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/l erolução histórica impõe a 
mutação e a transformação das 
instituições como forma de acom
panhar o desenvolvimento da so
ciedade e o aprimoramento moral 
dos homens independentemente 
de que sejam governantes ou go
vernados. 

Se os governos existem para 
servir ao povo, este não pode ser 
tratado como empregado diante 
de um patrão que lhe cobra impos
tos muitas vezes sem qualquer re
torno. 

Vivemos um Brasil diferente, 
onde todos desejam saber de tudo 
que o governo faz ou deixa de fa
zer, como é corrente em todas as 
sociedades democráticas, onde a 
Constituição representa, de fato, 
a média das opiniões dos cida
dãos e princípios sob os quais es
tes desejam viver. 

Entre outros segmentos so
ciais, a mulher já conquistou o 
seu lugar na sociedade e luta con
tra privilégios e oportunidades 
que, até agora, eram reservados 
aos homens. A reforma agrária — 
não aquela ideologia da simples 
distribuição de terras — se impõe 
como irreversível e será fator de 
paz no campo, com incremento da 
produção agrícola no sentido de 
produzir os excedentes que neces
sitamos para saldar nossos com
promissos internacionais. 

Não será mais tolerável a im
punidade como regra geral para a 
malversação, o roubo ou desvio 
dos dinheiros públicos que invali
dam comissões de inquérito que, 
até agora, serviram apenas para 
constatar prejuízos penosamente 
transferidos aos contribuintes já 
exauridos pelos constantes au
mentos diretos e indiretos dos tri
butos. 

Relator das contas do gover
no, no exercício de 1987, aprova
das em parecer prévio pelo TCU, 
no seu exame enfrentamos algu
mas dificuldades na obtenção de 
dados que nos orientassem, bem 
como contestações que se referem 
basicamente às informações ofe
recidas pelos próprios órgãos go
vernamentais, ao que parece, com 
o intuito de confundir a opinião 
pública. 

O novo Tribunal de Contas da 
União, agora, felizmente, com 
atribuições ampliadas pela futu
ra Constituição, terá obrigações 
morais de dar satisfação à socie
dade que, a nosso ver, deverá ser 
cada vez mais exigente na cobran
ça de como se arrecada e de como 
se gasta o dinheiro público, como 
se constróem obras, como se "rea
justam" preços e qual a qualidade 
das obras públicas neste verda
deiro paraíso de certos empreitei
ros e de certos banqueiros. 

Seria desejável também, que 
os Constituintes, através de emen
da supressiva, restituíssem a vita-
liciedade ao TCU, mantida desde 
a sua criação em 1891, como for
ma de preservação de sua inde
pendência para julgar, como 
acontece com todos os outros tri
bunais superiores. 

Até mesmo o consumidor da 
nova sociedade que emergirá da 
próxima Carta Constitucional de
verá ser protegido contra a ga
nância e a exploração dos que es
tão construindo um país que é o 
gigante de empobrecidos e dos de
sesperançados, cuja dívida inter
na atingiu índice 14 vezes maior 
que a dívida externa, em 1987. 

Fosse a máquina estatal ema
grecida pela privatização de suas 
numerosíssimas empresas inefi
cientes, onerosas, e empreguistas 
— exceção feita àquelas que ope
ram nas áreas de energia e segu
rança nacional, ao lado da extin
ção da irritante burocracia que 
nos assola — estou certo de que o 
déficit público cairia a níveis su
portáveis. Somos obrigados a re
conhecer, sem falar na insuportá
vel maior dívida interna, não sen
do pregoeiros da sinistrose, que 
vivemos num país em que o povo 
humilhado já restringe até os gas
tos com alimentos e volta ao uso 
das ervas porque não pode mais 
comprar remédios e sabe que será 
falta de juízo investir, depois do 
retumbante fracasso do Plano 
Cruzado e das vergonhosas taxas 
de juros, sem falar que apresenta
mos a maior dívida externa do 
planeta. 

O Tribunal de Contas da 
União, por imposição constitucio
nal, deverá receber de todos os 
órgãos do governo todas as infor
mações necessárias e corretas que 
solicitar para que possa cumprir 
a sua missão de apreciar as con
tas públicas com justiça e isen
ção, para que o contribuinte saiba 
de fato o que se faz, e como se faz 
com os impostos e todas as formas 
de sua contribuição aos cofres pú
blicos. 

Esta a razão do exame moral 
das contas, da exigência a todos 
os administradores e ordenadores 
de despesas, no sentido de, sem 
transferências arbitrárias, sem as 
famosas triangulações, sem o uso 
dos famosos fundos perdidos e de 
outros artifícios, somente execu
tar aquilo que está na Lei Orça
mentária e da forma que ela de
termina. Propusemos ao Tribunal 
,de Contas sejam criados instru
mentos de fiscalização mais efica
zes, pela instituição de corpo téc
nico especializado em auditoria e 
.fiscalização para analisar desde 
os projetos de viabilidade, os pre
ços justos, a execução e a qualida
de das obras, para que as constru
ções públicas não venham a se 
tornar instrumentos de enriqueci
mento ilícito, prejudicando toda a 
sociedade. 

Temos de nos instrumentar 
para fiscalizar, exigir Tomadas e 
Prestações de Contas e punir cul
pados, numa ação de reeducação, 
porque somente assim estaremos 
contribuindo para que os brasilei
ros do futuro tenham vida mais 
digna. Este é dever intransferível 
do noüo Tribunal de Contas da 
União, como organismo atuante, 
ao lado do Poder Legislativo, com 
obrigações inalienáveis perante a 
sociedade e a administração do 
País. 
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