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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

ATA DA 25ª SESSÃO SOLENE 
REALIZADA PELO TRIBUNAL  DE 
CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

 

Às dezoito horas (18:00) do primeiro dia (1º) do mês de julho do ano 

de mil novecentos e noventa e cinco (1998), sob a Presidência do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES, presentes os 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros: SEBASTIÃO SANTOS DE SANTANA 

(Vice-Presidente), EVA ANDERSEN PINHEIRO, ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, 

LAURO DE BELÉM SABBÁ (Coordenador) e LUCIVAL DE BARROS BARBALHO, 

também presentes o Doutor: EDILSON OLIVEIRA E SILVA - Auditor; e os seguintes 

representantes do Ministério Público junto a este Tribunal: JOSÉ OCTÁVIO DIAS 

MESCOUTO (Procurador-Chefe), ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, 

MARIA HELENA BORGES LOUREIRO e PEDRO ROSÁRIO CRISPINO - 

Procuradores e ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES - Subprocuradora. 

Estiveram presentes, ainda, à Sessão, as mais altas autoridades civis e militares, 

dentre elas: o Governador do Estado - Doutor ALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA 

GABRIEL; Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Pará - Deputado LUIZ 

OTÁVIO OLIVEIRA CAMPOS; Presidente do Tribunal de Justiça do Estado - 

Desembargador ROMÃO AMOÊDO NETTO; Procurador Geral de Justiça - Dr. 

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR; Conselheiros aposentados desta 

Corte: CLÓVIS SILVA DE MORAES REGO (ex-Governador do Estado), MANUEL 

AYRES e JOSÉ MARIA DE AZEVEDO BARBOSA; Tenente-Coronel ALACID DA 

SILVA NUNES (ex-Governador do Estado); Vice-Prefeita de Belém ANA JÚLIA 

CAREPA, representando o Prefeito EDMILSON BRITO RODRIGUES; Segundo 

Tenente VALDENÍCIO FERNANDES DE ARAÚJO, representando, neste Ato, o 
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Comandante do 4º Distrito Naval - Vice-Almirante JOSÉ ALFREDO LOURENÇO 

DOS SANTOS; Major Brigadeiro do Ar MARCUS VINÍCIUS PINTO COSTA - 

Comandante do 1º COMAR; Chefe de Gabinete da Procuradoria Regional da 

República no Estado Dr. DÊNIS JOSÉ DE MATOS ATHAYDE, representando, neste 

Ato, o Procurador-Chefe Dr. PAULO RÚBIO DE SOUZA MEIRA; Procurador Geral 

do Estado - Dr. JOÃO DE MIRANDA LEÃO FILHO; Dr. LUIZ ALBANO MENDONÇA 

DE LIMA, representando neste Ato, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 

8ª Região - Juiz Togado HAROLDO DA GAMA ALVES; Presidente da Ordem dos 

Advogados do Brasil-Seção Pará - Dra. MARIA AVELINA IMBIRIBA HESKETH; 

Superintendente da CONAB - Dr. ALEXANDRE YAMANOUTH; Secretário de Estado 

da Fazenda - Dr. PAULO DE TARSO RAMOS RIBEIRO; Secretário-Adjunto de 

Estado de Saúde Pública, Dr. ELIZEU PAES MARQUES, representando, neste Ato, 

o Dr. VÍTOR MANUEL JESUS MATEUS; Secretário de Estado de Agricultura - Dr. 

IRVAL DE MENEZES LOBATO; Secretário de Estado de Segurança Pública - Dr. 

PAULO CELSO PINHEIRO SETTE CÂMARA; Secretário de Estado da Cultura Dr. 

PAULO ROBERTO CHAVES FERNANDES; Secretária de Estado de indústria, 

Comércio e Mineração - Drª. MARIANA MARCELIANO HALLBERG; Secretário de 

Estado de Transportes - Dr. AMARO BARRETO DA ROCHA KLAUTAU; Deputados 

Estaduais: ADENAUER MARINHO DE OLIVEIRA GÓES e HAROLDO HERÁCLITO 

TAVARES DA SILVA; Prefeito Municipal de Ananindeua MANOEL PIONEIRO; 

Cônsul Honorário do Chile - Dr. LUTFALLA BITAR; Consultor Geral do Estado - Dr. 

OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE; Presidente do Tribunal de Contas do Estado 

do Acre - Conselheiro VALMIR GOMES RIBEIRO; Diretor-Geral do Instituto do 

Desenvolvimento Econômico e Social do Pará-IDESP - Dr. AFONSO BRITO 

CHERMONT; Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado - Dr. PAULO ELCÍDIO 

CHAVES NOGUEIRA; Diretora-Presidente da CEASA - Drª. TELMA MARTINS; 

Presidente do Banco do Estado do Pará - Dr. MÁRIO RAMOS RIBEIRO; Diretor-

Presidente da LOTERPA - Dr. JOSÉ MARLINDO DA COSTA; Presidente da 

Federação das Indústrias do Pará-FIEPA - Dr. DANIEL REMOR; Presidente da 

Câmara de Comércio e Indústria Brasileira Venezuelana Norte e Nordeste - Dr. 

JOSÉ DO EGITO VIEIRA SOARES FILHO; Procurador Geral da Defensoria Pública - 

Dr. ÍTALO DE ALMEIDA MÁCOLA JÚNIOR; Procuradora-Chefe do Ministério Público 

junto ao Tribunal de Contas dos Municípios -  Dra. ELIZABETH MASSOUD SALAME 
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DA SILVA; Presidente Estadual do PSDB - FERNANDO FLEXA RIBEIRO; e outras 

autoridades federais, estaduais e municipais que estiveram presentes ou se fizeram 

representar; 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 

integrante deste Colegiado - Doutor FERNANDO COUTINHO JORGE, nomeado 

pelo Decreto Governamental datado de 30 de abril e publicado no Diário Oficial do 

Estado de 04 de maio do ano em curso, nos termos dos artigos 135, inciso XIII e 307 

da Constituição Estadual. Com os Conselheiros já ocupando suas bancadas, 

inclusive, o Presidente ao centro da mesa que preside a Sessão, dando início ao 

Programa de Posse, o Mestre de Cerimônias - Dr. ALDO CÉSAR CAVALCANTE 

GUIMARÃES, convidou, para compor a mesa oficial, os Excelentíssimos Senhores: 

Governador do Estado - Doutor ALMIR GABRIEL, Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado  - Deputado LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA CAMPOS, Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado - Desembargador ROMÃO AMOÊDO NETTO e o 

Procurador Geral de Justiça do Estado  - Doutor MANOEL SANTINO NASCIMENTO 

JÚNIOR. (Pausa). Encerrada a apresentação, conforme designação da Presidência, 

o Mestre de Cerimônias convidou os Excelentíssimos Senhores Conselheiros ELIAS 

NAIF DAIBES HAMOUCHE e LAURO DE BELÉM SABBÁ, para que fizessem 

ingressar, no Plenário Conselheiro EMÍLIO MARTINS, o Doutor FERNANDO 

COUTINHO JORGE. (Pausa). Após a entrada de Sua Excelência, foi anunciada a 

palavra com o Excelentíssimo Senhor Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA 

CHAVES. Sua Excelência, após registrar a presença das autoridades e convidá-las 

para se considerar participantes da mesa oficial, declarou aberta a Sessão Solene, 

dando boas-vindas ao Doutor FERNANDO COUTINHO JORGE, cujo 

pronunciamento faz parte integrante desta Ata (DOCUMENTO Nº. 01). (Pausa). 

Após, o Mestre de Cerimônias convidou a todos para, de pé, ouvirem o Hino do 

Pará, executado sob a coordenação de Christian Karlo Quintela de Souza e 

Leonilson Guilherme Lima. (Pausa). Prosseguindo, o Mestre de Cerimônias solicitou 

a todos para, de pé, ouvirem o Compromisso de Posse do Doutor FERNANDO 

COUTINHO JORGE, no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. 

Atendendo ao convite, o Doutor FERNANDO COUTINHO JORGE leu, na íntegra, o 

seu “Compromisso de Posse” para conhecimento dos presentes, cujo teor vai a 
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seguir transcrito: PROMETO DESEMPENHAR BEM E FIELMENTE OS DEVERES 

DO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

PARÁ, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DA 

REPÚBLICA E DO ESTADO. Feita a leitura, Sua Excelência, o Conselheiro 

Presidente, tendo em vista as atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica 

e pelo Regimento Interno deste Tribunal, declarou investido no cargo de Conselheiro 

do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ o Doutor FERNANDO 

COUTINHO JORGE, oportunidade em que Sua Excelência foi amplamente 

aplaudido por todos os presentes. Neste momento o Mestre de Cerimônias convidou 

o Senhor Secretário para que procedesse a leitura do “Termo de Posse” do 

Conselheiro nomeado para a respectiva assinatura. (Pausa). Após a leitura, foi o 

mesmo firmado pelo Presidente e pelo empossado. A seguir, a Presidência convidou 

a esposa do recém-empossado, Doutora ROSEMARY FELIPPE JORGE, a fim de 

fazer a entrega da beca de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado a seu 

esposo, ao tempo em que o auxiliou a vestir o referido traje. (Pausa). Assim, Sua 

Excelência foi amplamente aplaudido por todos os presentes. Conforme dispõe o 

Regimento desta Corte, o Mestre de Cerimônias anunciou o pronunciamento do 

Procurador-Chefe do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas - Doutor JOSÉ 

OCTÁVIO DIAS MESCOUTO, para saudar o novo Conselheiro em nome daquele 

Órgão, que ficou fazendo parte integrante desta Ata (DOCUMENTO Nº 02). 

Concluído o mesmo, Sua Excelência foi amplamente aplaudido pelos presentes. 

(Pausa). Em seguida, o Mestre de Cerimônias concedeu a palavra ao Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro LUCIVAL DE BARROS BARBALHO para fazer a oração de 

saudação ao novo Conselheiro, em nome do Plenário, na forma do disposto na 

parágrafo único do artigo 30 do Regimento Interno deste Tribunal. Após, Sua 

Excelência com a palavra, procedeu ao seu discurso que fica, ao final, fazendo parte 

desta Ata (DOCUMENTO Nº 03), oportunidade em que Sua Excelência foi 

amplamente aplaudido por todos os presentes. Seqüencialmente, o Mestre de 

Cerimônias anunciou o discurso do Excelentíssimo Senhor Conselheiro recém-

empossado que, após saudar todos os presentes, manifestou o seu pronunciamento, 

para conhecimento de todos, ficando o mesmo, ao final, complementando esta Ata 

(DOCUMENTO Nº 04), momento em que foi amplamente aplaudido por todos. Após, 

o Conselheiro-Presidente agradeceu a especial deferência das autoridades, dos 
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Senhores Membros do Ministério Público, dos dignos Auditores e de todos os 

servidores e demais pessoas que vieram prestigiar o Tribunal de Contas nesta 

Solenidade de Posse de seu novo integrante. Finalizando, a Presidência convidou a 

todos para, de pé, ouvirem o Hino Nacional (Pausa). Nada mais havendo a tratar, 

Sua Excelência o Conselheiro Presidente declarou encerrada a presente Sessão às 

20:20 (vinte horas e vinte minutos), e mandou que eu, PRIMÊNIA SUELENA NUNES 

CHAMA, Secretária em exercício, providenciasse a confecção da presente Ata, que 

comporá os Anais desta Corte, juntamente com os originais de todos os discursos 

proferidos nesta Sessão, cujas folhas estão devidamente rubricadas pelos 

respectivos oradores.  

Belém, 1º de julho de 1998. 

 

 

WALMIR PANTOJA CLEMENTE 

Assessor Técnico de Plenário em exercício 

 

Aprovada em Sessão Ordinária de 11 de agosto de 1998. 

 

 

 

PRIMÊNIA SUELENA NUNES CHAMA 

Secretária em exercício 

 

VISTO: 

 

 

NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES 

                    Presidente 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

DOCUMENTOS ANEXOS À ATA DA 25ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 01º 

DE JULHO DE 1998, VISANDO DAR POSSE AO DR. FERNANDO COUTINHO 

JORGE COMO CONSELHEIRO DO TCE 

 

 

DOCUMENTO 01 - Saudação do Exmº. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES; 

 

 

DOCUMENTO 02 -  Saudação do Exmº. Sr. Procurador Chefe do Ministério 

Público junto ao TCE/PA, Doutor JOSÉ OCTÁVIO DIAS MESCOUTO;  

 

 

DOCUMENTO 03 -  Pronunciamento do LUCIVAL DE BARROS BARBALHO, 

em nome do Plenário do TCE/PA; e 

 

 

DOCUMENTO 04 -  Discurso do Exmº Sr. Conselheiro FERNANDO 

COUTINHO JORGE. 

 

Em Sessão Solene de 1º de julho de 1998. 

 

PRIMÊNIA SUELENA NUNES CHAMA 

             Secretária em exercício 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

DOCUMENTO Nº 01 

Discurso do Exmo. Sr. Consº. NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES, por ocasião da 

Sessão Solene de Posse do Exmo. Sr. Conselheiro FERNANDO COUTINHO 

JORGE, como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, realizada no dia 

01/07/98. 

Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. ALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA 

GABRIEL, 

Exmo. Sr. Deputado LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA CAMPOS, Presidente da 

Assembléia Legislativa do Estado, 

Exmo. Sr. Desembargador ROMÃO AMOÊDO NETTO, Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado, 

Exmo. Sr. Dr. MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR, Procurador 

Geral de Justiça do Estado, 

Exmo. Sr. Dr. JOSÉ OCTÁVIO DIAS MESCOUTO, Procurador-Chefe 

do Ministério Público junto a este Tribunal, 

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, 

Conselheiro WALMIR RIBEIRO, 

Exmo. Sr. Major Brigadeiro do Ar, MARCUS VINÍCIUS PINTO COSTA, 

Comandante do 1º COMAR, 

Exma. Sra. Vice-Prefeita ANA JÚLIA CAREPA, representando, neste 

Ato, o Prefeito de Belém, 

Exmo. Sr. 2º Ten. VALDENÍCIO FERNANDES DE ARAÚJO que, neste 

Ato, representa Sua Excelência o Vice-Almirante JOSÉ ALFREDO LOURENÇO DOS 

SANTOS, Comandante do 4º Distrito Naval, 

Exma. Sra. Dra. MARIA AVELINA IMBIRIBA HESKETH, Presidente da 

Ordem dos Advogados do Brasil-Seção Pará, 
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Exma. Sra. Dra. ELIZABETH MASSOUD SALAME, Procuradora-Chefe 

do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, 

Ex-Governador ALACID DA SILVA NUNES, 

Exmº. Sr. Ex-Governador e Consº. CLÓVIS SILVA DE MORAES REGO, 

Deputados Federais, Deputados Estaduais, Prefeitos, Vereadores, 

Secretários de Estado, Secretários Municipais, Desembargadores, Juízes, Senhores 

Procuradores do Ministério Público junto a este Tribunal, 

Exmº. Sr. Dr. ANTONIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, 

Presidente da Associação Nacional dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de 

Contas, 

Demais autoridades aqui presentes ou representadas,  

Minha Senhoras e  Meus Senhores, 

 

Tenho a honra de declarar aberta a Sessão Solene, que tem por 

objetivo empossar, no cargo de Conselheiro desta Casa, o Doutor FERNANDO 

COUTINHO JORGE. Quero, neste momento, lembrar que Sua Excelência chega a este 

Tribunal em decorrência da vaga pela aposentadoria compulsória, de outro eminente 

homem público do Estado, de tanta tradição e dignidade em todos os cargos que 

ocupou, como também ao longo de sua trajetória nesta Casa, quando tive, inclusive, a 

honra de tê-lo como meu Vice-Presidente, que é o Eminente Conselheiro JOSÉ MARIA 

DE AZEVEDO BARBOSA, a quem, nesta hora, também rendo as minhas homenagens. 

É, para mim, motivo de muita satisfação, na qualidade de Presidente, 

receber nesta Casa, como Conselheiro, o Doutor FERNANDO COUTINHO JORGE, que 

tem larga folha de serviços prestados quer na administração pública, quer como 

parlamentar, Ministro de Estado, Prefeito de Belém e Secretário de Estado.  

Posteriormente, falará, em nome desta Corte, o Conselheiro Lucival 

Barbalho, portanto, não me anteciparei a Sua Excelência, mas quero, neste momento, 

expressar ao Conselheiro Coutinho Jorge que, para mim, é motivo de muita honra e 

alegria receber Sua Excelência e que seja bem-vindo a esta Corte, fazendo votos de que 

nela seja muito feliz! 

Belém, 1º de julho de 1998. 

 

NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES 

                 Presidente 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

DOCUMENTO Nº 02 

Discurso proferido pelo Exmo. Sr. Procurador-Chefe do Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas do Estado - Doutor JOSÉ OCTÁVIO DIAS MESCOUTO, por 

ocasião da Sessão Solene de Posse do Exmo. Sr. Conselheiro FERNANDO 

COUTINHO JORGE, como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, realizada 

no dia 1º de agosto de 1998: 

 

Como representante de nosso modesto Ministério Público Especial 

junto a esta Corte de Contas Estadual, é com muita alegria que iremos saudar e dar 

as boas vindas ao novo Conselheiro, Exmo. Sr. Dr. Fernando Coutinho Jorge. Nossa 

satisfação tem uma grande parcela de gratidão, posto que, quando Senador da 

República, cargo que vinha exercendo desde 1991, o nosso homenageado nos 

recebeu, a mim e vários outros colegas de todo o Brasil, em seu Gabinete em 

Brasília, com a cortesia que lhe é peculiar e, mais que isso, acatando nossas razões, 

foi um dos votos a favor de se manter na Constituição Federal de 1988, o até então 

muito discutido artigo 130 dessa mesma Carta Magna, que reconheceu 

definitivamente nosso órgão como um Ministério Público Especial, com atuação 

restrita aos Tribunais de Contas. Isto ocorreu por volta de 1993/94, quando o 

Congresso Nacional realizava a votação das Emendas Constitucionais, que 

alterariam a Carta originária. E a pressão foi grande, em sentido contrário. Foi assim 

o então Senador Coutinho Jorge, uma das vozes que defendeu no Congresso 

Nacional, o reconhecimento de um fato, que desde 1892, portanto há 106 anos hoje, 

já existia quando se criou o Tribunal de Contas da União. Naquela época , inclusive, 

o representante do Ministério Público junto ao TCU, nas deliberações do Plenário, 

tinha direito a voto. 
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A par disso, o nosso reconhecimento como cidadão paraense e 

brasileiro, dos relevantes serviços prestados pelo homenageado, ao seu Estado e à 

sua Pátria, sobretudo nas áreas do Executivo e do Legislativo. 

Tenho certeza que o nosso ilustre Conselheiro Lucival Barbalho, que 

saudará o homenageado em nome desta Corte de Contas, detalhará melhor as 

grandes contribuições dadas pelo mesmo, ao seu Estado e a seu País. E, 

precisamente para fugir um pouco da rotina e da repetição de dados biográficos de 

nosso novo Conselheiro, tão conhecidos quanto avaliados por todos, prefiro uma 

reflexão genérica, que um momento festivo, mas também de grande 

responsabilidade, que será a sua atuação no Plenário desta Casa, passa a merecer 

de todos nós, parcelas da sociedade brasileira e, sobretudo, de nosso Estado. 

A partir de agora,  Conselheiro Fernando Coutinho Jorge, V. Exa. 

passa a integrar um novo Colegiado que, entre suas diversas atribuições, tem uma 

específica na Constituição Federal, de JULGAR as contas dos administradores e 

demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e 

indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder 

Público ( art. 71, inciso II da Constituição Federal e artigo 116, inciso II da 

Constituição do Estado ). Sempre entendemos que pode ser muito bom ser 

importante, mas é mais importante ser bom. Não apenas nas coisas do coração, 

mas no que se faz, no que se realiza em benefício do próximo, da sociedade, de seu 

Estado e de seu País. Julgar será assim, uma nova faceta na brilhante trajetória 

pública de V. Exa., que como vimos, já emprestou o brilho de sua inteligência ao 

Executivo e ao Legislativo e, a partir de hoje, como Juiz, sem ser integrante do Poder 

Judiciário, mas tendo esta função judicante no que se refere às contas dos 

administradores, completa, por assim dizer, o ciclo dos três Poderes da República. 

Segundo Ernest Renan, em sua obra “Discursos e Conferências” o que constitui uma 

grande Nação, não é nem falar a mesma língua, nem pertencer ao mesmo grupo 

etnográfico e sim possuir em comum, grandes coisas no passado e a vontade de 

realizar outras no futuro. V. Exa. nos dá o exemplo vivo daquelas palavras. 

Nesta Corte de Contas, no cotidiano do dia a dia, V. Exa. formará um 

melhor juízo daquilo que já conhece pelas experiências já vividas: normalmente 

ninguém gosta de ver suas contas detalhadas, esmiuçadas e sobretudo contestadas, 

embora o bom e correto administrador não tem porque temer o exame do Tribunal 
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de Contas. Sabemos também que ninguém consegue contentar a todos por todo o 

tempo. Quando muito, contenta-se a poucos por todo o tempo e a outros por algum 

tempo. Por outro lado, sabe-se que as decisões dos Tribunais de Contas, podem ser 

obstaculizadas, em última análise, por decisões judiciais, caso do mandado de 

segurança ou do embargo à execução. 

Mais recentemente, no âmbito das aposentadorias, pensões e 

reformas, surgiu a polêmica sobre a eficácia das decisões das Cortes de Contas e o 

cumprimento destas decisões pela Administração. O assunto é polêmico, mas não 

de modo a inviabilizar o objetivo sempre maior das leis: o homem que é a célula 

mater da sociedade e o fim principal de todo Governo. Todos nós sabemos, que 

processo subentende julgamento final. Por seu turno, julgamento compreende 

conhecimento e interpretação de leis ou atos normativos. E interpretação de 

assuntos legais, traz como conseqüência, divergência de opiniões. Do leigo aos 

Ministros do STF. Não se pode assim pretender que assuntos dessa natureza, nas 

vezes em que ocorre, como exceção à regra geral, em que a Administração não 

concorda por exemplo, com os proventos de aposentadoria de determinado servidor, 

seja para maior ou para menor, não gerem uma certa dúvida. Se de um lado o 

Tribunal de Contas exerce a sua atribuição constitucional de apreciar a legalidade do 

ato, para fins de registro, e se por outro lado a Administração em geral, e não 

apenas o Executivo, pode, não concordando com os proventos de aposentadoria 

fixados por esta Corte, descumprir tal decisão, cabe a primeira pergunta: Até onde 

vai e o que significa realmente o exame da legalidade de um processo de 

aposentadoria? Apenas dizer se o aposentado faz jus a aposentadoria, nos termos 

preconizados pela Constituição do Estado em seu artigo 33, com seus incisos, letras 

e parágrafos? Nos parece, data vênia, que o exame da legalidade não é apenas 

isso, mas envolve, uma série de investigações, que cabe a esta Corte de Contas, 

como vem acontecendo ao longo dos anos, observar, realizar e enfim opinar. E 

dentre tais investigações, evidentemente que os proventos do interessado é uma das 

facetas principais. Então o exame da legalidade, determinado pela Constituição, 

confere ao Tribunal de Contas inclusive, a missão de fixar os proventos de uma 

aposentadoria. Se, em contrapartida, permite-se a Administração não concordar com 

os proventos fixados pelo Tribunal, em pedido de diligência, instala-se a divergência, 

perfeitamente aceitável, até porque, como vimos, no que concerne a interpretação 
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de leis ou atos normativos, pode até parecer contraditório, a divergência é quase 

normal. Surge então a segunda pergunta: E neste caso, em que a Administração não 

concorda com a diligência requerida pelo Tribunal de Contas quanto aos proventos 

do interessado, como fica o registro e a própria aposentadoria do interessado? 

Embora já tenha uma opinião formada sobre o assunto, decorrente de estudo 

detalhado do assunto por dever ético me restrinjo a mostrar a saída constitucional: o 

Tribunal de Contas pode sustar o registro daquela aposentadoria, porém deve 

encaminhar o assunto a Assembléia Legislativa do Estado (artigo 116, inciso X, da 

Constituição do Estado do Pará). 

Se, sustado o ato de registro por esta Corte de Contas e 

encaminhado o assunto a Assembléia Legislativa, que tem o papel constitucional de 

realizar o controle externo, quanto a LEGALIDADE dos atos da administração, 

porém com o auxílio do Tribunal de Contas, deve-se esperar o pronunciamento do 

Poder Legislativo sobre o assunto? Ou a Administração, ainda que sem o registro 

nesta Corte de Contas, pode considerar o processo de aposentadoria, no caso, 

perfeito e acabado? Deixo as respostas para a reflexão e entendimento de cada 

pessoa, interessada no assunto e que me ouve, na certeza de uma verdade: o que 

não se pode é prejudicar o interessado, que é o beneficiário maior da Constituição e 

das leis. Tanto esta Corte de Contas, como a Administração, representada pelo 

Executivo, Legislativo ou Judiciário e até mesmo os demais órgãos independentes, 

tenho certeza, querem o bem comum, e têm como meta prioritária o homem. 

Prevalecendo o bom senso, como sempre tem ocorrido, o assunto será solucionado 

a contento das partes envolvidas. 

 

Acredito que um homem só envelhece quando deixa de sonhar e 

passa a se lastimar. Como Martin Luther King, como todos os homens de boa 

vontade, eu também tenho meus sonhos, não utópicos, mas esperanças convictas 

de um Brasil e um Pará, cada vez melhores. Nossos atuais governantes, podem, 

devem, e estão realizando, sem qualquer dúvida, muito boa administração. Como 

dissemos antes: o que não se conseguirá nunca é contentar a todos. Devemos 

compreender que um Governo não significa apenas o Chefe do Poder Executivo, 

mas os vários escalões de seus auxiliares, inclui ainda os demais poderes 

constituídos os demais órgãos autônomos e, destaque-se, a própria sociedade, que 
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não é apenas a meta de um governo, mas sua principal parceira. Cabe a ela sim, 

fiscalizar os atos de seus governantes, mas, paralelamente, fazer a sua parte, 

cumprindo as leis e denunciando aqueles que não a cumprem. Lembrando Kennedy, 

em geral, sempre se pergunta o que o Governo está fazendo ou pode fazer pelo 

povo. Nunca o contrário. É e sempre foi muito fácil criticar Governos ou 

Administrações. Difícil tem sido cumprirmos a nossa parte. 

 

Que minhas últimas palavras sejam de otimismo, sonhando e 

esperando que o nosso Brasil saia, pouco a pouco, mas triunfal e definitivamente da 

semi hibernação em que esteve por algum tempo em seu berço verdadeiramente 

esplendido, em direção ao progresso e ao respeito das demais Nações. Com um 

povo, que apesar das dificuldades, vive sempre alegre, vamos chegar lá, para dias 

cada vez melhores. Que a união pelo Pará, se não concretizada em termos de 

alianças políticas, aconteça, no que é mais importante: nos interesses, nos projetos, 

na defesa de nosso Estado e de nossa gente. Essa é a união que almejamos. 

Sempre que o assunto for a defesa dos interesses do Estado do Pará, que essa 

União seja a bússola e a meta principal de nossos políticos. Seja no Congresso 

Nacional, seja na nossa Assembléia Legislativa. A existência de vários partidos 

políticos em um país, é, não só a necessidade do contraditório, como prova 

inconteste do regime democrático posto que, os problemas são devidamente 

debatidos e a liberdade deixa de ser um mito. Daí porque entendemos as palavras 

de Dwight Morrow, em sua “Falando em Campanha”, que assim se expressa: 

“Quando um Partido Político se atribui o mérito da chuva, não é de admirar-se que 

os seus adversários o considerem responsável pela seca”. Façamos como as 

cidades-estados da Grécia antiga (Esparta, Atenas, Tebas e Corinto): sempre que 

houver um inimigo comum, e este será quem atentar contra os interesses do Pará e 

de sua gente, estaremos unidos, embora os partidos mantenham suas ideologias e 

sua independência. Ao contrário de Maquiavel, em seu “Pensamento Vivo”, creio que 

todos os Homens nascem Bons. O que não se deve permitir, nem oferecer ocasião, 

é que eles demonstrem a sua natureza má.  
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Ao nosso ilustríssimo Conselheiro, recém empossado, FERNANDO 

COUTINHO JORGE, os votos de BOAS VINDAS de nosso Ministério Público que 

atua junto a esta Corte de Contas e, acreditando que os ventos e as ondas estão 

sempre ao lado do bom timoneiro, como ele o tem sido em sua trajetória pública com 

as bênçãos de DEUS faça, de seus Pareceres, Relatórios e Votos que serão 

proferidos nesta Casa, a continuação de todo o seu sucesso anterior. 

 

Muito obrigado a todos! 

 

Belém, 1º de julho de 1998. 

 

 

JOSÉ OCTÁVIO DIAS MESCOUTO 

    Procurador-Chefe do MP/TCE 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

DOCUMENTO Nº 03 

Discurso do Exmº. Sr. Consº. LUCIVAL DE BARROS BARBALHO, proferido em 

Sessão Solene realizada em 01/07/98, no Plenário deste Tribunal por ocasião da 

posse do Exmº Sr. FERNANDO COUTINHO JORGE, como Conselheiro desta Corte: 

 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro NELSON LUIZ TEIXEIRA 

CHAVES, Presidente desta Casa e desta Cerimônia, 

Excelentíssimo Senhor Doutor ALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA 

GABRIEL, Governador Constitucional do Estado, 

Excelentíssimo Senhor Deputado LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA 

CAMPOS, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, 

Excelentíssimo Senhor Desembargador ROMÃO AMOÊDO NETTO, 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 

Excelentíssimo Senhor Procurador MANOEL SANTINO 

NASCIMENTO JÚNIOR, Procurador Geral de Justiça do Estado, 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros, Procuradores e Auditores. 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Não teria condições de buscar, nas autoridades aqui presentes, os 

seus nomes e o que exercem,  neste Estado, mas, sintam-se nominados, com a 

mulher-autoridade, Vice-Prefeita de nosso Município Ana Júlia Carepa, aqui 

presente.  

Hoje, talvez, não seja o Lucival Barbalho acostumado a ser ouvido, 

posto que uma gripe pertinaz me tomou de assalto e, com a saída devagarinho 

dessa gripe, a velhice me agarrou, fazendo voltar uma velha artrite. A gripe me 

deixou com dificuldade até mesmo de falar. Mas se não conseguir dizer o que quero, 
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o coração, com certeza, falará mais alto e se expressará de maneira que todos 

entendam.  

Toda vez que se dá uma vaga no Plenário do Tribunal de Contas, 

uma velha discussão volta à tona. Uns dizem: para o Tribunal de Contas deveria ir 

um técnico, porque ele saberia melhor que qualquer um outro, levantar os problemas 

normais dos diversos processos de contas. Uma outra ala diz que não. O técnico é 

muito frio; e aquela velha história de que “todos  são iguais perante a lei”, é coisa de 

juiz. Não queiram comparar a prestação de contas de um município rico, onde o 

gestor com curso superior, podendo pagar para os seus secretários um ordenado 

acima do normal no Estado e todos eles com nível acadêmico, equivalente a função 

que vai exercer, com a de um Prefeito interiorano em Santana do Araguaia, ou em 

Santa Maria das Barreiras, com um Prefeito saído da terra e os seus secretários 

também originados da mesma terra. E num julgamento em que se encontra o 

mesmo erro, a mesma punição a ser aplicada, isto, dizem os políticos: deve ser um 

político. Este é que deve assomar à tribuna vaga no Tribunal de Contas. E aquele 

outro que não é político, mas também não é um técnico. Espera aí. Não é bem 

assim! Tem muita gente culta aí fora, que não é técnico, nem político e tem 

capacidade de assumir tal cargo.  

O legislador foi sábio, quando inseriu o artigo 119 da Carta Magna 

do Estado que estabelece os requisitos para ser  Conselheiro do Tribunal de Contas, 

quais sejam, ter notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e 

financeiros ou de administração pública. Precisa ter, no mínimo, mais de dez anos 

de exercício de função pública que envolva essas matérias ou de efetiva atividade 

profissional que exija os conhecimentos mencionados anteriormente. Este sim, está 

em condições de ser Conselheiro do Tribunal! 

Será que Coutinho Jorge é um técnico? Pelos meus alfarrábios, 

formou-se pela Universidade Federal do Pará no Curso de Economia, enquadrando-

se como técnico, portanto. Ao concluir o curso, recebeu o “Prêmio Importadora”, por 

ter sido o primeiro aluno de todo o curso. Deve ser um bom técnico! Foi, em seguida, 

convidado para lecionar naquela mesma Escola de Economia como Assistente do 

Professor Marcelino Monteiro da Costa. Então, deve ser um bom técnico. Participou 

de Pós-Graduação no Chile, no Curso de Planejamento para os Países 

Subdesenvolvidos. Imagino que deve ter sido como técnico que foi convidado. Em 
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1970, prestou concurso público para o BASA e passou em primeiro lugar em todo o 

Brasil. Deve ter sido técnico! Na Universidade Federal do Pará, assumiu diversas 

disciplinas do Curso de Economia, o que também foi convidado, como técnico. 

Participou da equipe de Armando Mendes, de Marcelino Monteiro da Costa, de 

Paulo Cal e Samuel Sá para a criação da CODEM. Lembra de ter sido convidado 

como técnico?  

Vamos abandonar esta expressão, senão vamos passar o resto da 

noite tentando mostrar que Coutinho Jorge é um técnico. Mas ele é técnico e político, 

aliás, bom, político, verifiquemos; já que iremos encontrá-lo fazendo política com 

apenas 16 anos em sua própria casa. Lembra meu querido Conselheiro Coutinho 

Jorge, de São José de Ribamar Indústria e Capotagem Ltda? Lembra o quanto 

Vossa Excelência questionava o modelo extrativista e a exportação da madeira, 

defendendo o beneficiamento local? 

Coutinho Jorge, o político, de 16 a 18 anos, contestando a sua 

própria família como um verdadeiro político. Mas, tudo bem!  

Bem, mas naquela época, era apenas uma empresa familiar. Vamos 

passar adiante, e vamos ver Coutinho Jorge sendo indicado, como falei há pouco, 

para receber o “Prêmio Importadora” por ter sido o melhor aluno do curso. E a 

política lhe falou mais alto e ele se recusou a receber o Prêmio, assim como se 

recusou a formar-se solenemente, como prova de protesto à situação política da 

época. Vivíamos, então, nos anos 1964 a 1967. Eis o político. 

Posteriormente, Coutinho Jorge, depois de passar por diversas 

outras funções, todas elas políticas, como, por exemplo, elaborar o Plano de 

Governo de Aloísio Chaves e Alacid Nunes, este, aqui presente e implantar o 

Planejamento Global Integrado, como Secretário da SEPLAN, Coutinho Jorge é 

eleito Deputado Federal, o mais votado do seu partido e o segundo mais votado do 

Estado. Interrompeu aquele período de legislatura, para atender o Governador do 

Estado, à época, e assumiu a Secretaria de Educação.  

Foi Prefeito de Belém e, como Prefeito, notabilizou-se na negociação 

do Programa de Recuperação das Baixadas de Belém: a Macrodrenagem, que hoje 

estamos vendo sair do papel para a realidade e não posso deixar de agradecer ao 

Governador do Estado, aqui presente, pelo seu empenho nesta causa. 
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Creio que já chega de política, não tenho mais por que falar dela. 

Sim, mas tem aquela outra ala que acha que não deve ser político e nem deve ser 

um técnico, mas que deve ser um homem de bem. Neste momento, retornarei ao 

passado e me vejo adentrando - como os juristas preferem-na FEIJ-Federação 

Educacional Infanto-Juvenil -, na antiga Independência, vendo o velho Castelo no 

seu cubículo velho, no seu quartinho, alegre e satisfeito, Camilo Viana também, e 

pergunto a um amigo meu, porque eu também fôra feijeano, o Brasão, que ainda 

estava lá, hoje é médico: ”Quem é aquele garoto nadando na piscina? “Ah! Esse aí... 

esse é o nosso campeão de nado borboleta e nado de peito. É o Fernando Coutinho 

Jorge”. Nessa altura deveria ter seus 13 anos de idade e já era uma liderança, 

porque não só sabia nadar, mas era apresentado como um esportista. Também já 

era, na época, com essa idade, guia da Associação Benjamin Sodré, naquela 

Federação. 

Existem muitos outros fatos importantes que não vou falar, porque 

sinto que é um dia de festa! Mas, uma criança de 15 ou 16 anos, nascido em berço 

esplêndido, que ainda poderia estar com os seus amiguinhos a brincar, já se 

interessar por problemas de homens eminentemente políticos? É difícil nós 

encontrarmos. 

Mas muito cedo, muito cedo mesmo, vamos encontrar em Coutinho 

Jorge aquele criador de problemas, de casos, prá fazer valer a sua filosofia de vida, 

prá preponderar a sua ideologia política. E isto acontecia, justamente, quando ele, 

com apenas 18 anos já era sócio de seu pai na Indústria que falei há pouco.  

Coutinho Jorge, quando fez CPOR, presidiu o Grêmio General 

Gurjão. Era um político, um político nato. Quando estudante de Economia, presidiu, 

da primeira à última série, o Centro Cívico, e até quando resolveu se envolver com a 

Filosofia Espírita, assume a Presidência da Juventude Espírita Paraense. Coutinho 

Jorge foi um exemplo, e talvez até nem devesse falar, porque parece até um tanto 

cabotino de minha parte estar elogiando Coutinho Jorge, porque sempre foi um 

homem que, independente de cor partidária, de ideologias e de filosofias, sempre o 

tive como um homem de bem. Mas um bem acima do normal, do bem natural e 

lembro que, em 1982 era Governador do Estado do Pará, o meu querido Coronel 

Alacid Nunes - não tenho jeito de tratá-lo de outra maneira - eu era o líder do PMDB. 

E Alacid mandou me chamar para dizer que gostaria que eu ajudasse Coutinho 
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Jorge no Sul do Pará, que era o meu reduto político. E na hora eu disse: “Coronel 

não dá. Eu não posso ajudar o Coutinho, porque já está o Asdrúbal lá comigo. Eu 

sou candidato a Deputado Estadual e o Asdrúbal a Deputado Federal”. Ele disse: “É, 

falei com o Jáder sobre isso e ele me disse: fale com o Lucival que o Lucival dá um 

jeito”; e nós demos um jeito. Até hoje, o Asdrúbal me chama de sócio. Só que ele 

perdeu e quem ganhou fui eu. Porque ele resolveu ser candidato a Deputado 

Estadual e nós passamos a apoiar Coutinho Jorge a Deputado Federal. Coutinho se 

elegeu, me elegi e o Asdrúbal ficou no “ora veja”. Então, até hoje ele me chama de 

sócio. Ele me chama de sócio, mas, até hoje, ele pergunta: “Que sociedade, se eu 

só fiz perder?”, e desde aí, firmamos uma amizade sólida, tão gostosa, e tão boa que 

o Coutinho Jorge só fez crescer, cada vez mais, como homem, técnico e político, 

porque o seu comportamento, as suas atitudes, o seu exemplo contribuiu muito para 

esse conceito. E, por falar em exemplo, Coutinho Jorge sempre foi um homem tão 

sério que, certa vez, ele assistindo, no Chile, uma aula de um professor muito 

conhecido por todos nós, Fernando Henrique Cardoso, alguém o chamou pelo nome 

de “gatón”. Fernando Henrique Cardoso também era vaidoso na época e perguntou 

se era com ele; e a uma só voz se ouviu do mulherio presente: “No, no. Es el 

Fernando Cotiño Jorge”. Nessa época, os nossos colunistas sociais ainda não 

usavam a expressão “gato” para demonstrar que o homem era bonito, ou “gata” para 

uma bela mulher. Mais tarde, Isaac Soares intitulou “o tigre” para homens e de 

“tigresa”, para as mulheres. Mas Fernando Coutinho Jorge já era o “gato”, “el gatón” 

lá no Chile, e, hoje, é com certo carinho, que alguns Senadores e Deputados 

Federais ainda o tratam como “gato”. 

 

Meus senhores, minhas senhoras, e é este “gatão”, hoje, 

Conselheiro do Tribunal de Contas que apresento como o protótipo do Conselheiro, 

aquele que não deixará quaisquer dúvidas nas discussões que se processarem 

daqui para frente. Porque não veio um técnico, não veio um político, nem um homem 

de sociedade, veio Coutinho Jorge englobando estes três princípios éticos que, 

segundo os questionadores, seriam aqueles que poderiam e deveriam ser nomeados 

para este Tribunal ou para outras Cortes de Contas. 
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Não parabenizo, neste momento, a Assembléia Legislativa do 

Estado, não parabenizo o Governador do Estado e nem o Conselheiro Coutinho 

Jorge, mas felicito este Tribunal, porque recebeu, na noite de hoje, um grande 

presente, o seu melhor presente, aquele que almejava, aquele que queria e este 

presente chama-se Fernando Coutinho Jorge. Muito obrigado! 

 

Belém, 1º de julho de 1998. 

 

 

Consº. LUCIVAL DE BARROS BARBALHO 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

DOCUMENTO Nº 04 

 

Discurso do Exmº. Sr. Dr. FERNANDO COUTINHO JORGE, por ocasião de sua 

posse como Conselheiro no TCE, ocorrida em Sessão Solene realizada em 

01/07/98. 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 

Consº. Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Almir Gabriel, 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, 

Deputado Luiz Otávio Oliveira Campos, 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 

Desembargador Romão Amoêdo Netto, 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça, Dr. Manoel Santino  

Nascimento Júnior, 

Meu caros Conselheiros deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado, 

Meus caros Deputados Federais e Estaduais, Prefeitos, Vereadores, 

Demais autoridades que o nosso ilustre Presidente Nelson Chaves já 

nominou, 

Lideranças políticas e empresariais aqui presentes,  

Meus caros amigos e amigas, membros, servidores que fazem esta Casa, 

Minhas senhoras e meus senhores. 

 

Em primeiro lugar,  o nosso Presidente Nelson Chaves me autorizou a falar 

em pé, fato que não é muito comum, nesta Casa. Agradeço a deferência. 

Por outro lado, o companheiro e amigo Conselheiro  Lucival Barbalho, com 

seu pronunciamento, altera o escopo inicial do meu discurso,  mas creio que deverei seguir 
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uma nova linha que possa ir ao encontro de alguns fatos que Sua Excelência mencionou. É 

claro que o Conselheiro Lucival Barbalho, amigo que conhece a nossa vida, trouxe o 

enfoque também do homem, do ser humano. Pretendo tecer considerações já no papel de 

Conselheiro deste Tribunal, ao assumir, hoje, com muita satisfação, esta função e substituir, 

com muita honra, a cadeira de um grande paraense que é o Dr. José Maria Barbosa, que 

conheci como homem público, competente e grande Conselheiro que dignificou esta Casa. 

Quero, portanto, dizer, de forma bastante sucinta, que hoje me considero concluindo um 

ciclo, uma etapa de vida, da mesma forma como as civilizações, os povos e as nações em 

suas trajetórias, onde um ciclo posterior tem muito a ver com o anterior.  

Na atualidade, em termos econômicos, estamos na chamada era da 

globalização e os seres humanos, também passam por seus ciclos, suas etapas de 

experiências e vivências diferenciadas. Portanto, vou me cingir, é claro, as minhas etapas e 

ciclos de minha experiência de homem público. 

Gostaria de dizer que estou encerrando o que chamaria de segundo ciclo 

de minha vida, para começar um terceiro aqui, neste Tribunal. O que considero o primeiro 

ciclo, foi da minha formação técnico-profissional, na Universidade Federal do Pará, na Pós-

Graduação pela Nações Unidas no Chile e de outros cursos que participei, quando estruturei 

o meu perfil como especialista em planejamento sócio-econômico, tratando de assuntos que, 

posteriormente, teria muito a ver com o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado. Quero mostrar o relacionamento lógico, o mecanismo sábio da vida que faz com que 

todos passem por etapas que se complementam, como é o caso da experiência que viverei 

neste Tribunal de Contas e a minha formação de planejador, voltado a tratar de planos, 

programas, orçamentos públicos, matéria-prima básica de discussão nesta Corte. 

Como professor na UFPa, vivenciei uma fase importante, colaborando 

entre outros, na criação do NAEA-Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, voltado a 

especialização e ao mestrado dos que querem trabalhar em favor da Amazônia. 

Praticamente no período de 1964 a 1974, a minha vida foi dedicada a este campo, mas 

notem, que toda essa experiência se desenhava como alguém que iria atuar basicamente no 

setor público.  

Também a minha carreira política se iniciou como líder estudantil, como 

muitos aqui começaram e, nesta fase, tive experiências fantásticas, que me ajudaram a 

preparar o perfil para o meu futuro político no Estado.  

Acho justo lembrar dos nomes, por sinal, citados por Lucival Barbalho, 

como o Dr. Armando Mendes, um exímio especialista em Amazônia e do Dr. Marcelino 

Monteiro da Costa, grandes mestres que muito me ajudaram e foram decisivos neste 

primeiro ciclo da minha vida profissional. 
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Passando para o segundo ciclo, a começar em 1975, representa a etapa 

de engajamento na vida pública, e quando me envolvi também na vida político-partidária. 

Naquela época assume o Governo do Pará, o Dr. Aloysio Chaves, que havia sido Reitor da 

Universidade Federal do Pará. Exercia, então, a Coordenadoria do Curso de Economia e do 

Laboratório de Pesquisa do NAEA. Recebi do Dr. Aloysio honroso convite para assumir uma 

função estratégica no seu Governo inovador, que pretendia reformar, modificar e modernizar 

a administração pública como ele de fato o fez. Então, seríamos responsáveis pela 

implantação do Sistema Estadual de Planejamento no Estado; quando trouxe comigo para 

esta Tarefa muitos valorosos companheiros da Universidade. Juntos trabalhamos, sendo 

que, alguns, ainda hoje estão atuando no Governo, como é o caso do atual Secretário de 

Planejamento do Governador, Dr. Simão Jatene. Neste período de vida pública, tivemos 

sucessivos desafios, porque logo depois dos quatro primeiros anos, assumiu o Governo 

Estadual, nosso amigo, o Coronel Alacid da Silva Nunes e manteve-nos com toda a equipe à 

frente da SEPLAN, e, assim, prosseguimos nosso trabalho que, de certa forma, foi pioneiro 

no Estado. 

Nesses oito anos, vivenciamos experiências extraordinárias, participando 

de todos os programas e projetos fundamentais para a Amazônia e o Pará. Mas um foi 

importante e tem a ver com o Tribunal. Naquele tempo, os orçamentos das Prefeituras dos 

Municípios do interior do Estado, em sua maioria, eram feitos de forma improvisada, sem 

técnica alguma e nem metodologia razoável. Não existia, ainda, Tribunal de Contas dos 

Municípios. O papel da SEPLAN, dentre outros, foi orientar Prefeitos e estruturar um sistema 

de orçamento e planos para todos os Municípios. Foi uma inovação. Criamos, também, 

nesta altura, o sistema de informação, que redundou no atual PRODEPA. Também não 

existiam sistemas organizados de estatística, daí porque reformulou-se o IDESP, o Estado e 

os Municípios passaram igualmente a contar com mais esse apoio. A partir daí, se 

originaram as associações dos Prefeitos. Participamos também da criação de novos 

Municípios, sobretudo, no Sul do Pará, bem como da inovadora experiência de colonização 

da Transamazônica. Na década de 70, experimentamos um período importantíssimo nesses 

dois Governos. A gestão de Alacid foi, sobretudo, voltada para o interior do Estado, tanto 

que hoje quando se vai ao interior - e o Governador Almir Gabriel sabe disso - em quase 

todo lugar, tem uma obra do então governador.  

Naquela altura, um novo nome político surge fortalecido e que teria 

repercussão na vida política de meu Estado, o então Deputado Federal Jáder Barbalho. 

Alacid comandava o processo político e a eleição do jovem Jáder Barbalho ao governo. Foi 

nesta ocasião que saí candidato a Deputado Federal, sendo o mais votado do meu partido, 
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não pelos meus méritos, mas, sobretudo, em função do trabalho intensamente desenvolvido 

com o Governador e sua equipe, em favor do Pará.  

Neste mesmo período, do Governo de Alacid, conheci um Secretário de 

Saúde, que hoje é Governador do Pará: Almir Gabriel. Era considerado um secretário 

técnico, mas encontrei alguém de qualidade superior. As nossas discussões eram de alto 

nível, era um secretário eficiente e dinâmico, e, por isso mesmo, tornando-se difícil, até, 

discutir com ele o orçamento estadual. Desde aquela época, já era altamente preparado e 

determinado, e passei a respeitá-lo por ser um técnico que já tinha tido uma vasta 

experiência em toda a sua trajetória na área médica. Mas estava provado, no Governo 

Alacid Nunes, que ele era realmente um grande Secretário, que faria parte da história deste 

Estado. 

Como é a história fluindo! Os personagens iam surgindo: Jáder eleito, eu 

Deputado Federal, e como tal, meu caro Lucival Barbalho, tive experiências maravilhosas. 

Foi o período que começava a abertura democrática no País: as “Diretas já”. Nesta época, 

fui responsável pela concepção, em nome dos parlamentares, do Plano de Desenvolvimento 

da Amazônia para o futuro governo de Tancredo. O que é importante é que três dias antes 

do Tancredo Neves assumir, entreguei-lhe o documento.  Trabalhamos com afinco neste 

Plano, apesar de nunca ter sido implementado. As variáveis exógenas da política, como digo 

sempre, surgiram, alterando o quadro político: Tancredo morreu, ou partiu para outro plano e 

assumiu Sarney. Ora, neste mesmo período, Jáder Barbalho eleito Governador, me convoca 

para ser Secretário de Educação, onde tive que enfrentar problemas graves nesta área. 

Assumi, inclusive, aquela Secretaria com toda a força possível para resolver o impasse de 

meses de greve. Fui Secretário até uma determinada época.  

Naquela altura, o Congresso Nacional aprovou Emenda Constitucional de 

alteração de indicação dos Prefeitos de Capitais que, até então, eram designados pelos 

Governadores e aprovou a eleição direta. Fui convocado pelo meu Partido para ser 

candidato e saí eleito. Foi, para mim, uma grande experiência em Belém e tive a honra de 

ter sucedido, naquela altura, o então Prefeito de Belém, que era o Almir Gabriel. 

Almir, que tinha feito uma administração excelente e mesmo com imensas 

dificuldades, realizou programas e elaborou projetos importantes, como é o caso do 

Programa de Recuperação das Baixadas. E tive a responsabilidade de preparar os projetos 

executivos e desenhar aquele sonho de forma efetiva junto ao BID-Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, que financiava, então, projetos desse tipo. Lamentavelmente, esse 

projeto, que é um sonho de todo paraense, retardou muito sua implementação. Como 

Prefeito, tive a responsabilidade de preparar os projetos e encetar negociações 

internacionais para sua viabilização financeira. 
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É bom lembrar que este importante projeto teve muita gente envolvida 

como o próprio Presidente desta Casa, que foi um homem ligado ao Departamento Nacional 

de Obras e Saneamento - DNOS, que trabalhou na concepção efetiva do mesmo. Mas o que 

me deixa feliz, Dr. Nelson Chaves, é que, hoje, esse projeto está sendo viabilizado, 

materializado e vai resolver o problema de 500.000 pessoas que vivem em condições 

subumanas nessas áreas. Fico satisfeito por ter dado a minha ajuda naquela altura e ver o 

Prefeito de ontem, hoje como Governador, honrando aquele compromisso. Isso é bom para 

o Pará e sei que ele vai concluir a implantação deste Projeto, que é fundamental para o povo 

carente de Belém. 

Ora, após o meu mandato como Prefeito, meu caro Lucival, já que você 

esmiuçou muito a minha vida, posso dizer que fui convidado para cargos federais, que não 

aceitei por diversas razões. 

Na época, fui indicado para ser candidato a Senador pelo Pará. Por 

felicidade, fui eleito, apesar de ter travado uma acirrada luta política. Assumi com alegria, o 

Senado, tenho certeza que foi uma experiência que muito me aproximou dos objetivos deste 

Tribunal, já que, numa primeira fase, em 1992, presidi a Comissão que preparava a RIO-92, 

a grande Reunião das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Participei de todos os 

encontros mundiais preparatórios e presidi a Comissão Brasileira Congressual, tanto que me 

especializei nesse assunto. Por isso mesmo, fui indicado, por todos os Partidos, para ser o 

Primeiro Ministro de Estado do País, responsável pela implantação do Ministério do Meio 

Ambiente e os compromissos acordados naquela reunião mundial. Posteriormente, o meu 

Partido me requisitou; saí do Ministério, pois a política é assim mesmo, e voltei ao Senado. 

No Senado, além da minha experiência de cinco anos como presidente 

brasileiro de comissão permanente do Parlamento Latino-Americano numa área que me 

fascinava, a de educação, ciência e tecnologia, me dediquei, durante seis anos sucessivos 

no Congresso Nacional, ao assunto que conhecia razoavelmente bem, que foi, exatamente, 

atuar na Comissão de Planos e Orçamento do Congresso Nacional. Fui líder do Partido na 

Comissão e coordenador da bancada paraense, ocupando os vários cargos na referida 

Comissão. Conheci, profundamente, o mecanismo do orçamento da União, trabalhando no 

Plano Anual, no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, instrumentos 

operacionais aprovados pela Constituição Federal. Tive, a partir daí, um relacionamento 

importante e intenso com o Tribunal de Contas da União-TCU, que me ajudou a ter uma 

visão diferente do papel dos Tribunais de Contas. Quero lembrar, que, por exemplo, que nos 

últimos anos, o orçamento anual da União só é discutido e aprovado no Congresso Nacional, 

depois do Parecer prévio do Tribunal de Contas da União sobre os projetos de investimentos 

ali contidos. Se há alguma restrição, o Congresso, com o parecer do TCU, susta o projeto e 
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verifica o problema junto ao Governo Federal. Passei a me envolver, cada vez mais, com 

essa problemática e saí do Senado Federal envolvido com esse assunto tão importante, que, 

como já frisei, é matéria-prima desta Casa.  

Portanto, quero dizer, que termino este segundo ciclo da minha vida de 

administração pública e político-partidária e quero enfatizar, por justiça, que quatro pessoas 

tiveram, em minha experiência pública, papel relevante: Aloysio Chaves, Alacid Nunes, Jáder 

Barbalho e Almir Gabriel. Não posso esquecer estes companheiros que, de uma forma ou de 

outra, me ajudaram nesse período longo de vinte e três (23) anos que, hoje, encerro. 

Agora tem início o terceiro ciclo, que passa a ser, como foi dito pelo Doutor 

Mescouto, a fase do juiz, alguém que passa a julgar, o que será, com certeza, uma nova e 

fascinante experiência. Passei a respeitar cada vez mais o papel estratégico dos Tribunais 

da União, dos Estados e dos Municípios, porque é comum e universal aceitar que estas 

Cortes existem para ser um instrumento da moralização da administração pública e para 

evitar os equívocos, desvios e corrupções que podem ocorrer em qualquer nível da 

administração pública. Aliás, Ruy Barbosa - e os juristas sabem bem disso - diz que, desde 

quando foi instalado o primeiro Tribunal de Contas no Brasil, temos o Poder Legislativo, que 

autoriza a despesa e o Executivo que a executa, mas é preciso que haja um mediador 

independente, que possa, realmente, em nome da sociedade, fiscalizar tais atos. É uma 

difícil, nobre e importante missão, tanto que a Constituição Federal estabelece, claramente, 

que a fiscalização do setor público, dos órgãos da administração direta e indireta tem que 

ser feita em todas as dimensões: contábil, financeiro, orçamentário, operacional e  

patrimonial, mais do que isso, tem que se ter uma visão plena da administração pública, uma 

visão ampla de julgamento das ações dos órgãos públicos. 

 

Além daqueles aspectos citados, são considerados outros  enfoques como 

o da legalidade e da legitimidade - porque nem tudo que é legal é legítimo para a 

comunidade - e, ainda, da economicidade, porque nem tudo que é legal e legítimo gera 

custos-benefícios justos ou aceitáveis pela sociedade. Mas a Constituição Federal assim 

dispõe e as Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas dos Tribunais, obrigatoriamente, 

incorporam essa idéia. E é isso que os Tribunais têm que fazer, papel difícil, elevado e 

importante: zelar, em nome da sociedade, pela transparência da coisa pública. Assim, tendo 

vivido do outro lado, quer no Executivo, quer no Legislativo, hoje estou aqui, como 

Conselheiro. Acho que tenho alguma experiência para dar a este Tribunal, mas, é claro, 

preciso, sobretudo, do conhecimento dos meus ilustres pares, que têm mais vivência e que 

irão me ajudar no que for preciso para, da melhor forma, desenvolver a missão de 

Conselheiro. 
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Meu caros amigos e amigas aqui presentes. É claro que não estou fazendo 

essas referências para os Conselheiros, que são mestres no assunto, mas para aqueles 

que, talvez, desconheçam o papel estratégico que representam os Tribunais de Contas. E 

lembro que, os instrumentos de planejamento: LDO, Plano Anual e Plano Plurianual - 

importantíssimos para viabilizar as decisões dos vários níveis de Governo - estão, cada vez 

mais, sendo aperfeiçoados. Mas o Poder Legislativo, que os aprova, apesar de ter se 

aprimorado no aspecto da elaboração e da definição de prioridades - e o nosso Governador 

sabe disso -, não o fez, ainda, no que diz  respeito ao acompanhamento e fiscalização da 

execução pelo setor público. Isto faz parte do meu último discurso ao me despedir do 

Senado Federal, e para isso, o Legislativo precisa do órgão auxiliar, mais forte, mais 

preparado e mais ágil que são os Tribunais de Contas. Fortalecendo os Tribunais, 

estruturando o Parlamento quer na área federal, estadual ou municipal, não temos dúvida 

que chegaremos a atingir esse objetivo estratégico. 

Antigamente os parlamentos existiam e foram criados para controlar as 

contas dos reis; hoje, na maioria dos países, eles atuam em favor da sociedade, usando 

60% (sessenta por cento) do seu tempo para discutir, aprovar e acompanhar a execução 

das receitas e gastos públicos. Nosso parlamento tem que, cada vez mais, se envolver 

nessa questão. Mas, para que possa assim agir, em qualquer nível de governo, insisto, ele 

precisa de um Tribunal de Contas prestigiado, preparado, competente e sério, como é o 

caso do Tribunal de Contas da União, que hoje tem uma vasta experiência, como é o caso, 

também, deste Tribunal Estadual. Por isso, chego entusiasmado com o grande desafio que 

enfrentarei para que esta tese possa progressivamente ser implementada.  

Este Tribunal, sob a direção do nosso companheiro, Conselheiro Nelson 

Chaves, e de outras gestões anteriores, está galgando importantes níveis de 

aprimoramento, pelo que foi me dado analisar e perceber. E sei, que posso dar alguma 

colaboração para que, ao lado de meus pares, os Conselheiros SEBASTIÃO SANTANA, 

EVA ANDERSEN, ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, LAURO SABBÁ e LUCIVAL 

BARBALHO, sob o comando do Presidente, possamos fortalecer o ritmo de dinamismo e a 

capacidade deste Tribunal, para que continue representando com grandeza os interesses do 

povo paraense. 

Com isso, acho que a decisão que fiz, ao optar pelo Tribunal de Contas, 

uma vez aprovado o meu nome pela Egrégia Assembléia e referendado por decreto do 

Governador Almir Gabriel, foi correta, razão pela qual agradeço a confiança e, fiquem certos, 

que farei o melhor para honrar, a oportunidade que me foi outorgada. 

Espero que este terceiro ciclo seja igual aos anteriores: com trabalho, 

entusiasmo e muita dedicação. Aliás, sempre penso que o homem é julgado pela forma 
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como ele dá utilidade à sua vida.   Por isso, acho que fui útil em várias experiências e aqui 

tentarei fazer o melhor possível neste novo desafio. Mas, não tenho dúvida alguma, que terei 

o entusiasmo e a convicção de poder ajudar e colaborar com meus pares, com o Tribunal e 

com a sociedade do meu Estado.  

Quero encerrar lembrando uma poesia, de autor desconhecido, que fala 

sobre a vida útil, sob a ótica do otimismo e da confiança, e adaptada as emoções surgidas 

pelo momento e pelas palavras de meu caro Lucival Barbalho, que diz mais ou menos 

assim: 

Conte em seus jardins, não as folhas que caem, mas as flores que ficam e 

que são belas. 

Em sua noite, não se fixe nas nuvens, mas veja as estrelas brilhantes. 

Em seus dias, não fique concentrado nos problemas e dificuldades, porque 

todos nós os temos; mas, relacione as horas boas, felizes e úteis que você viveu. 

E continue fazendo assim em sua vida, trabalhando, servindo, produzindo, 

enfim, sendo um colaborador da vida. 

Finalmente, não conte a sua vida pelos anos que passam, mas pelos 

feitos, realizações e ações que você praticou. 

Que Deus me ajude e me inspire a continuar sendo útil a minha gente, ao 

Tribunal e ao meu Estado. 

   Em 1º de julho de 1998. 

 

 

   Consº. FERNANDO COUTINHO JORGE 


