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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

ATA DA 27ª SESSÃO SOLENE 
REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às dez horas (10:00) do dia três (03) do mês de abril do ano dois mil 

(2000), sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro LAURO DE BELÉM 

SABBÁ, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros: LUCIVAL DE BARROS 

BARBALHO (Coordenador), NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES e FERNANDO COUTINHO 

JORGE, assim como o Excelentíssimo Senhor Auditor ANTONIO ERLINDO BRAGA, também 

presentes os seguintes representantes do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do 

Estado: Procuradores ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE (Procurador-Chefe), 

PEDRO ROSÁRIO CRISPINO, PEDRO ROSÁRIO CRISPINO, HILDEBERTO MENDES 

BITAR, MARIA HELENA BORGES LOUREIRO e Subprocuradoras IRACEMA TEIXEIRA 

BRAGA e ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES. Estiveram presentes, ainda, à 

Sessão os Excelentíssimo Senhores Conselheiros aposentados deste Tribunal CLÓVIS 

SILVA DE MORAES RÊGO e JOSÉ MARIA DE AZEVEDO BARBOSA, familiares da 

homenageada - doutor PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (filho), DURVAL ALVES 

PINHEIRO NETO (filho), LÚCIA PINHEIRO, JURACI PINHEIRO e TEODOLINA PINHEIRO 

(Cunhadas), MARIA CRISTINA ANDERSEN TRINDADE TORRES, DIONE CÉLIA 

GUIMARÃES (sobrinhas), MARIA CÉLIA SALES PINHEIRO (nora); e demais autoridades 

civis e militares estaduais e municipais dentre elas: doutor ÍTALO DE ALMEIDA MÁCOLA 

JÚNIOR - Chefe da Casa Civil, representando, neste ato, Sua Excelência o Governador do 

Estado doutor ALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA GABRIEL; doutor EGYDIO MACHADO SALLES 

FILHO - Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, representando, nesta sessão, Sua 

Excelência o Prefeito EDMILSON BRITO RODRIGUES; Desembargador JOSÉ ALBERTO 

SOARES MAIA - Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; doutor AURÉLIO DO CARMO 

(ex-governador do Estado); doutora TERESA LUSIA CATIVO ROSA - Secretária Executiva da 

Fazenda; doutores RICARDO BORGES FILHO, STÉLEO BRUNO DE MENEZES e MANOEL 

CHRISTO ALVES (Desembargadores aposentados do Tribunal de Justiça do Estado); doutor 

EGYDIO SALES (Conselheiro aposentado do Tribunal de Contas dos Municípios); doutora 

EDITH MARÍLIA CRESPO (Vereadora); senhora NAZARÉ TRAJANO, representando o 

Excelentíssimo Senhor Secretário de Esporte e Lazer AMARO BARRETO DA ROCHA 
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KLAUTAU; doutora MARIA AVELINA IMBIRIBA HESKETH - Presidenta da Ordem dos 

Advogados do Brasil - Seção Pará; Professor DOUGLAS GABRIEL DOMINGUES; senhora 

ANNA MARIA CAVALCANTE DOMINGUES, Secretária aposentada deste Tribunal; senhoras 

TEREZA HELENA NASCIMENTO BARBOSA; NELLY DA GAMA BRITO, CELESTE LIBÂNIA 

VIEIRA SABBÁ, MARIA JOSÉ CAREPA; senhora ATENILDA EDENIR DE ALENCAR - 

Diretora do Departamento de Administração; senhor JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA - 

Secretário deste Tribunal; assessores, chefes e demais servidores desta Corte; reuniu o 

Egrégio Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em Sessão Solene, 

realizada nos termos do inciso III do artigo 171 do Regimento deste Tribunal, com a finalidade 

específica de fazer uma homenagem especial de despedida como Conselheira do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará a Excelentíssima Senhora Conselheira EVA ANDERSEN 

PINHEIRO, que foi alcançada, em 31 de março do corrente, pela aposentadoria compulsória 

na forma constitucional. Autorizado pela Presidência da Casa, o Mestre de Cerimônias - 

doutor ALDO CÉZAR CAVALCANTE GUIMARÃES - chamou para compor a Mesa que 

conduziu os trabalhos da Sessão os Excelentíssimos Senhores: Doutor ÍTALO DE ALMEIDA 

MÁCOLA JÚNIOR - Chefe da Casa Civil representando, neste ato, Sua Excelência o 

Governador do Estado doutor ALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA GABRIEL; o Desembargador 

JOSÉ ALBERTO SOARES MAIA - Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Doutor 

EGYDIO MACHADO SALLES FILHO - Secretario Municipal de Assuntos Jurídicos 

representando, nesta sessão, Sua Excelência o Prefeito EDMILSON BRITO RODRIGUES; e 

o doutor ANTONIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE - Procurador-Chefe do Ministério 

Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará. A seguir, o Mestre de Cerimônias, em 

nome da Presidência, convidou os Excelentíssimos Senhores Conselheiros NELSON 

CHAVES e COUTINHO JORGE para introduzir a homenageada no Plenário a fim de ocupar 

seu lugar de honra no Plenário. (Aplausos). Em seguida, a Presidência procedeu à instalação 

da Sessão, ocasião em que assim se pronunciou: Declaro aberta a presente Sessão, que tem 

por objetivo homenagear a Excelentíssima Senhora Conselheira EVA ANDERSEN 

PINHEIRO, que conclui sua passagem, neste Tribunal, com uma vida repleta de dignidade e 

de realizações, motivo de muito orgulho para todos nós que tivemos o privilégio de participar 

desta Casa na companhia de Sua Excelência. Posteriormente, o Mestre de Cerimônias 

solicitou a todos que ficassem de pé para a audição do Hino do Estado do Pará, na 

interpretação do servidor desta Corte, senhor Walmir Pantoja Clemente, com 

acompanhamento da professora Joelcilene Ayres Miranda. (Aplausos). Em seguida, o Mestre 

de Cerimônias anunciou a palavra do ilustre Procurador-Chefe do Ministério Público junto a 

este Tribunal, doutor ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, que se pronunciou em 

nome daquele órgão. (Pausa). Imediatamente, Sua Excelência procedeu à leitura de seu 

discurso, que fica fazendo parte integrante desta ata, às fls. 202 a 206, sob o Título 
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DOCUMENTO 01, e que foi, posteriormente, amplamente aplaudido por todos. (Pausa) Após, 

o Mestre de Cerimônias anunciou a palavra do Excelentíssimo Senhor Conselheiro LUCIVAL 

DE BARROS BARBALHO para se manifestar saudação em nome do Plenário. (Pausa). Tal 

pronunciamento ficou anexo a esta ata, às fls. 207 a 210, sob o Título DOCUMENTO 02 e, ao 

seu término, Sua Excelência foi amplamente aplaudido pelos presentes. (Pausa). 

Posteriormente, foi concedida a palavra à homenageada - Excelentíssima Senhora 

Conselheira EVA ANDERSEN PINHEIRO, momento em que Sua Excelência proferiu 

discurso, cujo teor integra esta ata, às fls. 211 a 217, intitulado como DOCUMENTO 03 e, ao 

final, foi demoradamente ovacionada pelos presentes. A seguir, o Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro LAURO DE BELÉM SABBÁ fez a entrega de uma plaqueta à insigne 

homenageada, quando assim se manifestou: Tenho a honra de passar às mãos de Vossa 

Excelência a plaqueta que tem os seguintes dizeres: O Tribunal de Contas do Estado do 

Pará. Gratidão e homenagem à Excelentíssima Senhora Conselheira Eva Andersen Pinheiro. 

(Pausa). Finalizando, o Mestre de Cerimônias anunciou, como parte da solenidade, a 

apresentação do servidor Walmir Pantoja, com acompanhamento da professora Joelcilene 

Ayres Miranda nos teclados, interpretando o Hino Nacional Brasileiro. Ao término da 

apresentação, os intérpretes foram amplamente aplaudido por todos os presentes. Em 

seguida, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro LAURO DE BELÉM SABBÁ (Presidente em 

exercício), após agradecer a presença das autoridades, servidores, familiares e amigos da 

homenageada declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas (11:00), e mandou que 

eu, WALMIR PANTOJA CLEMENTE, Assessor Técnico de Plenário, providenciasse a 

confecção da presente ata. 

Sessão Solene de 03 de abril de 2000. 
 
 

WALMIR PANTOJA CLEMENTE 
Assessor Técnico de Plenário 

 
Disponibilizada previamente no Sistema Fólio do TCE e  
Aprovada em Sessão Ordinária de 11 de abril de 2000. 

 
 

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Secretário 

 
V I S T O: 
 
 
LAURO DE BELÉM SABBÁ 

Presidente em exercício 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 
 

Documentos anexos à Ata da 27ª Sessão Solene, realizada em 03.04.00, visando a 
homenagear a Exmª. Sr.ª. Consª Eva Andersen Pinheiro, por ocasião de sua despedida 
como Conselheira do Tribunal de Contas do Estado, considerando sua aposentadoria 
ocorrida em 31.03.2000, na forma constitucional: 

 
 

DOCUMENTO 01 Saudação do Exmº. Sr. Procurador-Chefe do Ministério Público junto ao 
TCE-PA, Dr. ANTONIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE (fls. 202 a 
206); 

 
 
DOCUMENTO 02 Palavras proferidas pelo Exmº. Sr. Conselheiro LUCIVAL DE BARROS 

BARBALHO, que se pronunciou em nome do Plenário (fls. 207 a 210); e 
 
 
DOCUMENTO 03 Pronunciamento da Exmª Sr.ª. Conselheira EVA ANDERSEN 

PINHEIRO - Homenageada (fls. 211 a 217). 
 

 
Em Sessão Solene de 03 de abril de 2000. 

 
 
 

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Secretário 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

DOCUMENTO Nº 01 
 

Saudação efetuada pelo Procurador-Chefe do Ministério Público junto ao TCE-PA, Dr. 
ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, por ocasião da Sessão Solene de 
despedida da Excelentíssima Senhora Conselheira Eva Andersen Pinheiro: 
 
 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Lauro de Belém Sabbá, vice-presidente 

desta Casa e Presidente desta cerimônia. Doutor Ítalo Mácola, Chefe da Casa Civil da 

Governadoria do Estado, aqui representando Sua Excelência o Senhor Governador 

Constitucional Doutor Almir Gabriel, Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador José 

Alberto Soares Maia, digníssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Excelentíssimo 

Senhor Doutor Egydio Salles Filho, representando Sua Excelência o Senhor Prefeito 

Municipal de Belém Doutor Edmilson Rodrigues, Senhores Desembargadores Ricardo 

Borges, Christo Alves, Stéleo Bruno de Menezes, ex-Governador Aurélio do Carmo, 

Vereadora Edith Marília Maia Crespo, Conselheiros Egydio Salles, José Maria Barbosa e 

Clóvis Moraes Rego, Excelentíssima Senhora Presidenta da OAB-Pará, Doutora Avelina 

Imbiriba Hesketh, Doutora Teresa Lusia Mártires Coelho Cativo Rosa e demais autoridades 

presentes ou representadas, meus amigos conselheiros, familiares da homenageada desta 

manhã, funcionários e amigos da nossa querida Conselheira Eva Andersen Pinheiro.  

É com grande honra que como Procurador Chefe do Ministério Público junto 

ao Tribunal de Contas do Estado do Pará compareço a esta sessão com a especial 

incumbência de saudar a Conselheira Eva Andersen Pinheiro, que após longa jornada de 

labor profícuo, foi alcançada pela aposentadoria compulsória, quando poderia perfeitamente 

continuar prestando relevantes serviços à causa pública, como tão bem fez nos últimos 38 

anos. Considerando que, desde 1992 tinha tempo para aposentar-se, e não se aposentou, 

continuando a trabalhar com a mesma dedicação e entusiasmo de quando aqui chegou, uma 

jovem senhora, no ano de 1962, a conclusão a que se chega é que a ilustre homenageada 

não desejava aposentar-se. Se Ihe fosse dado escolher, certamente optaria por permanecer 

na ativa, pois continua plenamente apta e capaz para o desempenho da difícil função de 

Conselheira desta Corte de Contas. E uma situação paradoxal, pois o instituto da 

aposentadoria, que foi concebido para premiar aqueles que trabalharam grande parte da vida, 

ócio cum dignitatem, no caso constitui severa punição à pessoa aposentada, 
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compulsoriamente afastada do trabalho que poderia perfeitamente continuar a executar, com 

um reflexo perverso, pois a compulsória penaliza também o Estado e a coletividade privando-

os de uma operadora do Direito de alta qualificação.  

De ressaltar que no Executivo e Legislativo, --a idade longeva não impede 

que os idosos continuem a trabalhar, como bem comprovam exemplos nacionais e 

estrangeiros: no Brasil, Tancredo Neves tomou posse como Presidente da República aos 76 

anos de idade, Ulisses Guimarães tinha mais de 70 anos quando desapareceu tragicamente, 

Sobral Pinto ultrapassava os 80 anos quando a Constituição de 1988 foi votada e 

promulgada. Leonel Brizola, apresta-se para mais uma campanha eleitoral, e, caso eleito, a 

idade não Ihe impedirá de tomar posse e exercer o cargo. No estrangeiro, o exemplo mais 

atual e relevante é Nelson Mandella, enquanto na Europa relembramos Churchill, Adenauer, 

Helmut Kohl, Margareth Thatcher, Charles De Gaulle.  

Pelos fatos antes referidos, considero o limite de idade estabelecido pela 

aposentadoria compulsória como tratamento favorecido, injusto e diferenciado entre membros 

dos poderes da República e discriminação contra aqueles que alcançam os 70 anos 

plenamente Iúcidos e capazes de bem desempenhar suas funções, não desejam aposentar-

se.  

Se é certo que na aplicação da lei não se deve julgar se a lei é justa ou 

injusta, no caso presente, em que a norma legal inflexível W 5' afasta da atividade uma 

Julgadora do porte da Conselheira Eva Andersen Pinheiro, não posso deixar de julgar a lei 

extremamente injusta, pois impede que continue a prestar relevantes serviços uma das 

expressões máximas da cultura jurídica dos Tribunais de Contas do Brasil. Casos como este 

fizeram nascer a tese de que a aposentadoria compulsória dos julgadores deve ser elevada 

para 75 ou 78 anos, pois no mundo contemporâneo é cada vez maior o número de pessoas 

que desempenhando atividades intelectuais continuam a trabalhar após os 70 anos, 

altaneiras e indiferentes ao passar dos anos. Não se pode olvidar que a época em que 70 

anos foi fixada como idade limite para o serviço público, o tempo de vida médio não 

alcançava 60 anos, pois os milagres da medicina contemporânea ainda não existiam, sendo 

certo que o Brasil, que já foi um país de jovens, caminha aceleradamente para se tornar uma 

nação de idosos, aptos para o trabalho, que infelizmente não encontram ocupação no 

mercado de trabalho cada vez mais automatizado e globalizado. Nos EUA, os Juizes da 

Suprema Corte não tem prazo para aposentar, sendo comum a existência de julgadores com 

mais de 80 anos, pois a idade não Ihes afeta a produção intelectual.  

A orientação seguida nos EUA é correta pois a experiência acumulada pelos 

julgadores no labor cotidiano constitui um valor imensurável que não se encontra no mercado 
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de trabalho e somente se adquire dia a dia, pouco a pouco, com muito estudo, pesquisa, 

trabalho dedicado e constante. É trabalho para a vida inteira.  

Por tais razões, preferia que estivéssemos reunidos não para prestar 

homenagens de despedida a uma cultora do Direito que se vê compulsoriamente afastada de 

uma atividade que sempre exerceu com a máxima correção e lisura. Preferia que esta sessão 

especial não fosse de despedida, que deixará uma sensação de vazio e a perda enorme, de 

julgadora tão competente, que parte deixando em seu lugar uma lacuna imensurável. Preferia 

que esta sessão não fosse especial mas especialíssima, porque destinada a comemorar mais 

um ano de uma longa jornada de trabalho e dedicação à causa pública, e desejar à 

Conselheira Eva Andersen Pinheiro muitos anos de vida, saúde e felicidade junto a seus 

familiares.  

Em rápido bosquejo a longa e proveitosa carreira da Dra. Eva Andersen 

Pinheiro pode ser sintetizada da forma seguinte: em 1 962, ingressou no Tribunal de Contas 

do Estado do Pará no cargo de Auditora e em 1964 foi nomeada Ministra do Tribunal de 

Contas.  

Em 1968 foi eleita Presidenta do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

sendo reeleita para os exercícios de 1969 e 1970, sendo sócia fundadora número um do 

Instituto "Ruy Barbosa", entidade cultural fundada no congresso de Tribunais de Contas 

realizado em Belém, que congrega os presidentes de Tribunais de Contas do Brasil.  

Em 1979 foi admitida na Ordem do Mérito Grão-Pará, Grau de Comendador. 

Em 1981 foi indicada para representar o Tribunal de Contas do Estado do 

Pará na Xll Reunião do Conselho de Dirigentes do Centro de Coordenação dos Tribunais de 

Contas do Brasil realizado em Mato Grosso do Sul. 

Exerceu a função de Coordenadora do Serviço de Processamento de 

Dados, do Serviço de Microfilmagem, e da Capacitado de Recursos Humanos. Presidiu a 

Comissão que elaborou o Anteprojeto da nova Lei Orgânica do TC, em razão da promulgação 

da Constituição Estadual de 1967. 

Na década de sessenta a Conselheira Eva Andersen Pinheiro foi a primeira 

mulher a ser eleita Presidente de uma Corte de Contas no Brasil, sendo reeleita em 1969. 

Posteriormente foi eleita Presidente nos anos de 1980, 1995, totalizando três eleições e uma 

reeleição. Em 1967 e 1993 foi eleita Vice-Presidente da Corte de Contas do Estado do Pará. 

Nos inúmeros congressos que compareceu apresentou trabalhos e foi Relatora de 

Comissões. Diversas vezes designada Relatora Geral de Congressos, sempre foi 

reverenciada como verdadeiro patrimônio cultural dos Tribunais de Contas do Brasil.  
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No Tribunal de Contas do Pará visando aperfeiçoar as atividades de 

fiscalização a Conselheira Eva Pinheiro implantou as auditorias ‘in loco’ e as auditorias 

programadas bem como interligou o Tribunal de Contas ao SIAFEM Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Estado e Municípios, fato que possibilita a fiscalização direta de 

todo o sistema financeiro e contábil do Estado do Pará.  

Preocupada com a situação funcional dos servidores, implantou o Plano de 

Reclassificação e Enquadramento dos funcionários do TC. O edifício sede do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará construído e inaugurado na primeira presidência da Conselheira 

Eva Pinheiro é outro marco relevante de sua passagem no Tribunal de Contas do Estado do 

Pará. Aliás, o Tribunal de Contas do Estado do Pará não é a única instituição que deve sua 

sede à Conselheira Eva Andersen Pinheiro. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 

que tenho a honra de chefiar, e que funcionava nas instalações desta Corte de Contas, 

também deve a construção de sua sede própria à ilustre Conselheira, pois a construção da 

Sede do Ministério Público ocorreu durante a última gestão presidencial da ilustre 

homenageada. Sem sua colaboração, empenho e interesse, possivelmente o Ministério 

Público ainda permaneceria sem dispor de sede própria.  

No plano profissional a Conselheira Eva Andersen Pinheiro sempre foi 

julgadora competente e despida de vaidade, administradora dinâmica e eficiente que 

dispensava um tratamento cordial e respeitoso a todos aqueles que tiveram o privilégio de 

usufruir de sua convivência, conduta que Ihe angariou incontáveis amigos, não apenas entre 

os funcionários do TC mas também entre seus pares, na Procuradoria e Auditoria desta Corte 

de Contas.  

No plano pessoal a ilustre homenageada sempre foi amiga certa nas horas 

incertas, solidária não apenas na alegria mas também na tristeza e na dor, um porto seguro 

com que todos podiam contar nas horas de dificuldade. Em verdade, no Tribunal de Contas, a 

figura de Eva Pinheiro, tranqüila, bondosa, sempre com uma palavra amiga e disposta a 

ajudar, simboliza a mãe padrão da instituição, pois sempre considerou todos os servidores da 

Casa como filhos seus. É a mãe do TCE, pois todos os servidores da Repartição nada mais 

são que filhos espirituais seus. Única representante feminina a alcançar o título de 

Conselheira desta Casa, é uma símbolo da mulher.  

A Conselheira Eva Andersen Pinheiro que ora se aposenta 

compulsoriamente por força de imperativo legal, em verdade afasta-se desta Corte de Contas 

apenas no sentido material, porque os relevantes serviços; prestados à Instituição de Contas 

a que dedicou grande parte de sua vida conserva de forma indelével a marca de sua forte 

personalidade. Seus votos e decisões, enriquecem os anais e a jurisprudência desta Augusta 

Corte de Contas. A atenção, amor e carinho que sempre dispensou a tudo e a todos nesta 
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Casa, que sempre considerou uma extensão de seu lar, jamais serão olvidados. Parte a 

ilustre Conselheira deixando com todos aqueles que tiveram a honra de com ela trabalhar, 

uma sensação de perda, admiração e saudades. Que seja feliz junto a seus familiares são os 

votos que formulamos.  

Belém, 03 de abril de 2000 

 

ANTONIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE 
Procurador-Chefe do Ministério Público junto ao TCE-PA 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

DOCUMENTO Nº 02 
 

Pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Conselheiro LUCIVAL DE BARROS 
BARBALHO, por ocasião da Sessão Solene de despedida da Excelentíssima Senhora 
Conselheira Eva Andersen Pinheiro: 
 
 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Lauro de Belém Sabbá, mui digno vice-

presidente desta Casa e Presidente desta cerimônia. Doutor Ítalo Mácola, Chefe da Casa Civil 

da Governadoria do Estado, aqui representando Sua Excelência o Senhor Governador 

Constitucional Doutor Almir Gabriel, Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador José 

Alberto Soares Maia, digníssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Excelentíssimo 

Senhor Doutor Egydio Salles Filho, representando Sua Excelência o Senhor Prefeito 

Municipal de Belém Doutor Edmilson Rodrigues, Excelentíssimo Senhor Doutor Antônio Maria 

Filgueiras Cavalcante, mui digno Procurador-Chefe do Ministério Público junto a esta Casa, 

Senhores Desembargadores Ricardo Borges, Christo Alves, Stéleo Bruno de Menezes, meu 

Governador Aurélio do Carmo, minha Procuradora e Vereadora Edith Marília Maia Crespo, 

Conselheiros Egydio Salles, José Maria Barbosa e Clóvis Moraes Rego, queridos 

Procuradores junto a esta Casa, Excelentíssima Senhora Presidenta da OAB-Pará, Doutora 

Avelina Imbiriba Hesketh, Doutora Teresa Lusia Mártires Coelho Cativo Rosa e demais 

autoridades presentes ou representadas, meus amigos conselheiros, familiares da 

homenageada desta manhã, funcionários e amigos da nossa querida Conselheira Eva 

Andersen Pinheiro.  

Os senhores hão de estranhar eu estar de pé quando o normal é falar 

sentado. Mas, esta é a minha primeira homenagem à querida doutora Eva, para que eu me 

aproxime da sua altura, da sua estatura moral, da sua estatura cultural, mesmo com ela 

sentada, eu terei que estar de pé para tentar alcançá-la.  

Fui convidado na quinta-feira passada pelo vice-presidente desta Casa, na 

ausência do presidente, para ser o orador deste Tribunal na manhã de hoje. De princípio, 

transbordei de alegria e satisfação. Primeiro, porque é um privilégio ser o orador de uma 

cerimônia onde se homenageia uma pessoa como a Conselheira Eva Andersen Pinheiro; 

segundo, porque acreditava no momento que seria a missão mais fácil, a tarefa melhor e eu 

tiraria de letra. Mas, nesse mesmo dia, naquele dia ouvimos seis discursos, seis homenagens 
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à doutora Eva. Aí, comecei a tremer nos alicerces. Cada um falando de um assunto diferente, 

todos envolvendo a vida da Conselheira Eva.  

No almoço de sexta-feira, por ocasião de seu aniversário, outros 

pronunciamentos. Agora, mais um pronunciamento. Pronto, foi-se embora o que eu tinha a 

dizer. Vou ter de repetir? Não! Assim sendo, jogue-se fora o discurso! Rasgue-se o escrito! 

Deixe que o coração fale! Mas, o coração vai falar o quê? O coração vai tentar ditar o outro 

currículo que, com certeza, a doutora Eva nunca escreveu e jamais alguém escreveu para 

ela. 

Vamos, então, começar trazendo o seu pai para Manaus com o Cônsul da 

Dinamarca e Suécia e aqui, na Amazônia, se encontrando com uma outra raiz da Dinamarca, 

a sua mãe, veio o grande rebento. Veio a Eva, trazida com uma série de predicados próprios 

dos países nórdicos: branca, alva, uma boneca de porcelana de olhos azuis. Creio que ela se 

apressou para nascer no dia 31 de março, porque não estaríamos bem -- nem ela -- se ela 

nascesse em primeiro de abril. Ela nunca foi mentira, ela sempre foi verdade! 

Ela trouxe do povo nórdico, não só o seu porte físico, mas, também, a 

valentia. Não quero ir muito longe. Não quero dizer que ela tenha trazido essa valentia dos 

vikings, porque ela nunca foi bárbara. Mas, trouxe sim a valentia do povo da Escandinávia, a 

valentia do dinamarquês, do sueco, do norueguês, a cultura, a sabedoria e a democracia 

deles. Por falar em democracia, quem, onde, em que mundo uma rainha escolhe o seu 

opositor para o ser seu primeiro-ministro? Tinha de ser na Dinamarca. A rainha Margreth II, 

ou Margareth como muitos preferem, foi buscar o seu principal opositor para ser o seu 

primeiro-ministro. E foi de lá que veio esse somatório enorme de predicados jogados todos 

em cima daquela criança que nascia no dia 31 de março.  

Mas, aqui deste outro lado, nas barrancas de Porto Velho, encontrávamos 

gente humilde, trabalhadora, disciplinada, com o coração enorme e a Eva assimilou tudo isso. 

Preconceito? O que é preconceito? Certamente, a nossa querida guerreira Conselheira Eva 

Pinheiro sabe o que é preconceito porque já leu sobre isso, porque vê todo tempo e em toda 

parte preconceitos raciais, preconceitos contra as minorias, preconceitos religiosos etc. Mas, 

ela não! Ela veio, totalmente, desprovida de todo e quaisquer preconceitos. E é, ainda, por 

isso que ela nasceu no dia 31 de março. Branca, olhos azuis, uma boneca de porcelana, 

nasceu, justamente, no dia do santo negro, São Benedito de sua religião. Aí começaram a 

surgir suas lutas e suas vitórias, que sempre marcaram a vida da doutora Eva, pois ela não 

conheceu derrotas.  

Mas, vamos continuar falando sobre a criança, sobre o bebê. O seu pai 

poderia ter ido buscar um nome dinamarquês para dar à sua filha ou, então, um nome nosso, 

próprio da Amazônia, ou, simplesmente, um nome da língua portuguesa. Não! Ele foi buscar 
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na tradição hebraica o nome HAWÂH, traduzido para o português EVA. E sabem o que 

significa HAWÂH? O que ela sempre foi, a “mãe de todos”. Era uma predestinada.  

E, assim cresceu Eva, que sempre e sempre esteve bem à frente do seu 

tempo: nas suas discussões, estudos e andanças, criança ainda. A irmã mais nova queria 

brincar com a irmã Eva e ela -- viva, inteligente, sabida, mas, acima de tudo, com sede de 

cultura não largava os livros --, então, dizia para a irmã: “Eu te dou alguns minutos para que 

tu possas brincar comigo, mas vais ter de fazer tudo o que eu pedir”. A irmã fazia merenda, 

buscava água, fazia tudo para ela. Depois de alimentar-se, depois de beber água, aí ela dizia 

“já passou o tempo” e, então, voltava aos estudos.  

Esta é a doutora Eva. Não estou mentindo, não estou inventando. Todos 

nós, com mais de 60 anos, lembramo-nos como fomos criados, com certa rispidez, com 

respeito muito grande ao papai e à mamãe. Às seis horas da tarde tínhamos que correr para 

tomar a bênção; meio-dia, a mesma coisa. Hoje, não existe mais isso. A menina, para 

namorar, tinha de conversar primeiro a mãe para ela começar a dar um “jeitinho” no velho e 

este concordar com o namoro. Com a Eva foi tudo diferente. Ela levou -- nos quinze anos dela 

-- o Pedro, hoje seu marido, chamou o velho e disse: “Este moço aqui é meu namorado. 

Estamos conversados”!  

Esta é a Eva. Nos colégios, ela não admitia, em hipótese alguma, que a sua 

média fosse inferior à de qualquer outro colega. Nós precisaríamos estar lá para termos 

assistido à grande briga, ao grande desafio que ela e o Benedito Nunes se faziam para saber 

qual dos dois tirava a média maior. Isso é verdade?!! É verdade, eu sei que é verdade! Os 

dois chegaram a ir participar de uma gincana no Rio de Janeiro e ela tentando provar para o 

nosso querido Bené -- ele não está aqui hoje, mas sei que gostaria de estar, porque ainda é 

seu amigo -- que ganharia o prêmio. Foi o que aconteceu. Esta é a Eva que conheço.  

Ora, depois de tudo isso, não podemos dizer adeus a essa mulher. Aqui, 

hoje, é proibido dizer adeus. Aquele que quiser dizer adeus, hoje, que, à noite, abraçado com 

o seu travesseiro, faça uma prece a Deus por ela; mas, adeus hoje é uma palavra proibida.  

Eva a mãe de todos, Eva a primeira mulher, que coincidência!, A querida 

Eva Pinheiro é a mãe de todos e foi a primeira e única até hoje em nosso Tribunal. Gostaria 

que o ex-governador, Coronel Jarbas Passarinho, estivesse neste momento aqui para que 

pudesse parabenizá-lo por ter ido buscar este Eva para repetir o que a outra Eva fizera 

quando reinou como primeira e única mulher até ter seus filhos.  

Nós, hoje, permitimos que a nossa Eva ensarilhe as suas armas, que guarde 

a sua capa, que tire o seu cocar e entregue para outro guerreiro. Ela precisa fazer isso, 

porque o seu tempo na vanguarda acabou. Ela, agora, vai nos comandar, nos dirigir, da 
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retaguarda. Como nas Forças Armadas, onde é tão nobre comandar, quanto ser comandado, 

o prêmio dela é passar a comandar e nós vamos obedecer, porque, a partir deste momento, 

ela não usará mais a capa, nem o colar, nem o cocar e nem as suas armas, contudo, usará o 

que, aliado a isso tudo, ela sempre usou e de maneira perfeita e hábil: a inteligência.  

No entanto, minha querida doutora Eva, tenha certeza de uma coisa: não 

queremos que você deixe, absolutamente, nada do que é seu. Leve tudo! Não queremos ver 

nesta Casa mais nada, porque duas coisas você não vai poder levar, porque nos pertence: o 

exemplo e a dedicação que você sempre deu à esta Casa e pelos que fazem esta Casa.  

Amanhã, será o nosso primeiro dia de sessão sem a presença física da 

nossa querida Eva, e eu aqui vou encontrar aquela cadeira vazia, mas, vou tentar mentalizar 

e colocar sentada quem sempre lá esteve sentada. Se não conseguir eu peço ajuda a 

Franklin Andersen, que, por muito tempo, foi o chefe do Balé Royal Teatro, exemplo das artes 

na Dinamarca. Peço também ajuda a Martin Andersen, pensador e escritor famoso na 

Dinamarca. Peço ajuda a Hans Christian Andersen, um dos melhores do mundo no cinema, 

como cineastas são tantos os Andersen que, com certeza, vêm me ajudar. Mas, se tudo isso 

falhar, buscarei ajuda no Sérgio Bittencourt, homenageando o seu pai Jacob do Bandolim e 

batucarei na mesa, na minha mesa, “naquela mesa está faltando ela e a saudade dela está 

batendo em mim”.  

Para terminar, Eva, farei a inversão do seu nome, para uma expressão 

muito usada pelos súditos romanos para saudar seu imperador. A inversão de EVA é AVE. 

Ave Eva! Vai e que Deus te proteja!  

Belém, 03 de abril de 2000 

 

 

LUCIVAL DE BARROS BARBALHO 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

DOCUMENTO Nº 03 
 

Pronunciamento da Excelentíssima Senhora Conselheira Eva Andersen Pinheiro 
ocorrido na Sessão Solene de sua despedida como Conselheira do Tribunal de Contas 
do Estado do Pará: 
 
 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Lauro de Belém Sabbá, vice-presidente, 

que hoje preside esta Sessão que tanto toca meu coração, 

Excelentíssimo Senhor Doutor Ítalo de Almeida Mácola Júnior, Chefe do 

Gabinete Civil da Governadoria do Estado, representando Sua Excelência o governador Almir 

Gabriel, 

Excelentíssimo Senhor Desembargador, Doutor José Alberto Maia, 

presidente do Tribunal de Justiça do Estado que desde o último dia 31 tem honrado as 

homenagens que me tem sido prestadas, 

Excelentíssimo Senhor, Doutor Egydio Machado Salles Filho, Secretário 

Municipal de Assuntos Jurídicos que aqui está representando o Senhor Prefeito Edmilson 

Rodrigues, 

Caríssimo amigo, doutor Antônio Maria Cavalcante, procurador-chefe do 

Ministério Público junto a este Tribunal de Contas, 

Nas pessoas de Vossas Excelências saúdo as demais autoridades e amigos 

aqui presentes e que se fizeram representar, 

Caríssimos amigos auditores, companheiros também de Plenário, 

Excelentíssimos Senhores Procuradores do Ministério Público junto ao 

nosso Tribunal, 

Queridos colegas aposentados a cujo time agora me enquadro, 

Meus queridíssimos companheiros de trabalho neste Plenário, 

Amigos familiares e todos aqueles que aqui estão e cuja presença muito me 

toca e comove, 

Caríssimos funcionários que certamente vão estar sempre no meu coração.   
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Pensei que hoje seria mais fácil participar desta Sessão. Mas creio que me 

enganei, porque está sendo mais difícil. 

Por força de mandamento constitucional que determina a aposentadoria 

compulsória aos setenta anos de idade, encerra-se hoje minha permanência neste Tribunal 

de Contas, ao qual dediquei mais da metade da minha existência. A imposição constitucional, 

que já se torna obsoleta diante da longevidade e das melhores condições de saúde dos 

idosos do Brasil, traz o amargor de uma exclusão odiosa e injusta para aqueles que, como eu, 

ainda se encontram em plena integridade física e intelectual, que não desejam descansar 

porque tem no trabalho a mola propulsora da sua própria vitalidade, e que sem prévia 

consulta são relegados a uma inatividade compulsória como se a sua capacidade produtiva 

tivesse perdido a validade com o decurso dos anos. Enfim... "Dura lex, sed lex", como diz o 

brocardo jurídico que tantas vezes citei nos meus votos, ao ter que aplicar a inflexibilidade 

legal.  

Há quase quatro décadas, mais precisamente em 1962, ingressei neste 

Tribunal de Contas para exercer interinamente o cargo de auditor, já que todos os auditores 

efetivos se encontravam no gozo de licença ou a disposição do governo federal. Devo ao 

ilustre ex-Governador Desembargador Aurélio do Carmo, que me nomeou, meu primeiro 

contato com o serviço público e com esta Instituição. Trazia como bagagem um primoroso 

currículo escolar nas áreas da contabilidade e do direito, respaldo que me permitiu a 

necessária confiança e a tranqüilidade para encarar as responsabilidades inerentes ao cargo. 

O exercício da missão que me foi confiada despertou em mim, desde logo, o amor e o 

idealismo que ainda palpitam no meu coração, e que me impulsionam a dar tudo de mim para 

fazer cada vez melhor.  

Agradeço eternamente ao insigne ex-Governador Jarbas Passarinho o elo 

que me ligou definitivamente a este Tribunal de Contas: minha nomeação para o cargo de 

Ministro, denominação então atribuída aos Conselheiros desta Corte. A escolha do meu nome 

para tão elevado cargo muito me sensibilizou e dignificou, pois além de ser o mesmo bastante 

disputado pela sua relevância, o preconceito ainda vedava às mulheres o acesso a tão 

elevadas funções. Essa circunstancia me tornou ainda mais consciente da responsabilidade 

de não decepcionar e de honrar a confiança em mim depositada, pelo digno Governador que 

me indicou e pela Egrégia Assembléia Legislativa que acolheu essa indicação sem restrições. 

Abracei a minha missão com muito amor e dedicação empenhando-me em exercitar uma 

atuação vigorosa através da qual demonstrei os elevados propósitos e ideais que me 

animavam. Obrigada, Senador Jarbas Passarinho, por acreditar em mim e me dar essa 

oportunidade que excedeu minhas próprias expectativas e sonhos da juventude. Olho com 

muita tranqüilidade o caminho percorrido no curso da minha atividade nesta Casa, com a 
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consciência do dever cumprido, certa de que se cometi falhas ao longo destes 38 anos de 

vida pública, as mesmas decorreram da falibilidade humana, pois meu desejo sempre foi o de 

fazer o melhor possível para enobrecer o meu cargo e para o engrandecimento deste 

Tribunal. Aqui neste Plenário não encontrei preconceito algum que dificultasse minha 

atuação. Fui acolhida com muito carinho e tratada com igualdade, recebendo de todos a 

amizade, o estimulo, o incentivo e toda a colaboração que flui de uma convivência respeitosa 

e amistosa. No trato diário com os companheiros do Plenário, da Auditoria, do Ministério 

Público junto a este Tribunal e com todos os funcionários, muitas coisas aprendi e alguma 

coisa me foi dado ensinar.  

Agradeço a Deus que me deu os talentos necessários para chegar ao fim 

desta jornada com saúde, com toda a minha capacidade física e intelectual, feliz comigo 

mesma pelo dever cumprido sem vacilações e pelas realizações conquistadas, sem desafetos 

e sem magoas (a não ser, é claro... a da expulsória) e cercada de muitos amigos.  

Antes de fazer a minha despedida desejo externar algumas reflexões que se 

impõem no limiar do novo milênio. No meu discurso de posse no cargo no qual acabo de ser 

aposentada, destaquei a importante e grave responsabilidade deste Tribunal perante a nação 

que se debatia num verdadeiro cataclismo moral, configurado em tantos escândalos, e em 

tantos atos de corrupção e improbidade que a administração pública estava desacreditada e 

infamada. Trinta e oito anos são passados e as palavras por mim pronunciadas naquela 

oportunidade poderiam ser repetidas hoje com a mesma intensidade e veemência, pois a 

crise de moralidade está aí presente de forma ainda mais desumana e cruel, já que o povo 

está cada vez mais pobre, oprimido pela fome, pelo desemprego, pela saúde combalida, pela 

violência e pela desesperança diante de tantas iniqüidades sem punição. Desolada e perplexa 

vejo que os fatos angustiantes de quase quarenta anos atrás continuam ameaçando a 

democracia diante do descrédito que hoje atinge todos os Poderes constituídos. Estou entre 

os que acreditam que a corrupção que assola o país não é inovação, nem é a maior praticada 

nestes quinhentos anos do descobrimento do Brasil. Entendo que ela está mais visível porque 

os véus e os disfarces que costumam encobri-la, a cumplicidade premiada e os silêncios 

comprados, agora estão mais frágeis. As maiorias estão mais esclarecidas e as denuncias 

afloram com menos temor de represálias. Apurar os fatos e acabar com a impunidade será o 

começo da redenção nacional. A ética não é apenas um princípio ou mera conseqüência da 

virtude; é também o temor, diante da sanção inevitável ao transgressor. Felizmente ainda 

existem no Brasil dirigentes públicos probos e patriotas, que fazem da honestidade, da 

verdade, e do interesse pelo bem da coletividade a bandeira de suas administrações, homens 

de bem capazes de atender aos anseios do povo brasileiro, que espera mudanças profundas 

que Ihe devolvam a confiança e a esperança no futuro da nação. É por isso que mantenho 

viva a chama da minha fé e da minha confiança no soerguimento da nossa pátria. Creio 
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firmemente que não há crise sem solução e que essa solução está nas mãos de pessoas 

capazes de mudar a realidade mediante ações ditadas pela consciência do papel de cada 

cidadão na reconstrução de uma sociedade mais justa e mais humana. No novo milênio cada 

brasileiro deve ser como o beija-flor que conduzindo no bico gotinhas de água pretendia 

apagar o incêndio na floresta enquanto todos fugiam. Fazia ele a sua parte, dentro de suas 

possibilidades tão mínimas...Assim deveremos nós fazer, pensando sempre que essa parte, 

mesmo pequena, é muito importante, pois é através da conjugação dessas pequenas partes 

que conseguiremos transformar esta triste situação atual numa nova era, resgatando a 

dignidade da cidadania brasileira, reimplantando a moralidade administrativa e 

restabelecendo o respeito à primazia do interesse da coletividade como mola propulsora do 

desenvolvimento e do progresso. Na recente solenidade de posse do Procurador-Chefe do 

Ministério Publico junto a este Tribunal, aqui neste Plenário, assistimos o digno Governador 

do Estado, Dr. Almir Gabriel, conclamar a união de todos os segmentos da sociedade para a 

reconstrução do nosso Estado, pois somente através dessa ação em conjunto seria possível 

devolver a cada paraense a sua dignidade e a sua cidadania. Peço vênia ao insigne 

compatriota para me engajar na sua cruzada e convocar todos os que fazem o Tribunal de 

Contas para dela participar, não apenas como detentores do dever de fiscalizar, mas também 

como cidadãos que anseiam por um futuro digno, onde todos tenham acesso à educação, à 

saúde, à justiça, à paz social e ao crescimento econômico. 

Desejo, também proclamar minha confiança no destino do Tribunal de 

Contas. Reafirmo, com convicção, que esta instituição sempre cumpriu com austeridade e 

desenvoltura seus elevados encargos, procurando pairar acima das vicissitudes e choques de 

paixões, impondo-se pelo respeito, aplicando a lei com imparcialidade, mas com humanidade, 

orientando primeiro para depois exigir, buscando primeiro conhecer a origem dos problemas, 

para depois julgar, pautando sua ação dentro dos severos padrões da legalidade, mas 

buscando fazê-lo com Justiça, propiciando aos seus jurisdicionados todas as oportunidades 

de defesa. Apesar de suas imperfeições, jamais foi atingido pelo estigma da infâmia ou da 

desonra. Acatado por todos, temido por alguns, admirado e prestigiado por muitos, cumpre 

seu dever sem nada temer, apesar das insidiosas tentativas daqueles que pretendem sua 

"conveniente" e desastrosa extinção. Ruy Barbosa assinalou certa vez referindo-se a Justiça, 

num memorável conceito que se aplica muito bem para os Tribunais de Contas: "Os Tribunais 

não comandam milícias, exércitos, esquadras. Mas é dos Tribunais que se temem e tremem". 

Adotando o mesmo pensamento o Conselheiro Murta Lages, do Tribunal de Contas de Minas 

Gerais, assim se pronunciou: "A maior importância do Tribunal de Contas é existir, para que o 

respeitem ou para que o temam".  

Orgulho-me de haver integrado o Plenário deste Tribunal que adotei como 

uma extensão do meu próprio lar, e fico feliz pela certeza de haver sempre contribuído de 
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alguma forma para elevar o seu conceito dentro e fora do Estado, para dignificá-lo e 

engrandecê-lo. Enquanto viver, meus pensamentos e meu coração jamais estarão ausentes 

do seu destino, e vibrarei de orgulho e de alegria a cada sucesso renovado, pois tenho a 

certeza de que os que aqui ficam, colegas do Plenário, auditores e servidores continuarão a 

manter bem vivo o ideal que propulsiona este Tribunal para um futuro cada vez mais nobre. 

Serzedello Corrêa, que foi o insigne defensor dos Tribunais de Contas e é o patrono desta 

sede, onde com muita honra estão depositados os seus restos mortais, há de inspirar a todos 

que aqui labutam para que nunca desanimem nos momentos difíceis, mantendo bem vivo 

seus propósitos de conduzir este órgão a plena realização da sua elevada missão 

institucional.  

Nas minhas palavras finais dirijo-me aos meus eminentes pares aos quais 

me sinto ligada por fortes sentimentos de respeito e amizade. Juntos palmilhamos muitos 

caminhos, elaboramos muitos planos que nortearam nossos trabalhos, dividimos muitas 

responsabilidades. Os elos são tantos que a saudade antecipada toma meu coração aos 

borbotões, sendo difícil conter a emoção. Com todos compartilho os louros de todas as 

vitórias que vivenciei neste Tribunal, sem esquecer daqueles que já se foram para a 

eternidade, nem daqueles que já se aposentaram, e a cujo time vou me juntar agora. A todos 

devo muitas alegrias e proveitosas lições, colhidas através de um convívio amistoso e valioso 

em que conjuntamente nos empenhávamos pelo engrandecimento desta Corte. A todos 

asseguro que os sentimentos continuarão para sempre e os laços de amizade jamais serão 

desfeitos, colocando-me a disposição de todos, onde quer que me encontre. Estendo essas 

considerações aos ilustres auditores, cujas sábias manifestações muitas vezes orientaram as 

interpretações jurídicas nos votos mais difíceis.  

Estreito num abraço simbólico todos os servidores desta Casa, tanto os 

mais jovens como os veteranos e os aposentados que me acompanharam no curso destes 

trinta e oito anos. Como sempre proclamei, considero-os as formiguinhas anônimas que dão 

sustentáculo a este Tribunal. Juntos enfrentamos inúmeros desafios, de todos sempre recebi 

irrestrita colaboração, apoio, incentivo, confiança e muito afeto. Em cada rosto reconheço um 

amigo, e de cada um levo uma lembrança carinhosa. Quero dirigir-me com especial afeição 

àqueles que me ajudaram mais diretamente nos vários períodos em que exerci a Presidência 

do Tribunal, com destaque para Ana Maria Domingues, grande amiga e fiel colaboradora por 

longos anos, e aos integrantes do meu Gabinete, companheiros dedicados de trabalho com 

os quais sempre pude contar independente de dia ou horário.  

Aos membros e funcionários do Ministério Publico junto a este Tribunal 

quero externar meus sentimentos pela manifestação de apreço que sempre recebi de todos, 

num relacionamento que se caracterizou no respeito mútuo e na colaboração sem fronteiras. 
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Ao digno Procurador-Chefe agradeço as menções honrosas contidas no seu pronunciamento, 

palavras repassadas da amizade fraterna que nos une e que muito me desvanece.  

Volto-me igualmente agradecida a todas as autoridades constituídas que 

sempre apoiaram e prestigiaram todas as ações que encetei quando Presidente deste Órgão. 

Quero mencionar expressamente o ex-Governador Alacid da Silva Nunes, a quem devemos a 

construção desta Sede, tornando realidade velho sonho daqueles que durante muito tempo 

exerceram suas atividades no prédio anexo ao Museu Emílio Goeldi, convivendo muitas 

vezes com audazes cotias que gostavam de invadir o recinto. Devemos-lhe ainda a primeira 

reestruturação institucional do Tribunal através da nova Lei Orgânica, configurada no Decreto 

Lei n° 20/69, e que foi por ele editada nos exatos termos pretendidos pelo Plenário. Quero 

também ressaltar a importante contribuição dada pelo Governador Almir Gabriel à agilização 

das atividades do controle externo, permitindo a este Tribunal o acesso a todas os registros 

contábeis que constam no SIAFEM. Em todas as etapas de implantação do Sistema no nosso 

Estado sua Excelência sempre manteve entrosamento conosco, solicitando, inclusive, a 

participação de um dos nossos técnicos na comissão processante, de forma que o Sistema 

atende a todas as exigências da legislação especifica deste Órgão. A interligação com o 

SIAFEM possibilita ao controle externo acessar com a maior confiabilidade as informações 

necessárias no exato momento em que elas são processadas, uma vez que o sistema 

contábil e financeiro do Estado ali está registrado com toda a transparência. Considero esse 

fato como um marco histórico na vida do nosso Estado e do próprio Tribunal. 

Quero agora manifestar todo meu apreço ao Conselheiro Lucival Barbalho, 

que na sua saudação me cumulou com tantas expressões de consideração e carinho. Estou 

certa de que nas suas palavras o coração falou mais alto, o que me enternece e gratifica, pois 

revelam o amigo de tantos sentimentos afins, sempre presente e espontâneo.  

Ao nosso digno Presidente que me distinguiu com esta festa tão 

emocionante, quero prestar um preito muito especial, pois conhecendo desde 1964 a 

simplicidade e timidez do seu temperamento, sei o quanto Ihe custa esta cerimônia.  

Agradeço também comovidamente a todos os amigos e parentes que aqui 

estão presentes e às autoridades que vieram prestigiar esta solenidade. A presença de todos 

torna este momento ainda mais significativo e gratificante.  

Permitam-me uma menção de muita ternura e gratidão para meu esposo, 

companheiro de 48 anos de casamento, e para meus filhos, que se criaram ouvindo-me falar 

do Tribunal de tal forma que também aprenderam a amá-lo. Pelo apoio e incentivo que nunca 

deixaram de me dar, compartilho com eles as emoções. Aos meus netos ofereço meu 

exemplo de vida, desejando que um dia, nas atividades que abraçarem, possam colher os 

mesmos frutos que hoje enriquecem minhas recordações.  
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Permitam-me ainda um momento de saudade para reverenciar a memória 

dos meus pais, a quem devo tudo o que sou, e que com muito orgulho sempre me 

incentivaram, e a do meu cunhado, ex-Senador Milton Trindade, pelo apoio decisivo na 

oportunidade da minha nomeação.  

Finalizo emocionada louvando ao Senhor por tantas dádivas recebidas, 

invocando as palavras extraordinárias do Magnificat da Virgem Maria, transcritas no 

Evangelho de São Lusas:  

"A minha alma glorifica ao Senhor,  

Exulta meu espírito em Deus, meu Salvador".  

Belém, 03 de abril de 2000 

 

 

EVA ANDERSEN PINHEIRO 
 


