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Conferência de encerramento 

 

 VII ENTC – O Tribunal de Contas Contemporâneo e o mundo pós-pandemia: 

mudanças no Controle Externo e interação com a sociedade 

(20/11/2020 – 12h15) 

 

“A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde 

os céus. Também o Senhor dará o que é bom, e a 

nossa terra dará o seu fruto.” (Salmos 85:11-12)  

 

Excelentíssimos... 

Senhoras e Senhores, 

 

É com grande alegria que, na qualidade de Presidente do Superior 

Tribunal de Justiça, participo deste VII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas 

– O Tribunal de Contas Contemporâneo e o mundo pós-pandemia: mudanças no 

Controle Externo e interação com a sociedade, realizado pela Associação dos 

Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON).  

Este encontro, importante encontro, em sua sétima edição, que reúne 

servidores públicos especializados de todo nosso Brasil continental, é realizado 

distante do calor, da alegria e do colorido dos encontros presenciais. Contudo, realiza-

se. Aqui estamos! Atentos!  

Da minha parte, agradeço o honroso convite e sei que será, para cada um 

de nós, um encontro significativo, diferente, singular, não por ser virtualmente 

veiculado, mas por acontecer a partir da situação excepcional em que nos encontramos, 

situação essa que foi escolhida como tema deste evento, em razão da necessidade de 

conversarmos sobre de qual maneira nós, servidores públicos, nos representamos 

diante desses dias de exceção, de pandemia. Qual a resposta institucional em um 

momento em que toda a realidade, todos os modelos, foram acentuadamente 

tencionados? O tema, portanto, reside exatamente nesse locus: o serviço público e a 

pandemia, o serviço público nos Tribunais de Contas e a pandemia, uma 

ressignificação.  
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Quando se fala em Tribunais de Contas, eu, como estudante e professor 

que fui das letras jurídicas, lembro de pronto da Lei n. 4.320, de 1964, formulada em 

fina técnica, primor de lógica, e – não estaria incorrendo em exagero afirmar – divisor 

de águas, inaugurando uma nova era na forma de execução orçamentária, configurando 

obra de arte de consumados juristas.  

Hoje, vejam bem, chamo-lhes a atenção a essa idade, é lei quase 

sexagenária, sem perder sua adequação e atualidade. Depois, adveio a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, no ano 2000, introduzindo, definitivamente, limites claros, 

balizas, quantificações, exorcizando condutas e gastos que afetem as administrações 

vindouras. Mais uma grande divisora de águas. O assunto encontra-se, portanto, 

regido, principalmente, por essas duas leis da melhor qualidade, certeiramente 

oportunas. Alcançamos, assim, a maturidade para elaborarmos boas leis.  

Contudo, essas duas leis – e outras sobre esse mesmo assunto – não 

respondem a esses dias de exceção. Outro norte jurídico nos foi estabelecido: de 

urgência. A principal referência desse sistema de exceção nos chegou com a Emenda 

Constitucional 106, de 7 de maio de 2020, instituindo um regime extraordinário fiscal, 

financeiro e de contratações, chamado Orçamento de Guerra, dando os meios e a 

segurança jurídica necessárias aos gestores públicos, na condução de políticas públicas 

nesses excepcionais tempos.  

Antecedendo essa emenda constitucional, o Supremo Tribunal Federal 

cuidou do assunto, ao examinar, liminarmente, a ADI 6.357, em 30 de março deste 

ano, afastando, durante a pandemia, a vigência de artigos da Lei de Responsabilidade 

Fiscal e da LDO.  

Interessante, senhoras e senhores, chamar-lhes a máxima atenção a essa 

rápida resposta institucional, vinda do STF e do Parlamento. Merece nossos louvores. 

Transmite-nos vitalidade e lucidez. E, ademais, valiosa pedagogia: os gestores públicos 

estão a atuar sob a pressão imediata dos fatos; qualquer análise posterior, bem 

posterior, a ser realizada pelos órgãos de controle ou pelo Judiciário, 

instrumentalizados com mais dados, em atmosfera isenta de pressão, não se autorize a 
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deixar de considerar a diferença entre esses dois contextos, na ilusão de que o realizado 

então pelo gestor é conduta censurável.  

Vou pedir licença a vocês para fazer um parêntese nesse assunto tão 

grave, da pandemia, do chamado orçamento de guerra, para amenizarmos um pouco 

este nosso encontro, narrando-lhes um acontecimento sobre prestação de contas. 

Talvez seja uma pequena narrativa dispensável, mas o bairrismo de filho 

das Alagoas guarda-lhe cativo, no acervo de fragmentos, álbum da história do nosso 

serviço público: Graciliano Ramos, ainda jovem de 35 anos, elege-se Prefeito 

Municipal, Prefeito de Palmeira dos Índios, nos idos de 1927. Era dedicadíssimo a esse 

mister, a notícia que temos é essa; e, ao encaminhar os relatórios de administração, o 

equivalente atual da prestação de contas, encaminhou-os primorosamente, daquela sua 

maneira escorreita, o que chamou a atenção de Augusto Frederico Schmidt, intelectual 

integrante das esferas literárias daquele Rio de Janeiro de então, ainda machadiano, os 

bondes nos trilhos. O vivente da capital, coquete, atilado, generoso, cuidou de 

comunicar-se com aquele isolado vivente das Alagoas, aquele que vivia vida de sertão, 

titular do cargo de Prefeito Municipal daquela nordestina comarca; pressagiou ali um 

escritor e indagou-lhe sobre a existência de livro de sua autoria jazendo nas gavetas. 

Sim, existia sim um livro concluído, um romance, Caetés, e vejam meus caros senhores 

e senhoras, que aquela prestação de contas, aquela iniciativa de comunicação entre dois 

lados do Brasil, nos trouxe Graciliano, escritor; e nos mostrou Graciliano, servidor 

público devotado.  

Mas deixemos essas saborosas histórias do passado. Voltemos ao nosso 

tempo, ao nosso presente. O que, de pronto, me ocorre, da relação entre serviço público 

e pandemia? A necessidade do Estado. O Estado, somente ele, para reagir e responder 

a esse raio de desafio na figura nefasta da pandemia. E pandemias outras e desafios 

outros que também escapem às nossas previsões chegarão. Quando? Não se sabe. O 

Estado, a única instituição presente, coordenando as respostas, as urgências. Nossas 

esperanças depositadas no Estado e não em qualquer outra pessoa jurídica. O Estado, 

portanto, como garantia, instrumento civilizatório. E quem dá vida ao Estado é o 

serviço público. Toda aquela arenga insistente, de questionar o valor do serviço 

público, viu suas forças minguando. O debate, portanto, sobre o serviço público, não 
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cabe nessa simploriedade, nessa ameaça velada de grudar estigmas em quem 

discordasse, nessa distorção sobre a história do liberalismo. Assim, o primeiro ponto 

que registro como conclusão desses dias de pandemia: a necessidade do Estado, a 

necessidade do serviço público. Lord Keynes, seja de novo muito bem-vindo!  

E mais ainda: a necessidade de organismos internacionais. 

E aqui, nesta altura desta fala, concito vossas atenções a uma realidade 

dessa pandemia, realidade irrevogável: a participação e comunicação com a sociedade 

civil. A comunicação, essa deusa em mil formas, não se coloca como o grande desafio 

da humanidade? Esse é um ponto que nós, servidores públicos, não mais podemos nos 

dar ao luxo de deixar de lado.  

Destaquei antes a pronta adaptação do STF e do Congresso Nacional a 

esses tempos de pandemia. Agora mister destacar, também, a resposta institucional do 

TCU. O TCU elaborou um Plano Especial de Acompanhamento de ações de combate 

à Covid, composto por 29 acompanhamentos, executadas por 18 unidades técnicas. 

Vejam, portanto, o quanto o TCU prontamente mobilizou-se e reorganizou-se para 

cumprir o seu papel constitucional e colaborar nesse combate.  

Vou exemplificar aqui lembrando um fato veiculado na imprensa, um 

importante auxílio dado pelo TCU ao Ministério da Saúde, ao demonstrar a baixa 

execução dos recursos destinados ao combate da covid-19, apenas trinta por cento, para 

sermos exatos, vinte e nove por cento, notadamente em dias de urgência de recursos às 

respostas necessárias no combate à pandemia. Essa comunicação do TCU ao 

Ministério da Saúde, nesses tempos excepcionais, são oportunas e evidenciam, 

claramente, como antes mencionei, a imprescindibilidade da comunicação entre as 

instituições, que se intensifica nesses tempos, que nos fica mais clara, mas que há de 

ser incorporada como regra cotidiana, legado positivo.  

As palavras do Ministro Presidente, José Múcio Monteiro, no Congresso 

Nacional, nos transmitem um bom entendimento do papel de todos as Cortes de Contas 

do Brasil: “O Tribunal de Contas é para ser provocado pelos senhores. Nós somos um 

instrumento do Poder Legislativo. Nós podemos ser muito mais próximos, muito mais 

parceiros. Sentimo-nos muito honrados – e falo em nome de todos os meus 

companheiros, ministros e auditores. O nosso grande patrimônio é a isenção. Não 
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podemos ter emoção política; podemos até tê-la como cidadãos, mas a isenção do 

julgamento é que faz com que o Tribunal verdadeiramente represente os interesses da 

sociedade”. Ressalto aqui duas palavras desta fala do Ministro José Múcio: parceria e 

isenção política.  

Chegando à finalização desta minha participação, cumpre deixar 

registrado o auxílio emergencial, instituído pela Lei 3.982, de abril de 2020, no valor 

de 600 reais, destinado aos que mais necessitam, durante essa aflição da pandemia. A 

presença do Estado salvando vidas. Não será o auxílio emergencial o prenúncio do 

amanhã, na figura da renda mensal mínima universal?  

Caros ouvintes desta manhã: a Grande Guerra, a segunda, mobilizou o 

mundo, mudando-o e mudando, sem retorno, cada um de seus habitantes. Tudo mudou: 

os relacionamentos pessoais, a maneira de nos vestirmos, a Música, a Sexualidade, a 

Medicina, o Direito, a Tecnologia, a Geopolítica Internacional. A soma das energias 

humanas, antes voltadas à guerra e à morte, voltaram-se à vida, em uma explosão de 

novas formas. O mundo, antes em preto e branco, encheu-se de cores. Nas devidas 

proporções, evidentemente, é o que acontecerá no pós-pandemia, e que assim seja.  

Com certeza não seremos os mesmos depois da pandemia e depois das 

sucessivas  inovações tecnológicas. Da minha parte, aos que me conhecem, aos que já 

me ouviram, sempre ressalto: não obstante as virtualidades da comunicação 

tecnológica, nada substitui a riqueza da presença, a beleza da presença, o face a face; 

e esse mistério tem o precedente divino, no inesquecível encontro de Deus com Moisés.  

Na dimensão do serviço público, onde tantos talentos atuam, onde se 

materializaram tantas obras e serviços, havemos de, nessa hora singular, questionarmos 

rotinas, conferir eficiência à comunicação, ouvir sobre nossas falhas, defendermos 

nossos ilibados acertos de interesses outros, buscarmos atualização, os ares de ponta 

do mundo.  

Para finalizar, trago o Poeta João Cabral de Melo Neto, em poema-carta 

dirigido a Drummond, sobre a rotina do serviço público: “Dessa náusea, como colher 

a flor? Eu te telefono Carlos, pedindo conselho”. O poeta, apesar de tudo, apesar da 

náusea, apesar das tribulações, quer colher a flor e quer um conselho amigo. Não se 

desiste de colher a flor, a flor da vida, não se desiste dos amigos, da palavra dos amigos; 
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e assim, para concluir, vale a suavidade densa de outra poesia: “O que faremos agora? 

Plantemos rosas. E as rosas foram sugeridas”. 

Todos nós servidores públicos estamos a serviço do público, do bem 

comum; de mãos dadas para a efetivação plena da cidadania.  

O exercício de todas as nossas atividades, quando executadas com amor, 

tudo se eleva, e se chega à perfeição, ao sucesso. 

De mãos dadas pelo interesse comum. 

Muito obrigado! 

 

MINISTRO HUMBERTO MARTINS 


