
 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

      Secretário  Presidente do TCE-PA 171

ATA DA 40ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARÁ. 
 

Às dez horas e trinta minutos (10h30min) do dia sete (07) do mês de abril do ano 

de dois mil e oito (2008), no Palácio Serzedêllo 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), LAURO DE 

BELÉM SABBÁ, CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR também presente o Conselheiro 

Substituto ANTONIO ERLINDO BRAGA e o Auditor EDÍLSON OLIVEIRA E SILVA, bem 

como os representantes do Ministério Público de Contas MARIA HELENA BORGES 

LOUREIRO (Procuradora-Geral), IRACEMA TEIXEIRA BRAGA e ROSA EGÍDIA CRISPINO 

CALHEIROS LOPES (Procuradores), estiveram presentes, ainda, à solenidade as mais dignas 

autoridades civis e militares, dentre elas, o Excelentíssimo Senhor CARLOS BOTELHO DA 

COSTA, Consultor Geral do Estado; o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual DOMINGOS 

JUVENIL NUNES DE SOUZA, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado; o Excelentíssimo 

Senhor Deputado Federal ASDRÚBAL BENTES; a Excelentíssima Senhora MARIA HELENA 

BORGES LOUREIRO, Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas do Estado; o 

Excelentíssimo Senhor ALMEIRINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO, Procurador-Geral de Justiça em 

exercício do Ministério Público do Estado do Pará; os Excelentíssimos Senhores Conselheiros 

RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA e ROSA DE FÁTIMA BARGE HAGE, 

respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

do Pará; os Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais ÍTALO MÁCOLA DE ALMEIDA 

JÚNIOR e LUÍS CUNHA; a Excelentíssima Senhora MARIA LÚCIA DE MACEDO PENEDO, 

Secretária de Estado de Esporte e Lazer; o Excelentíssimo Senhor CELSO PIRES CASTELO 

BRANCO, Procurador-Geral do Estado em exercício; o Excelentíssimo Senhor LUÍS DANIEL 

LAVAREDA REIS, Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará; a 

Excelentíssima Senhora MARIA INÊS KLAUTAU DE MENDONÇA GUEIROS, Procuradora-

Chefe do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará; a 

Excelentíssima Senhora ELIZABETH MASSOUD SALAME DA SILVA, Procuradora do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, representando 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

      Secretário  Presidente do TCE-PA 172

a Associação Nacional do Ministério Público de Contas; o Excelentíssimo Senhor EXPEDITO 

LEAL RIBEIRO e as Excelentíssimas Senhoras MARA LÚCIA BARBALHO DA CRUZ e MARIA 

REGINA FRANCO CUNHA, Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará; o Ilustríssimo Senhor JOSÉ ALBERTO SOARES MAIA, 

Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; o Ilustríssimo Senhor 

ELIAS NAIF DAIBES HAMOUCHE, Conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará; os Ilustríssimos Senhores HILDEBERTO MENDES BITAR e PEDRO ROSÁRIO CRISPINO, 

Procuradores aposentados do Ministério Público de Contas do Estado do Pará; os Ilustríssimos 

Senhores JAYME FERREIRA BASTOS e MOACYR GONÇALVES PAMPLONA, os Auditores 

aposentados do Tribunal de Contas do Estado do Pará; o Ilustríssimo Senhor LUTFALA DE 

CASTRO BITAR, representante do Consulado Honorário do Chile no Estado do Pará; o 

Ilustríssimo Senhor Capitão BM SOUZA, representante do Comandante do Corpo de Bombeiros 

Militar do Pará; e a Ilustríssima Senhora ÂNGELA SERRA SALES, Presidente da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seção Pará; também esteve presente a família do empossado, 

representada pelas ilustríssimas senhoras Celina Cunha (genitora), Celina Cunha (esposa), 

ilustríssimos senhores Bruno Cunha e Ivana Braga (filhos), 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 Ato Regimental com a finalidade específica de 

dar posse ao Excelentíssimo Senhor IVAN BARBOSA DA CUNHA no cargo de conselheiro, cuja 

nomeação ocorreu mediante Decreto Governamental assinado pela Excelentíssima Senhora 

Governadora do Estado ANA JÚLIA VASCONCELOS CAREPA, datado de 26 de março de 2008, 

e publicado no Diário Oficial do Estado nº. 31.136, de 27 de março de 2008, nos termos do 

artigo 135, inciso XIII, da Constituição Estadual. Com os Conselheiros já ocupando suas 

bancadas, inclusive, o Presidente ao centro da mesa que dirige os trabalhos, dando início ao 

programa de posse, o mestre de cerimônia, Senhor Ruy Bastos, convidou para compor a mesa 

oficial os Excelentíssimos Senhores: o Excelentíssimo Senhor Carlos Botelho da Costa, 

Consultor Geral do Estado, representando a Excelentíssima Senhora Governadora do Estado do 

Pará Ana Júlia de Vasconcelos Carepa; o Excelentíssimo Senhor Domingos Juvenil Nunes de 

Souza, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado; o Excelentíssimo Senhor Deputado 

Federal Asdrúbal Bentes; a Excelentíssima Senhora Maria Helena Borges Loureiro, Procuradora-
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Geral do Ministério Público de Contas do Estado; o Excelentíssimo Senhor Almeirindo José 

Cardoso Leitão, Procurador-Geral de Justiça em exercício do Estado do Pará; e o Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Ronaldo Passarinho Pinto de Souza, Presidente do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará. (Pausa). Encerrada a apresentação, o Presidente do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará fez o seguinte pronunciamento: Agradecendo a presença de todos e 

invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, que tem por finalidade 

dar posse ao Procurador Ivan Barbosa da Cunha no cargo de Conselheiro do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará. Em seguida, o cerimonial convidou a todos os presentes para que 

levantassem para ouvirem a execução do Hino Nacional Brasileiro, interpretado pela soprano 

Márcia Aliverti, acompanhada pela pianista Celina Chamié. (Aplausos ao final da execução). 

Prosseguindo, a Presidência convidou a Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira a conduzir o então Procurador de Contas IVAN BARBOSA DA CUNHA para, 

nos termos do § 3º do artigo 29 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

prestar seu compromisso de posse. Sua Excelência, devidamente, posicionado à frente da mesa 

oficial fez a leitura do Compromisso de Posse no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, cujo teor segue transcrito: PROMETO DESEMPENHAR BEM E FIELMENTE OS 

DEVERES DO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, CUMPRINDO 

E FAZENDO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS DA REPÚBLICA E DO ESTADO. Feita a leitura, o 

Conselheiro Presidente assim se pronunciou: Com as atribuições que me são conferidas pela Lei 

Orgânica e pelo Regimento Interno desta Corte de Contas, declaro investido no cargo de 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará o Excelentíssimo Senhor Ivan Barbosa da 

Cunha. Incontinênti, ecoaram aplausos no recinto. Em seguida, o Presidente o convidou a tomar 

seu assento na Bancada dos Conselheiros do Plenário “Conselheiro Emílio Martins”. Neste 

momento, o mestre de cerimônia convidou o senhor Secretário para que procedesse à leitura do 

Termo de Posse. (Pausa). Imediatamente, após lavrado o termo pelo senhor Secretário, dirigiu-se 

às bancadas da Presidência e do empossado para coletar as respectivas assinaturas. (Aplausos). A 

seguir, o mestre de cerimônias convidou as senhoras genitora e cônjuge do recém-empossado 

para fazerem a entrega da beca de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ao tempo em 

que o auxiliaram a vestir a toga. (Aplausos). Dando-se continuidade à sessão, o mestre de 

cerimônia anunciou o pronunciamento da Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, 

Doutora MARIA HELENA BORGES LOUREIRO, para saudar o novo conselheiro, em nome 
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daquele órgão. Sua Excelência, após saudar as autoridades presentes, proferiu seu discurso que 

compõe esta ata (DOCUMENTO Nº. 01). Ao concluir sua homenagem ao novel conselheiro, Sua 

Excelência foi bastante aplaudida. (Pausa). Em seguida, o mestre de cerimônias transmitiu a 

palavra ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro LAURO DE BELÉM SABBÁ para, em nome do 

Plenário, fazer a oração de saudação e acolhimento do novo conselheiro, na forma do disposto na 

parágrafo único do artigo 30 do Regimento deste Tribunal. Incontinênti, Sua Excelência, após 

saudar todas as autoridades presentes à sessão, procedeu ao seu discurso que faz parte desta ata 

(DOCUMENTO Nº. 02), oportunidade em que foi aplaudido por todos os presentes. 

Seqüencialmente, o mestre de cerimônias anunciou o discurso do Conselheiro recém-empossado 

que, após saudar todos os presentes, proferiu o seu discurso que compõe este documento 

histórico (DOCUMENTO Nº. 03). Após, foi ovacionado pelos ouvintes. (Pausa). Chegando ao 

fim da sessão, o cerimonial convidou a todos para, de pé, ouvirem o Hino do Estado do Pará, 

interpretado pela soprano Márcia Aliverti, acompanhada pela pianista Celina Chamié 

(Aplausos). Finalizando, a Presidência agradeceu a presença das autoridades e de todas as 

personalidades que vieram prestigiar a solenidade de posse de seu novo integrante. (Aplausos). 

Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, o Conselheiro Presidente, declarou encerrada a 

sessão às onze horas e trinta e oito minutos (11h38min) e mandou que eu, Daisy Maria Bentes 

Carneiro, Assessor Técnico de Plenário, providenciasse a confecção da presente ata.  

Belém, 07 de abril de 2008. 
 
 

DAISY MARIA BENTES CARNEIRO 
Assessor Técnico de Plenário 

 
Disponibilizada previamente no Sistema Fólio do TCE e aprovada em  

Sessão Ordinária de 17 de abril de 2008. 
 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 
Secretário 

V I S T O: 
 
 
FERNANDO COUTINHO JORGE 

Presidente 
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DOCUMENTOS ANEXOS À ATA DA 40ª SESSÃO SOLENE, REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 
2008, QUE DEU POSSE AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR IVAN BARBOSA DA CUNHA NO 
CARGO DE CONSELHEIRO DO TCE-PA 
 
 
DOCUMENTO 01: Saudação da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral do Ministério 

Público de Contas do Pará, Doutora MARIA HELENA BORGES 
LOUREIRO;  

 
 
DOCUMENTO 02: Pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Conselheiro LAURO DE 

BELÉM SABBÁ, em nome do Plenário do Tribunal de Contas do Estado do 
Pará; e 

 
 
DOCUMENTO 03: Discurso do Excelentíssimo Senhor Conselheiro IVAN BARBOSA DA 

CUNHA.  
 

Belém, 07 de abril de 2008. 
 
 

DAISY MARIA BENTES CARNEIRO 
Assessor Técnico de Plenário 

 
 

V I S T O: 
 
 
JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 

Secretário 
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DOCUMENTO 01 
SAUDAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA PROCURADORA-GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DE CONTAS, DOUTOR MARIA HELENA BORGES LOUREIRO, POR OCASIÃO DA 
POSSE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR IVAN BARBOSA DA CUNHA NO CARGO DE 
CONSELHEIRO DO TCE-PA:  

Se, em qualquer oportunidade, é uma honra falarmos em nome do Ministério Público de Contas do Estado do 
Pará, maior ainda se revela, quando todos aqui estamos saudando um amigo Procurador de Contas para ocupar a vaga no 
Conselho desta Egrégia Corte de Contas. Falamos do Exmo. Sr. - Dr. Ivan Barbosa da Cunha. A posse de um representante do 
Ministério Público de Contas como Conselheiro, constitui marco histórico no Tribunal de Contas do Estado do Pará, pois é a 
vontade popular e soberana, fruto do labor do constituinte originário, materializada nesta cerimônia. A participação desta 
Instituição no corpo decisório das Casas de Contas, representa o reconhecimento de uma abalizada parceria entre Tribunal e 
Ministério Público de Contas do Estado, ambos com o primordial escopo de conduzir o processo decisório em estrita observância 
à legalidade. Representa, também, o compromisso da Excelentíssima Senhora Governadora do Estado do Pará – Dra. Ana Júlia 
Carepa, em estabelecer diretrizes de conduta às ações de governo durante sua gestão, bem como o alinhamento à ordem legal 
constituída. 

Mostra-se, com isso, o saber de que, não só de leis necessita a sociedade, mas de homens e mulheres 
dirigentes; cumpridores das normas vigentes. Neste sentido, reunidos aqui estamos para preenchimento da vaga de Conselheiro, 
decorrente da aposentadoria do nosso mestre – Dr. Elias Naif Daibes Hamouche – que há pouco nos deixou na saudade de seu 
precioso convívio; vaga esta disputada pelos Procuradores Dr. Ivan Barbosa da Cunha e Dr. Antônio Maria Filgueiras 
Cavalcante. Uma disputa, por tudo o que se viu, acirrada, sobretudo, pela qualidade dos concorrentes. Daí, se conclui que 
qualquer escolha seria salutar e, de uma forma ou de outra, ficaríamos envaidecidos com o resultado, por sabermos da capacidade 
de ambos em conduzir com muita majestade esta nova trajetória, não só pela vasta experiência e sólido saber jurídico dos 
colegas, mas, também, pelas características de suas personalidades observadoras e empreendedoras. 

Por oportuno, permitam-nos, aqui, abrir um parêntese, no tocante à figura do Dr. Antônio Maria Filgueiras 
Cavalcante, por quem não poderíamos calar nossa admiração e apreço, pelo incansável trabalho e dedicação inestimável à nossa 
Instituição. Competente e corajoso, ao ocupar pelo 1º biênio o cargo de Procurador Geral de Contas, deu nova feição 
administrativa ao Órgão, ao realizar concurso público qualificando um seleto corpo de funcionários, a quem, aliás, expressamos 
especial reconhecimento pela eficiente colaboração, com a qual temos a felicidade de contar sempre. 

Na gestão de nosso Órgão, Dr. Antônio manteve-se atento às exigências de cada momento, sempre no intuito 
de antever caminhos a percorrer na superação das dificuldades de toda ordem que se apresentaram. Com toda maestria, sempre 
procurou atender às modernas concepções do viver sob o signo da qualidade. 

Aliás, falar em Ministério Público de Contas é falar de uma Instituição com prerrogativas constitucionais bem 
definidas, que pela sua especialidade, atua juntamente com o Tribunal de Contas na função institucional de controle, fiscalização 
orçamentária e financeira da administração pública; diferentemente do prestigioso Ministério Público Ordinário. 

Está o Ministério Público de Contas intimamente ligado a sua própria estrutura, desvinculado, portanto, do 
poder executivo, o que lhe permite a independência necessária para o exercício de suas funções; requisito essencial para a plena 
observância da premissa maior de guarda e fiscalização do cumprimento da legislação, sob a égide do direito público e interesses 
tutelados pelo Estado. 

Nessa vereda, o Ministério Público de Contas, alicerçado através de seu abalizado quadro de procuradores, 
Dr. Ivan Barbosa da Cunha, Dr. Antônio Maria Filgueiras Cavalcante, Dra. Rosa Egídia Calheiros Lopes e Dra. Iracema Teixeira 
Braga, que, com profissionalismo e dedicação, muito contribuem para o reconhecimento do Parquet de Contas, que tem 
avançado, adequando-se sempre à evolução da legislação, em todas as esferas de poder, condicionando-se às mudanças 
necessárias a exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, em seu bojo, trouxe substancial correção de rumo às práticas, até 
então costumeiras na atividade pública. 

Assim, podemos falar desta Instituição, pois quando aqui chegamos, ingressando no cargo de subprocurador 
de contas, após aprovação em concurso público de provas e títulos, encontramos como Procurador Geral o Dr. Otávio Dias 
Mescouto, substituído no ano de 2000, pelo Dr. Antônio Maria Figueiras Cavalcante, em seu primeiro biênio, tendo também 
ocupado o cargo o Dr. Pedro Rosário Crispino, no biênio 2004/2005. Cada um deles, ilustres procuradores e amigos, trazendo ao 
nosso Órgão Ministerial a sua experiência, sua trajetória e formação acadêmica; traços singulares de cada um, que a diversidade 
de vivências na vida profissional só vieram favorecer ao órgão, como fator de equilíbrio e adequação à sociedade que 
representamos. 

Dr. Ivan Barbosa da Cunha, agora o mais novo Conselheiro desta Corte, a quem nós honrosamente 
homenageamos como membro oriundo da Instituição Ministério Publico de Contas, da qual muito me orgulho em ocupar no 
biênio, ora iniciado, o cargo de Procuradora Geral de Contas. Por meio desta solenidade de posse, podemos afirmar, 
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convictamente, que ganha esta Egrégia Corte de Contas e ganha, também, o Ministério Público de Contas, onde V. Exa., até bem 
poucos dias contribuiu intensamente, efetivando a justiça por meio da boa interpretação das leis, mas, sobretudo, podemos 
afirmar que ganha a comunidade paraense. 

Após vitoriosa trajetória, Dr. Ivan, nova tarefa lhe foi posta às mãos – a missão de julgar – a quem cabe o 
difícil exercício de imbuir-se de serena imparcialidade, de manter-se surdo às pressões de qualquer natureza; despido de 
sentimentos partidários, preferências ou inclinações, convicto de que suas decisões transcendem as paixões humanas para se 
tornarem menos flexíveis e mais duradouras. 

Como sabido, o julgador de contas reúne a função de fiscal e defensor da sociedade, otimizando recursos e 
auxiliando o Estado no combate à corrupção, funções essas que, certamente serão demasiadamente bem sucedidas por V. Exa., 
pois estamos falando, aqui, de um homem completamente imbuído desses propósitos, um homem simples, competente e sábio, 
que sabe dosar a medida perfeita entre o limiar da seriedade e felicidade ao regozijar-se a cada dia com as coisas simples da vida, 
como por exemplo, o nascer do sol que todas as manhãs testemunha suas brincadeiras e inconfundíveis gargalhadas junto aos 
amigos de muitos anos, com quem anda diariamente na conhecida Doca – Av. Visconde de Souza Franco. E, é este sol, Dr. Ivan, 
que iluminando seus caminhos, o permitirá olhar sempre para trás e perceber quão abençoada é a história de sua vida! 

Este homem, pela fé que povoa sua alma, permite-se falar de sonhos, de esperanças, de crenças e de ideais; 
sentimentos estes decorrentes da doce inquietude que pulsa em seu coração e clama por uma sociedade mais justa. 

Semana passada, quando fomos a seu gabinete pedir-lhe que entregasse-nos seu currículo, respondeu-nos com 
a simplicidade que lhe é inerente – "Ah Helena! Somente o essencial...". E, virando-se para a filha Ivana, pediu que naquele 
mesmo momento imprimisse para entregar-nos, o que exatamente lemos agora: 

''Nascido em Belém, no dia 14 de fevereiro de 1946, Bacharel em Direito, licenciado pela UFPA para 
lecionar legislação aplicada e legislação agrária; empossado após concurso publico como subprocurador do Ministério Público 
de Contas do Estado do Pará no dia 21 de Outubro de 1977, promovido a procurador nos termos do art. 24 da lei complementar 
n. 9, de 27 de janeiro de 1992”. 

Ainda nessa esteira, Dr. Ivan, e a exemplo de tudo o que estamos falando, não poderíamos deixar de 
mencionar, a construção da célula inicial e base de tudo - a estruturada família que possui. Extremamente cauteloso e afetuoso, há 
muitos anos somos testemunhas de como criou, juntamente com sua esposa Celina, seus filhos, Bruno e Ivana, que lhes 
completaram a alegria, aumentando consideravelmente a família, trazendo-lhes genro, nora e muitos netos queridos. 

A companheira Celina, de quem quando fala emociona-se, por muitas vezes marejando os olhos de lágrimas, 
como há muito pouco presenciamos, sempre ao seu lado, forte e amiga, passa a todos que a conhecem uma serenidade 
extremamente valiosa que, com certeza, muito contribui na transposição dos obstáculos não só de ordem familiar, como também, 
profissionais. 

Conselheiro Ivan, também é muito importante observarmos que num cenário nacional marcado por tantas 
dificuldades e desacertos, as Cortes de Contas contribuem decisivamente, para a conservação dos princípios constitucionais e, 
consequentemente, dos interesses sociais, conduzindo com exação e afinco o exercício de suas atribuições. 

Presidido pelo ilustre Conselheiro – Dr. Fernando Coutinho Jorge – este Tribunal possui em sua gestão uma 
pessoa de personalidade aguerrida e atuante, que conduz sua administração alicerçado no trabalho conjunto com os nobres 
Conselheiros Dr. Lauro de Belém Sabbá, Dr. Nelson Teixeira Chaves, Dra. Lourdes Lima, Dr. Cipriano Sabino, Dr. Antônio 
Erlindo Braga e Dr. Edílson Silva, como também com os capazes servidores desta Casa, voltados todos às expectativas e 
aspirações da sociedade. 

Finalizando, não podemos deixar de ressalvar que este é um momento de comunhão da família do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas do Estado do Pará e, através desta solenidade, estamos registrando para os anais destes Órgãos, 
justa homenagem ao Dr. Ivan Barbosa da Cunha, cuja vida foi na maior parte dedicada à nossa Instituição. 

Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha, que Deus o abençoe e ilumine neste mais novo desafio de sua vida, ao 
lado de seus familiares e amigos. 

Muito Obrigada! 

 
 

MARIA HELENA BORGES LOUREIRO 
Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas 
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DOCUMENTO 02 
 

SAUDAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO LAURO DE BELÉM SABBÁ 
POR OCASIÃO DA POSSE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR IVAN BARBOSA DA CUNHA NO 
CARGO DE CONSELHEIRO DO TCE-PA: 

Fácil é falar do Ivan Barbosa da Cunha, recém empossado no elevado cargo de Conselheiro deste Tribunal. 
Mas, senhoras e senhores aqui presentes, alguns mais atentos a "práxis" do Tribunal questionará: Porque o Conselheiro Lauro 
Sabbá faz este discurso de saudação ao Dr. Ivan Cunha se, pela consuetudine, deveria fazê-lo o penúltimo empossado? Aqui, 
respondo, de súbito: Somos unidos, em amizade, por mais de 50 anos. 

Nossas famílias tinham sentimentos de fraternidade uma pela outra que, via de regra, desembocava nos 
afazeres constantes das obras sociais de nossa Paróquia de São Judas Tadeu, onde pontificava o saudoso Pe. Romeu Pires Borges, 
substituído pelo Pe. José Ribamar de Souza, idealizador e fundador do Grupo de Promoção Humana São Judas Tadeu. 

Poucos anos à frente, tomamos rumo diverso na vida; eu, na política, começando como líder de bairro e 
vereador, e ele, ingressando no Seminário Nossa Senhora da Conceição, em Belém, já que despertava vocação para o sacerdócio 
secular. 

Nossos encontros dar-se-iam, com rara freqüência, posto que, o Ivan, interno, dificilmente visitava nossa 
paróquia. Mais tarde, soube que prestava serviço religioso em outras paróquias. 

O tempo é inexorável e, urge que, saibamos aproveitá-lo da melhor forma e jeito que pudermos. Assim, em 
1983, fruto da generosidade do Governador Alacid Nunes, fui nomeado Conselheiro deste Tribunal. Por certo, não obstante, vir 
da Presidência da Assembléia Legislativa do Estado, faltava-me familiaridade com os assuntos do Tribunal de Contas do Estado. 
Lembrei-me do velho amigo Ivan Cunha, já não mais seminarista mas, agora, Procurador Concursado do Ministério Público 
Junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará. Recorri aos seus ensinamentos das matérias que envolviam os processos 
destinados a minha relatoria. De pronto, portanto, um gesto de prazer e alegria em servir, pôs-se a minha inteira disposição. E, 
assim, foi feito. 

Interessante, como os fatos se interligam e se acomodam. Quando fui eleito Presidente deste Tribunal pela 
primeira vez para o biênio 1987–1988, agraciou-me o destino que a saudação do MP/TCE fosse de autoria do Ivan Cunha. Hoje 
retribuo aquele feito, para mim, histórico.  

Relato este fato, para corroborar o que alhures dizia: "falar do Ivan é fácil". Fácil é a técnica saudável que 
emprega, para fazer amigos; fácil é a fórmula mágica que usa para fazer amizades; fácil é como emprega, trabalha e se 
compromete com a lealdade; fácil, também, é manter como parte integrante de sua personalidade, a humildade, no seu 
comportamento, desprezando, com vigor, a arrogância, prepotência, preconceito, humilhação e desrespeito. 

Certa vez, perguntei-lhe: Ivan, fui Vereador, Deputado Estadual, fui Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado, Governador do Estado, na interinidade, por diversas vezes, e nunca tive o prazer de receber a visita do amigo? 
Respondeu-me: "esperava que, quando deixasses o Poder, pudéssemos retomar a velha amizade". Este é o Ivan! Lembro-me, 
ainda, da homenagem que prestou ao Jader, aqui no Plenário, de quem se orgulha de ser amigo, quando o Jader não tinha 
mandato parlamentar.  

O Ivan entende que a amizade tem limites, como tudo na vida e, assim sendo, não ultrapassa esses limites 
para não desgastá-la.  

Senhoras e Senhores, estou certo que o Tribunal de Contas do Estado do Pará é presenteado através de ato da 
Governadora Ana Júlia Carepa com aprovação da colenda Assembléia Legislativa com a sua mais nova aquisição, posto que, o 
Conselheiro Ivan Cunha, emprestará todo o seu conhecimento jurídico quando para tal for instado a fazê-lo. De formação 
acadêmica calçada no Direito, seus trabalhos tem consistência nas ciências humanas, sem desprezar os estudos que faz da 
doutrina social da Igreja, onde a fonte primeira é Leão XIII, até desembocar no Papa João Paulo II, conforme seu entendimento. 
Este Papa, Ivan, que tão breve será São João Paulo II, a quem tive a honra de entregar o título de Cidadão do Pará em 22 de Maio 
de 1980 como Presidente da Assembléia Legislativa do Estado. 

Parabéns a sua família, onde desponta sua Celina, companheira leal, sincera e amada, seus irmãos, filhos, 
genro, nora, sobrinhos e netos. 

Parabéns Ivan a outra Celina, que sem ela você não estaria aqui, é sua mãe querida, que daqui vejo e beijo 
com muito respeito. E não poderia deixar de falar no meu velho amigo a quem eu ainda garoto chamava "Seu Cunha", o 
carpinteiro, que como S. José soube educar e conduzir esta abençoada família e que em outra dimensão também aplaude o seu 
sucesso. 

Parabéns a você Ivan Cunha. 
E, se não soube bem me expressar, concluo do seu jeito peculiar aquando de um telefonema: "Que Deus te 

proteja!" 
Muito Obrigado! 
 

Conselheiro LAURO DE BELÉM SABBÁ 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

      Secretário  Presidente do TCE-PA 179

DOCUMENTO 03 
 

DISCURSO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO IVAN BARBOSA DA CUNHA NA 
SESSÃO SOLENE DE SUA POSSE NO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO PARÁ:  

Ao ser empossado no elevado cargo de Conselheiro do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Pará, 
COMO O PRIMEIRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO A ESTE TRIBUNAL, em obediência aos 
ditames constitucionais, apresso-me em louvar a maior de todas as virtudes que, somente os homens de boa vontade, 
aqueles que pregam, trabalham e perseguem o bem, portam "in pectoris" - e que a humanidade aprendeu, de forma 
simples, a chamar de GRATIDÃO. É pelo traçado clínico ou perfil da personalidade que, psicólogos das mais variadas 
escolas do pensamento do conhecimento interior ou "psique", classificam o comportamento humano "lato sensu"; 
GRATO, "prima facie" sou a DEUS, por intercessão de São Francisco de Assis; ato contínuo, GRATO sou à Sra. 
Governadora do Estado que, de forma e modo generosos, sendo sua faculdade constitucional, ungiu-me ao indicar-me sob 
o "ad referendum" da Augusta Casa Legislativa do meu Estado e, ao final, nomear-me às elevadas funções de 
CONSELHEIRO deste Tribunal. 

Michel Quoist, em sua obra, ensina: se sou o escolhido, cabe-me o dever de agradecer. Por que eu? Se o 
sou, ungiu-me a vida do mérito de receber tal honraria, posto que a gratidão ufana o meu interior de alegria. 

Feito este intróito nada convencional, levanto – como faz o advogado em seu mister forense – 
PRELIMINAR de "legitimatio ad causam", onde a "preasuntio jure et de juris" é de verdade jurídica absoluta, valendo 
dizer, que se opõe a "preasuntio juris tantum" que é a verdade jurídica relativa. "Legitimatio" ou legitimidade é tudo aquilo 
que se reveste das qualidades, condições ou garantias que a lei exige ou se funda no direito; é, portanto, tudo o que é feito 
de conformidade e nos termos da lei. 

Corporificando a preliminar que ora levanto, com a "permissa venia" de todos os eminentes juristas aqui 
presentes, há que se revestir aquela legitimidade dos pressupostos de relevância constitucional pertinentes, elencados a 
partir dos artigos 119 e ss. da Carta Maior do Estado. Portanto, a preliminar tem assento na legalidade, legitimidade e 
constitucionalidade. E isto basta porque encerra a almejada segurança jurídica. 

Respeitáveis senhores e senhoras que tomam assento nesta platéia seleta, não cabe aqui e agora dizer do 
que fui como Procurador do Ministério Público junto a este Tribunal de Contas, onde aportei, via concurso público de 
provas e de títulos, em outubro de 1977, logo há 30 anos. Meu "curriculum vitae" como membro efetivo do MP/TCE, foi 
analisado e julgado e aprovado pelo povo do meu Estado do Pará, na pessoa de S. Exa. a Sra. Governadora, sua mais 
legítima representante. Cabe, sim, agora, dizer como pretendo ser e exercer as funções de CONSELHEIRO deste Egrégio 
Tribunal de Contas. 

A meu sentir, ser Conselheiro do TCE é, de modo fundamental, ter respeito pelo povo do Pará, na 
medida em que exerce o "munus" em beneficio deste povo e, como corolário lógico é seu empregado. O Conselheiro não 
se dá ao "luxo" de permitir a transgressão de princípios que norteiam a administração pública, porque violar um princípio 
é muito mais grave do que transgredir uma regra qualquer. Ser Conselheiro do TCE é ser parcimonioso no seu mister de 
julgar – sim, julgar! –, porque quando analisa processos de aposentadorias, reformas e pensões, age como se Tribunal 
Judicante fosse, tanto que as decisões são respeitadas pelo Poder Judiciário por força de sua competência constitucional e 
desde que não sejam discrepantes da norma cogente. É ter cautela, prudência, sabedoria. Esta, por sua vez, provém de 
DEUS ao indicar que o Conselheiro deverá sempre refletir antes de julgar. Jamais um juiz, seja lá de que instância for, ou 
do mais longe recôndito territorial poderá julgar sem antes refletir, pensar, ponderar, mensurar e estudar. Neste 
procedimento, com mistura de humano e divino, o homem na condição de julgador tem, necessariamente, que estar 
mergulhado em DEUS, pois a Suprema Justiça emana da sabedoria e esta tem que estar afinada com a inteligência que 
provém do CRIADOR. Ser Conselheiro é exercer a função pedagógica, talvez de forma sistemática – talvez a mais 
importante função deste Órgão –, na orientação de quem precisa deste Tribunal. 

O Tribunal de Contas não foi criado pelo "imortal" Rui Barbosa para a condenação dos concidadãos 
jurisdicionados responsáveis pelos bens e valores públicos. Não, não, senhores! Sua CRIAÇÃO deu-se por 
complementação do processo de instalação da República, tendo como desiderato, a fiscalização da receita e da despesa, 
sem prejuízo de analisar todos os demais atos que pudessem originar despesas ou mesmo interessasse às finanças da 
República. Da Constituição de 1891, onde pela primeira vez figura o Tribunal de Contas da União, passando pelas demais 
constituições republicanas de 1934, 1937, 1946, 1967 e Emenda de 1969, até a Constituição de 1988, todas contemplaram 
o Tribunal de Contas em seus textos como órgão fiscalizador, não como repressor, auxiliando o Poder Legislativo no 
desiderato de suas funções precípuas. Cai a talho reproduzir as palavras de Inocêncio Serzedello Corrêa, proferidas em 
1893 sobre a instituição do Tribunal de Contas: "Felicito o País e a República pelo estabelecimento de uma Instituição que 
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será garantia de boa administração e o maior embaraço que poderão encontrar os governos para abusos no que diz respeito 
a bens e valores públicos" . 

Não distante do pensamento esposado acima por Serzedello Corrêa, mas, quiçá, buscando alertar a 
sociedade e seus representantes no Poder Legislativo, Aliomar Baleeiro nos relembra: "Não basta instituir ou manter um 
Tribunal de Contas. É indispensável que este órgão, por suas atribuições e condições de independência, esteja a salvo de 
qualquer pressão das autoridades sujeitas constitucionalmente à sua inspeção". 

Seguindo esta orientação, podemos afirmar que os Tribunais de Contas, no Brasil, são órgãos 
autônomos, independentes, constitucionalmente construídos, desvinculados de qualquer relação de subordinação com os 
poderes, prestando auxílio, de natureza operacional e em algumas situações específicas, ao Poder Legislativo. Este sim, é 
poder no sentido literal semântico e constitucional. Portanto, o Tribunal de Contas é uma das garantias institucionais da 
liberdade, pois dá guarida aos direitos fundamentais em razão de sua singularidade no quadro institucional do país. 

Senhoras e Senhores, este discurso tem objetivos precisos, dos quais, por coerência, não devo me 
afastar. Falamos de gratidão, como fato gerador de virtude louvada. Comentamos, a vôo de pássaro, a segurança 
constitucional que impõe a legitimidade deste ato de posse, que ora prestigiamos. Enveredamos pelos caminhos do 
relacionamento humano, tendo como escopo a fraternidade que se consubstancia no saber viver, a entender de uma vez por 
todas, que o outro é o nosso verdadeiro próximo, cuja dignidade há que ser sempre respeitada. 

Ao final, traçamos um perfil da realidade Tribunal de Contas. E, sobre este Tribunal muito se tem 
falado, discursado, encantado platéias em conferências magistrais. A figura Tribunal de Contas repousa, de forma 
vigorosa, em sede do Estatuto Fundamental, no Título I – Da Organização dos Poderes –, Capítulo I – Do Poder 
Legislativo –, Seção IX – Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária –, art. 70 e ss. Do ponto de vista funcional, 
ao Tribunal de Contas é assegurada ampla autonomia, aplicando-se-lhe, no que couber, as normas relativas aos Tribunais 
Judiciais e deferindo a seus membros as garantias da magistratura.  

Senhores e senhoras, ao exercício do cargo e função que desempenharemos com a observância dos 
valores morais, éticos, republicanos e cristãos "lato sensu", iremos, por certo, nos aprofundar na natureza íntima do TCE 
para alcançarmos melhor nosso objetivo de servir ao Povo do Pará, desiderato maior de nossa postura.  

Caríssimos concidadãos, jamais daria por fim a este meu pronunciamento sem assim proceder: De 
maneira relevante, agradeço aos amigos que, um dia, pensei serem poucos, mas não são. Obrigado! Muito obrigado! De 
maneira afetiva, aos amigos membros do Ministério Público junto a este Tribunal, obrigado pela forma respeitosa de 
convivência por muito tempo. Colocamo-nos à inteira disposição de todos; talvez, humildemente, possamos ser-lhes útil. 

De forma especial e relevante aos amigos diletos "in pectoris" aqui presentes, verdadeiros mestres na 
arte de conquistar e, por isso mesmo, magnânimos de coração na hora de servir, despretensiosamente. Amizades plantadas 
e cultivadas há décadas e nunca abusadas. Obrigado! E a outros tantos que nos manifestaram apoio e solidariedade, o meu 
agradecimento e o meu abraço fraterno.  

De forma relevante e especialíssima, obrigado a meu saudoso pai Bento da Costa Cunha, que partiu 
"fora do combinado"; a minha mãe Celina Cunha, forte e garbosa como cedro e, paradoxalmente, frágil e bela como uma 
orquídea, matriarca de 89 anos, fazedora de sua vida um constante oratório; à minha mulher, também, Celina Cunha, 
detentora de 4 anos de namoro e 35 de casados, fonte do meu amor e primazia do equilíbrio na constância matrimonial, 
que me deu dois filhos maravilhosos: Bruno (Alexandra) Cunha e Ivana (Eduardo) Braga que, por sua vez, deram-nos um 
tesouro, sem preço, de valor inestimável, os meus netos Bruno Cunha Filho, Ivan Cunha Neto, Alexandre Cunha e Maria 
Eduarda – única mulher, cujo privilégio no rol varonil, destaca-se por sua excelência feminina –, Arthur Cunha e João 
Pedro Braga Cunha. A vocês, onde meu, ainda, forte coração bate, não só para fluir sangue ao corpo que alimenta, mas por 
amor pleno de felicidade, por serem todos o meu universo e a minha alegria de viver e fazer amigos, o meu 
reconhecimento.  

Para concluir, socorro-me da inteligência romana que admoestava: Serva ordinem et ordo servabit te, 
ou seja, “observa a ordem, a lei, aos princípios e eles te servirão”. Prometo cumprir a Lei Fundamental do meu país. Muito 
obrigado e que DEUS abençoe a TODOS. 

 
 

IVAN BARBOSA DA CUNHA 
Conselheiro Empossado 


