes aprimoramentos, aparecem bem mais efetivos no filme 
republicano das últimas décadas. Compartilhamento de informações e ações integra-
das possibilitaram a criação de uma rede (teia) institucional de proteção ao erário em 
substituição aos velhos anzóis solitários de outrora. Uma reflexão, contudo, impõe-
-se a nós, responsáveis pelo controle público, e aos próprios cidadãos brasileiros. A 
observância do Estado de Direito, aliada a uma atuação que respeite as atribuições 
de cada Instituição, e que seja a antítese de vaidades e de devaneios heroicos, consti-
tuem segredos fundamentais para a justa responsabilização de culpados. Àqueles que 
assim não compreendem, sugiro que observem atentamente a apresentação harmô-
nica, integrada e respeitosa de uma orquestra musical. Da mesma forma, o respeito à 
diversidade de opiniões, seja de natureza política ou ideológica, é atributo da civilida-
de. Extremismos travestidos de intolerância às diferenças e o apego cego a verdades 
absolutas também não contribuem. Para os que ensaiam essa visão pequena, faria 
bem uma rápida visita aos livros da nada edificante história dos totalitarismos de 
qualquer verniz ideológico e também a leitura do singelo poema “A verdade dividi-



da”, de Carlos Drummond. A ilustrar isso, peço permissão para ler o pequeno poema, 
talvez a mensagem mais importante desse meu discurso, depois, claro, do que falarei 
sobre os agraciados:

A porta da verdade estava aberta
mas só deixava passar

meia pessoa de cada vez.
Assim não era possível atingir toda a verdade,

porque a meia pessoa que entrava
só conseguia o perfil de meia verdade.

E sua segunda metade
voltava igualmente com meio perfil.

E os meios perfis não coincidiam.
Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta.

Chegaram ao lugar luminoso
onde a verdade esplendia os seus fogos.

Era dividida em duas metades
diferentes uma da outra.

Chegou-se a discutir qual a metade mais bela.
Nenhuma das duas era perfeitamente bela.

E era preciso optar. Cada um optou
conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia.

Minhas Senhoras e meus Senhores!

Permitam-me, ainda, um breve, mas necessário, parêntesis para falar sobre o nosso 
Tribunal de Contas de Pernambuco. A Instituição - que hoje tem a honra e a grandeza 
de reconhecer publicamente histórias, talentos e boas causas de cidadãos compro-
metidos com a prática do bem e do interesse público - desde a sua origem procura 
inspiração nos valores republicanos que caracterizam a altaneira história libertária 
do nosso Estado. O reconhecimento de que o TCE-PE goza na sociedade pernambu-
cana e em nível nacional é fruto da obra coletiva de seus membros e servidores, os de 
hoje e os de ontem. 

Essa instituição, há mais de uma década, deu um passo à frente e profissionalizou 
a sua governança interna e a sua atuação de controle a partir de um planejamento 
estratégico que, além de priorizar a gestão do conhecimento, estabelece, e monitora, 
indicadores e metas para todos os servidores e membros. O investimento em uma 
atuação concomitante sobre os atos de gestão tem gerado benefícios financeiros vul-
tosos para o erário. Por outro lado, ao se afastar do formalismo legal, muitas vezes 
anacrônico e dissociado da realidade, o TCE-PE busca hoje contribuir para o alcance 
dos resultados sociais das políticas públicas. Mais do que comprovar a alocação fi-
nanceira dos mínimos constitucionais, é fundamental analisar seu impacto sobre os 
indicadores sociais de cada setor. Seu credenciamento pelo BID e BIRD para fiscalizar 
a execução de contratos de empréstimo do Estado e a aceitação como membro da 
OLACEFS – organismo internacional que reúne as entidades fiscalizadoras da Améri-
ca Latina e do Caribe - é a prova de que estamos trilhando o caminho certo.  



Nos últimos anos, o TCE-PE assume também um protagonismo em relação à trans-
parência pública. Disponibiliza em seu portal na internet informações de sua gover-
nança interna e dados referentes às gestões públicas municipais e estaduais. Recen-
temente, a concretização de um sonho: com a implantação do e-TCEPE (o processo 
eletrônico de contas), 100% dos mais de mil e duzentos órgãos públicos prestaram as 
contas em 2015 via internet! Além de preservar o meio ambiente, ele permitirá maior 
agilidade no julgamento das contas e economia em logística. Mas tem o principal: é 
luz nas contas públicas e cidadania na veia, pois o TCE passa a disponibilizar em seu 
Portal todos os documentos públicos objeto das prestações de contas dos gestores.

É ainda esse Tribunal que possui uma Escola de Contas, uma Corregedoria e uma 
Ouvidoria que também são referências nacionais. Um Tribunal que é integrado ao 
sistema nacional de controle externo por meio de ações conjuntas com entidades 
parceiras, como a Atricon, o IRB e o TCU. A propósito, esta semana, o nosso Tribunal 
conclui, de forma pioneira, a aplicação do Marco de Medição do Desempenho dos 
Tribunais de Contas (MMD-TC), ferramenta de avaliação de desempenho institucio-
nal desenvolvida com base em padrões internacionais pela Atricon, a Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, entidade que também tenho a honra de 
presidir neste biênio 2014-15 e que, não é de hoje, prioriza o aprimoramento dos Tri-
bunais de Contas.

********

Chego finalmente ao ponto crucial e a razão maior dessa solenidade. Em meio a todo 
esse contexto de avanços, crises, contradições, incertezas e, ao mesmo tempo, opor-
tunidades porque passa o nosso País, falarei agora de esperança. Esperança que brota 
da história, das lutas, do exemplo, do legado, dos talentos, da criatividade, da cora-
gem, da solidariedade de personagens que orgulham a nossa gente e que nos servem 
de inspiração. Neles, encontramos uma conjugação de todos esses valores e atributos. 
São cidadãos e histórias dignas que nos criam o dever de esperançar novos tempos. 
Esperançar aqui empregado como antônimo de esperar; esperançar como consequ-
ência do agir pelas boas causas. Aqui tiramos o chapéu para elogiar esses cidadãos. 
Aliás, elogiar, reconhecer, aplaudir são sentimentos e atitudes que estão ficando cada 
vez mais raros nestes novos tempos de individualidades e competições a qualquer 
custo. Pois aqui no TCE mantemos a tradição e o gesto do aplauso e do elogio público 
em alto e bom som. Por que concedemos a Medalha Nilo Coelho aos agraciados? Já 
ouvimos o Mestre de Cerimônias relatar o vasto currículo dos nossos queridos home-
nageados. Talvez os fatos, os feitos benfazejos e ações cidadãs públicas e profissionais 
já fossem o suficiente para deixar evidenciada as nossas motivações para este modes-
to reconhecimento. Todavia, permitam-me adicionar outras características e fatos ao 
rol de atributos pessoais e profissionais de cada um deles.

EDGAR MOURY FERNANDES SOBRINHO: Edgar Moury tem a marca da determina-
ção e da franqueza. Não foi surpresa para mim quando li nos jornais no início deste 
ano, a atitude republicana e pouco comum nos dias de hoje: ele simplesmente decidiu 
não assumir o mandato de Deputado Federal por 30 dias, como, a rigor, tinha direito 
na qualidade de suplente imediato do Deputado Raul Henry, que assumira o mandato 
de Vice-Governador. Disse Edgar: “Não teria o que fazer em Brasília, pois o Congresso 
está em recesso. Só iria dar despesa ao erário”. Quem conhece Edgar Moury não se 
surpreendeu com a sua postura. Era o mesmo cidadão que, sem destemor, exerceu 



com firmeza e coragem a liderança do MDB no período militar. Com o perdão do 
“Projeto 50”, Edgar, o marco de todos os seus cinquenta anos de vida pública, acalen-
tado desde a juventude, foi e continuará sendo a defesa da democracia e da liberdade.

EDUARDO AUGUSTO PAURÁ PERES: O Desembargador Eduardo Paurá, tem a marca 
da serenidade e da prudência, sem que isto signifique falta de coragem ou de firmeza. 
É essa experiência na magistratura pernambucana, aliada a seus atributos pessoais 
de honradez e temperança que respondem pela gestão inovadora que tem empreen-
dido na Corregedoria Geral do TJPE, neste biênio 2014/2015, com a máxima da ética 
do magistrado e da  efetividade na prestação do serviço jurisdicional. Não poderia 
deixar de mencionar um importante programa de sua gestão chamado “Um passo a 
mais para a cidadania”. Por meio dele, cidadãos mais carentes de comarcas do inte-
rior têm acesso fácil a certidões de nascimento, casamentos comunitários e reconhe-
cimentos de paternidade. 

FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES: O Desembargador Frederico Neves, 
aliando o talento e a experiência na magistratura ao seu vasto e reconhecido conhe-
cimento intelectual, como doutrinador e mestre de escol, especialmente no campo 
do Direito Processual, ampliou o horizonte da magistratura pernambucana. Faz uma 
gestão marcada por ações visando à celeridade e qualidade da prestação jurisdicional, 
onde se destacam o aprimoramento do processo eletrônico e a implantação de uma 
moderna Central de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Chamo a atenção, contudo, 
para um fato que ficará para a história de nossa Justiça. Com a firmeza e a determi-
nação que marcam a sua personalidade, fez o TJPE chegar mais próximo ao cidadão 
com a criação da Câmara Regional de Caruaru, um feito que, por si só, já o faria digno 
de todo o nosso reconhecimento.  

GUSTAVO KRAUSE GONÇALVES SOBRINHO: Afora todas as qualificações e serviços 
prestados ao Brasil, Gustavo Krause ainda nos brinda com uma inteligência fulgu-
rante e multidisciplinar. Numa faceta, revela-se um intelectual que discorre com ma-
estria e proficiência singulares sobre política, governos, história, gestão, vida, com-
portamentos e meio ambiente. Conhece como poucos os pensamentos e filosofias de 
autores clássicos, como Platão, Kant, Adam Smith, Bobbio, Popper, Keynes e Marx. 
Noutra vertente, temos o cidadão de costumes simples que fala com a mesma paixão 
sobre música, boemia, literatura, celulites (em forma de marchinhas) e futebol. So-
bre o último tema, uma predileção especial por “autores” não menos clássicos, diria 
mesmo “hexa-clássicos”, como Valter, Gena, Ramos, Matias, Bita, Nino e Lala. Suas 
crônicas, frutos de uma pena caprichosamente diferenciada, são sempre uma home-
nagem à reflexão, ao estilo e à criatividade. Krause é resiliência. É pernambucanidade 
que não verga!

HENRIQUE JOAQUIM FERREIRA CRUZ: Dotado de um temperamento afável e con-
ciliador, Dr. Henrique Cruz nunca esquece as lições de Hipócrates e de São Lucas, o 
médico de homens e de almas, pois sempre pautou o seu sagrado sacerdócio tratando 
com proficiência, cuidado e atenção os seus pacientes, seja nos ambulatórios públi-
cos, seja no seu respeitado consultório particular, onde até hoje exerce a medicina. 
Essa Medalha, entre tantas outras recebidas por ele ao longo de sua jornada já vito-
riosa, certamente tem um sabor especial, pois Dr. Henrique Cruz era muito amigo do 
nosso grande homem público Nilo Coelho.



JANEIDE OLIVEIRA DE LIMA: A procuradora Janeide Oliveira não é apenas uma 
competente integrante de uma das instituições mais respeitadas da República. Mu-
lher de verniz e clarividência intelectual para além do seu tempo, o que sempre lhe 
garantiu um campo de visão privilegiada da sociedade em seu movimento de perene 
transformação. Dotada de uma caneta fecunda, culta e provocadora, escreveu diver-
sos artigos, com destaque para o Direito da Criança e do Adolescente. Nunca aceitou 
os sistemas passivamente. Em todos os cargos que ocupou no MPPE utilizou-se de 
sua peculiar dialética para reinventar procedimentos e condutas. Amiga dedicada e 
vigilante, dotada de um humor cativante, daqueles que resgatam o nosso pensar da 
natural acomodação que a rotina impõe.

JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES: Ministro Nardes é um gaúcho que há muito tem-
po rompeu as fronteiras dos pampas. No convívio destes últimos dois anos no mundo 
do controle externo, eu pude testemunhar a sua sabedoria e a sua invejável capaci-
dade de trabalho. Para ele, o tempo não pára. A habilidade e a simplicidade no trato 
e nos costumes também chamam a atenção. Foi um dos principais responsáveis pela 
aprovação do “Simples Nacional”, uma legislação que fomenta as pequenas empre-
sas, aquelas que mais geram emprego e renda no Brasil. Sem exagero, afirmo que ele 
é hoje um dos maiores especialistas no tema governança pública. Suas ações no co-
mando do TCU e da Olacefs, nos últimos dois anos, a exemplo do “Pacto pela Boa Go-
vernança” e das “Auditorias Coordenadas” em saúde, ensino médio e meio ambiente, 
mostraram para o Brasil e para o mundo a relevante missão dos Tribunais de Contas. 
E mais do que isso: ele promoveu uma histórica integração entre o TCU e os Tribunais 
de Contas Nacionais e entre todos nós que fazemos parte do controle externo brasi-
leiro e a comunidade internacional de controle. 

ORQUESTRA CRIANÇA CIDADÃ: Idealizada pelo Desembargador Nildo Nery e pelo 
prezado amigo Juiz de Direito João Targino.  Este paraibano de boa cepa, que, além de 
magistrado competente, tem um coração grande e generoso, não se cansa de receber 
homenagens por todos os rincões. E não podia ser diferente diante de uma atitude 
que é sinônimo da mais pura cidadania. A construção dessas verdadeiras “pontes de 
futuro e de dignidade” para esses jovens e adolescentes é a prova de que o compro-
misso social pode emanar da própria sociedade, sem que se necessite esperar sempre 
pelo Estado. É a prova viva e poética de que a luz da esperança já pode brilhar hoje, 
porque alta vive! Quanto mais agora, quando a Orquestra recebeu as bênçãos do San-
to Padre Francisco, numa solenidade que emocionou o mundo. 

EDUARDO CAMPOS (IN MEMORIAM): O Governador Eduardo Campos era um ci-
dadão e um homem público diferenciado. Unia como poucos a habilidade política, o 
carisma, a capacidade de liderança e de formar equipes e o talento para a gestão. Seu 
Governo alçou Pernambuco a uma escala de desenvolvimento econômico e social 
pouco vista. Mantendo-se fiel à causa democrática e sempre ciente de que o Estado 
deve estar a serviço dos mais pobres e humildes, ousou romper com velhos dogmas 
ideológicos e passou a ser referência como gestor, quando decidiu adotar modelos 
de planejamento e de execução de políticas públicas sintonizados com o primado da 
produtividade e da eficiência. Em seus dois governos, ele nunca deixou de prestigiar 
e respeitar o TCE-PE, tanto em relação ao reconhecimento da nossa autonomia, da 
nossa qualidade técnica e do nosso papel institucional, como na presença em todos os 
eventos importantes de nossa Casa. Sempre acompanhado pela nossa querida amiga 
e colega Renata Campos, e do seu filho José, ao lado, no colo e, às vezes, por baixo da 



mesa. Não dá para esquecer o seu último momento aqui conosco. Foi justamente o dia 
8 de janeiro de 2014, na solenidade de minha posse na Presidência do Tribunal. Hoje 
todo o Brasil sabe o que nós já sabíamos. A trajetória vitoriosa do Governador Eduar-
do Campos, além de ser fruto de atributos pessoais conquistados por sólida formação 
técnica e política, possuía um alicerce principal construído com muito amor, sabedo-
ria, amizade e companheirismo. Esse alicerce chama-se “Família”:  o avô Governador 
Miguel Arraes e Dona Madalena, o seu Pai, o escritor Maximiano Campos, a sua Mãe, 
querida Ministra Ana Arraes, seu irmão Antônio Campos, seus 5 filhos, seus sogros, 
Dr. Ciro e Rejane Andrade Lima e, de maneira muito singular, Renata Campos, sua 
esposa, amiga e fiel conselheira. Renata, que aqui simboliza toda a família, é exemplo 
de fé e união. Mesmo em momento de tristeza e saudades profundas, ela ainda reúne 
forças para nos encorajar, como sempre fazia Eduardo Campos, a nunca desistir de 
sonhar um Brasil desenvolvido e mais justo.  

Concluo essa saudação com a mesma profissão de fé em um futuro melhor. O exem-
plo de todos esses homens e mulheres hoje aqui homenageados e que dedicaram 
tempos preciosos de suas vidas às causas sociais, da justiça, da democracia, da políti-
ca, da ética e da eficiência do Estado e da saúde é a certeza de que poderemos sonhar 
com um país mais ético, menos desigual e mais fraterno. 

Movidos por esse sentimento, nada mais oportuno, portanto, de que, antes de ouvir-
mos as melodias da Orquestra Criança Cidadã, possamos desfrutar de uma música-
-poema de Nelson Cavaquinho, para mim uma das letras que, do alto de sua simplici-
dade, melhor define os sentimentos de fé e de esperança que todos devemos ter:

O sol... há de brilhar mais uma vez
A luz... há de chegar aos corações

O mal... será queimada a semente
O amor... será eterno novamente

É o Juízo Final, a história do bem e do mal
Quero ter olhos pra ver, a maldade desaparecer

O amor... será eterno novamente.

MUITO OBRIGADO!


