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ATA DA 37ª SESSÃO SOLENE REALIZADA PELO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 
 

Às nove horas (9h00min) do dia primeiro (1º) do mês de novembro do ano de dois mil e sete 

(2007), no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, sob a Presidência do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro FERNANDO COUTINHO JORGE, presentes os Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA (Vice-Presidente), NELSON LUIZ TEIXEIRA 

CHAVES (Coordenador), ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, LAURO DE BELÉM SABBÁ, CIPRIANO 

SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR, o Conselheiro Substituto ANTONIO ERLINDO BRAGA (Caput do Art. 

13 do Ato Regimental), também presentes o Auditor EDÍLSON OLIVEIRA E SILVA e os representantes do 

Ministério Público de Contas ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE (Procurador-Geral), IVAN 

BARBOSA DA CUNHA, MARIA HELENA LOUREIRO, ROSA EGÍDIA CALHEIROS LOPES e 

IRACEMA TEIXEIRA BRAGA, estiveram presentes, ainda, à sessão as mais dignas personalidades e 

autoridades civis e militares, dentre elas, a Excelentíssima Senhora Desembargadora ALBANIRA LOBATO 

BEMERGUY, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; Excelentíssimo Senhor CARLOS BOTELHO, 

Consultor Geral do Estado do Pará; Excelentíssimo Senhor CHARLES J. ALCÂNTARA, Chefe da Casa Civil do 

Estado do Pará; Excelentíssimo Senhor Conselheiro RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA, Presidente 

do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará; Excelentíssimo Senhor GERALDO DE MENDONÇA 

ROCHA, Procurador-Geral do Ministério Público do Estado do Pará; Excelentíssima Senhora MARIA LÚCIA 

BARBALHO DA CRUZ, Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará; Excelentíssimo Senhor FÁBIO GUY LUCAS MOREIRA, Procurador do Estado do Pará; 

Excelentíssimo Senhor EXPEDITO LEAL RIBEIRO, Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Constas dos Municípios do Estado do Pará; Ilustríssimo Senhor ALACID DA SILVA NUNES, ex-Governador do 

Estado do Pará; Excelentíssima Senhora MARIA LÚCIA DE MACEDO PENEDO, Secretária de Estado de 

Esporte e Lazer; Excelentíssimo Senhor EDÍLSON MOURA DA SILVA, Secretário de Estado de Cultura; 

Excelentíssimo Senhor HALMÉLIO ALVES SOBRAL NETO, Secretário de Estado Saúde; o Ilustríssimo Senhor 

PEDRO ROSÁRIO CRISPINO, Procurador aposentado do Ministério Público de Contas do Pará; Ilustríssimos 

Senhores JOSÉ TADEU LEÃO DE SALES e MOACYR GONÇALVES PAMPLONA, auditores aposentados do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará; Ilustríssimos Senhores FÁBIO FONSECA DE CASTRO, FLÁVIO LUIZ 

LUCAS MOREIRA, SUZETE MOREIRA ALVES DE SOUZA e, em especial, o doutor FLÁVIO MOREIRA, ex-

deputado estadual integrante da Assembléia Estadual Constituinte de 1947, contando com ilustres presenças, 

reuniu o Egrégio Plenário do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em sessão solene realizada nos 

termos do inciso I do artigo 171 do Regimento deste Tribunal com a finalidade específica de comemorar os 

sessenta (60) anos de criação do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Com todos os conselheiros já ocupando 

suas bancadas, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará deu início à sessão com o seguinte 

pronunciamento: Agradecendo a presença de todos e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente 
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Sessão Solene em comemoração aos sessenta (60) anos de criação do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Tenho a 

honra de registrar as presenças: do doutor Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, Procurador-Geral do Ministério 

Público de Contas do Estado do Pará, na pessoa de quem saúdo todos os procuradores aqui presentes; do doutor 

Moacyr Gonçalves Pamplona, representado os auditores aposentados deste Tribunal de Contas; do doutor Flávio Guy 

Lucas Moreira, Procurador do Estado do Pará; doutor Aláudio de Oliveira Mello Júnior, Coordenador de Cursos da 

Universidade Federal do Pará; ilustres senhoras Ana Maria Cavalcante Domingues e Alba Freitas Câmara – Secretária 

e Subsecretária aposentadas, em nomes das quais saúdo todos os servidores da Casa, lembrando que foram admitidas 

no dia dois (02) de janeiro de 1954; e do Doutor Flávio Guy da Silva Moreira, integrante da Assembléia Estadual 

Constituinte de 1947, com sua atuação destacada e que colaborou para a criação desta Corte de Contas e a quem 

gostaria de convidar para compor a mesa oficial de nossos trabalhos. (Aplausos e Pausa). Em seguida, convidou a todos 

para, de pé, ouvirem a execução do Hino Nacional Brasileiro. (Aplausos ao final). Prosseguindo, a Presidência concedeu 

a palavra ao doutor ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, Procurador-Geral do Ministério Público de 

Contas, para que fizesse pronunciamento, em nome daquele órgão, e cujo teor passou a fazer parte integrante desta ata. 

(DOCUMENTO Nº. 01). Ao concluir, soaram aplausos no Plenário. (Pausa). Logo após, a Presidência, ao transmitir a 

palavra ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE para fazer o discurso oficial da 

comemoração dos sessenta anos de criação do Tribunal de Contas do Estado do Pará, assim se manifestou: Neste 

instante, tenho a honra de conceder a palavra ao conselheiro Elias Naif Daibes Hamouche, escolhido por este 

Colegiado para representá-lo neste ato, que por certo nos brindará com um resumo histórico dos sessenta anos de 

criação da nossa Corte de Contas. Ele foi escolhido por ser o mais antigo membro de todos os Tribunais de Contas do 

Brasil, além das qualidades excepcionais de grande conselheiro e de grande especialista na área jurídica. Por isso, 

todos os conselheiros, por unanimidade, escolhemo-lo para que interpretar aquilo que todos nós pensamos em relação 

aos sessenta anos deste querido Tribunal de Contas. Com a palavra, o nosso caríssimo conselheiro. Assim, Sua 

Excelência procedeu ao seu discurso, pelo qual foi bastante aplaudido por todos e que faz parte desta ata 

(DOCUMENTO Nº. 02). Posteriormente, a Presidência concedeu a palavra ao doutor FLÁVIO GUY DA SILVA 

MOREIRA, deputado constituinte de 1947, para que se manifestasse a respeito da criação do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, o qual, após saudar todos os presentes, proferiu o seu discurso e que passou a compor este documento 

histórico (DOCUMENTO Nº. 03). Ao final, foi muito aplaudido. (Pausa) Imediatamente após os pronunciamentos 

relativos à comemoração dos sessenta (60) anos de criação do Tribunal de Contas do Estado do Pará, a Presidência 

aproveitou a oportunidade da solenidade para o lançamento da Coletânea de Jurisprudência e das novas funcionalidades 

do Portal na rede Internet, conforme manifestação: Aproveitando este dia festivo, o Tribunal de Contas do Estado tem a 

alegria de promover o lançamento da 1ª Edição do livro contendo a Jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará e, também, das novas funcionalidades de nosso portal na Internet. A elaboração da nossa coletânea procurou 

reunir os mais importantes documentos da Jurisprudência, produzidos por este Plenário no desempenho de suas 

atividades, que tem como principal finalidade auxiliar a atuação de técnicos e jurisdicionados do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará na fiscalização, controle e administração de bens, dinheiros e valores públicos em nosso Estado. 

Tratando-se de um instrumento de consulta, o Tribunal de Contas do Estado do Pará tem o interesse de conferir ampla 

divulgação a esta obra, disponibilizando também este material em nosso Site (www.tce.pa.gov.br), para download, a 
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todos os que tenham interesse, como forma de ampliar a transparência e o estímulo ao controle social, desenvolvendo 

cultura orientada ao alcance de metas, em conformidade ao previsto no PROMOEX - Programa de Modernização do 

Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros, ao qual este Tribunal de Contas aderiu e tem para nós o 

programa um papel relevante, como já foi dito aqui, nas mudanças e transformações fundamentais para o nosso 

Tribunal. Em nosso site, além da possibilidade de dowload da jurisprudência, estarão disponíveis, a partir desta data, 

mecanismos de consulta por palavra-chave ou por índice, em toda legislação e jurisprudência disponível no portal. 

Temos também o desafio de, até o final deste ano, disponibilizar em nosso portal todas as decisões em processos de 

prestações e tomadas de contas, proferidas por este Plenário durante o exercício de 2007 e iremos trabalhar para que, 

até o fim do exercício 2008, tenhamos as mesmas decisões relativas aos cinco últimos exercícios. Neste momento, em 

que o Tribunal de Contas do Estado do Pará completa sessenta anos de sua criação, a edição de seu livro de 

Jurisprudência e as novas funcionalidades do nosso portal, representam um dos atos de comemoração do trabalho 

desenvolvido em todos esses anos pelos colaboradores que fazem o Tribunal de Contas do Estado do Pará. Por todos 

aqueles trabalhadores, técnicos e servidores, que, durante todos esses sessenta (60) anos contribuíram para o papel 

relevante do nosso Tribunal de Contas, lembrando que todos nós somos tijolos que, unidos, ajudam a edificar a grande 

construção que é esta Corte de Contas. Neste momento, em que o Tribunal de Contas do Estado do Pará completa 

sessenta anos de sua criação, a edição do seu livro de Jurisprudência e as novas funcionalidades do nosso Portal na 

Internet representam um ato de comemoração do trabalho desenvolvido por todos que constroem, que construíram, que 

fizeram e que fazem o nosso Tribunal de Contas. Isso é muito importante e é por isso que temos presentes, aqui, muitos 

aposentados, que deram a sua vida, o seu amor e seu empenho a este Tribunal de Contas. Para simbolizar este 

momento, gostaria de fazer a entrega, em nome do Plenário, de um exemplar de nosso livro de Jurisprudência ao doutor 

Flávio Moreira, como destacado e legítimo representante de toda a sociedade paraense. Portanto, é com muita honra 

que lhe repasso este exemplar assinado por todos os conselheiros. (Aplausos) Chegando ao fim da sessão, a Presidência 

convidou a todos para que ficassem de pé e ouvissem a execução do Hino do Pará. (Ao final, aplausos e pausa). Nada 

mais havendo a tratar, Sua Excelência, o Conselheiro Presidente, agradecendo a presença de todos, declarou encerrada a 

sessão às onze horas e trinta minutos (11h30min) e mandou que eu, Daisy Maria Bentes Carneiro, Assessor Técnico de 

Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em exercício, providenciasse a confecção da presente ata, que 

comporá os anais desta Corte de Contas, juntamente com todos os discursos proferidos nesta sessão.  

Belém, 1º de novembro de 2007. 
 

DAISY MARIA BENTES CARNEIRO 
Assessor Técnico de Plenário em exercício 

 
Disponibilizada previamente no Sistema Fólio do TCE e aprovada em  

Sessão Ordinária de 11 de dezembro de 2007. 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 
Secretário 

V I S T O: 
 
FERNANDO COUTINHO JORGE 

Presidente 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

      Secretário  Presidente do TCE-PA 132 

 
DOCUMENTOS ANEXOS À ATA DA 37ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO DE 
2007, POR OCASIÃO DO ANIVERSÁRIO DE SESSENTA (60) ANOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, EM 1º DE NOVEMBRO DE 2007: 
 
 
DOCUMENTO 01: Saudação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas 

do Pará, Doutor ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE;  
 
 
DOCUMENTO 02: Pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Conselheiro ELIAS NAIF DAIBES 

HAMOUCHE, em nome do Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará; e 
 
 
DOCUMENTO 03: Discurso do Ilustríssimo Senhor FLÁVIO GUY DA SILVA MOREIRA, Integrante da 

Assembléia Estadual Constituinte de 1947.  
 
 

Belém, 1º de novembro de 2007. 
 
 
 

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Assessor Técnico de Plenário 

 
 

 
 
 
V I S T O: 
 
 
JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 

Secretário 
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DOCUMENTO 01 
 

DISCURSO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERALDO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 
CONTAS, ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, POR OCASIÃO DO ANIVERSÁRIO DE 
SESSENTA (60) ANOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, EM SESSÃO SOLENE 
REALIZADA NO DIA 1º DE NOVEMBRO DE 2007: 

Bom dia a todos! 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Fernando Coutinho Jorge, Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado; Ilustríssimo Senhor Flávio Guy Da Silva Moreira, Integrante da Assembléia Estadual Constituinte de 
1947; Excelentíssimos Senhores Conselheiros, Excelentíssimos Senhores Procuradores de Contas; Ilustríssimos 
Senhores Servidores Ativos e Inativos, minhas senhoras e meus senhores. 

Hoje estamos comemorando os 60 anos de existência do tribunal de contas do estado do pará 
nesta sessão solene que acontece neste revitalizado plenário. 

Ao adentrarmos neste plenário, nesta magnífica sede, nos prédios anexos, não nos damos conta 
de que, a quando de sua criação, segundo informações colhidas com a minha querida irmã ana maria cavalcante 
domingues, uma das pioneiras servidoras desta casa, não havia sequer um prédio para abrigar o novo órgão, tendo 
o tribunal de contas do estado se instalado em uma sala cedida pela imprensa oficial que funcionava no prédio 
onde hoje fica o curro velho, no bairro do telégrafo e os ministros, hoje conselheiros, e o procurador eram 
atendidos por apenas três funcionários cedidos pela imprensa oficial. 

O Tribunal de Contas do Estado do Pará foi criado pela Carta Política Estadual de 08 de julho de 
1947, e teve sua organização disciplinada pela lei Nº 379, de 23 de janeiro de 1951, onde consta, expressamente, 
no art. 5º, a presença de um procurador com “a função de fiscal da aplicação da lei, devendo opinar em todos os 
processos...”. 

O Tribunal de Contas da União, criado pelo art. 89 da Constituição Federal de 1891, teve sua 
estrutura orgânica e seu pessoal disciplinado pelo decreto nº 1.166, de 17 de outubro de 1892, o qual, no art. 19, 
dispunha que a corte compor-se-ia de cinco membros, o presidente e quatro diretores, com voto deliberativo, um 
dos quais incumbido de representar o ministério público. 

Destarte, a existência do Ministério Público de Contas se confunde com a própria existência do 
Tribunal de Contas, tanto da União como do Estado do Pará. 

Como testemunha que somos da história do Tribunal de Contas do Estado do Pará nos últimos 36 
anos, pois aqui chegamos em 18 de junho de 1971 para exercer em Sua plenitude, o cargo, à época, de 
subprocurador, oriundos do ministério público de justiça onde exercíamos o cargo de promotor, podemos afirmar 
que a convivência entre o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público de Contas do Estado sempre foi 
harmoniosa, fraterna, de respeito e admiração mútua, sendo que jamais tivemos conhecimento de quaisquer 
comentários e muito menos atos desabonadores da conduta tanto dos conselheiros, como auditores, servidores e 
membros do ministério público com atuação junto a esta corte de contas. 

Portanto, é motivo de júbilo fazer parte da história do Tribunal de Contas do Estado, história de 
lutas e de grandes vitórias, razão pela qual estamos muito felizes pela passagem dos 60 anos de existência do 
Tribunal de Contas do Estado do Pará, que, assim, chega a melhor idade. 

A instituição Tribunal de Contas do Estado quanto mais antiga, mais se consolida no seio da 
sociedade, e hoje atravessa um período de busca à modernidade, e procura soltar-se das amarras do tradicionalismo 
para atender mais de perto aos anseios e necessidades daqueles que clamam por mais atenção dos poderes públicos 
legalmente constituídos. 

Este é o novo caminho trilhado pelo nobre presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, 
Conselheiro Fernando Coutinho Jorge e seus pares, caminho este sem volta, pois hoje, com a graça de Deus, pode 
contar com o início da implantação em todos os tribunais de contas de uma revolucionária ferramenta que irá 
dinamizar de maneira nunca antes vista os tribunais de contas do brasil. 

Referimo-nos ao PROMOEX (Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos 
Estados e Municípios Brasileiros), que busca nivelar e modernizar todos os tribunais de contas do país trazendo 
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recursos, imprimindo nova mentalidade, disseminando novos métodos de gestão, que já estão sendo 
operacionalizados em todos os tribunais de contas, inclusive no nosso, pelo que, novos horizontes se descortinam 
na trajetória das entidades incumbidas do dever de fiscalizar as contas dos agentes públicos entre outras relevantes 
atribuições. 

Assim, nosso Tribunal de Contas do Estado do Pará está em plena efervescência: temos técnicos 
buscando em Brasília conhecimentos junto ao Tribunal de Contas da União; estamos recebendo técnicos altamente 
qualificados de outros tribunais, inclusive do Tribunal de Contas da União, trazendo ensinamentos sobre novos 
conceitos, novos procedimentos a serem adotados; brevemente serão efetuados concursos públicos para admissão 
de pessoal o que não ocorre há cerca de 15 anos; estão sendo operacionalizadas novas funcionalidades no portal do 
Tribunal de Contas do Estado do Pará; novos procedimentos, como a pesquisa do clima organizacional, 
remanejamentos e valorização dos servidores estão em pleno andamento, tudo visando atualizar e modernizar o 
tribunal de contas do estado para melhor enfrentar os novos desafios que lhe foram delegados pela legislação 
vigente, como por exemplo a lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal. 

Senhoras e senhores: 

Os termos - novos rumos, novos caminhos, novos procedimentos, novos conceitos, atualização, 
modernização, tudo isto é fato e está em pleno desenvolvimento no Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

E nós, do Ministério Público de Contas, que atuamos junto à Corte de Contas do Pará, sentimos, 
participamos e nos regozijamos com esses novos tempos e estamos prontos a colaborar para a melhoria dos 
serviços que prestamos à sociedade que hoje, não mais se queda inerte ou silente, mas reage e clama por seus 
direitos constitucionalmente garantidos. 

Assim, está de parabéns o tribunal de Contas do Estado do Pará pela passagem de seus 60 anos 
quando, ao invés de dar sinais de cansaço, mostra todo seu vigor, otimismo, desempenho, garra, coragem e 
entusiasmo próprios de um jovem, pronto para enfrentar e vencer todas as dificuldades que fatalmente irá enfrentar 
para conseguir alcançar seu desiderato: dar mais e melhor contribuição para o bem estar dos jurisdicionados que 
sabem que podem contar com uma instituição séria e comprometida a prestar, da melhor maneira possível, os 
serviços que lhe foram cometidos constitucionalmente. 

Já dissemos neste plenário, em outra ocasião, que somos eternos otimistas. 

Acreditamos que dias melhores estão por vir para o Tribunal de Contas do Estado, a atualização e 
modernização dos procedimentos é muito bem-vinda e trará, temos a certeza, mais agilidade nos julgados dessa 
corte de contas, que hoje começa a viver, no esplendor de seus doze lustros, nova etapa de sua vida, uma nova 
dimensão de suas atividades, sempre procurando servir, pois todos nós somos servidores, da melhor maneira à 
sociedade. 

Muito obrigado. 
 
 

ANTÔNIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE 
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas 
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DOCUMENTO 02 
 

DISCURSO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, POR 
OCASIÃO DO SEXAGÉSIMO ANIVERSÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, EM 
SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 1º DE NOVEMBRO DE 2007: 

Excelentíssimo Senhor Dr. Fernando Coutinho Jorge, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

Excelentíssimo Senhor Dr. Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, Procurador-Geral de Contas do Ministério 
Público de Contas. 

Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Moreira que nos honra com sua presença, neste ato solene, Vossa 
Excelência que participou da Assembléia Estadual Constituinte de 1947, que criou o Tribunal de Contas do Estado. 

Meus queridos colegas Lauro de Belém Sabbá, Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de Lourdes Lima de 
Oliveira, Cipriano Sabino, Antônio Erlindo Braga e Edílson Oliveira e Silva. Queridas ex-alunas, dignas Procuradoras do 
Ministério Público de Contas: Dras. Maria Helena Loureiro, Iracema Teixeira Braga e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 
Dr. Moacyr Gonçalves Pamplona, Auditor aposentado deste Tribunal. Minhas queridas amigas Ana Maria Cavalcante 
Domingues e Alba Freitas de Câmara, nas pessoas de quem eu quero saudar todos os funcionários aposentados deste Tribunal. 
Dra. Maria José Maués Naif Daibes, Dra. Rosemary Fellipe Jorge, Dra. Alice Loureiro, Dr. José Tuffi Salim Júnior, nas pessoas 
de quem cumprimento todos os servidores em atividade neste Tribunal. Minha querida amiga Suzete Moreira de Souza, na 
pessoa de quem cumprimento todos os convidados, as pessoas amigas que vieram participar deste evento. 

Dr. Rogério Couto Felipe meu dileto amigo, na pessoa de quem cumprimento todos os servidores do 
Ministério Público de Contas.  

Inicialmente quero agradecer ao meu querido amigo Conselheiro Fernando Coutinho Jorge e aos demais 
colegas e amigos do Plenário pela escolha de meu nome para falar nesta Sessão Solene que marca os 60 anos de criação deste 
egrégio Tribunal de Contas e dizer que me sinto honrado em participar deste evento, como o palestrante. Não cabe no momento 
uma oração acadêmica, mas um relato, eu diria, até mesmo, uma sessão saudade. 

Quero transmitir um agradecimento ao meu dileto amigo, ex-aluno, ilustre jornalista Rubens Silva, que me 
auxiliou no trabalho de pesquisa, relativamente à Assembléia Constituinte e ao Poder Legislativo Estadual. 

Meu prezado Dr. Flávio Moreira sua presença aqui é muito honrosa, porque quando comecei a preparar esta 
palestra para o dia de hoje e coletar os dados da Assembléia Estadual Constituinte de 1947, verifiquei que você, dos 
constituintes é o único que, graças a Deus, ainda está vivo, jovem e bem disposto e isto é muito bom para todos os seus amigos, 
aos quais eu gostaria que você me incluísse. 

Eu quero dizer a você que na sessão do dia 16 de outubro de 2007, eu propus em Plenário, que você fosse 
convidado para esta sessão e o dileto Conselheiro Cipriano Sabino, na oportunidade, teve a feliz sugestão para que você fosse 
condecorado com a medalha Serzedello Corrêa, Classe A, pelos relevantes serviços que a Constituinte prestou ao Estado do 
Pará. Como vou discorrer em minha palestra, a Constituinte não estava obrigada a criar o Tribunal de Contas, mesmo porque 
outras constituintes estaduais não criaram; mas a nossa Constituinte, da qual você participava, quis ter essa responsabilidade 
com o regime democrático, que estava sendo implantado para criar a Corte de Contas. 

O ano de 1945 foi um período muito rico na política brasileira. A Constituição de 1937, a Carta Ditatorial 
era emendada por leis constitucionais, e naquele ano de 1945, começaram a ser editadas as leis constitucionais que 
programavam a eleição do Presidente da República. A Carta de 1937 possuía 21 leis constitucionais, ela foi vinte e uma vezes 
emendadas. A 8 de maio, como sabemos, foi a vitória das forças aliadas na 2ª Guerra Mundial. Nessa conquista – nos temos que 
dizer - houve uma participação heróica da Força Expedicionária Brasileira e de muitos oficiais aviadores da Força Aérea 
Brasileira. Alguns morreram no campo de batalha e seus restos mortais estão sepultados no Monumento do Pracinha, no Aterro 
do Flamengo, no Rio de Janeiro. Em 1945 destacamos, também, o Código Agamenon Magalhães. Agamenon Magalhães era 
um líder político pernambucano, fora interventor daquele Estado, convidado pelo Presidente Getúlio Vargas para assumir o 
Ministério da Justiça. O código eleitoral de 1945, com todo respeito que merece a memória do doutor Agamenon Magalhães, 
era um código eleitoral casuístico. Ele foi preparado para assegurar a vitória do Partido Social Democrático, fundado por 
Benedito Valadares, Nereu Ramos e outros líderes políticos que haviam trabalhado na ditadura Vargas nos estados, aqui 
Magalhães Barata. O Partido Social Democrático era um partido majoritário; e do outro lado existiam os partidos 
oposicionistas, como a União Democrática Nacional e este código eleitoral trazia uma novidade para a vida política brasileira. 
Ele criava os partidos políticos de âmbito nacional; porque, até então, os partidos políticos eram de âmbito estadual: o Partido 
Republicano do Pará, o Partido Republicano Paulista. Não havia uma unidade partidária nacional. Portanto o código trouxe esta 
novidade e foi uma conquista boa para a organização partidária brasileira, mas infelizmente o Ato Institucional nº. 2, de 27 de 
outubro de 1965, extinguiu os 14 partidos políticos existentes. A extinção dos partidos me pareceu um equívoco do Presidente 
Castelo Branco, ou talvez, uma necessidade do mesmo em praticar aquele ato, porque já existia a nova Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos, de 15 de julho, também de 1965, que programava e definia exigências, condições para o funcionamento dos 
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partidos políticos; e alguns, como por exemplo, o Partido Democrata Cristão, o Partido Trabalhista Nacional já estavam em 
processo de fusão. 

As eleições foram realizadas no dia 2 de dezembro de 1945 e eram candidatos a Presidente da República o 
general Eurico Gaspar Dutra, pelo PSD, que fora o Ministro da Guerra da ditadura Vargas, o Brigadeiro Eduardo Gomes, pela 
União Democrática Nacional, como candidato da oposição, Dr. Iedo Fiúza que era engenheiro pelo Partido Comunista 
Brasileiro e o senhor Rolim Teles, pelo Partido da Representação Popular. Este partido tinha um líder, que se chamava Plínio 
Salgado e era um partido que demonstrava ter uma tonalidade fascista, embora eu prefira não afirmar isso, como nunca afirmei 
nas minhas aulas de Direito Constitucional. O seu programa falava na democracia orgânica e a democracia orgânica nada mais 
era do que aquelas linhas gerais que dominaram a Itália, a Espanha e outros países da Europa.  

Mas antes das eleições, o Presidente deu demonstrações de que queria continuar. As eleições para a 
Constituinte estavam marcadas e saiu um movimento que recebeu o nome de “querelismo”, que significava constituinte com 
Vargas. Queremos Vargas dirigindo a Constituinte. O jornal o Globo, que era da oposição, todo dia publicava uma charge 
denominada de “A Bola do Dia”. E num determinado dia foi editado uma charge muito interessante: o Getúlio com um cartaz, 
com as seguintes inscrições: na frente estava gravado: “Meu candidato é Eurico” (General Eurico Gaspar Dutra) e no verso, 
estava escrito: “Mas se cochilarem, eu fico”. 

Diferentemente de 1937, quando o Presidente Vargas golpeou as instituições nacionais e implantou o 
regime democrático e os candidatos eram dois civis, Armando Sales, que renunciara ao governo de São Paulo para se candidatar 
a Presidente da República e José Américo de Almeida grande paraibano, em 1945 os dois candidatos eram militares: o General 
Dutra e o Brigadeiro Eduardo Gomes. No dia 26 ou 27 de outubro de 1945, o Presidente baixou atos, fazendo algumas 
alterações na área da segurança pública. Era um alerta e o alto comando das Forças Armadas decidiu informar ao Presidente 
Getúlio Vargas que no dia 19 de outubro de 1945, ele deveria passar a Presidência da República ao Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Ministro José Linhares, cearense. A comunicação foi feita pelo general Osvaldo Cordeiro de Farias, depois 
Governador de Pernambuco, que foi muito bem recebido pelo Presidente.  

Naquele dia Getúlio saiu do Palácio do Catete e foi para sua cidade natal - São Borja no Rio Grande do Sul 
e lá ficou. Foi criado o Partido Trabalhista Brasileiro, presidido por um grande gaúcho, Salgado Filho, que foi o primeiro 
Ministro da Aeronáutica.  

A 18 de setembro de 1946 era promulgada a Constituição. Em minha opinião – e aí não há nenhum 
saudosismo – foi a melhor Constituição da história brasileira, porque realmente fez o que precisava ser feito naquele momento. 
Ela restaurou a democracia e, também, a federação. Os estados voltaram a ser verdadeiramente autônomos, haja vista que de 
1937 a 1945 estavam proibidos de usar bandeiras e ter os seus hinos, era a ditadura a partir do poder central, um poder forte.  

Mas o que eu quero dizer neste momento é que em 1946 nós tivemos a redemocratização do País, ou seja, 
foi restaurada a democracia e a federação.  

Hoje, os governantes vão à Brasília, assim também os Secretários de Estado para fazerem pleitos, pedirem 
verbas e a verdade é que a autonomia dos estados, atualmente, é uma autonomia formal; e faço uma crítica à Constituição de 
1988, porque ela ao fazer uma segunda redemocratização no Brasil não restaurou a federação, ela realmente, nessa parte 
fracassou, e hoje acho difícil nesse emaranhado de leis, de tributos, de participação dos estados, dos municípios na Receita 
Federal, fazer-se uma restauração como aquela que foi feita em 1946. 

Os estados eram tão autônomos sob a Constituição de 1946, que tinham a liberdade de fixar o mandato dos 
seus governadores, desde que não ultrapasse o mandato do Presidente da República. Desse modo o mandato do governador do 
Pará era de cinco anos, assim como o de Minas Gerais e o do Paraná. Os do Amazonas, Pernambuco e Bahia eram de quatro 
anos. 

O estado que quisesse ter Governador ou vice-governador ou Tribunal de Contas teria. Os outros que não 
quisessem não teriam. As eleições municipais também não eram nacionais, eram por estado. O Pará poderia ter uma data para 
eleição em seus municípios diferente dos outros. 

Mas neste clima da restauração da democracia e da federação, se instalou em março de 1947, a Assembléia 
Constituinte Estadual. Ela trabalhou até o dia 8 de julho do mesmo ano, quando foi promulgada a Constituição Paraense de 
1947.  

Esta Assembléia Constituinte, no artigo 34, criou o Tribunal de Contas do Estado do Pará. Como eu já disse 
hoje todo estado tem que ter um Tribunal de Contas, de acordo com a Constituição de 1988 e o modelo é o mesmo do Tribunal 
de Contas da União. Naquela época, não. Desse modo o artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias deu ao 
governo do estado o prazo de cinco anos para instalar a referida Corte.  

Dr. Alberto Engelhard era o Governador do Estado, o Dr. Waldir Buidi, Presidente da Assembléia 
Legislativa e o Dr. Arnaldo Lobo, Presidente do Tribunal de Justiça. Entra em pauta o projeto que se concretizou com a Lei nº. 
309, determinando a instalação do Tribunal de Contas do Estado a toque de caixa. 
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Esse projeto foi votado em um turno, quando o regimento da Assembléia estabelecia que fossem em dois e 
embora a Folha do Norte convocasse o povo para ir à Assembléia protestar contra a criação do Tribunal de Contas, a força da 
situação e o rolo compressor que todos os governos e os legislativos têm, fez o projeto de lei ser aprovado e ser promulgada a 
lei nº. 379, no dia 23 de janeiro de 1951. 

O Tribunal de Contas teve sua criação confirmada pela lei e o Dr. Alberto Engelhard renunciou ao cargo de 
governador, porque era uma das pessoas indicadas para ser Ministro do Tribunal de Contas. Assumiu o governo do estado, o 
Presidente da Assembléia Legislativa, Dr. Waldir Buidi, que submeteu à Assembléia, e esta aprovou para os cargos de 
Ministros do Tribunal, os nomes de: Alberto Engelhard, Licurgo Xavier, Sinval Coutinho, Lindolfo Mesquita, Mário 
Nepomuceno de Souza. 

Foi, portanto, instalado no térreo do Palácio Lauro Sodré, o Tribunal de Contas do Estado do Pará, no dia 30 
de janeiro de 1951, tendo sido nomeados para o cargo de Secretário o Dr. Célio Melo e para o de Procurador junto ao Tribunal 
de Contas – o Ministério Público sempre se fez presente aqui nesta Casa – ainda não como Ministério Público, mas como uma 
Procuradoria, meu querido e saudoso amigo, Dr. Lourenço do Vale Paiva, que seria meu professor de Direito Comercial na 
Faculdade de Direito e também meu Diretor. 

No período de instalação do Tribunal de Contas a cidade de Belém foi movimentada pela revolta da Polícia 
Militar, tendo à frente o Coronel Maurício Ferreira, que mandou prender o Governador em exercício, Dr. Waldir Buidi, que foi 
substituído pelo Desembargador Arnaldo Lobo, que estava na ordem de sucessão. No dia primeiro de fevereiro, era empossada 
na nova Assembléia Legislativa e o PSD já não era mais o partido majoritário. Dos vinte e cinco deputados que ele tinha, elegeu 
apenas dezoito, a coligação democrática paraense elegeu dezesseis deputados e o PTB elegeu três. O Dr. Abel Figueiredo foi 
eleito Presidente da Assembléia Legislativa, e logo após a sua investidura, ficou no exercício do governo do estado até a posse 
do General Zacharias de Assumpção, ocorrida no dia 10 de fevereiro. 

O Tribunal de Contas como mostra muito bem o livro de autoria do nosso saudoso colega, Conselheiro José 
Maria de Azevedo Barbosa, voltou a funcionar no térreo do Palácio do Governo. Empossado o General Assumpção, o deputado 
Clóvis Ferro Costa, que era vice-líder do governo, o líder naquela época era o Dr. Aldebaro Klautau, mostrou que a Lei nº. 379 
era inconstitucional. Ela agasalhava uma inconstitucionalidade formal, referente ao seu processo da tramitação. 

Ocorre que, em vez de ser argüida essa inconstitucionalidade perante o Poder Judiciário, que é o órgão 
competente para apreciar a matéria, a nova Assembléia Legislativa resolveu anular a lei e o Tribunal de Contas foi, 
praticamente, extinto. 

Iniciou-se uma batalha judicial e no seu decurso, morreram os Ministros: Sinval Coutinho e Alberto 
Engelhard, que foi o primeiro Presidente do Tribunal de Contas. Houve recurso ao Tribunal de Justiça do Estado e ao Supremo 
Tribunal Federal. Depois o General Assumpção resolveu fazer uma conciliação e nomeou três ministros: Benedito Frade, 
Elmiro Nogueira e Augusto Belchior de Araújo. O Ministro Mário Nepomuceno de Souza, que era da composição inicial do 
Tribunal, quando este foi extinto, voltou para a Câmara Municipal de Belém, onde havia sido reeleito vereador. 

Depois o Supremo Tribunal Federal, numa decisão famosa, entendeu que o Ministro Alberto Engelhard, 
mesmo tendo sido investido no Tribunal, com mais de setenta anos de idade, teria a sua aposentadoria resguardada; e que o Dr. 
Mário Nepomuceno de Souza, tinha o direito de retornar ao cargo de Ministro do Tribunal de Contas, como realmente 
aconteceu.  

A Lei nº. 381, de 2 de abril de 1951, deu uma nova vida ao Tribunal de Contas do Estado que se instalou 
pela segunda vez – eu diria a sua reinstalação – no dia 17 de julho de 1953, no prédio da Imprensa Oficial, tendo sido designada 
para ser a Secretária do Órgão, a Sra. Alba Freitas de Câmara, que elaborou a primeira Ata. Dias depois foi nomeado Secretário 
permanente, o jornalista Ossian Brito a quem o Tribunal deve muito da organização e formação de suas seções. 

Quando eu cheguei aqui os Ministros Elmiro Nogueira e José Maria Machado estavam aposentados, Ossian 
Brito estava se aposentando e a Ana Maria Cavalcante Domingues, que era Subsecretária, estava no exercício da Secretaria. 

Interessante como são as coisas na vida e na política, pois eu penso que se o projeto de lei relativamente à 
instalação do Tribunal de Contas tivesse ocorrido fora daquele clima que vivia o estado, tenho quase toda a certeza, de que ele 
seria aprovado à unanimidade da Assembléia Legislativa. 

A sociedade paraense tinha pelos deputados estaduais da legislatura de 1947 (os baratistas – a maioria – e os 
oposicionistas), um grande respeito. Aproveito a oportunidade para reverenciar a memória de dois grandes amigos e mestres, 
dentre os constituintes: Silvio Meira e Aldebaro Cavaleiro de Macedo Klautau. 

Como evoluiu o Tribunal de Contas? 

Ministros, depois chamados Conselheiros, pela Constituição de 1989, eram indicados pelo Governador do 
Estado e aprovados pela Assembléia Legislativa. A posse acontecia no Palácio do Governo, perante aquela autoridade e em 
seguida os empossados se dirigiam à sede do Tribunal para o exercício dos respectivos cargos. Assim aconteceu comigo e com 
o Ministro Emílio Martins, nós tomamos posse no Palácio Lauro Sodré, pela parte da manhã, em ato presidido pelo Dr. Renato 
Franco, eis que o Governador titular, que nos nomeou, Coronel Alacid da Silva Nunes estava ausente do Estado. Logo depois 
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nos dirigimos ao Prédio do Museu Emílio Goeldi, onde fomos recebidos pela Secretária Ana Maria Cavalcante Domingues e 
assinamos o termo de posse. O primeiro Conselheiro que tomou posse na sede do Tribunal, foi o professor Clóvis de Moraes 
Rego, no dia 8 de agosto de 1969, em uma bela solenidade.  

Os Conselheiros não usavam beca, que só foi instituída por uma proposta do Conselheiro Clóvis Moraes 
Rego e usada, pela primeira vez, no dia 22 de janeiro de 1971, eu presidindo o Tribunal de Contas. 

O ano era o de 1967, assinalado pela nova Constituição Federal de 24 de janeiro e pela nova Constituição do 
Estado, de 15 de maio, e que traziam uma novidade: é que o Tribunal de Contas passaria a fiscalizar a vida administrativa e 
financeira do Estado e dos Municípios. Os nossos Auditores Edílson Oliveira e Silva, Antônio Erlindo Braga, Ulisses Coelho de 
Souza e Pedro Bentes Pinheiro, presidiam as comissões que realizavam inspeções nos municípios, com a finalidade de fiscalizar 
as prefeituras. 

Foi constituída uma comissão formada por mim, pela Conselheira Eva Andersen Pinheiro e pelo 
Conselheiro Emílio Martins, para elaborar a nova Lei Orgânica do Tribunal. A Conselheira Eva Andersen Pinheiro, que hoje 
está ausente desta Sessão por motivo de saúde, marcou muito a vida do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Todos sabem de 
suas virtudes, de sua força moral, de sua coragem cívica, de seu espírito público e de seu amor ao Direito e ao Tribunal. Era 
uma pessoa muito dinâmica e eu diria, nesta oportunidade que ela foi magistrada, datilógrafa, auxiliar e mestra nesta Corte de 
Contas. 

Quando cheguei ao Tribunal, após ser nomeado, era Presidente o Ministro Lindolfo Mesquita, uma 
excelente pessoa, um homem muito bom, muito afável e que me dispensava um tratamento afetuoso. Quando acabamos de 
elaborar a Lei Orgânica, entregamos ao Presidente e ele pediu que eu redigisse a respectiva exposição de motivos. Fiz como 
tinha que fazer colocando o nome do Presidente para a referida assinatura. Ele então pediu que eu assinasse. Destarte, tive que 
me curvar à vontade dele e dos colegas e assinei a exposição de motivos, que consta dos anais desta Casa, mostrando o que era 
o novo Tribunal de Contas, criado pela Constituição de 1967. 

O Ministro Lindolfo Mesquita estava próximo de atingir a compulsória e em razão disso me fez um pedido, 
no sentido de que gostaria que sua sucessora na Presidência fosse a Conselheira Eva Andersen Pinheiro, por isso algumas 
semanas antes de atingir a compulsória, renunciaria ao cargo de Presidente, para que pudesse participar da eleição. Em votação 
unânime a Conselheira Eva Andersen Pinheiro e o Conselheiro Emílio Martins foram eleitos, respectivamente, Presidente e 
Vice-Presidente do Tribunal. 

Uma das metas da nova Presidência era a construção de uma sede para o Tribunal, o que aconteceu no dia 
21 de outubro de 1970, em meio a uma grande festa, que foi a inauguração do Palácio Serzedello Corrêa, nome proposto por 
mim, o que fez com que eu recebesse uma manifestação do filho do Dr. Serzedello Corrêa, Dr. Armando Serzedello Corrêa e do 
sobrinho dele, Dr. Eurico Serzedello Machado. 

O prédio que era grande, com o tempo tornou-se pequeno, por isso foram construídos os anexos um e dois 
na gestão do Conselheiro José Maria de Azevedo Barbosa e o anexo três, na gestão do Conselheiro Manuel Ayres. 

No período de 08 a 12 de outubro de 1973, foi realizado, em nossa Capital, o VII Congresso dos Tribunais 
de Contas do Brasil, com a participação de todas as Cortes de Contas do país, com exceção do Tribunal de Contas do Ceará. As 
sessões solenes de abertura e de encerramento do conclave ocorreram no salão nobre de espetáculos do Teatro da Paz. Fizeram-
se presentes inúmeras autoridades entre elas: o Ministro da Justiça Dr. Alfredo Buzaid, que no ato também representou o 
Presidente da República, o Ministro Jarbas Passarinho e o Governador do Estado do Pará, Dr. Fernando Guilhon que prestou 
valiosa colaboração ao evento. 

O Conclave foi presidido por mim, à época, Presidente do Tribunal de Contas, tendo sido Coordenador 
Geral das Comissões do Congresso, o Conselheiro José Maria de Azevedo Barbosa e Presidente de Honra do Congresso o 
Ministro Jarbas Passarinho. 

Tenho a impressão de que até hoje este Congresso, realizado aqui no Pará, não foi superado por nenhum 
outro, mas eu sou suspeito para falar sobre o assunto. 

Ao realizarmos o Congresso alcançamos uma grande vitória, pois a aspiração dos Tribunais de Contas era 
fiscalizar os órgãos, as entidades da administração indireta, sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações 
públicas, que estavam fora da ação do controle externo. Conseguimos aprovar por unanimidade esta tese e elaborar um 
anteprojeto de lei, entregue ao Presidente Médici, que o encaminhou ao Congresso, tendo-se transformado na Lei nº. 6.223, de 
14 de julho de 1976, que praticamente dobrava a competência dos Tribunais de Contas.  

Em novembro de 1982, tendo a Conselheira Eva Andersen Pinheiro retornado à Presidência desta Casa, 
distinguiu a mim e ao Conselheiro Clóvis Moraes Rego – que à época aposentou-se para assumir o cargo de Vice-Governador 
do Estado, para que fizéssemos a trasladação dos restos mortais do Dr. Inocêncio Serzedello Corrêa, do Rio de Janeiro para o 
edifício-sede do nosso Tribunal, após entendimentos com a família. Este grande brasileiro, grande paraense que foi governador 
do Paraná, prefeito da cidade do Rio de Janeiro e titular de várias pastas ministeriais, e também, sem dúvida nenhuma, o grande 
defensor da instituição Tribunal de Contas do Brasil e Patrono desta Corte.  
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Acredito ser o Tribunal de Contas uma repartição diferente e sinto-me feliz por ter estado aqui todos esses 
anos. 

Nesses sessenta anos de criação do Tribunal de Contas não podemos deixar de falar na importância dos 
nossos Auditores. 

Quando aqui cheguei, o Tribunal possuía três Auditores, concursados: Pedro Bentes Pinheiro, Benedito 
Nunes, que hoje inegavelmente é uma das maiores culturas do Brasil e Armando Dias Mendes. Depois tivemos mais dois 
auditores efetivados nos termos do artigo 177 da Constituição Federal de 1967: Benedito Pantoja e Moacyr Pamplona, este que 
nos dá alegria com sua presença neste ato solene. Novos concursos vieram e eu tive a satisfação de participar das bancas 
examinadoras e acompanhar o ingresso, nesta Corte, de pessoas muito preparadas, profissionais dignos como: Antonio Erlindo 
Braga, Edílson Oliveira e Silva, Nessima Simão Tuma, que por iniciativa do Conselheiro Nelson Chaves deu nome à Sala dos 
Advogados aqui no Tribunal, Ulysses Coelho de Souza, Jayme Ferreira Bastos, José Tadeu Sales, Manoel Pinto da Silva Júnior.  

Estou convencido da valorosa contribuição que os Auditores dispensaram a esta Casa, de maneira que eu 
quero saudar todos os auditores nas pessoas do Dr. Antônio Erlindo Braga e do Dr. Edílson Oliveira e Silva. 

Este Tribunal de Contas não seria o que é sem o apoio permanente dos seus servidores. Acredito que nós 
Conselheiros somos felizes porque os nossos servidores são preparados, disciplinados, nos respeitam e nos admiram e isto é 
muito importante, pois nestes 40 anos que estou aqui, sempre observei um relacionamento muito respeitoso entre Conselheiros 
e servidores. 

Neste momento devemos agradecer a Deus, os servidores que temos e os que já tivemos no Tribunal. 

É importante falar, nessa oportunidade, no Ministério Público de Contas que atua junto a este Tribunal e o 
faço com emoção em referência às pessoas que integram este Órgão Ministerial. 

O primeiro Chefe do Ministério Público foi o Dr. Lourenço do Valle Paiva, que foi meu professor de Direito 
Comercial, depois meu Diretor e, acima de tudo, um grande amigo. Por ocasião da indicação do meu nome para o cargo de 
Ministro, ele propôs, em reunião da congregação de professores da Faculdade de Direito, que fosse oficiado ao Governador do 
Estado Coronel Alacid Nunes, com o objetivo de manifestar aplausos pela escolha do meu nome para o Tribunal de Contas.  

Eu fui indicado pelo meu grande mestre, Dr. Orlando Bitar, um dos maiores constitucionalistas e uma das 
maiores culturas do Brasil. Eu o considerava um fenômeno. Só duas pessoas no Brasil recusaram o cargo de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal: o Dr. Sobral Pinto, em minha opinião o maior advogado da história do Brasil, um homem muito 
íntegro, muito inteligente e pobre; e o Dr. Orlando Bitar que recebeu uma carta-convite na qual o Presidente Castelo Branco, 
dizia que tinha referências dele, transmitidas pelo Ministro Aliomar Balieiro e o desejo de colocar no Supremo Tribunal Federal 
um homem do Norte do Brasil, daí a escolha de seu nome. Mesmo assim o convite não foi aceito. 

Tivemos também como Chefe do Ministério Público o Dr. José Octávio Dias Mescouto, Procurador 
aposentado. Depois o Dr. Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, Dr. Pedro Crispino e novamente, o Dr. Antonio Maria que 
atualmente ocupa o referido cargo.  

Tivemos aqui grandes Procuradores, como Dr. Geraldo Castelo Branco da Rocha, pai do atual Procurador 
Geral de Justiça, Dr. Demócrito de Noronha, Dr. Asdrúbal Mendes Bentes, ex-Prefeito de Marabá e hoje deputado federal, 
Hildeberto Mendes Bitar, Ivan Barbosa da Cunha, meu querido amigo; e as três mulheres do Ministério Público de Contas, 
inteligentes, competentes e bonitas e que foram minhas alunas: Dra. Maria Helena Loureiro, Dra. Iracema Teixeira Braga e Dra. 
Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes.  

O Ministério Público de Contas tem sido muito importante ao Tribunal de Contas e eu sempre defendi sua 
autonomia, ou seja, um Órgão que funcionasse não no Tribunal, não subordinado ao Tribunal, mas que atuasse junto ao 
Tribunal. 

Entre outras conquistas do Ministério Público está a de que o Procurador, quando em atuação na sessão 
plenária, deve ter assento ao lado do Presidente do Tribunal. Eu quero dizer ao meu caro Dr. Antonio Maria Cavalcante que 
você obteve, ainda, outras conquistas, como Presidente da Associação dos Membros dos Ministérios Públicos e que os 
Ministérios Públicos do Brasil devem muito a você, ao seu trabalho, a sua persistência.  

Eu acredito que a respeitabilidade que o Tribunal de Contas tem o Ministério Público de Contas também 
tem. Aproveito a oportunidade para transmitir a você Dr. Antônio Maria Cavalcante, aos colegas ausentes e às três Procuradoras 
o meu mais fraternal abraço. 

Quero me congratular com todos os Conselheiros: Fernando Coutinho Jorge, Lauro de Belém Sabbá, Nelson 
Luiz Teixeira Chaves, Maria de Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino, Antônio Erlindo Braga e Edílson Oliveira e Silva. 
Que todos recebam o meu afetuoso e fraternal abraço.  

Esta Sessão que hoje se realiza, em comemoração aos 60 anos do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 
acontece num clima de harmonia, de paz, que você Conselheiro Fernando Coutinho Jorge, com muita sabedoria, paciência e 
persistência conquistou, seguindo os passos do Conselheiro Lauro Sabbá. 
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Após o período polêmico, referente à criação do Tribunal de Contas, conforme já foi mencionado, começou 
a fase afirmativa, durante a qual e até os dias de hoje essa Instituição erguida a uma posição de prestígio e honorabilidade, que 
muito bem soube conquistar, realiza a sua história particular, fiel a sua dignidade normativa de um órgão jurisdicional e técnico 
acima das contingências políticas. 

Essa posição superior que lhe permite fazer do cumprimento das leis uma necessidade interna reguladora, 
sem afastá-lo da realidade, liga-o cada vez mais pela coerência de seus atos à vida do Estado de que se tornou o indispensável 
fiscalizador e controlador. 

Vivemos no ano de 2007, os sessenta anos de criação de uma Corte que tem cumprido em favor do Estado, 
da sociedade paraense e da democracia a plenitude da competência que lhe assiste. 

Presidido pelo ilustre Conselheiro Fernando Coutinho Jorge, o Tribunal de Contas do Pará passa por um 
período de renovação, na busca de harmonizar tradição, experiência e modernidade. Merece destaque a implantação do 
programa de modernização do controle externo, que permitirá qualificação maior no segmento humano da Casa e qualidade 
melhor nos resultados pretendidos, entre os quais, um controle externo que possa investigar receita e despesa e avaliar a gestão 
administrativa como um todo. 

Eu disse a pouco que eu redigi a exposição de motivos do projeto de Lei Orgânica desta Casa, há quarenta 
anos, quando cheguei ao Tribunal e quero aqui repetir as palavras com que encerrei aquela exposição: 

AQUI SE FORJOU INSTRUMENTO EFICAZ DO REGIME DEMOCRÁTICO QUE SE NÃO PODE 
REALIZAR SEM A GUARDA DA PUREZA DAS INSTITUIÇÕES ATRAVÉS DA VIGÊNCIA REGULAR DE SEUS 
AGENTES. 

Com o mesmo entusiasmo da juventude, eu reproduzo essas palavras quarenta anos depois, agradecendo a 
atenção de todos. 

 
 

ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE 
Conselheiro 
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DOCUMENTO 03 
 

DISCURSO DO ILUSTRÍSSIMO SENHOR FLÁVIO GUY DA SILVA MOREIRA, POR OCASIÃO DO 
ANIVERSÁRIO DE SESSENTA (60) ANOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, EM 
SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 1º DE NOVEMBRO DE 2007: 

Consenti, senhores, que se faça ouvir a palavra breve, ausente de louçanias literárias, de um 
octogenário, de passo tardo e braços lassos, mas ainda com sobra de energia emocional e motivação ética que continuam 
a lhe presidir a vida. 

Preliminarmente, apresento os meus agradecimentos pelo honroso convite para comparecer a esta 
comemoração, dos sessenta anos do Tribunal de Contas do Pará 

O ilustre conferencista descreveu, com absoluta exatidão, conjuntura política, da criação do Tribunal 
de Contas do Estado. 

Entretanto, permitam-me aduzir algumas considerações que valerão como um testemunho, de quem 
viveu e participou da tumultuosa campanha de redemocratização do país, que culminou com a derrubada da ditadura 
Vargas. 

Em 1942 os exércitos nazistas dominavam a Europa, com exceção da Inglaterra. 

O Brasil vivia o apogeu da opressão governamental. 

Desde 10 de novembro de 1937 o Congresso Nacional fora fechado, assim como as Assembléias 
Legislativas e as Câmaras de Vereadores. O Tribunal de Segurança Nacional enchia as prisões com oposicionistas, 
muitos deles, também, sujeitos a trabalhos forçados. 

O Pará usufruía relativa tranqüilidade sob o governo do jurista José Malcher. 

Contudo, um acontecimento, aparentemente sem importância, mudou o rumo das minhas pretensões 
juvenis. 

Em 1942, um seleto grupo de acadêmicos de direito do Estado do Amazonas veio a Belém, em 
retribuição a uma excursão de estudantes secundaristas, onde eu me incluía. 

Entre os acadêmicos contavam-se jovens que vieram a ter grande projeção política, como Plínio 
Coelho, que foi Governador do Amazonas, os irmãos Lindoso, que alcançaram a senatoria e Áureo Meio, que também 
foi Senador da República.  

Alguns estudantes paraenses, inclusive eu, ofereceram um jantar aos amazonenses, no restaurante do 
Hotel da Paz, situado em frente à Praça da República, onde hoje se localiza o Edifício do Banco da Amazônia. Como é 
de praxe, os discursos se sucederam e alguém se lembrou de me dar a palavra, embora eu fosse apenas um aluno do 
Curso Pré-Jurídico. 

Num arrebatamento peculiar da juventude, profliguei, com veemência, o regime ditatorial, reiterando a 
convicção de que a Alemanha Nazista seria, afinal, derrotada ocasionando a deposição de Vargas, voltando o Brasil ao 
regime democrático ao cabo do conflito mundial. 

Um jornalista, Ossian Brito, fardado como cabo do Exército que era, a tudo presenciava sentado a uma 
mesa próxima. Ao meio do meu improviso oratoriano interferiu, aos brados: "Estão todos presos em nome do general 
comandante da 8ª. Região Militar. Estão conspirando contra o governo". 

Todos nós protestamos mas logo surgiu o delegado de Polícia, Dr. José Tocantins que, acompanhado 
de vários policiais, efetivou a prisão. Apresentei-me ao delegado assumindo toda a responsabilidade do fato, inquinado 
como subversivo. 

Fui conduzido à Central de Polícia, sem algemas, sendo recebido pelo Delegado de Polícia da Ordem 
Política e Social, Medrado Castelo Branco, que, prontamente, me liberou, não dando importância ao caso. 

Todavia respondi a inquérito policial militar no Quartel - General da 8ª. Região embora sem qualquer 
conseqüência. 
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O fato teve repercussão pública e todos os diretórios acadêmicos estamparam, nos jornais, veementes 
protestos contra a minha breve e descabida prisão, conferindo-me imprevista notoriedade no meio estudantil. 

Essa prisão marcou-me profundamente. Desde então o despreocupado moço, interessado apenas no 
estudo curricular e no esporte náutico, praticado nos ligeiros barcos de regata, sob a bandeira do Clube do Remo, passou 
a perorar em todos os grandes comícios nas praças de Belém, em prol da redemocratização do Brasil. 

Em 1945, segundanista da Faculdade de Direito, fui eleito orador oficial da União Acadêmica 
Paraense, cargo renovado em eleições anuais inclusive até o último ano do curso acadêmico. 

Em 1946, já no terceiro ano de Direito, fundei, com numerosos amigos de todos os cursos superiores 
do Pará, o Movimento Estudantil Independente, que se propunha eleger um deputado constituinte do Pará. 

0 Partido Social Progressista, sob a liderança do Deputado Federal Deodoro de Mendonça, aceitou 
incluir o nosso candidato na sua chapa, muito embora sem compromisso de submissão hierárquica partidária. 

Meus companheiros escolheram a mim como seu candidato e, dessa forma, fui eleito Deputado 
Estadual nas eleições de 1946. 

O relato deste episódio vem a propósito, menos para contar um detalhe biográfico, do que para 
esclarecer porque fui o mais novo Deputado da Assembléia Constituinte do Pará e talvez por isso seu único 
remanescente. 

A Assembléia Constituinte aprovou, sem votos contrários, a criação do Tribunal de Contas do Pará. 

Na Reunião Extraordinária da Assembléia Legislativa, de 23 de Janeiro de 1951, foi aprovada a 
organização do Tribunal de Contas do Estado e aceitos os cinco nomes para compô-lo, com votos exclusivos da maioria 
parlamentar. 

A bancada oposicionista, da qual eu participava, retirou-se ao comando do seu líder Aldebaro Klautau. 

Na verdade, a oposição não tinha argumentos consistentes para impugnar as indicações de Alberto 
Engelhard, Lindolfo Mesquita, Adolfo Xavier, Mário Nepomuceno e Sinval Coutinho. A sua decisão era mais uma 
represália ao governo do Major Moura Carvalho, pleno de violências e desacertos administrativos. 

O Governador era um homem de trato cordial, dotado de simpatia e cativante. 

Todavia, por aversão ao mando, ou conveniência política, permitia, ao seu Secretário Geral, Armando 
Corrêa, válido do Senador Magalhães Barata e ex-delegado de Polícia, ordenar toda sorte de violência contra a oposição. 

Não cabe aqui listar esses numerosos excessos despóticos, bastando mencionar a agressão sofrida 
pelos Deputados Aldebaro Klautau e José Maria Chaves, no dia 04 de Outubro de 1948, na entrada do prédio onde 
funcionava a Assembléia Legislativa, antiga sede da Prefeitura de Belém. 

Cinco capangas atiravam no Deputado José Maria Chaves que, já lançado ao solo, rolava para escapar 
das balas, quando eu providencialmente cheguei ao local e interferi, pondo em fuga os capangas que correram pela 
Avenida Portugal até a caminhonete do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, estacionada em frente ao 
Quartel dos Bombeiros Municipais, onde trocaram tiros comigo, evadindo-se, após, em alta velocidade. 

O decurso do tempo comprovou que os primeiros componentes do Tribunal de Contas, ao contrário 
das prevenções da bancada oposicionista, souberam honrar as suas responsabilidades e iniciar uma tradição de dignidade 
e sabedoria, engrandecendo esta instituição, tomando-a credora do respeito de todo o povo paraense. 

 
 

FLÁVIO GUY DA SILVA MOREIRA 
Deputado Estadual Constituinte de 1947 


