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ATA DA 20ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 
NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARÁ. 

Às dezoito horas (18:00) do dia trinta e um (31) do mês de janeiro do ano de 

mil novecentos e noventa e cinco (1995), no Plenário “Conselheiro Emílio Martins” sob a 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE , 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros: EVA ANDERSEN PINHEIRO, JOSÉ 

MARIA DE AZEVEDO BARBOSA, LAURO DE BELÉM SABBÁ, LUC IVAL DE 

BARROS BARBALHO  e o Auditor Convocado ANTONIO ERLINDO BRAGA , conforme 

Portaria nº 12.803, de 20 de janeiro de 1995, e artigos 13, 17, item XXIV, e 40, item I, alínea 

"a", do Regimento Interno deste Tribunal, também presentes os seguintes representantes do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará: Procurador-Chefe Doutor 

JOSÉ OCTÁVIO DIAS MESCOUTO, Procuradores Doutores HILDEBERTO MENDES 

BITAR e ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, e Subprocuradoras Doutoras 

IRACEMA TEIXEIRA BRAGA e ROSA EGÍDIA BASSALO CRISPINO; os Auditores 

Doutores: JAYME FERREIRA BASTOS, ULYSSES COELHO DE SOUZA e EDILSON 

OLIVEIRA E SILVA. Estiveram presentes, ainda, à Sessão, as mais altas autoridades civis e 

militares, dentre elas: o Doutor ALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA GABRIEL - Governador do 

Estado; Deputado DURBIRATAN DE ALMEIDA BARBOSA - Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado; Desembargadora MARIA LÚCIA GOMES MARCOS DOS SANTOS - 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Conselheiro IRAWALDYR MORAES DA 

ROCHA - Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios;  Doutora EDITH MARÍLIA 

MAIA CRESPO - Procuradora Geral de Justiça; Doutor JORGE ALEX NUNES ATHIAS - 

Procurador Geral do Estado; Doutor OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE - Consultor Geral 

do Estado; Desembargador OTÁVIO MARCELINO MACIEL - Presidente da Associação dos 

Magistrados do Estado do Pará; Doutora MARIA ELIZABETH SALAME - Procuradora-Geral 

do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, Doutor JOSÉ KLEBER 

NASCIMENTO DOS SANTOS - representante do Presidente do IPASEP; Doutor JOSÉ 

HAROLDO DA SILVA LIMA - representante do Tribunal de Contas da União; Doutor JOÃO 
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BOSCO, da Defensoria Pública; Doutor ÉDSON FRANCO - Reitor da Universidade da 

Amazônia-UNAMA e Membro da Academia Paraense de Letras; Doutor MARCOS XIMENES 

PONTE - Reitor da Universidade Federal do Pará; ALDIR JORGE VIANA DA SILVA - 

Secretário de Estado de Justiça; Cônego ÁPIO PAES CAMPOS COSTA - Membro do Instituto 

Histórico e Geográfico do Pará e Acadêmico da Academia Paraense de Letras; Doutor JOÃO 

BATISTA FIGUEIRA MARQUES - Diretor do DETRAN-PA; Sr. ODACYL CATETE, 

Doutor JOSÉ ALÍRIO WANZELER SABBÁ - Superintendente do Sistema Penal; Doutora 

ELISA VIANNA SÁ - Secretária de Estado de Saúde Pública; Doutor PAULO CELSO 

PINHEIRO SETTE CÂMARA - Secretário de Estado de Segurança Pública; Doutor PAULO 

ROBERTO CHAVES FERNANDES - Secretário de Estado de Cultura; Doutor NILSON 

PINTO DE OLIVEIRA - Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio-Ambiente; 

Doutor JOSÉ RODRIGUES DA SILVEIRA NETO - Presidente do Instituto Histórico e 

Geográfico do Pará e Conselho Estadual de Cultura; Cel. PM FABIANO JOSÉ DINIZ LOPES - 

Comandante Geral da PMPA; Cel. PM JOSÉ RIBAMAR MATOS - Comandante Geral do 

Corpo de Bombeiros Militar; Doutor JOSÉ ILDONE FAVACHO SOEIRO - representante da 

Academia Paraense de Letras; Doutor MÁRIO DIAS TEIXEIRA - representante do Prefeito 

Municipal; Doutor PAULO ROBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA - Presidente da Câmara; 

Ten. Cel. ROBERTO DA ROCHA KÓS - Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado; 

Doutor PEDRO PAULO CAMPOS - Delegado do Trabalho; Doutor ORION KLAUTAU - 

representante do Presidente da Centrais Elétricas do Pará-CELPA; Doutora LÚCIA ABREU - 

Presidente da Associação Integrada ao Palácio do Governo-ASIPAG; Doutor VICENTE JOSÉ 

MALHEIROS DA FONSECA - representante do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho; 

Doutor ASDRÚBAL MENDES BENTES - Deputado Federal e ex-Procurador do Ministério 

Público junto ao TCE; etc.; reuniu o Egrégio Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DO PARÁ, em Sessão Solene, realizada nos termos do inciso I do artigo 173 do 

Regimento Interno deste Tribunal, com a finalidade específica de dar posse ao novo Corpo 

Dirigente deste Tribunal: Conselheira EVA ANDERSEN PINHEIRO - Presidente, e 

Conselheiros JOSÉ MARIA DE AZEVEDO BARBOSA - Vice-Presidente e ELIAS NAIF 
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DAIBES HAMOUCHE - Coordenador, todos com mandato para o biênio que, hoje, se inicia e 

prossegue até 30 de janeiro de 1997. Com os Conselheiros já ocupando suas bancadas, inclusive 

o Presidente, ao centro da mesa que vai presidir a Sessão, dando início ao Programa de Posse, 

convidou o Governador do Estado do Pará - Doutor ALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA GABRIEL, 

o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado - Deputado DURBIRATAN DE ALMEIDA 

BARBOSA e a Presidenta do Tribunal de Justiça do Estado - Desembargadora MARIA LÚCIA 

GOMES DOS SANTOS, para compor a mesa. (Pausa). Com a palavra, o Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE declarou aberta a presente Sessão 

Solene, em que o Tribunal se reúne visando a dar posse aos seus novos dirigentes eleitos e deu 

início ao seu discurso, que fica fazendo parte integrante desta ata (DOCUMENTO Nº 01). 

Após, Sua Excelência foi amplamente aplaudido por todos os presentes. Imediatamente, a 

Presidência convidou a todos para que ficassem de pé para o ato solene de posse da 

Excelentíssima Senhora Conselheira EVA ANDERSEN PINHEIRO. Dessa forma, Sua 

Excelência leu o referido Compromisso, do seguinte teor: Prometo desempenhar com 

independência e exatidão os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a 

Constituição e as leis da República e do Estado. Neste momento o Mestre de Cerimônia 

convidou a Senhora Secretária para que procedesse a leitura do Termo de Posse da Presidente 

eleita, para a respectiva assinatura. (Pausa). Após a leitura do referido Termo, foram apostas as 

assinaturas do Presidente e da empossada, oportunidade em que Sua Excelência foi novamente 

amplamente aplaudida por todos os presentes. (Pausa). Em seguida, o Conselheiro ELIAS NAIF 

DAIBES HAMOUCHE declarou investida no cargo de Presidente do TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, a Excelentíssima Senhora Conselheira EVA ANDERSEN 

PINHEIRO, para o qual foi conduzida por deliberação do Plenário em Sessão Ordinária de 1º de 

dezembro de l994 e com mandado para o biênio que hoje se inicia e Sua Excelência convidou-a 

para tomar assento à mesa diretora dos trabalhos e receber a transmissão do cargo para o qual 

foi eleita. Assim, Sua Excelência se dirigiu à mesa e a Presidência foi transmitida pelo 

Conselheiro ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE e, em seguida, a Conselheira EVA 

PINHEIRO convidou-o a permanecer compondo a mesa, ao que Sua Excelência aquiesceu. 
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Posteriormente, o Mestre de Cerimônia convidou o Excelentíssimo Senhor Conselheiro JOSÉ 

MARIA DE AZEVEDO BARBOSA - Vice-Presidente para a leitura do seu Compromisso de 

Posse, razão pela qual também convidou a todos os presentes a ficarem de pé. Desta forma, Sua 

Excelência leu o referido Compromisso, do seguinte teor: Prometo desempenhar com 

independência e exatidão os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a 

Constituição e as leis da República e do Estado. Feita a leitura, o Presidente declarou investido 

no cargo de Vice-Presidente o Excelentíssimo Senhor Conselheiro JOSÉ MARIA BARBOSA. 

Após, Sua Excelência foi amplamente aplaudido por todos os presentes. Neste momento o 

Mestre de Cerimônia convidou a Senhora Secretária para que procedesse a leitura do Termo de 

Posse do Vice-Presidente eleito, para a respectiva assinatura. (Pausa). Com a palavra, a Senhora 

Secretária fez a leitura do referido Termo. (Pausa). Feita a leitura, assinaram o mesmo o 

Conselheiro Presidente e o empossado, oportunidade em que Sua Excelência foi amplamente 

aplaudido por todos os presentes e a Presidência declarou investido no cargo de Vice-Presidente 

o Conselheiro supra. A seguir, a Presidência convidou a todos para que ficassem de pé para o 

ato solene de posse do Excelentíssimo Senhor Conselheiro ELIAS NAIF DAIBES 

HAMOUCHE. Dessa forma, Sua Excelência leu o referido Compromisso, do seguinte teor: 

Prometo desempenhar com independência e exatidão os deveres do meu cargo, cumprindo e 

fazendo cumprir a Constituição e as leis da República e do Estado. Após, Sua Excelência foi 

amplamente aplaudido por todos os presentes. Imediatamente, o Mestre de Cerimônia solicitou 

à Senhora Secretária para que procedesse a leitura do Termo de Posse do Coordenador eleito, 

para a respectiva assinatura. Com a palavra, a Senhora Secretária fez a leitura do referido 

Termo. (Pausa). Feita a leitura pela Senhora Secretária, foi firmado pela Conselheira Presidente 

e o empossado, oportunidade em que Sua  Excelência foi amplamente aplaudido por todos os 

presentes. Após, a Conselheira Presidente declarou investido no cargo de Coordenador de 

Processos do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, o Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, para o qual foi conduzido por deliberação 

do Plenário, em sessão de 1° de dezembro de 1994 e com mandato para o biênio que hoje se 

inicia. A seguir, o Mestre de Cerimônia anunciou o pronunciamento da Subprocuradora do 
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Ministério Público junto ao Tribunal de Contas - Doutora IRACEMA TEIXEIRA BRAGA, 

para saudar o novo Corpo Diretivo em nome daquele Órgão. Com a palavra, Sua Excelência 

proferiu seu discurso, que fica fazendo parte integrante desta ata (DOCUMENTO Nº 02), e 

concluído o mesmo, foi amplamente aplaudida por todos os presentes. Em seguida, o Mestre de 

Cerimônia anunciou o pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Auditor Convocado 

ANTONIO ERLINDO BRAGA, para saudação em nome do Plenário. Após, Sua Excelência 

com a palavra, procedeu ao seu discurso que fica fazendo parte desta ata (DOCUMENTO Nº 

03), oportunidade em que foi amplamente aplaudido pelos convidados presentes. 

Imediatamente, o Mestre de Cerimônias anunciou o discurso da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente, recém empossada. Após, Sua Excelência leu o seu discurso, que fica 

fazendo parte integrante desta ata (DOCUMENTO Nº 04) e foi também amplamente aplaudida 

por todos. Antes de encerrar a sessão, a Conselheira Presidente agradeceu a especial deferência 

das autoridades, dos Senhores Membros do Ministério Público, dos dignos Auditores e de todos 

o servidores e demais pessoas que vieram se confraternizar com o Tribunal de Contas nesta 

sessão de posse de seus novos dirigentes, assim se manifestando Estejam certos de que a 

animadora presença de todos reflete-se nos nossos objetivos e torna ainda maior a 

responsabilidade que sentimos de levar ao bom final toda a nossa programação aqui exposta. 

Muito obrigada! Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência declarou encerrada a presente 

sessão às dezenove horas e vinte minutos (19h20min), e mandou que eu, Ana Maria Cavalcante 

Domingues, Secretária, providenciasse a confecção da presente ata.  

Belém, 31 de janeiro de 1995. 
 
 

ANNA MARIA CAVALCANTE DOMINGUES  
Secretária 

 
Aprovada em Sessão Ordinária de 02 de janeiro de 1995. 

 
 

EVA ANDERSEN PINHEIRO  
Presidente 

PSNC/ 
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DISCURSOS ANEXOS À ATA DA 20ª SESSÃO SOLENE REALIZADA EM 31.01.1995 
 

 
 
 
DOCUMENTO Nº. 01: Exmº Sr. Consº ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE; 
 
 
DOCUMENTO Nº. 02: Exmª. Srª. Subprocuradora IRACEMA TEIXEIRA BRAGA, para 

falar em nome do Ministério Público; 
 
 
DOCUMENTO Nº. 03: Exmº Sr. Consº ANTONIO ERLINDO BRAGA, em nome do 

Plenário; 
 
 
DOCUMENTO Nº. 04: Exmª. Sra. Conselheira Presidenta EVA ANDERSEN PINHEIRO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSNC/ 
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DISCURSO PROFERIDO PELO EXMO. SR. DR. ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE , 
POR OCASIÃO DA POSSE DA EXMª. SRª. CONSª. EVA ANDERSEN PINHEIRO, NA 
PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA O BIÊNIO 1995/1996. 

Egrégio Plenário, 

Ilustrada Procuradora, 

Os pensamentos e sentimentos que marcam o término de um mandato são de 
variada inspiração e se originam das experiências multifacetadas, recolhidas ao longo da 
trajetória que, agora, se encerra. 

Conduzido, pelo Egrégio Plenário, à direção superior desta Corte, pela terceira 
vez, poderia alguém imaginar que a tarefa se havia facilitado e as dificuldades de rotina se 
haviam atenuado. Posso, entretanto, afirmar que tal não ocorreu. Com quase um decênio de 
intervalo entre o segundo e o terceiro mandato, a vida e o tempo prosseguiram fluindo 
inapelavelmente, alterando o contexto social, trazendo novas perplexidades, impondo aos 
problemas emergentes soluções originais, que não se podem ater, sob pena de fracasso, à 
repetição de esquemas já experimentados. A marca das Presidências deste Tribunal tem sido a 
da renovação e a do aprimoramento, o que tem feito deste Instituto um órgão de grande 
respeitabilidade dentro e fora do Estado. Assim, vejo, com júbilo, que os propósitos assumidos, 
há dois anos, foram cumpridos e as metas escolhidas concretizadas. 

O Tribunal registra, hoje, um considerável aumento de seu patrimônio e revela 
expressivo êxito nas suas atividades. O detalhado Relatório que, nesta data, estou 
encaminhando ao Plenário, na forma regimental, é o documento que mostra minuciosamente o 
que foi realizado, no biênio que se encerra. Faço, todavia, questão de ressaltar o que se fez na 
área institucional do Órgão, na esfera dos Recursos Humanos, no Setor de informática e no que 
se refere ao exercício do controle externo - a nossa atividade-fim. Atualizando a Lei Orgânica 
do Tribunal, através da Lei Complementar nº 20, de 18 de fevereiro de 1994, promulgamos o 
novo Regimento Interno e aprovamos o novo Regulamento dos Serviços Auxiliares, 
reestruturando a Corte, para pô-la em harmonia com a ordem constitucional vigente. 
Procedemos à realização de concurso público, em convênio com a Universidade da Amazônia-
UNAMA, para o provimento de oitenta e um (81) cargos, efetuamos cursos, para o 
aperfeiçoamento dos funcionários e obtivemos o Plano de Classificação de Cargos, instrumento 
que reordena a vida funcional de nossos servidores, que poderão, por critério justos e seguros, 
ascender a níveis mais elevados. Ampliamos a área de informática, com a aquisição de 
equipamentos atualizados, destacando o de processamento de imagens, do qual esta Casa é 
pioneira no serviço público. Renovamos a frota de veículos, importante aos nossos serviços, 
especialmente os de inspeção e conquistamos, com a valiosa ajuda dos Governadores JÁDER 
BARBALHO e CARLOS SANTOS, respectivamente, o terreno contíguo aos nossos edifícios, 
para a construção do ANEXO IV e a área destinada à guarda dos nossos veículos, totalmente 
reaparelhada. No âmbito de sua missão inspectiva, O Tribunal efetuou 2.382 inspeções, 2.247 
diligências e julgou 9.475 processos. 
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Ressalto, com satisfação, a harmonia mantida com os Poderes Constituídos e os 
Órgãos independentes, nas pessoas dos: Governadores JÁDER BARBALHO, CARLOS 
SANTOS e ALMIR GABRIEL; Deputado DURBIRATAN BARBOSA, Presidente da 
Assembléia Legislativa; Desembargadora MARIA LÚCIA SANTOS, Presidenta do Tribunal de 
Justiça; Drª EDITH MARÍLIA CRESPO, Procuradora Geral de Justiça e Consº IRAWALDYR 
ROCHA - Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios. 

Registro sensibilizado agradecimento ao Ministério Público junto a esta Corte, de 
cujos membros, tendo à frente o Doutor JOSÉ OCTÁVIO DIAS MESCOUTO, recebi 
invariável colaboração. O relacionamento fraterno que com eles mantenho, não me impede de 
realçar suas virtudes e proclamar a dignidade e a dedicação com que exercem suas funções, 
contribuindo para que a instituição que integram, dotada de independência e autonomia, seja 
considerada um modelo para os Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas. 

Expresso minha gratidão: à Excelentíssima Senhora Conselheira EVA 
ANDERSEN PINHEIRO - Vice-Presidenta, que, nos meus impedimentos, substituiu-me e que, 
com sabedoria e desvelo, elaborou os projetos do Regulamento dos Serviços Auxiliares e do 
Plano de Classificação de Cargos, presidindo, com equilíbrio e segurança, a Comissão de 
Enquadramento. Ao ilustre Conselho JOSÉ MARIA DE AZEVEDO BARBOSA, que, com 
devotamento e seriedade exemplares, presidiu a Comissão de Concurso, cujo excelente 
resultado trouxe destacados elementos para o nosso Quadro de Pessoal. Ao digno Conselheiro 
MANUEL AYRES, a difícil e complexa missão de redigir o projeto do Regimento Interno, o 
que fez após meticuloso estudo e a todos os integrantes do Plenário pela colaboração prestada 
na apreciação e decisão das matérias de natureza administrativa. 

Aos ilustres Auditores ANTÔNIO ERLINDO BRAGA, JAYME FERREIRA 
BASTOS, EDILSON OLIVEIRA E SILVA e ULYSSES COELHO DE SOUZA, agradeço a 
prestimosa colaboração, sempre prestada à Presidência, no desempenho de suas atividades. 

Destaco o apoio permanente e imprescindível dos Diretores Gerais, partícipes 
das realizações alcançadas: Srª ANA MARIA CAVALCANTE DOMINGUES -Secretária do 
Tribunal, Drª REGINA NAZARÉ NAIF BASTOS - Chefe de Gabinete, Drª MARIA JOSÉ 
MAUÉS NAIF DAIBES - Assessora da Presidência, Drª MARIA CRISTINA ANDERSEN 
TRINDADE TORRES - Diretora do Departamento de Administração, Dr. EVANDRO 
MARQUES MAUÉS - Diretor do Departamento de Controle Externo, Drª SUELY 
CONCEIÇÃO NORONHA FRAIHA - Diretora do Departamento de Informática, Dr. PEDRO 
BENTES PINHEIRO FILHO - Chefe da Consultoria Jurídica, Drª MARIA TEREZA 
NAVARRO NEIVA - Chefe da Assessoria de Engenharia e Drª PATRÍCIA REGINA ALEIXO 
FARIAS - Diretora de Controle Interno, nas suas pessoas homenageio todo o corpo funcional da 
Corte, cujo trabalho é o responsável pelo exercício pleno das funções deste Instituto. 

Conselheira EVA PINHEIRO: NOS DIAS 05 DE JANEIRO DE 1971 E 21 DE 
JANEIRO DE 1983, recebi de Vossa Excelência a Presidência desta Corte, hoje, 31 de janeiro 
de 1995, o SENHOR, nos seus supremos desígnios, concedeu-me o privilégio de transmitir-lhe 
essa mesma Presidência. Sinto-me feliz em tê-la como minha sucessora, pela amizade que nos 
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une, pelo respeito de que é merecedora, no seu Tribunal e junto aos Tribunais de Contas do 
Brasil, para cujas vitórias tem contribuído, com amor, saber e dedicação. Vice-Presidenta na 
gestão agora encerrada e, nessa condição, minha principal colaboradora, conhece muito bem o 
Tribunal, cuja direção recebe, plenamente reestruturado, marcado pela ordem, pelo trabalho e 
pela eficiência das funções que desempenha. Almejo a Vossa Excelência o êxito que tem 
sempre acompanhado sua vida pública, ao tempo em que rogo a DEUS para que lhe conceda 
sua indispensável proteção. 

Feliz é o homem à frente de cujo caminho caminha o SENHOR. Com estas 
palavras, iniciei o mandato, que agora dou por cumprido, reconhecendo com o meu espírito em 
serenidade, que, em verdade, só uma coisa fiz: confiei no SENHOR e o SENHOR tudo 
realizou. 

Belém, 31 de janeiro de 1995. 
 
 
Consº ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE  
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DISCURSO DA DRª. IRACEMA TEIXEIRA BRAGA REPRESENTANTE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, POR OCASIÃO DA POSSE 
DA EXMª. SRª. CONSª. EVA ANDERSEN PINHEIRO, NA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO, PARA O BIÊNIO 1995/1996: 

EXMA. SRA. CONSELHEIRA EVA ANDERSEN PINHEIRO, D.D. 
PRESIDENTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ,  

EXMO. SR. CONSELHEIRO JOSÉ MARIA DE AZEVEDO BARBOSA, D.D. 
VICE-PRESIDENTE DESTA CORTE DE CONTAS, 

EXMO. SR. CONSELHEIRO ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, D.D. 
COORDENADOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, 

EXMOS. SRS. CONSELHEIROS DESTE EGRÉGIO COLEGIADO, 

EXMOS. SRS. AUDITORES, 

EXMOS. SRS. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,  

AUTORIDADES PRESENTES OU REPRESENTADAS, SENHORES 
FUNCIONÁRIOS, 

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES. 

Recebi dos ilustres integrantes do Ministério Público, a honrosa incumbência, de 
em nome desta instituição, saudar Vossas Excelências, os novos dirigentes dessa Corte de 
Contas, para o biênio 1995/1997. 

Esforçar-me-ei para que minhas palavras, como a mais nova integrante do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, sem a preocupação de 
oradora, possa, antes de tudo, expressar em sua essência, a mensagem de todos os membros do 
Ministério Público de boas vindas aos novos dirigentes desta Egrégia Corte de Contas. 

A alternância do poder, ora presenciada, é uma das formas de manifestação do 
Estado Democrático de Direito, e o fato constitui-se missão constitucional confiada aos 
EXMOS. SRS. CONSELHEIROS, sempre preocupados com os destinos desta Corte de Contas. 

Em minha experiência como integrante do Ministério Público, com a vivência 
dos que militam nesta Casa, com dignidade, ética, equilíbrio, honradez, tem permitido constatar 
que todos, sem exceção, tem a preocupação de encontrar soluções jurídicas e que reflitam a 
compatibilização da norma legal com a realidade dos fatos em exame. Mesmo nas questões 
mais complexas e difíceis, de aplicação da lei, no exercício da fiscalização financeira e 
orçamentária, sem ferir a norma, tem havido a preocupação de que a interpretação do direito 
represente a manifestação de um direito vivo e não estático, procurando evitar o divórcio entre a 
lei e a realidade, em busca do aperfeiçoamento, da missão inspectiva que lhes é imposta pelo 
texto constitucional.  

As normas da Administração Pública tem sido aperfeiçoadas e os sistemas de 
controle estão sempre sendo inovados, ampliados, em que pese existir no Brasil, uma gama de 
normas jurídicas, compreendendo leis, medidas provisórias, decretos, resoluções, instruções 
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normativas, portarias, que dificultam a investigação para sua exata aplicação, contudo se tem 
observado que o Tribunal de Contas, no exercício da fiscalização na aplicação dos recursos 
públicos, tem tido a preocupação maior de ao examinar a documentação comprobatória das 
despesas com os recursos públicos, em proceder o julgamento das contas sempre buscando a 
realização de justiça e a observância dos princípios constitucionais da moralidade e da 
probidade administrativa.  

Vossas Excelências tem a confiança de seus pares e a honrosa missão de 
dirigentes desta Casa, gozam ainda do prestígio, do respeito e da credibilidade da sociedade 
paraense e suas decisões, com segurança, hão de ser instrumentos eficazes, para a correta 
aplicação dos recursos públicos. 

Este é um momento solene e a lei impõe que os atos de posse assim sejam, mas 
é, sem dúvida, um momento de fraternal alegria para todos que militam nesta Casa, e, em 
particular, para os Membros do Ministério Público que funciona junto a esta Corte de Contas, 
porque os que atingem os postos máximos da direção dessa Casa, são personalidades da maior 
respeitabilidade. 

O Ministério Público, que em sua missão de fiscal da lei, tem divergido, muitas 
vezes, dos órgãos técnicos e dos ilustres Conselheiros desta Casa, todavia tenham a certeza e 
creiam, Senhores, que estas divergências não abalam, nem estremecem os laços de convivência 
pacífica, de respeito mútuo, que mantém, com essa instituição, porque perseguem o mesmo 
objetivo, cumprir a missão constitucional para a qual foram instituídos os Tribunais de Contas e 
o Ministério Público, para fazer deste órgão, um Tribunal imune as injunções políticas, que tem 
sabido administrar os problemas, as crises, e tem sempre tido a capacidade de suportar com 
grandeza e de superar toda sorte de dificuldades que lhe tem sido imposta.  

Vossas Excelências recebem a direção deste Tribunal, como mais um 
encargo a cumprir, com o peso da responsabilidade própria das funções desta natureza, 
porém ciosos de que irão conduzir esta Casa com acerto, com eficiência, com o brilho 
de suas inteligências, que darão o melhor de si, para mais esta caminhada que lhes é 
confiada, para a continuidade do respeito e do prestígio desta instituição. 

A nova Presidenta desta Corte de Contas, Conselheira EVA ANDERSEN 
PINHEIRO, cuja atividade curricular, pela sua notoriedade, dispensa apresentações, 
mas que me permita esta seleta platéia lembrar, que foi a primeira mulher, neste 
Estado, a ocupar a Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 
desempenhando sua função com responsabilidade, sendo a grande responsável pela 
construção do prédio sede desta Casa, e mais, a única integrante deste Tribunal, que 
começou sua trajetória funcional, no cargo de Auditor, galgando posteriormente por 
seus méritos pessoais, o elevado cargo de Ministro, hoje, Conselheira e Presidenta 
deste Egrégio Tribunal, e que, não sendo esta a vez primeira que ocupa a Presidência 
desta organização, por certo, a experiência aliada a sua dedicação como cultora do 
direito, garantirá a segurança de mais uma administração profícua e proveitosa para o 
Estado do Pará.   
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Ao Conselheiro JOSÉ MARIA DE AZEVEDO BARBOSA, digno Vice-
Presidente desse Egrégio Tribunal, que também pela riqueza de sua atividade curricular 
dispensa apresentações, a saudação que ora faço, em nome dos Membros do Ministério 
Público, expressa a certeza de que exercerá o cargo ora empossado, com zelo, 
dedicação, lealdade, e, sem dúvida, com a determinação e a humildade, que lhe é 
peculiar, com a mesma respeitabilidade e dignidade, com que sempre pautou sua vida 
pública da qual toda a sociedade paraense é testemunha. 

Quebrando o protocolo de uma sessão tão solene como esta, quero 
expressar a V. Exª. Conselheiro JOSÉ MARIA DE AZEVEDO BARBOSA, os meus 
cumprimentos pela data muito feliz a de hoje, em que V. Exª. comemora sua data 
natalícia. 

Sua Excelência o CONSELHEIRO ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE 
ao finalizar mais uma de suas bem sucedidas funções públicas, como Presidente do 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado, recebe de seus pares uma nova incumbência, a 
de COORDENADOR DESTA CORTE DE CONTAS, por certo, deixará mais uma vez a 
marca registrada, como sempre, de homem honrado, digno, de elevado espírito público, 
excepcional administrador e de grande figura humana. 

A Vossas Excelências, quero externar em meu nome pessoal, e, de todos 
os Membros e funcionários do Ministério Público, junto a este Tribunal, de que não 
lhes faltará o apoio irrestrito, a compreensão, a colaboração, para a missão que ora lhes é 
confiada.  

Que Deus os conduza e os ilumine nas novas funções. 

Muito obrigada. 

Belém, 31 de janeiro de 1995. 
 
 
IRACEMA TEIXEIRA BRAGA 

Procuradora 
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DISCURSO DO DR. ERLINDO BRAGA , CONSELHEIRO SUBSTITUTO, EM NOME DO 
PLENÁRIO, POR OCASIÃO DA POSSE DA EXMª. SRª. CONSª. EVA ANDERSEN 
PINHEIRO, NA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA O 
BIÊNIO 1995/1996. 

EXMA. SRª. DRª. EVA ANDERSEN PINHEIRO, D.D. CONSELHEIRA 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, 

EXMO. SR. DR. JOSÉ MARIA DE AZEVEDO BARBOSA, D.D. 
CONSELHEIRO VICE-PRESIDENTE DESTA CORTE DE CONTAS, 

EXMO. SR. DR. ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, D.D. COORDENADOR 
DESTA CASA, 

EXMOS. SRS. CONSELHEIROS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS, 

EXMOS. SRS. AUDITORES DO TRIBUNAL DE CONTAS, 

EXMOS. SRS. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO 
TRIBUNAL DE CONTAS, 

EXMAS. AUTORIDADES PRESENTES OU REPRESENTADAS, 

SRS. FUNCIONÁRIOS, MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES. 

Distinguido pelo Plenário do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, para 
saudar os dirigentes desta augusta Casa, em nome de seus integrantes, o faço honrado 
pela indicação da elevada incumbência, revestida de singularidade a outorga da missão 
que me foi confiada, por exercer a função de Auditor, ora convocado para o Plenário, e 
não a de Conselheiro desta Corte de Contas. 

Devo sublimar que o Tribunal de Contas, instituição da democracia é 
fruto da pregação de idéias e da necessidade de que todo recurso público se submeta a 
eficaz e eficiente fiscalização.  

A independência dos Estados Unidos da América do Norte e sua 
Constituição de 1787, inspiradas no princípio da Separação dos Poderes, defendidos 
por John Locke, por Montesquieu e por Rousseau, que exigia respeito à vontade geral, 
preocupação básica e fundamental ocorrida no curso da história, em busca de 
instituições democráticas. 

A Revolução Francesa de 1789, inspirada nas idéias do panfletário Abade 
Emanuel Siéyes, deferiu ao povo a titularidade do Poder Constituinte originário, 
universalizando o princípio de que todo Poder emana do povo e que há de ser exercido 
por seus representantes, investidos legitimamente.  

A França, berço das liberdades e do Direito Administrativo, teve a 
preocupação com a defesa dos dinheiros públicos, desde 1227, quando surgia a 
primeira emanação da Corte do Rei de França a Câmara das Cortes, que exigia a 
prestação de contas a serem feitas aos representantes reais. 
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Em 1800, em França, se criam os primeiros Tribunais para julgamento da 
administração pública. Surgia assim os princípios do Direito Administrativo e os 
fundamentos do Estado de Direito, inspiração da Revolução Francesa, de 1789, que 
consagrava o princípio da Separação de Poderes e da garantia dos Direitos 
Fundamentais do Homem, como essência do Estado Democrático de Direito e da 
Constituição. 

Em 1803, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América do Norte, em 
decisão histórica, recusava a aplicação de lei, considerada inconstitucional e ofensiva à 
Constituição, consagrando o princípio da Supremacia da Constituição sobre o 
ordenamento jurídico do Estado. 

A França e os Estados Unidos, com suas históricas decisões, 
universalizavam os princípios da Separação dos Poderes e da Supremacia da 
Constituição, como vigas mestras e fundamentais do Estado de Direito. A vontade do 
Estado, se submetia à vontade da Constituição, que é a vontade do povo e os atos da 
administração pública e qualquer lesão de direito era submetido ao controle do 
judiciário. 

Em 1807, em França, Napoleão cria a Corte de Contas, com soberania 
declarada, para exercer a fiscalização da administração pública. A Bélgica e a Itália, 
institucionalizaram, respectivamente, suas Cortes de Contas, em 1831 e 1862. 

No Brasil, o interesse pela institucionalização de um Tribunal de Contas, 
é do Império, com o Visconde de Barbacena, em 1826, com o Marquês de Abrantes, em 
1838, com Manoel Branco Alves, em 1843, com Pimenta Bueno, em 1857, com 
Visconde do Uruguai, em 1865, com Silveira Martins, em 1878, com o Visconde de 
Ouro Preto, em 1879 e com João Alfredo, em 1889. 

Coube a Rui Barbosa, paladino das liberdades públicas, a criação do 
Tribunal de Contas, pelo Decreto de 1890, que antecedeu a Constituição de 1891. 

O insigne paraense SERZEDELLO CORREA suportou a hostilidade dos 
que não pretendiam a consagração do Tribunal de Contas, todavia, as Constituições do 
Brasil, de 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, e 1988, todas tem assegurado ao Tribunal de 
Contas sua missão constitucional mesmo as Constituições autocráticas. 

Neste quadro histórico, o Tribunal de Contas tem conquistado a 
credibilidade da sociedade, graças a postura de seus integrantes, que tem contribuído 
eficiente e eficazmente, com suas decisões, em sua missão constitucional inspectiva, 
em busca da observância dos princípios da moralidade e da probidade administrativa. 

A honradez, a dignidade, a credibilidade dos novos dirigentes desta Casa, 
constituem a garantia de que farão no Tribunal de Contas uma administração com 
responsabilidade e elevado espírito público. 

A Conselheira EVA ANDERSEN PINHEIRO, Presidente, o Conselheiro 
JOSÉ MARIA DE AZEVEDO BARBOSA, Vice-Presidente e o Conselheiro ELIAS 
NAIF DAIBES HAMOUCHE, Coordenador, ao assumirem suas respectivas funções 
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como integrantes desta Corte de Contas, tem de seus pares a confiança e da sociedade 
do Pará a expectativa de que realizarão profícua administração em defesa da correta 
aplicação dos recursos públicos. 

Na administração da Conselheira EVA ANDERSEN PINHEIRO, em 
1968, depois de submeter-me a Concurso Público de Provas e Títulos, assumia o cargo 
de Auditor do Tribunal de Contas do Estado do Pará e tenho testemunhado ao longo do 
tempo o desempenho, a competência, o espírito público e o equilíbrio da Conselheira 
EVA ANDERSEN PINHEIRO, ao decidir e ao proferir seus votos exaure os fatos em 
busca da verdade real com a preocupação de compatibilizar a aplicação da lei com a 
realização da Justiça. 

A história do Tribunal de Contas nestes últimos 33 anos tem na 
Conselheira EVA ANDERSEN PINHEIRO, personagem viva, pois ingressou nesta 
Corte de Contas como Auditora, em 1962, e elevada a condição de Conselheira em 
1964, e exerceu a Vice-Presidência desta Casa, em 1967 e 1980, a Presidência de 1968 
a 1970 e de 1981 a 1982, e em todas suas administrações tem realizado profícua 
administração, sempre preocupada com a boa aplicação dos recursos públicos. 

O Conselheiro JOSÉ MARIA DE AZEVEDO BARBOSA, o conheço 
desde 1965, sendo Secretário de Obras da Prefeitura Municipal de Belém, e submetia-
me a concurso público, de provas e ingressava no serviço público municipal, em sua 
Secretaria. Em 1971, o Conselheiro JOSÉ MARIA DE AZEVEDO BARBOSA, 
encontra-me no Tribunal de Contas do Estado do Pará, como Auditor, ao ser investido 
no cargo de Conselheiro desta Corte de Contas. Todas as funções do Tribunal de 
Contas já as exerceu, as de Coordenador, em 1974 e 1975, as de Vice-Presidente em 
1976, as de Presidente em 1977 a 1980, desempenhando suas funções com 
competência, dedicação, eficiência e zelo, preocupado em encontrar a solução mais 
adequada em suas decisões e em seus votos sempre buscando a realização da justiça. 

O Conselheiro ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, o conheço desde 
1964, da Faculdade de Direito, no casarão da Trindade, quando seu aluno da disciplina 
Direito Constitucional. Tendo cursado em 1963, a disciplina Teoria Geral do Estado, 
na Faculdade de Direito, em Fortaleza, com o Professor PAULO BONAVIDES, suas 
lições sobre democracia eram frustradas pelo Movimento Revolucionário, de 1964. O 
Conselheiro ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, jovem Professor e estudioso do 
Direito Constitucional, proferia suas aulas com clareza e profundidade, e me inquietava 
e Sua Excelência sabe disso, o Ato Institucional modificar a Constituição de 1946, e 
por ironia, depois de submeter-me a Concurso Público de Títulos e Provas, passava a 
lecionar a disciplina Direito Constitucional, na Universidade Federal do Pará, com o 
Professor ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, a partir de 1974.  

Concluindo meu Curso de Direito, em 1967, submetia-me, em 1968, a 
Concurso Público de Provas e de Títulos, para o cargo de Auditor do Tribunal de 
Contas do Estado do Pará e tive a honra de ser examinado em Direito Constitucional 
pelo Professor ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, e em 1974, ao submeter-me ao 
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Concurso de Provas e de Títulos para Professor Auxiliar de Ensino, da disciplina 
Direito Constitucional, do Curso de Direito da Universidade Federal do Pará, o 
Professor ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE integrava a Banca Examinadora, e em 
1976, já como Professor Auxiliar de Ensino, submetia-me a Concurso Público de 
Provas e de Títulos para Professor Assistente de Direito Constitucional da 
Universidade Federal do Pará, sendo a Banca Examinadora constituída pelo 
Conselheiro ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE e pela Conselheira EVA 
ANDERSEN PINHEIRO. 

Em toda esta trajetória, tenho constatado que a personalidade do 
Conselheiro ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE é caracterizada pela honradez, pela 
honestidade, pela proficiência e pela dedicação no exercício de todas as funções que 
lhe tem sido confiadas. 

No exercício do Magistério Superior conquistou a estima e admiração de 
seus colegas e alunos e nas funções exercidas no Tribunal de Contas, tem de seus 
pares, o reconhecimento público e suas decisões e votos estão sempre revestidos de 
elevado espírito de justiça. Todas as funções existentes nesta Corte de Contas, as 
exerceu: as de Coordenador, de 1974 a 1977, as de Vice-Presidente, de 1981 a 1982, de 
1987 a 1988, de 1991 a 1992, as de Presidente, de 1971 a 1973, de 1983 a 1984 e de 
1993 a 1995. 

Augusta platéia, a nação brasileira assiste perplexa a ação do Congresso 
Nacional em anistiar Senadores da República e Deputados Federais, por lei, inquinada 
da eiva da inconstitucionalidade e ofensiva aos princípios da moralidade e da 
probidade administrativa e ao princípio da Separação de Poderes, por prejudicar 
decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. 

O povo brasileiro, que aplaudiu o constitucional impeachment imposto a 
um Presidente da República, pelo Congresso Nacional e seu julgamento pelo Supremo 
Tribunal Federal, há de compreender que a lição histórica a ser haurida é o triunfo do 
Estado Democrático de Direito, por ter sido possível a destituição de um Presidente da 
República, de sua elevada função e de submetê-lo ao devido processo legal, perante o 
Supremo Tribunal Federal. 

Agora a Separação dos Poderes que é a amarga essência do Estado de 
Direito, que há de prevalecer sobre os interesses dos integrantes dos Poderes do 
Estado, em respeito a Constituição, que tem no Supremo Tribunal Federal, seu 
guardião e cujas decisões toda a sociedade deve obediência, inclusive o Congresso 
Nacional. 

Neste cenário, o Tribunal de Contas, tem se caracterizado sentinela da 
moralidade e da probidade administrativa, em busca da observância dos princípios da 
legalidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia, na fiscalização da gestão 
orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e contábil. O Tribunal de Contas ao 
fiscalizar a aplicação dos recursos públicos contribui para existência de uma sociedade 
participativa, justa, solidária, igualitária e pluralista.  



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ  

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

 39

Que os dirigentes desta Corte de Contas, no cumprimento de seus 
respectivos mandatos, realizem administração profícua é a esperança e a certeza da 
sociedade paraense. 

Muito obrigado. 

 
ANTONIO ERLINDO BRAGA  

Auditor 
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DISCURSO PROFERIDO PELA CONSELHEIRA EVA ANDERSEN PINHEIRO , COMO 
PRESIDENTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, POR OCASIÃO DE SUA 
POSSE NA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA O BIÊNIO 
1995/1996. 

A importância do compromisso assumido nesta sessão solene leva à reflexão 
sobre a responsabilidade que nos cabe diante da grave crise moral que assola nosso país. 

Na ingente tarefa de converter em realidade a democracia renascida, há que 
ser reimplantada na alma da cidadania brasileira o respeito à coisa pública como base da 
consolidação desse irreversível ideal. 

A democracia, cujo apanágio é a moralidade administrativa, só é viável onde 
os homens públicos são probos e respeitáveis. As instituições públicas não podem ser 
consolidadas onde proliferam a desonestidade, a prevaricação e a corrupção. 

No exercício da atividade político-administrativa, o respeito ao interesse 
público se sobrepõe a qualquer outro, e é justamente esse respeito que valoriza a função 
pública. 

Nos países do chamado primeiro mundo, o homem público que não é 
respeitável no exercício de suas funções é execrado pela crítica da imprensa e da opinião 
pública e, apurada sua responsabilidade, é exemplarmente punido. 

Entre nós, a impunidade daqueles que desrespeitam a moralidade 
administrativa tem sido uma constante, gerando descontentamento e desilusão da 
coletividade que vê, dessa forma, ruir o sustentáculo das próprias instituições nas quais não 
mais confia. 

Mais do que nunca o Tribunal de Contas é conclamado para a tarefa de 
guardião da probidade administrativa. 

Na defesa intransigente da primazia do interesse público é possível retornar o 
padrão de austeridade capaz de devolver a dignidade à função pública, reconquistando a 
confiança da coletividade. 

Somente a austeridade, a eficiência, a transparência e a competência 
nos procedimentos públicos conduzirão a nação ao desenvolvimento social e ao 
progresso, transformando-a no “Estado Democrático de Direito”. 

A partir de uma ação cada vez mais enérgica, porém justa e imparcial, 
o Tribunal de Contas estará contribuindo para restabelecer a moralização do país. 

Para a reconstrução nacional é preciso antes de tudo não esquecer que 
ter espírito público não é virtude: é obrigação de qualquer um que exerça atividade 
inerente ao interesse público. O cultivo dessa consciência pública, deve ser sempre 
a diretriz norteadora nessa saga renovadora. 
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O patrimônio público é instrumento da justiça social, e assim deverá 
ser sempre reconhecido por todos que o administram. Os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade decorrem dessa supremacia dos interesses 
da coletividade. 

A atuação do Tribunal de Contas é protetora da sociedade e do próprio 
Estado, pois assegura a preservação da autoridade do povo sobre o Estado, e a 
supremacia do interesse coletivo, permanente e estável. 

Como órgão destinado a servir ao povo, suas prerrogativas de 
autonomia e independência são expressão inequívoca de que somente ao interesse 
público o Tribunal de Contas deverá subordinar-se. 

Ao verificar a economicidade e a legitimidade das ações 
administrativas, o Tribunal de Contas avalia a eficiência da Administração Pública 
em favor do povo administrado, penetrando nos fins éticos e no próprio mérito do 
ato fiscalizado, cujos padrões deverão atender prioritariamente ao interesse do povo. 

Ao aplicar sanções aos infratores dos princípios constitucionais 
mencionados, estará o Tribunal combatendo a impunidade e buscando a 
transparência nos procedimentos públicos. E o povo participa como parte legítima 
desse processo moralizador, com livre e direto acesso para oferecer denúncias 
capazes de provocar a atuação do órgão fiscalizador. 

Contudo, é preciso divulgar as atividades que, nesse sentido, vem 
sendo desenvolvidas pelo Tribunal de Contas, para que o povo delas tome 
conhecimento, pois muitas críticas que são feitas ao controle externo decorrem do 
desconhecimento sobre as ações encetadas e as dificuldades na exação do dever 
constitucional de zelar pelo bem público. 

Aliás, esse desconhecimento, pelo povo, das atividades desenvolvidas 
pelo Tribunal de Contas, aliado à natural resistência de algumas das autoridades 
fiscalizadas, fomentam a idéia de que o controle externo poderia ser substituído pela 
atuação das auditorias independentes. 

Ainda que insipiente, pode ser sentido o surdo “lobby” das grandes 
empresas de auditoria, nacionais e transnacionais, tentando menosprezar a atuação 
dos Tribunais de Contas para, com óbvio intuito, assumir os trabalhos de controle e 
fiscalização. Tentativa nesse sentido, aliás, foi veemente, pronta e durante 
rechaçada em encontro de Cortes de Contas realizado em Portugal. 

Afinal, a existência de órgão constitucional de controle externo é uma 
realidade na grande maioria das democracias do mundo, e sua extinção, além de um 
retrocesso, representaria uma anacrônica tentativa de debilitar a cidadania. 
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Aprimorar o controle externo é, sem dúvida, uma necessidade 
permanente, que deverá continuamente ser a aspiração máxima dos que desejam 
uma administração eficiente e proba. 

Assumo a Presidência deste Tribunal no momento em que se renovam 
os Governos Federal e Estadual, e grande parte dos representantes do povo no Poder 
Legislativo. Vive o povo brasileiro grande expectativa, ansiando por mudanças 
capazes de conduzi-lo ao desenvolvimento social e ao progresso. 

Essa realidade deve estar presente na mente de tantos quantos detém 
qualquer parcela de responsabilidade na gestão das instituições públicas. Por isso, 
entendo necessária a conscientização de que não pode haver qualquer tipo de 
omissão na missão a desempenhar, seja ela político-administrativa, legislativa ou 
judicante. 

Consciente da responsabilidade que cabe a este Tribunal neste 
momento especial da vida brasileira, considero como a meta mais importante da 
gestão que hoje inicio, agilizar o controle externo, buscando aperfeiçoar o trabalho 
que já vem sendo realizado com vistas à eficiência e a eficácia de nossas decisões. 

Visando esse controle com excelência, vou continuar perseguindo a 
modernização eficiente, lutando contra o excesso de burocracia que entrava o 
controle. 

A informatização do Tribunal e sua permanente atualização será meta 
paralela de igual importância, pois seu auxílio na realização dos objetivos do 
controle externo já está fartamente evidenciado. 

É também propósito meu, privilegiar a fiscalização “in loco”, inclusive 
de contratos e convênios, com base em inspeções rotineiras. O contato direto com o 
ente fiscalizado permite detectar mais rapidamente falhas formais ou 
irregularidades, onde houver, aplicando as sanções cabíveis. Possibilita, ainda, 
exercer ação pedagógica a que sempre se propôs este Tribunal, orientando e 
advertindo, antes de punir. 

Para alcançar os objetivos colimados é indispensável aprimorar o grau 
de competência dos servidores deste Tribunal, real alicerce das atividades de 
controle externo. Por isso mesmo darei especial atenção ao programa de valorização 
e capacitação de recursos humanos, proporcionando cursos e treinamento em todas 
as áreas de conhecimento afetas à atividade-fim deste órgão, possibilitando o 
aperfeiçoamento dos serviços executados, principalmente com vistas à implantação 
definitiva da auditoria operacional e da fiscalização da receita pública e seu 
ingresso. 

Manterei, como de praxe, perfeito entrosamento com os Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, e com todos os jurisdicionados deste Tribunal 
para que, em convívio harmonioso, sejam encontradas soluções para problemas 
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comuns, perseguindo o aperfeiçoamento de nossa ação fiscalizadora e da própria 
administração estadual. 

Deverei, ainda, empenhar-me na interação dos controles externos e 
interno. Muito embora criado e regulamentado na Constituição de 1988, o controle 
interno permanece ainda insipiente e falho, não alcançando os objetivos que lhe 
foram colimados. 

O controle externo continua executando atribuições inerentes ao 
controle interno, para viabilizar suas próprias ações. E esse acúmulo de serviços tem 
impedido que este Tribunal realize a avaliação custo-benefício própria do “controle 
de mérito”. 

Outro objetivo que pretendo alcançar é a implantação de um banco de 
dados de custos e preços de obras e serviços, para constante pesquisa de parâmetro 
aplicáveis às obras e serviços do Estado. 

Não tenho muito que me preocupar com a parte administrativa. A 
minha gestão, para ser profícua, basta pautar-se pelo que já está feito e organizado 
pelo Presidente que me antecedeu. A fecunda administração do Conselheiro Elias 
Naif foi tão completa que há necessidade de alta criatividade para propor novas 
medidas. Desejo apenas consolidar o que foi implantado e seguir a programação já 
planejada quanto a ampliação do nosso espaço físico através da construção do novo 
anexo. 

Também não preciso me preocupar com novos instrumentos legais e 
regulamentares para nortear os trabalhos. A lúcida iniciativa do Conselheiro Elias 
Naif já dotou este Tribunal de todo o instrumental necessário. O Regimento 
atualizado com a nova Lei Orgânica, fruto do trabalho incansável do Conselheiro 
Manoel Ayres; o Regulamento dos Serviços Auxiliares; o Plano de Cargos e 
Salários; o Regulamento de Promoções e o de Avaliação do Estágio Probatório, etc. 
Resta aplicar o que se encontra em vigor, aperfeiçoando, se necessário. 

A gestão do Conselheiro Elias Naif foi realmente de um dinamismo 
incomparável e dificilmente igualável, pela que presto ao ilustre colega reverenciosa 
homenagem. Espero dar continuidade ao profícuo trabalho e cumprir todas as metas 
que me proponho a executar. 

Tenho a certeza de que contarei com a habitual colaboração dos meus 
pares, especialmente dos ilustres colegas que dividem comigo as responsabilidades 
administrativas no biênio 95/96. Será um trabalho plural e coletivo, em que os 
esforços se somarão independentemente das opiniões divergentes que valorizam os 
debates e aprimoram as decisões. Afinal, o Tribunal somos nós! 

Conto com o apoio de todos os servidores deste Tribunal, que reputo os 
artífices anônimos da excelência do controle, responsáveis que são pela execução de 
todas as metas planejadas. 
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Coloco a serviço do Tribunal toda a experiência adquirida ao longo de 
mais de 30 anos de trabalho prestado exclusivamente a esta Corte. A excelência do 
controle será o escopo principal da minha gestão. 

Ao encerrar este pronunciamento, agradeço em meu nome e no dos 
colegas que comigo hoje estão sendo empossados, as palavras de apreço e 
consideração do ilustre Conselheiro Substituto Dr. Erlindo Braga e da digna 
Procuradora Dra. Iracema Teixeira Braga. As manifestações com que nos saudaram 
servirão de estímulo ao nosso desempenho, e aumentarão nossa responsabilidade em 
corresponder às expectativas gerais. 

Sejam minhas últimas palavras mensagem de fé, esperança e confiança 
nos destinos de nossa pátria. Não há crise sem solução. A realidade em que vivemos 
depende das nossas ações e estas dependem da nossa consciência. 

Quando sonhamos sozinho, é apenas um sonho; quando sonhamos juntos, é 
realidade. 

Muito obrigado. 

 
Belém, 31 de janeiro de 1995. 
 
 
Consª. EVA ANDERSEN PINHEIRO  


