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ATA DA 43ª SESSÃO SOLENE REALIZADA 
NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARÁ. 
 

Às dez horas (10h00min) do dia quatro (04) do mês de agosto do ano de dois mil 

e nove (2009), Plenário Conselheiro “Emílio Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima 

Senhora Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, presentes os 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES, CIPRIANO 

SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR, ANTONIO ERLINDO BRAGA, IVAN BARBOSA 

DA CUNHA, bem como o Auditor Convocado EDÍLSON OLIVEIRA E SILVA e os 

seguintes representantes do Ministério Público de Contas: Procuradores MARIA HELENA 

BORGES LOUREIRO (Procuradora-Geral), ANTONIO MARIA FILGUEIRAS 

CAVALCANTE, IRACEMA TEIXEIRA BRAGA e ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS 

LOPES; estiveram presentes, ainda, à sessão, as seguintes autoridades dentre as demais: o 

Excelentíssimo Senhor Deputado Ítalo Mácola, representando a Presidência da Assembléia 

Legislativa do Estado do Pará, o Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça do Estado 

Estevam Alves Sampaio Filho, representando o Ministério Público do Estado do Pará, o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Vice-Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Pará José Carlos Aráujo, representando a Presidência do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará, a Excelentíssima Senhora Procuradora Geral do Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará Elizabeth Massoud Salame, o 

Excelentíssimo Senhor Coronel PM Raimundo de Oliveira Pantoja Junior chefe da casa militar 

do Governo do Estado do Pará, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do 

Estado do Pará Arthur Guedes Tourinho, o Excelentíssimo Senhor Tenente Coronel Heldeson 

Tomazzo, representando o Comando Geral da Polícia Militar do Pará, o Excelentíssimo Senhor 

Professor Emérito da Universidade Federal do Pará Adherbal Meira Matos, o Excelentíssimo 

Senhor Secretário de Estado de Administração Orlando Bordalo, os Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros aposentados do Tribunal de Contas do Estado do Pará Manuel Ayres, Elias Naif 

Daibes Hamouche e Fernando Coutinho Jorge, os Excelentíssimos Senhores Procuradores de 

Contas aposentados Hildelberto Mendes Bitar e Pedro Rosário Crispino, também esteve 

presente a família do homenageado, representada pelas senhoras SIMONE TEIXEIRA BRAGA 
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BASTOS E SUZANE TEIXEIRA BRAGA (filhas), MARCELA TEIXEIRA BRAGA, 

EDUARDA TEIXEIRA BRAGA BASTOS (netas) e pelos senhores ANTÔNIO ERLINDO 

BRAGA JÚNIOR (filho), BRUNO TEIXEIRA BRAGA BASTOS  e VINÍCIUS LOPES 

BRAGA (netos), contando com ilustres presenças, reuniu o Egrégio Plenário do TRIBUNAL 

DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, em Sessão Solene, realizada nos termos do inciso III 

do artigo 171 do Ato nº. 24, de 08 de março de 1994 (Regimento do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará), com a finalidade específica de homenagear ANTONIO ERLINDO BRAGA– 

Conselheiro Coordenador de Processos, que faz suas despedidas em face de sua aposentadoria. 

Com os conselheiros já ocupando suas cadeiras, inclusive, a presidente ao centro da mesa 

diretora dos trabalhos, foi dado início à sessão solene, ocasião em que o mestre de cerimônia, 

senhor Ruy Bastos, convidou para compor a mesa oficial: o Excelentíssimo Senhor Deputado 

ÍTALO MÁCOLA, representando o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Pará; a 

Excelentíssima Senhora Procuradora Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Pará 

MARIA HELENA BORGES LOUREIRO; o Excelentíssimo Senhor ESTEVAM ALVES 

SAMPAIO FILHO Procurador de Justiça, representando o Ministério Público do Estado do 

Pará e o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará, JOSÉ CARLOS ARAÚJO, representando o Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará. (Pausa). Encerradas as apresentações preliminares, a 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 homenagear o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Antonio Erlindo Braga que, após 

mais de quarenta (40) anos de relevantes serviços prestados ao Tribunal de Contas do Estado e 

ao povo do Pará, está se aposentando. A seguir, a Presidente justificou a ausência do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro LAURO DE BELÉM SABBÁ por estar acompanhando 

pessoa da família em tratamento de saúde. Em seguida, convidou os Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e Ivan Barbosa da Cunha para que fizessem 

ingressar no Plenário o ilustre homenageado. (Aplausos e Pausa). Após a entrada de Sua 

Excelência, o cerimonial convidou a todos os presentes para ouvirem o Hino Nacional 

Brasileiro. (Aplausos ao final da execução). Na seqüência, o mestre de cerimônia anunciou o 

pronunciamento da representante do Ministério Público de Contas IRACEMA TEIXEIRA 
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BRAGA, para prestar sua homenagem ao conselheiro Antônio Erlindo Braga, em nome daquele 

órgão e que ficou fazendo parte integrante desta ata (DOCUMENTO Nº. 01). Ao concluir seu 

pronunciamento, ecoaram aplausos no ambiente. Prosseguindo, o mestre de cerimônia 

transmitiu a palavra ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro CIPRIANO SABINO DE 

OLIVEIRA JÚNIOR para, em nome do Plenário, proceder à oração de despedida do 

conselheiro homenageado. Incontinente, Sua Excelência fez o seu discurso que ficou fazendo 

parte desta ata (DOCUMENTO Nº. 02), oportunidade em que Sua Excelência foi aplaudido 

por todos os presentes. (Pausa). Prosseguindo-se, os filhos e netos do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Antônio Erlindo Braga – SIMONIE TEIXEIRA BRAGA BASTOS, ANTÔNIO 

ERLINDO BRAGA JÚNIOR, SUZANNE TEIXEIRA BRAGA TOURINHO, BRUNO 

TEIXEIRA BRAGA BASTOS, MARCELA TEIXEIRA BRAGA BASTOS, EDUARDA 

TEIXEIRA BRAGA BASTOS e VINÍCIUS LOPES BRAGA - proferiram palavras finalizadas 

sob fortes emoções, as quais também passaram a fazer parte constituinte desta ata 

(DOCUMENTOS NºS. 03 e 04). Todos foram bastante aplaudidos. (Pausa). Em seguida, a 

palavra foi concedida a Senhora MARIA CRISTINA ANDERSEN TRINDADE TORRES, 

presidente da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas 

do Estado do Pará, que dirigiu palavras ao homenageado, as quais integram a presente ata 

(DOCUMENTO Nº 05). Em seguida, convidou o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Antônio 

Erlindo Braga para receber de suas mãos plaqueta em nome de todos os associados. Finalmente, 

chegou o momento especial de o homenageado, Excelentíssimo Senhor Conselheiro ANTÔNIO 

ERLINDO BRAGA, fazer seu discurso de despedida. Após saudar todos os presentes, fez seu 

pronunciamento, cujo inteiro teor foi integrado aos anais da Casa (DOCUMENTO Nº. 06) e, 

ao encerrá-lo emocionado, foi ovacionado pelos espectadores. (Pausa prolongada). Chegando 

ao fim da solenidade, o cerimonial convidou a todos para, de pé, ouvirem o Hino do Estado do 

Pará (Aplausos e Pausa). Finalizando, a Presidência agradeceu a especial deferência das 

autoridades e de todos demais presentes que vieram prestigiar o Tribunal de Contas nesta 

solenidade (Aplausos). Como parte da solenidade, a Presidência convidou o Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Antônio Erlindo Braga para receber de suas mãos uma plaqueta 

simbolizando a admiração e o respeito de todos os integrantes do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, assim se manifestando: A plaqueta, que tem o timbre e o título do Tribunal de Contas 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

   Secretário  Presidente do TCE-PA 238 

do Estado do Pará, muito bonita e que agora entrego, diz o seguinte: “Os Conselheiros, que 

integram o Tribunal de Contas do Estado do Pará, homenageiam o Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Antônio Erlindo Braga, na data em que conclui sua vida funcional nesta Corte de 

Contas com dignidade, competência, seriedade e lealdade aos ideais de justiça, que contribuiu 

para o crescimento desta instituição, motivos de muito orgulho para todos que compartilham 

da sua companhia. Belém, 04 de agosto de 2009’. (Aplausos) Nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência, a Conselheira Presidente, declarou encerrada a presente sessão às onze horas e 

cincoenta e sete minutos (11h57min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Assessor Técnico 

de Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, providenciasse a confecção da presente 

ata, que comporá os anais desta Corte de Contas, juntamente com os discursos proferidos nesta 

sessão, cujas folhas estão, devidamente, rubricadas pelos respectivos oradores.  

Belém, 04 de agosto de 2009. 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Assessor Técnico de Plenário 

 
Aprovada em Sessão Ordinária de 20 de agosto de 2009. 

 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 
Secretário 

 
V I S T O: 
 
 
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA 

Presidente 
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D I S C U R S O S 

ANEXOS À ATA DA 43ª SESSÃO SOLENE REALIZADA EM 04.08.2009 

 
 
DOCUMENTO Nº. 01: Saudação da Excelentíssima Senhora. Procuradora de Contas 

IRACEMA TEIXEIRA BRAGA; 
 
 
DOCUMENTO Nº. 02: Saudação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro CIPRIANO 

SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR 
 
 
DOCUMENTO Nº. 03: Discurso do Senhor ANTÔNIO ERLINDO BRAGA JÚNIOR  
 
 
DOCUMENTO Nº. 04: Discurso de VINÍCIUS LOPES BRAGA. 
 
 
DOCUMENTO Nº. 05: Discurso da Senhora MARIA CRISTINA ANDERSEN 

TRINDADE TORRES, presidente da Associação dos 
Servidores do Tribunal de Contas e Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará. 

 
 
DOCUMENTO Nº. 06: Discurso do Excelentíssimo Senhor Conselheiro ANTÔNIO 

ERLINDO BRAGA - Homenageado 
 
 

Belém, 04 de agosto de 2009. 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR 
Secretário 
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DOCUMENTO Nº. 01 
Discurso da Excelentíssima Senhora Procuradora de Contas IRACEMA TEIXEIRA 
BRAGA: 

 
Exma. Sra. Maria de Lourdes Lima de Oliveira, Conselheira Presidente do 

TCE/PA. Exmos. Srs. Conselheiros. Exma. Sra. Maria Helena Borges Loureiro, Procuradora 
Chefe do Ministério Público de Contas do Estado do Pará. Exmos. Srs. Procuradores de Contas 
do Estado do Pará. Senhores servidores do Tribunal de Contas e do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará. Queridos parentes e amigos do Conselheiro ANTONIO ERLINDO 
BRAGA. Exmo. Sr. Conselheiro ANTONIO ERLINDO BRAGA. Minhas primeiras palavras 
são de agradecimento a Deus por permitir que possamos viver este momento muito especial na 
história do Tribunal de Contas do Estado do Pará da aposentadoria como Conselheiro do Dr. 
ANTONIO ERLINDO BRAGA, como primeiro Auditor a ocupar a vaga reservada a esta 
categoria funcional. Aos meus colegas Procuradores de Contas do Ministério Público de 
Contas, Drs. Maria Helena Borges Loureiro, Procuradora Chefe, Rosa Egidia Crispino 
Calheiros Lopes e Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, que me distinguiram para que neste 
momento muito singular da vida do Conselheiro ANTONIO ERLINDO BRAGA, eu, pudesse 
saudá-lo em nome do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, a todas as Vs. Exas. 
externo os meus mais sinceros agradecimentos. O Conselheiro ANTONIO ERLINDO 
BRAGA nasceu em Saboeiro, no sertão dos Inhamuns, às margens do Rio Jaguaribe, o maior 
rio seco do mundo, no Estado do Ceará. É tradição na região árida do Nordeste do Brasil, 
batizar as crianças com o nome de um Santo. ANTONIO é seu nome, em homenagem a Santo 
Antônio. O nome ANTONIO é composto pela palavra grega ánthos (que significa rebento, 
broto, flor) e pela expressão latina novus (novo).Saboeiro dista de Fortaleza 456 km e de Belém 
1400km. O sertão dos Inhamuns, onde se localiza Saboeiro, foi eleito pelo historiador norte 
americano Billy Jaymes Chandler, da Universidade do Texas, Estados Unidos da América do 
Norte, para sua dissertação de doutorado sobre o Brasil, monografia de cunho histórico, com 
pesquisa das tradições desta isolada área sertaneja, publicada não só pela Universidade do 
Texas, como pela Universidade Federal do Ceará. ANTONIO ERLINDO BRAGA é filho de 
Sebastião Lima Braga e Maria Ermina Braga, segundo filho do casal e que ficara órfão de mãe 
com dois anos e sete meses de idade, em companhia de seus irmãos Ermano, com quatro anos, 
Erlito com um ano e quatro meses, Ermino com 2 meses e Teresinha com nove anos. Estudou 
as primeiras letras, inclusive o ensino primário da época, na escola de sua prima CRISTINA 
BRAGA FERNANDES VIEIRA, hoje com 91 anos de idade. Aos quinze anos de idade fora 
obrigado a deixar sua família e sua Saboeiro para prosseguir seus estudos. O Curso Ginasial foi 
realizado na cidade  do Crato, distante de Saboeiro aproximadamente 120 km, no Seminário dos 
Missionários da Sagrada Família, congregação fundada pelo Padre João Batista Bertier, que 
pertencera a congregação salesiana de D. Bosco, concluindo o Curso Ginasial da época, em 
1959. O ensino ministrado no curso ginasial lhe permitiu estudar ao lado das disciplinas 
curriculares, o latim, o grego, o francês e o alemão, e, no Curso Científico, o espanhol, tendo 
ainda estudado o inglês e o esperanto, tornando-se mais tarde Professor de Língua Francesa, 
habilitado em Curso de Suficiência pelo Centro de Educação da Universidade Federal do Pará, 
depois de concluído Le Cours de Langue et Civilisation  pela Alliance Française. Concluído o 
Curso Ginasial, em 1959, transferiu-se para Fortaleza, passando a estudar no Colégio São José. 
Após aprovação em exame de seleção, ingressou no Liceu do Ceará, instituição de ensino 
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público, concluindo seus estudos de humanidades em 1962. Prestou exame vestibular em 1963, 
sendo aprovado para a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. O Conselheiro 
ANTONIO ERLINDO BRAGA participou ativamente da política estudantil secundarista e 
universitária em Fortaleza, residiu na Casa do Estudante de Fortaleza e participou do Diretório 
Central dos Estudantes – DCE da Universidade Federal do Ceará, sendo inclusive eleito seu 
orador oficial. Em 09.03.1964 o Conselheiro ANTONIO ERLINDO BRAGA chegou ao Pará, 
prosseguindo seus estudos na Faculdade de Direito da UFPA. Concluiu o Curso de Ciências 
Jurídicas e Sociais, em 1967, integrando a Turma “Sobral Pinto”, tendo como patrono Dom 
Helder Câmara, e, como Paraninfo, o Professor Joaquim Lemos Gomes de Souza. Em 1968, o 
Conselheiro ANTONIO ERLINDO BRAGA foi aprovado nos concursos públicos de títulos e 
provas para provimento dos cargos de Procurador do Ministério Público junto ao TCE/PA e 
para Auditor do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Optou pelo ingresso no Tribunal de 
Contas do Estado do Pará como Auditor, juntamente com JAYME FERREIRA BASTOS, 
JOSÉ TADEU LEÃO SALLES e NESSIMA SIMÃO TUMA, tendo coordenado a Auditoria do 
Tribunal de Contas do Estado do Pará até o exercício das funções inerentes ao cargo de 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A identidade do Conselheiro Antonio Erlindo 
Braga com os Membros do Ministério Público de Contas, permite ser reconhecido pelos 
mesmos como Procurador Honorário. Em 1972, depois de aprovado em concurso público de 
provas e títulos, ingressou na Universidade Federal do Pará, como Professor do Curso de 
Direito, da disciplina Direito Constitucional, sendo Sub Chefe do Departamento de Direito 
Público e Sub Chefe e Chefe do Departamento de Direitos do Estado, do Centro de Ciências 
Jurídicas da Universidade Federal do Pará.  O Conselheiro ANTONIO ERLINDO BRAGA 
exerceu atividades na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Pará, como Conselheiro, 
como Secretário Geral da OAB/PA, como Membro da Comissão de Defesa e Assistência da 
OAB/PA, e como representante da OAB/PA na Comissão Constitucional criada para a 
elaboração da Constituição do Estado do Pará, de 05.10.1989. Participou dos debates da 
Constituinte, em Castanhal e Santarém, recebendo inclusive a Medalha comemorativa à 
promulgação da Constituição do Estado do Pará de 05.10.1989. Integrou o grupo de advogados 
do Escritório MENDONÇA/DINIZ, um dos mais importantes na advocacia do Pará, quando 
dele participou. Exerceu atividades de Magistério Superior, como Professor Titular de Direito 
Constitucional da Universidade da Amazônia – UNAMA e Professor Adjunto IV de Direito 
Constitucional da Universidade Federal do Pará. Integrou a Comissão Examinadora do 
Concurso Público para provimento do cargo de Auxiliar de Controle Externo do Tribunal de 
Contas do Estado do Pará, do cargo de Subsecretária do Tribunal de Contas, do cargo de 
Subprocurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, sendo aprovados 
neste concurso os Drs. ANTONIO MARIA FILGUEIRAS CAVALCANTE, IVAN BARBOSA 
DA CUNHA e MARIA HELENA LOUREIRO. ANTONIO ERLINDO BRAGA participou das 
Comissões Examinadoras de concursos públicos para provimento do cargo de Juiz de Direito da 
Justiça Estadual, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, na qualidade de representante da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Pará. Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
ANTONIO ERLINDO BRAGA, inicialmente como Auditor, e, posteriormente como 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará, enfrentou a maior batalha jurídica em 
seus 40 anos de Advogado, com a resistência de um beduíno do deserto, com a paciência de um 
monge beneditino e com a perseverança de um sertanejo. O Conselheiro ANTONIO ERLINDO 
BRAGA passa para a história como o primeiro Conselheiro originário da categoria de Auditor, 
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em cumprimento a determinação constitucional da composição eclética do Tribunal de Contas 
do Estado do Pará. O Conselheiro ANTONIO ERLINDO BRAGA enquanto advogado, sempre 
defendeu intransigentemente os direitos de seus constituintes e os seus próprios direitos, pois 
entende que o direito se efetiva pela luta. O Conselheiro ANTONIO ERLINDO BRAGA quer 
na função de Auditor, quer no exercício das atividades como Conselheiro, desde 1º de setembro 
de 2003, prestou relevantes serviços ao Tribunal de Contas, reconhecido não só pelos 
Conselheiros que por aqui passaram, como pelos que integram esta Corte de Contas, mas 
também pelos funcionários desta Casa e do Ministério Público de Contas. Graças à alternância 
do poder, ao Estado Democrático de Direito, ANTONIO ERLINDO BRAGA como Auditor do 
Tribunal de Contas do Estado do Pará, foi indicado pela Governadora do Estado, ANA JÚLIA 
CAREPA, para Conselheiro do TCE/PA, depois de uma luta judicial de quase 8 anos, 
compreendendo: três Ações Diretas de Inconstitucionalidade, oito Mandados de Segurança e 
três Reclamações, sendo uma, ajuizada na mais alta Corte de Justiça deste País, Supremo 
Tribunal Federal e duas no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, além de dois pedidos de 
Intervenção Federal, objetivando a observância das decisões judiciais. É de se render as 
homenagens merecidas ao Poder Judiciário do Estado do Pará, pela presteza e segurança com 
que decidiu os pleitos impetrados pelo Conselheiro ANTONIO ERLINDO BRAGA, passando 
para a sociedade paraense a segurança jurídica, tão questionada nos dias de hoje. A demora de 
quase 8 anos para concretizar-se a investidura de ANTONIO ERLINDO BRAGA no cargo de 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, demonstra a resistência do Poder Executivo à 
época, em não respeitar às decisões do Poder Judiciário, colocando em dúvida a aplicação da 
Teoria do Barão de Montesquieu, Charles Louis de Secondat, em sua obra “L’esprit des Lois”, 
“O espírito das Leis”, da Separação de Poderes, consagrada desde a nossa primeira Constituição 
de 1824 até a atual, de 1988, de que os Poderes são independentes e harmônicos. Não obstante 
todos os obstáculos e dificuldades, constata-se que não foi em vão a luta destemida do 
Conselheiro ANTONIO ERLINDO BRAGA, pois toda a sociedade paraense, acompanhou pari 
passu sua luta, sempre vibrando pela sua vitória. E até o presente o Conselheiro ANTONIO 
ERLINDO BRAGA continua a merecer o respeito, a solidariedade, os aplausos pela sua 
coragem, paciência, aceitando com resignação os desafios que se apresentaram. Nunca semeou 
a discórdia nem a cisânia, nem a desarmonia, sua conduta sempre foi de um pacificador. Nunca 
conspirou contra ninguém, nem jamais traiu seus ideais e suas amizades construídas. Na luta 
pelos seus direitos defendeu com veemência as decisões judiciais que lhe eram favoráveis e as 
vezes recriminou o descumprimento de algumas. Em sua trajetória para chegar ao Tribunal de 
Contas como Conselheiro teve a grandeza de desculpar-se perante os que se sentiram atingidos 
e magoados com juízos de valores que lhes foram atribuídos e considerados indevidos. Em sua 
argüição para Conselheiro perante a Assembléia Legislativa do Estado do Pará defendeu a 
instalação da Escola de Contas, instituída na administração do Conselheiro Lauro de Belém 
Sabbá. Defendeu a implantação do Fundo de Aparelhamento do Tribunal de Contas, instituído 
na Administração do Conselheiro Fernando Coutinho Jorge e por ele idealizado na 
administração do Conselheiro Lauro de Belém Sabbá. Defendeu a inserção na Constituição 
Federal competência expressa ao Tribunal de Contas para executar suas decisões que 
importassem em imputação de débito ou multa aos agentes públicos por meio do Ministério 
Público de Contas. Defendeu a institucionalização da Ouvidoria do Tribunal de Contas para 
facilitar o acesso do cidadão à Corte de Contas mediante Projeto de Lei a ser submetido a 
Assembléia Legislativa. Defendeu a criação da Procuradoria do Tribunal de Contas para defesa 
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de seus interesses, principalmente, quando em conflito com o Estado. Apresentou anteprojeto 
de Lei Complementar ao Plenário do Tribunal de Contas, compatibilizando a organização, 
composição e fiscalização do Tribunal de Contas com o modelo federal, para transformar a 
função de Coordenador de Processos em Corregedor. A matéria recebeu parecer favorável da 
Comissão de Constituição e Justiça e está, atualmente, na Comissão de Finanças da Assembléia 
Legislativa. Eleito Coordenador de Processos constatou o grande estoque de processos em 
tramitação quer de aposentadorias, reformas e pensões, quer de prestação de contas de auxílios 
e subvenções. A omissão e a inércia dos responsáveis em apresentar a documentação 
imprescindível a conclusão processual, exigiu medidas objetivando diminuir o estoque de 
processos para evitar o seu crescimento. Apresentou uma proposta de Resolução, para extinguir 
sem resolução de mérito a apreciação dos atos de aposentadorias, reformas e pensões, quando 
constatada a ausência de documento imprescindível a sua apreciação por omissão do 
responsável em suprir a sua falta. Propôs ainda Resolução disciplinando a prestação de contas 
de auxílios e subvenções submetendo-as a exame prévio para constatar se a documentação da 
prestação de contas está de acordo com as exigências legais, sob pena de não ser protocolizada. 
Apresentou, finalmente, proposta de Resolução ao Plenário do Tribunal de Contas, 
disciplinando a Corregedoria do Tribunal de Contas, propondo abertura de concurso público 
para Auditor do Tribunal de Contas do Estado, bem como anteprojeto de lei instituindo a Escola 
de Contas do Tribunal de Contas do Estado, criada na administração do Conselheiro Lauro de 
Belém Sabbá, sendo o relator da matéria. O Conselheiro Antonio Erlindo Braga em defesa do 
patrimônio público em decisão inédita no Tribunal de Contas, declarou a inabilitação para o 
exercício do cargo em comissão ou de função de confiança na administração pública estadual, 
pelo prazo de 5 anos, a um gestor cujas contas foram consideradas irregulares. É de sua 
relatoria as duas primeiras uniformizações de jurisprudência do Tribunal de Contas, em face de 
decisões divergentes ocorridas em seus julgados. Portanto, sua vida funcional no Tribunal de 
Contas foi marcada por sucessivas inovações, objetivando modernizar a instituição e torná-la 
mais eficiente e dinâmica, em defesa da aplicação correta do dinheiro público. “Sempre fez a 
hora não esperou acontecer”. Minhas Senhoras e Meus Senhores. Batalhas jurídicas como a 
enfrentada pelo Conselheiro ANTONIO ERLINDO BRAGA demonstram que a Democracia 
não é dádiva, mas conquista árdua, efetivada pela luta permanente. O Brasil tem pouca 
experiência democrática. Sua certidão de nascimento, a Constituição de 1824, fora maculada 
pelo pecado original por ter sido outorgada por D. Pedro I.  A Constituição de 1891, primeira 
constituição do período republicano, embora inspirada no constitucionalismo americano, não 
admitia direitos trabalhistas, a mulher não tinha direito de voto e não existia partidos políticos 
de caráter nacional. A Constituição de 1934, a “natimorta”, inspirada na social democracia de 
Weimar, de 1919, teve vida curta. Sua efêmera vigência, não permitiu experiência democrática. 
A Constituição de 1937, inspirada na Constituição da Polônia, de 1920, não merece 
considerações por sua inspiração e outorga por Getúlio Vargas. A Constituição de 1946, fruto 
da redemocratização do Estado Brasileiro, inspirada nos ideais democráticos dominantes na 
Europa após a 2ª guerra mundial, permitiu a primeira experiência democrática no 
constitucionalismo brasileiro, com a organização de partidos políticos de caráter nacional e com 
liberdades públicas asseguradas. Constituiu-se em período fértil para efetivação do Estado de 
Direito, todavia o movimento de 1964, interrompeu a nascente experiência democrática 
brasileira. A Constituição de 1967, elaborada pelo Poder Executivo, outorgada pelo Congresso 
Nacional, transformado em Poder Constituinte, era autocrática, com poderes centralizados, com 
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liberdades limitadas e com restrições à liberdade partidária. A Constituição de 1988 representa 
uma esperança para efetivação da segunda experiência democrática no constitucionalismo 
brasileiro pela instituição irreversível do Estado Democrático de Direito, pela garantia dos 
direitos sociais e individuais, pela liberdade, pela igualdade e pelos direitos assegurados em seu 
conteúdo. A luta do Conselheiro ANTONIO ERLINDO BRAGA evidencia quanto é difícil a 
efetivação do Estado de Direito. Não basta estar inserido na Constituição da República, que o 
Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito. Não basta a consagração no conteúdo da 
Constituição que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não basta 
estar assegurado na Constituição que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada, que os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros, que preencham 
os requisitos estabelecidos em lei. Não basta que a Constituição determine que não será objeto 
de deliberação proposta de emenda constitucional tendente a abolir os direitos e garantias 
individuais, que a União intervirá no Estado Membro para garantir o livre exercício do Poder 
Judiciário e para prover a execução de decisão judicial, que é crime de responsabilidade o 
descumprimento de decisão judicial. O Estado Democrático de Direito não se concretiza apenas 
com declarações solenes do constituinte na Carta da República, mas pela intransigente defesa 
da democracia como princípio universal irreversível. Impõe-se que os governantes tenham 
conduta republicana e democrática, pois embora todo poder emane do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos, a ação do povo sobre os governantes se exaure na eleição. A 
liberdade do povo está adstrita à escolha do governante pelo voto direto e secreto. Não existe no 
constitucionalismo brasileiro o mandato imperativo, isto é, a possibilidade do povo destituir o 
governante também pelo voto direto e secreto, quando o governante desrespeita a Constituição 
e as decisões judiciais. Espera-se que a nascente democracia brasileira, fruto da Constituição 
Federal de 1988, floresça inspirada nas experiências democráticas da Inglaterra, da França e dos 
Estados Unidos da América do Norte e que os governantes entendam que a Constituição é o 
limite da vontade de todos e que as decisões judiciais transitadas em julgado, devem ser 
cumpridas ainda, que contrarie interesses políticos de alguns. O Conselheiro ANTONIO 
ERLINDO BRAGA, homem de hábitos simples, modesto, humilde, despido de vaidades, de 
elevado espírito público, pai de família exemplar, homem honrado, que dignifica os cargos que 
ocupa, empreendedor, agropecuarista e quelonicultor, a este homem, amigo, companheiro, que 
tenho a honra de ser sua esposa, quero externar os meus mais sinceros sentimentos de amor, 
dizer-lhe que o amo muito e sei que vou amá-lo por toda a minha vida, juntamente com os 
nossos queridos filhos. Em nome dos integrantes do Ministério Público de Contas do Estado do 
Pará, em meu nome pessoal, dos nossos filhos, SIMONE, ANTONIO ERLINDO BRAGA 
JÚNIOR, SUZANNE, dos genros MARCELO e ALEXANDRE MARCUS, da nora ANA 
CRISTINA, dos netos BRUNO, MARCELA, EDUARDA, VINICIUS, DAVI, ALEX, 
IRACEMA e in memorian MARIA LUIZA quero saudá-lo. Formulo votos para que Deus, o 
criador do Universo, continue derramando sobre sua pessoa suas bênçãos celestiais, para que 
possa com sua brilhante inteligência, seu notável saber jurídico e reputação ilibada, continuar 
sua vida contribuindo com sua força de trabalho nas atividades de iniciativa privada que vai 
continuar exercendo, para orgulho de sua família, para o engrandecimento de sua querida 
cidade natal Saboeiro, da cidade de Belém, que outorgou-lhe recentemente o título de Cidadão 
de Belém, do Estado do Pará e do Brasil. E, para concluir, faço minhas as palavras de Madre 
Tereza, às margens do Rio Ganges: 
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A vida é uma oportunidade; aproveite-a. 
A vida é beleza; admire-a. 
A vida é felicidade; saborei-a. 
A vida é um sonho; torne-o realidade. 
A vida é um desafio; enfrente-o. 
A vida é um jogo; jogue-o. 
A vida é preciosa; proteja-a. 
A vida é riqueza; conserve-a. 
A vida é amor; desfrute-o. 
A vida é mistério; desvende-o. 
A vida é promessa; cumpre-a. 
A vida é tristeza; supere-a. 
A vida é um hino; cante-o. 
A vida é uma tragédia; domine-a. 
A vida é uma aventura; encare-a. 
A vida é um gozo; mereça-o. 
A vida é vida; defenda-a. 

Muito obrigada. 

Belém, 04 de Agosto de 2009. 
 
 

IRACEMA TEIXEIRA BRAGA 
Procuradora do Ministério Público de Contas do Estado do Pará 

 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

   Secretário  Presidente do TCE-PA 246 

DOCUMENTO Nº. 02 
Discurso do Excelentíssimo Senhor Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA 
JÚNIOR: 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Lourdes Lima; Excelentíssimo 
Senhor Deputado Estadual Ítalo Mácola, representando neste ato a Assembléia Legislativa do 
Pará; Excelentíssima Senhora Maria Helena Borges Loureiro, Procuradora Geral do Ministério 
Público de Contas do Estado do Pará; Excelentíssimo Senhor Estevam Alves Sampaio Filho, 
procurador de justiça representando Geraldo Mendonça Procurador Geral de Justiça do 
Ministério Público do Estado do Pará; Excelentíssimo Senhor José Carlos Aráujo Vice-
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, representando o Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado do Pará; Excelentíssimos Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 
Ivan Barbosa da Cunha e Edílson Oliveira e Silva; Excelentíssimos Procuradores do Ministério 
Público de Contas, Iracema Teixeira Braga, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e Antônio 
Maria Filgueiras Cavalcante; Excelentíssimos Conselheiros Aposentados Manuel Ayres, Elias 
Naif e Fernando Coutinho Jorge; Excelentíssimo Senhor Secretário de Administração Orlando 
Bordalo; Excelentíssimo Senhor Arthur Guedes Tourinho, Presidente da Junta Comercial do 
Estado do Pará; Demais autoridades; Caros servidores deste tribunal; Minhas senhoras e meus 
senhores; Recebi a missão deste colegiado para manifestar nesta solenidade em que o 
Conselheiro Antônio Erlindo Braga se despede desta Corte em virtude de sua aposentadoria 
compulsória. Para fazer jus ao Doutor Erlindo eu teria que me estender sobre seu currículo e a 
riqueza de sua história de vida, por certo seria muito demorado. Permitam-me, porém, usar da 
síntese e falar um pouco do Conselheiro Antônio Erlindo Braga. Minhas senhoras e meus 
senhores, é indiscutível a capacidade profissional do Doutor Erlindo Braga, que além do seu 
vasto currículo que comprova sua atuação em diversas atividades, desde o ano de 1968 - Doutor 
Tourinho, quando eu tinha 4 anos de idade - concursado neste Tribunal, passou a exercer o 
cargo de auditor e hoje Conselheiro Erlindo, 4 de agosto, Vossa Excelência se despede de 
maneira honrosa deste Tribunal, como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 
Depois de tudo o que foi dito pela Doutora Iracema, pela batalha, enfim por toda essa luta que 
Vossa Excelência honrosamente está se despedindo. Permitiu Deus, Conselheiro Erlindo, que 
Vossa Excelência pudesse estar aqui neste momento, neste recinto, sentindo e suportando as 
emoções da despedida de uma longa convivência efetiva com todos os servidores e conselheiros 
deste Tribunal desde o ano de 1968, a mais de 40 anos ao longo dessa grande caminhada que 
hoje se encerra por força do dispositivo constitucional, tive o prazer de observar em Vossa 
Excelência um fato marcante, inerente de sua personalidade, que foi de sempre evitar a prática 
de injustiça jurisdicional nesta Corte de Contas. Acredito meu nobre Conselheiro que será 
inevitável que Vossa Excelência sentirá saudades do habitual bom relacionamento com seus 
pares e principalmente das discussões acentuadas ocorridas neste Plenário diante de temas 
polêmicos. Quantas vezes Vossa Excelência participou notadamente discutindo Direito 
Constitucional, Direito Público e Administrativo de forma acalorada. Vossa Excelência sempre 
teve, Conselheiro Erlindo, a hombridade, a dignidade de na hora da discussão saber separar a 
condição do amigo da posição de julgador. Tenho certeza conselheiro, que todos esses longos 
anos de serviços prestados nas suas áreas de atuação não conseguiram lhe cansar e certeza eu 
tenho mais ainda, que preciso fosse, Vossa Excelência recomeçaria tudo novamente e seguiria o 
mesmo itinerário de antes. Conselheiro Erlindo Braga, hoje é sua despedida deste Tribunal, e 
todos nós aqui sabemos que Vossa Excelência tem a sensação do dever cumprido. Tenha 
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certeza Conselheiro, que cumpriu todos os seus deveres e suas obrigações, o que nos honra. 
Não posso concluir sem antes agradecer as generosas contribuições que Vossa Excelência 
através de seus conhecimentos, da sua amizade, concedeu a mim a aos conselheiros e a todos os 
servidores todas as vezes que foi solicitado. Vossa Excelência sempre esteve à disposição. 
Também aproveito a oportunidade para lhe agradecer que desde a minha posse, Vossa 
Excelência se colocou a minha disposição o que lhe retribuo colocando-me humildemente à 
disposição de Vossa Excelência sempre que precisar do amigo. Quero, finalmente, em nome 
dos conselheiros, servidores desta casa, parabenizar a Doutora Iracema Teixeira Braga, 
Procuradora do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, sua digníssima esposa, 
juntamente com seus filhos Simone Teixeira Braga, Antonio Erlindo Braga Junior, Suzanne 
Teixeira Braga Tourinho e demais familiares, mereçam nossos efetivos parabéns por terem a 
felicidade de possuir no seio de Vossa família um homem profissional, um marido, um pai, um 
homem da mais alta qualidade humana que é o Doutor Antônio Erlindo Braga. Conselheiro 
Antônio Erlindo Braga, que Deus continue lhe abençoando e lhe acompanhando em todos os 
seus passos e das suas ações. Quero sempre em meu nome e em nome de todos os conselheiros 
e servidores desta casa nos colocar à sua disposição. Que Deus lhe acompanhe! MUITO 
OBRIGADO.  

Belém, 04 de agosto de 2009. 
 
 
 
Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR 
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DOCUMENTO Nº. 03 

PRONUNCIAMENTO DO SENHOR ANTÔNIO ERLINDO BRAGA JÚNIOR, EM 
HOMENAGEM AO EXMO. SR. CONSELHEIRO ANTÔNIO ERLINDO BRAGA, POR 
OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA – SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 04 
DE AGOSTO DE 2009: 

Bom dia a todos. Agradeço ao Senhor ter nos reunido aqui. Agradeço à 
Conselheira Lourdes Lima pela realização desta Sessão Solene em homenagem ao meu pai e 
pela oportunidade de fazer este pronunciamento. A título de curiosidade: a Conselheira Lourdes 
Lima foi minha colega no conselho Universitário da UEPA antes de ser colega de meu pai no 
TCE. Em virtude das distinções profissionais que eu e meu pai guardamos, esta coincidência se 
torna muito rara. Por conta disso a tenho como um bom presságio para a Sra.. Minha 
contribuição para este bom presságio é somente para viabilizar a coincidência, da parte de meu 
pai pela pessoa muito especial que é. Qualidade observada por todos que o conhecem. Se me 
permitem a ousadia tenho um conselho a lhes dar: quando assumir o substituto de meu pai 
apresentem a ele, ou a ela, a história de meu pai neste tribunal, o trabalho que desenvolveu e 
sua importância para esta corte. Certamente que esta recomendação não é um trote para um 
calouro (até porque o assento aqui não é para neófitos), mas que seja apresentado ao novo 
Conselheiro um bom modelo a ser seguido. Tenho certeza que o TCE, e todos que trabalham 
aqui, sentirão muito a falta de meu pai, de sua experiência, de seu conhecimento técnico, de 
suas ponderações pertinentes, de sua simplicidade e, principalmente, de sua presença doce. Mas 
todos poderão matar saudades dele, será muito fácil encontrá-lo: pode ser em casa fazendo suas 
pesquisas sobre a história da nossa agradável Saboeiro, poderá estar visitando o nosso Ceará, 
poderá estar trabalhando na fazenda, curtindo os netos ou ainda fazendo companhia à minha 
mãe nos shoppings dos principais centros da moda do mundo: como Milão, Londres, Nova 
York, Paris e a já citada Saboeiro. Os funcionários do TCE tiveram sorte por ter convivido com 
uma pessoa tão especial quanto ele por tanto tempo. Aqui agradeço aos funcionários pelo apoio 
dado a meu pai para a efetivação de seu direito, garantido pela Constituição do Brasil, de 
ocupar a função de Conselheiro. Direito este que foi cínica e covardemente protelado para ser 
exercido e garantido pelo nosso bondoso Deus que atendeu aos nossos pedidos. Nós da família 
e os amigos do meu pai temos mais sorte que o TCE, já que marido, pai, avô, tio, primo, irmão 
e amigo não se aposenta NUNCA.  Deixo aqui os nossos parabéns ao meu pai por ter cumprido 
esta etapa em sua vida com tanta nobreza. Desejo-lhe um Feliz Aniversário. 

Belém, 04 de Agosto de 2009. 
 

ANTONIO ERLINDO BRAGA JÚNIOR 
 

DOCUMENTO Nº. 04 

PRONUNCIAMENTO DE VINÍCIUS LOPES BRAGA, EM HOMENAGEM AO EXMO. 
SR. CONSELHEIRO ANTÔNIO ERLINDO BRAGA, POR OCASIÃO DE SUA 
APOSENTADORIA – SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2009: 

Vovô, 
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Eu, Davi, Bruno, Marcela, Eduarda, Alex, Iracema e Maria Luíza somos ainda 
muito pequenos para entender o que é terminar algo que ainda nem começamos. Mas tenha 
certeza que estamos felizes por estar aqui e ter você em nossas vidas. 

Somos resultado de tudo que você e a vovó fizeram para que não faltasse nada 
para nossos pais. 

Você é um exemplo para todos nós. 

Um beijo grande. Nós te amamos. 

Belém, 04 de Agosto de 2009. 
 
 
VINÍCIUS LOPES BRAGA 
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DOCUMENTO Nº. 05 

Discurso da Senhora MARIA CRISTINA ANDERSEN TRINDADE TORRES, Presidente 
da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas e do Minstério Público de Contas do 
Estado do Pará: 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Lourdes Lima, na pessoa de 
quem saúdo as demais autoridades aqui presentes ou representadas; Senhores Conselheiros, 
Senhores Procuradores; Meus caros colegas de trabalho; Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
Antônio Erlindo Braga, a Associação dos Servidores do Tribunal de Contas e Ministério 
Público de Contas do Estado do Pará não poderia ficar silente neste momento tão relevante em 
sua vida, onde Vossa Excelência cumpre com honra a missão que o Estado lhe conferiu. Hoje, 
por força de lei, estará encerrando suas atividades como conselheiro desta Egrégia Corte de 
Contas, onde com tanta eficiência, competência e espírito de luta o senhor assumiu com méritos 
o cargo de Conselheiro deste Tribunal, e o desempenhou com toda sua força, solidariedade e 
sempre pelo bem desta instituição. Com este exemplo, Vossa Excelência nos ensinou a nunca 
desistir de nossos ideais e lutar sempre, desistir jamais! Conselheiro a Vossa imagem está 
intimamente ligada a história deste Tribunal, onde sempre se destacou em todas as missões que 
esteve envolvido para coordenar. Vossa Excelência sempre integrou-se com os funcionários 
com tamanha humildade que sempre foi identificado por nós servidores desta casa, como amigo 
e companheiro a quem todos tinham liberdade de procurar e conversar, tratando todos com 
igualdade, solidariedade e urbanidade, não deixando aflorar as honras devidas as elevadas 
funções que exerceu. A competência e a humildade demonstradas no exercício da missão que 
como auditor ou como conselheiro foram características marcantes da sua figura, ao longo do 
tempo em que aqui passou por esta casa. Seus conceitos emitidos nos relatórios de auditoria e 
nos votos pronunciados em plenário, como conselheiro somente confirmaram sua vasta cultura 
jurídica, reforçando sempre o conhecimento e valorização para esta casa. Vossa Excelência 
sempre honrou a Associação com seu apoio, manifestado não apenas nas orientações que lhe 
eram formuladas para o bom desempenho da missão institucional como também pela presença 
amiga e atenciosa em todos os eventos que foram realizados. Conselheiro Antônio Erlindo 
Braga sua parceria com nossa associação sempre foi de proximidade, convívio amigável e 
sempre estará na memória dos que fizeram e fazem esta ASTCEMP, animando-nos a seguir 
sempre o seu exemplo. Aceite nossos votos de uma aposentadoria tranquila ao lado de seus 
familiares, repleta de boas lembranças de uma atividade cheia de “louros” e cercada de muitos 
amigos e admiradores, conquistados neste Tribunal. Esta homenagem ora prestada, está 
carinhosamente representada nesta placa. Receba com toda nossa gratidão, ao associado ilustre 
representante do Município de Saboeiro, que sempre nos apoiou e esteve sempre presente em 
nossas ações. Seja feliz, Conselheiro Antônio Erlindo Braga e lembre-se o senhor é sócio 
benemérito desta associação, por isso, sempre iremos procurá-lo quando tivermos alguma 
necessidade. Pode ter certeza disso! Neste momento eu gostaria, com todo carinho, admiração e 
respeito convidar Vossa Excelência para receber de minhas mãos em nome dos funcionários e 
associados da ASTCEMP a placa que contém as seguintes palavras: “Os associados da 
ASTCEMP - Associação dos Servidores do Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas 
do Estado do Pará, homenageiam e agradecem por todo o apoio recebido do nosso sócio, ilustre 
representante do Município de Saboeiro, Conselheiro Antônio Erlindo Braga.  
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Belém, 04 de Agosto de 2009. 
 
 
MARIA CRISTINA ANDERSEN TRINDADE TORRES 

Presidente da ASTCEMP 
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DOCUMENTO 06 

PRONUNCIAMENTO DO EXMO. SR. CONSELHEIRO ANTÔNIO ERLINDO BRAGA, 
HOMENAGEADO POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA – SESSÃO SOLENE 
REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2009: 

Minhas Senhoras e Meus Senhores. Certa vez um sábio depois de longa vida 
dedicada ao ensino, seus discípulos resolveram homenageá-lo, por ocasião de sua 
aposentadoria. Concluída a cerimônia, emocionado, o sábio agradeceu as homenagens que lhe 
foram prestadas. Estava muito alegre e feliz, por haver cumprido sua missão e decidiu partir. 
Um de seus discípulos preocupado, lhe indagara: Oh, mestre, onde estão os seus pertences? 
Respondeu-lhe o sábio: Omnia mea mecum porto. Tudo o que é meu levo comigo: Meus 
conhecimentos e minhas boas ações. Os bens materiais não me servirão na eternidade. Deixo-
os. As tristezas e as injustiças ficam com seus autores. Que bela história de vida para reflexão! 
Minhas Senhoras e Meus Senhores. Amanhã será um novo dia. Partir é tão importante quanto 
chegar. Deus me permitiu chegar a Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado mergulhado 
na maior batalha jurídica por mim enfrentada em meus quarenta anos de advogado. Confesso-
vos que adversidades e obstáculos venceram-me a mim, mas os venci a outros. Tenho o consolo 
de que em minha caminhada para chegar ao Tribunal de Contas, defendi-o no grau máximo de 
minha capacidade intelectual, honrei a República, o Estado do Pará, a Ordem dos Advogados 
do Brasil, o Magistério Superior na Universidade Federal do Pará e na Universidade da 
Amazônia e minha pátria de nascimento: Saboeiro. Compartilho minha despedida do Tribunal 
de Contas com todos que contribuíram para minha chegada a esta Corte de Contas. Em minha 
luta nunca fui menor que meus sonhos. Assumi o elevado cargo de Conselheiro do Tribunal de 
Contas não em sessão solene como é tradição, mas em cerimônia simples, como simples são os 
momentos mais importantes de minha vida. Isto aconteceu seguindo os ensinamentos de São 
Francisco de Assis: “Comecei fazendo o que era necessário, depois o que era possível e, 
finalmente, fazendo o que era impossível”. Era necessário ser aprovado em concurso público de 
provas e títulos para o cargo de Auditor do Tribunal de Contas, fui-o em 1968. Era possível 
exercer o cargo de Auditor, exerci-o por mais de 39 anos. Por fim aconteceu o que era 
impossível, fui indicado pelas lideranças partidárias do PT, do PC do B, do PSOL e do PMDB, 
para a vaga de Conselheiro reservada à Assembléia Legislativa do Estado do Pará, fato inédito 
na história política do Estado do Pará. E por indicação e escolha pessoal da Governadora do 
Estado Ana Júlia Carepa, nomeado Conselheiro do Tribunal de Contas, após aprovação 
unânime da Assembléia Legislativa do Estado do Pará. E após haver exercido as funções do 
cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas por 5 anos, 10 meses e 3 dias, estou aposentando-
me. Reporto-me a César para exclamar: Vini, vidi, vinci: Vim, vi, venci. Em minha caminhada 
para chegar a esta Corte de Contas trilhei o caminho do “per angusta ad augusta”, por caminhos 
estreitos se chega a pontos elevados. Nesta caminhada tive a solidariedade dos servidores do 
Ministério Público de Contas e dos do Tribunal de Contas e estes com manifestação pelos 
meios de comunicação. O poema de Gonçalves Dias foi uma constante em minha caminhada: 

Viver é lutar. 
A vida é combate. 
Que os fortes, os bravos 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

   Secretário  Presidente do TCE-PA 253

Só pode exaltar. 
Charles de Foucauld me ensinou que “diante de dois caminhos, escolher o mais 

árduo, que é o melhor”. 
Winston Churchill em um de seus célebres discursos, por ocasião da Segunda 

Guerra Mundial, quando o mundo assistia estarrecido à avassaladora marcha de Hitler, 
conquistando a Europa, sem resistência, proclamava com toda a força de seu espírito, que para a 
Inglaterra teria sido mais fácil e deve ter sido tentador juntar-se aos mais fortes e usufruir os 
frutos da conquista, porém sempre escolheu o caminho mais difícil, juntando-se às potências 
mais fracas. Reporto-me a minha posse como Conselheiro do Tribunal de Contas, quando 
conspirou-se contra sua efetivação por ação judicial julgada em seu mérito improcedente pelo 
mesmo magistrado que a obstaculara por equivocado despacho liminar insubsistente.  Na 
ocasião aceitei o desafio de cassar a liminar perante o Tribunal de Justiça ao proclamar “eu 
devo continuar lutando, e isto vou fazê-lo” e consegui a declaração de insubsistência da liminar 
pelo caminho da justiça por onde aprendi caminhar para desconforto de quem desperdiçou tanto 
tempo com a história que não era sua. Na batalha jurídica para efetivação de minha posse como 
Conselheiro do Tribunal de Contas senti a mais profunda dor, não a dor física, que afeta apenas 
o organismo humano, mas a dor na alma, que é quase infinita, principalmente quando é fruto de 
conspiração e de injustiça. Suportei o calvário com resignação, sem agredir, sem conspirar, sem 
trair, sem temer o adversário, sem capitular e sem ficar genuflexo no combate em defesa de 
meus direitos. 

Para Von Ihering: a dor é o grito de angústia e o pedido de socorro do 
organismo ameaçado. Isto aplica-se tanto ao organismo físico, como ao organismo moral. 
Quem nunca sentiu esta dor, em si mesmo ou em outrem, ainda não compreendeu o que é o 
direito, mesmo que saiba de cor o corpus juris. A capacidade de sentir a dor de ofensa ao 
direito, a coragem e a determinação de repelir a agressão, constituem os critérios pelos quais 
se confere a presença do sentimento sadio de justiça. 

Na violação de um direito o único prejudicado, não é apenas o titular do direito 
subjetivo, mas toda a sociedade. No campo do direito, há de se travar uma luta do direito contra 
a injustiça, uma luta comum de que participa toda a nação e que exige a união indefectível de 
todos os indivíduos. Quem renuncia a luta ou dela deserta fortalece o adversário. Quando o 
direito é expulso do lugar que lhe pertence, não devemos culpar a injustiça, mas o direito que 
com isso se conformou. A justiça e o direito não florescem num país pelo simples fato do juiz 
estar pronto a julgar e a polícia a sair a caça dos criminosos, mas cada qual tem de fornecer sua 
contribuição para que isso aconteça.   

O jurista alemão Rudolph Von Ihering ainda proclama: O fim do direito é a paz, 
o meio que se serve para consegui-lo é a luta. Enquanto o direito estiver sujeito às ameaças da 
injustiça e isto perdurará enquanto o mundo for mundo ele não poderá prescindir da luta. A 
vida do direito é a luta, luta dos povos, dos governos, das classes sociais, dos indivíduos. 

Todos os direitos da humanidade foram conquistados pela luta, seus princípios 
mais importantes tiveram de enfrentar ataques daqueles que a eles se opuseram; todo e qualquer 
direito, seja o direito de um povo, seja o direito do indivíduo, só se afirma por uma disposição 
ininterrupta para a luta. O direito não é uma simples idéia, é uma força viva. Por isso, a justiça 
sustenta numa das mãos a balança com que pesa o direito, enquanto na outra segura a espada 
por meio da qual o defende. A espada sem a balança é a força bruta, a balança sem a espada, a 
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impotência do direito. Uma completa a outra, e o verdadeiro estado de direito só pode existir 
quando a justiça sabe brandir a espada com a mesma habilidade com que manipula a balança. 
Ensina-nos a máxima latina: se vis pacem para bellum – se queres a paz, prepara a guerra. 
Participei de autêntica guerra jurídica para conseguir a paz: ser Conselheiro do Tribunal de 
Contas. Não foi fácil chegar, mas não está sendo difícil partir. Declarei por ocasião de minha 
investidura no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas: “não seria normal que no último 
dia de minha caminhada não houvesse um incidente. Eu estaria apreensivo se não houvesse, 
mas houve, estou de parabéns porque ocorreu”. Mas a despedida está sendo tranqüila, acredito 
que ninguém pretenda impedi-la. Afasto-me das atividades do Tribunal de Contas, mas não 
deixo de ser Conselheiro, visto que fui investido no cargo em caráter vitalício, sempre serei 
Conselheiro. Estou muito feliz por haver desempenhado com honradez, dignidade e 
profissionalismo o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, em defesa da probidade 
administrativa e da honesta aplicação dos recursos públicos. Sou o 26º Conselheiro do Tribunal 
de Contas, fui eleito por aclamação Coordenador de Processo, exerci a Vice Presidência e a 
Presidência na ausência de seus respectivos titulares. Não importa por quanto tempo exerci as 
honrosas funções de Conselheiro do Tribunal de Contas, Coordenador de Processo, Vice 
Presidente e Presidente. O importante é que as exerci. O tempo é como o rio, ruma para o mar. 
Tenho a honra de estar no Tribunal de Contas desde 1968, portanto há 41 anos, 7 meses e 3 
dias. Sou o servidor mais antigo do Tribunal de Contas. Isto me basta. E como disse Adélia 
Prado “eu não tenho tempo algum porque ser feliz me consome”. Não desperdiço o meu tempo 
com a história alheia. Minhas Senhoras e Meus Senhores. Desvinculei-me da Ordem dos 
Advogados do Brasil quando assumi o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas. Agora, 
retorno à honrosa classe dos Advogados, onde exerci as funções de Conselheiro por 4 biênios, 
fui Secretário Geral e Vice Presidente. Substituo, portanto, a toga de Magistrado de Contas pela 
beca de Advogado, com o mesmo entusiasmo e determinação do jovem advogado formado pela 
Turma Sobral Pinto, de 1967, tendo como patrono Dom Helder Câmara. Como Advogado 
continuarei sempre ser fiel no pouco para ser fiel no muito: qui fidelis est in mínimo, et in 
majori fidelis est. Rui Barbosa adverte-nos que na missão de advogado se desenvolve uma 
espécie de magistratura. As duas se entrelaçam, diversas nas funções, mas idêntica no objeto e 
na resultante: a justiça. Com o advogado justiça militante. Justiça imperante no magistrado. 
Como advogado confesso a todos como Joan Miro: “não me contento em ter o lugar para 
dormir, mas desejo um lugar para sonhar”, e de caminhar em busca da realização do Estado 
Democrático de Direito, em defesa dos direitos individuais e sociais, da liberdade, da 
segurança, do bem estar, do desenvolvimento, da igualdade e da justiça, como valores supremos 
para construção de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, baseada na harmonia e 
comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica dos conflitos que são os 
objetivos fundamentais da República. Não comungo da teoria do eminente jurista Friderich 
Karl Von Savigny, defensor da idéia de que o direito se forma em um processo imperceptivo, 
sem luta e sem dor, como o processo de formação de um idioma. Não resta dúvida que o direito 
se efetiva em uma “evolução orgânica”, de dentro para fora, mas a luta é sua essência, é sua 
alma. Todas as grandes conquistas do direito: a abolição da escravatura e da servidão, a livre 
aquisição da propriedade, a liberdade de profissão, de consciência, de religião, os direitos e 
garantias individuais, o hábeas corpus, o mandado de segurança, a ação popular, a ação civil 
pública foram conquistadas por lutas intensas em ininterruptos séculos. A essência de minha 
luta para ser Conselheiro do Tribunal de Contas sempre esteve legitimada no princípio do 
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direito subjetivo que faculta a cada cidadão a opção pelo abandono ou pela luta de seu direito 
subjetivo. Nunca optei pelo abandono do meu direito subjetivo para chegar a Conselheiro do 
Tribunal de Contas, nem jamais me opus a alguém em minha caminhada. Enfrentei, contudo, 
uma autêntica conspiração contra a minha posse como Conselheiro do Tribunal de Contas. 
Minha indicação para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas em vaga provida pela 
Governadora do Estado, Ana Júlia Carepa, dentre Auditores, pelo critério de antiguidade, sendo 
eu o mais antigo no cargo e minha aprovação pela Assembléia Legislativa por unanimidade, 
causou uma tempestade de inveja em quem não teve a capacidade de ser superior a sua própria 
inferioridade. Gabriel Chalita nos adverte que a inveja destrói as relações e cria embaraços 
desagradáveis. O invejoso é pior do que aquele que cobiça. O invejoso não deseja o que é do 
outro, deseja apenas que o outro não tenha o que tem, não seja o que é. O invejoso não tem e 
não é ! Não como uma condição essencial, mas como conseqüência de sua própria negação por 
desperdiçar tanto tempo e tanta atenção à história alheia. Por que tanto medo que o outro seja 
mais visto ou mais aplaudido ? O que vale o instante ? A cerimônia ? O momento ? Os aplausos 
se revezam, o poder é transitório, os holofotes iluminam cenários diferentes. Há espaço para 
todos, amados amigos e amigas, para todos os que se dispõem a trilhar o bom caminho. 
Nenhum espaço pertence a ninguém. É por isso que Fernando Pessoa dizia: 

“A lua brilha inteira em cada lago, porque alta vive.” 
É disso que precisamos de altivez, de estrelas que se dispam diante de outras 

estrelas, de amigos e amigas que suportem a duração de nossa alegria.  Necessitamos é de 
grandeza d’alma para compreender as adversidades e aplaudir as vitórias. Invoco a Francisco de 
Assis:  

Oh! Mestre, fazei que eu não procure tanto: 
Ser consolado, mas consolar.  
Ser compreendido, mas compreender. 
Ser amado, mas amar. 
Pois: 
É dando, que se recebe. 
É perdoando, que se é perdoado. 
É morrendo, que se vive para a vida eterna ! 

Minhas Senhoras e Meus Senhores. Agora, meus agradecimentos: Agradeço a 
Deus por tudo que me tem proporcionado, por me ter concedido mais do que pedi e muito mais 
do que mereço. Agradeço a todos que direta ou indiretamente contribuíram para concretização 
de minha luta pelo direito. Os que estiveram comigo desde o início de minha caminhada, minha 
eterna gratidão, aos que se opuseram, e que não foram poucos, minha compreensão. Agradeço a 
todos os Conselheiros do Tribunal de Contas e membros do Ministério Público de Contas por 
me terem acompanhado em minha caminhada, e a cada um dos servidores do Ministério 
Público de Contas e do Tribunal pela constante solidariedade a mim prestada. Agradeço a meus 
advogados e minhas advogadas que subscreveram as ações judiciais que instrumentalizaram 
minha luta pelo direito. Agradeço ao Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior que me 
saudou com grandeza d’alma nesta oportunidade, representando os Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado. Sua oração, me comoveu bastante. Sua fala é fruto da abundância de seu 
coração e da grandiosidade de seu espírito fraterno. Agradeço a Presidente da Associação dos 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA 
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLENÁRIO 

 

   Secretário  Presidente do TCE-PA 256 

Servidores do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas do Estado, Dra. Cristina 
Torres, que expressou o sentimento de todos os servidores desta augusta Corte de Contas e do 
Ministério Público de Contas. Todos os servidores do Tribunal de Contas e do Ministério 
Público de Contas considerem-se por mim nominados e agradecidos pelas palavras generosas 
proferidas por quem os representou. Creiam-me que os tenho todos na mais elevada estima e 
sou infinitamente grato pelos gestos praticados em minha caminhada para chegar a esta Corte 
de Contas. Agradeço a Deus por me ter permitido conhecer na Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Pará uma menina, minha eterna namorada e esposa Iracema, de dotes 
excepcionais e de caráter exemplar, minha fortaleza e partícipe ativa de minha chegada a este 
Tribunal, em caminhada repleta de incertezas e dúvidas, mas plena de coragem, paciência e 
perseverança na luta pela efetivação do direito. Irá, sua forma singular com que me saudou em 
nome do Ministério Público de Contas muito me sensibilizou. Muito obrigado por sua oração 
que de forma tão original evidenciou que sabe mais de mim do que de mim eu próprio sei.  

Irá, cada dia me cativas mais, “é grande o meu amor por ti”. 
Aos meus filhos, Simonie, Erlindo Júnior, Suzanne, aos meus genros Marcelo e 

Alexandre e a minha nora Ana Cristina e aos meus netos Bruno, Marcela, Eduarda, Vinicius, 
Alex, Davi, Iracema e em memória Maria Luiza, que integram minha família agradeço a Deus 
pela existência de todos, verdadeiros presentes do céu, que me levaram às lágrimas ao 
sintetizarem seus sentimentos nas palavras de Erlindo Júnior e Vinicius, nesta solenidade de 
realização de meus sonhos nesta Corte de Contas. A meu irmão Ermino, meus sobrinhos, 
primos, cunhados, cunhadas e demais familiares e amigos, agradeço pelo apoio que me 
prestaram em minha luta pelo direito. Aos servidores do Tribunal de Contas que participaram 
ativamente dos preparativos para minha despedida desta Corte de Contas e aos integrantes do 
meu gabinete de Conselheiro minha eterna gratidão. Consigno um agradecimento do âmago do 
meu coração aos meus amigos que aqui estão e especialmente a minha sogra Violeta Beatriz. É 
tempo, finalmente, de reverenciar a memória de meus pais: minha mãe Maria Ermina Braga, 
que teve tão pouco tempo, mas dedicou-me todo o seu tempo. Meu Pai, Sebastião Lima Braga, 
que teve um pouco mais de tempo, e não poupou seu tempo para ensinar-me todo o tempo. E 
aos meus irmãos, Erlito, Ermano e Terezinha e meu primo João Bosco, minha eterna saudade 
por suas partidas. Minhas Senhoras e Meus Senhores. Estou concluindo minha oração de 
despedida do Tribunal de Contas. Um instante, apenas, para uma homenagem a minha 
Saboeiro, que originou-se de uma Sesmaria de 1718, no sertão dos Inhamuns, no sítio Santa 
Cruz, às margens do Rio Jaguaribe, tendo sido elevada a categoria de Vila por Resolução 
Imperial de 1823, na povoação de São Mateus, transferida sua sede para povoação de Saboeiro, 
em 1851. Sou um paraense nascido em Saboeiro, nos sertões dos Inhamuns, às margens do Rio 
Jaguaribe, e, de Fernando Pessoa faço plágio: 

Saboeiro é tão bela quanto a aldeia de Fernando Pessoa. 
Da minha Saboeiro vejo quanto da terra se pode ver do mundo. 
Por isso, minha Saboeiro é tão grande quanto outra terra qualquer. 
Porque eu sou do tamanho do que vejo.  
E não do tamanho da minha altura. 
O Rio Jaguaribe que banha a minha Saboeiro é tão importante quanto os 
rios de Fernando Pessoa. 
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O Rio Amazonas é maior que o Rio Jaguaribe. 
Mas o Rio Amazonas não banha minha Saboeiro como banha o Rio 
Jaguaribe. 
Pelo Rio Amazonas se vai para o mundo. 
Mas pelo Rio Jaguaribe se vai para Saboeiro. 
O Rio Jaguaribe da minha Saboeiro não faz pensar em nada. 
Mas quem estar às margens dele, está em Saboeiro. 

SABOEIRO 
Terra de valentes guerreiros 
Berço esplêndido do sertão 
Pátria de muitos obreiros 
Dos Inhamuns o coração. 
Quem nasce em Saboeiro 
Da luta não deserta 
Por ser filho verdadeiro 
E estar sempre alerta. 
Teu céu de estrelas 
Brilha mais que o luar 
O Jaguaribe que lá está 
É mais belo que o mar.  
 
Saboeiro terra sagrada 
De passado vitorioso 
Teu destino é ser amada 
Tu és torrão glorioso. 

Por derradeiro declaro-vos: 
É tempo de despedida desta augusta Corte de Contas. É tempo de não ter tempo 

de ter ressentimentos de quem desperdiçou tanto tempo em história alheia. 
É tempo de aproveitar o tempo enquanto é tempo e convertê-lo em novo tempo. 
É tempo de viver reinventando o tempo. 
É tempo de Deus ser louvado.  
Deus seja louvado! 
Ah, apenas um verso breve, de Mário Quintana, nascido de um profundo 

sentimento.  
É com ele que me despeço: 
“Se me esqueceres, só uma coisa, esqueça-me bem devagarinho”, eu não os 

esquecerei jamais, meus amigos e amigas. 
Muito obrigado. 

SABOEIRO 
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Belém, 30.07.2009 
Terra de valentes guerreiros 
Berço esplêndido do sertão 
Pátria de muitos obreiros 
Dos Inhamuns o coração. 
 
Quem nasce em Saboeiro 
Da luta não deserta 
Por ser filho verdadeiro 
E estar sempre alerta. 
 
Teu céu de estrelas 
Brilha mais que o luar 
O Jaguaribe que lá está 
É mais belo que o mar. 
 
Saboeiro terra sagrada 
De passado vitorioso 
Teu destino é ser amada 
Tu és torrão glorioso. 

 
 

ANTONIO ERLINDO BRAGA 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará 


