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GENERAL INNOCÊNCIO SERZEDELLO CORRÊA
(1858 - 1932)
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Nascido em 16 de junho de 1958, em Belém do Pará, Innocêncio 
Serzedello Corrêa é um dos grandes nomes do Brasil República, tendo 
seus feitos reconhecidos em âmbito local e nacional como político e 
militar do nosso país.

 
Órfão de pai desde onze anos, Serzedello Corrêa ingressou no Se-

minário Menor de Santo Antônio, sob a tutela de seu padrinho, que con-
seguiu para o afilhado a cessão de uma “vaga de pobre”. 

A disciplina com que conduziu seus estudos assegurou-lhe a en-
trada na Escola Militar, onde cursou o preparatório e iniciou carreira no 
4º Batalhão de Artilharia. Foi neste ambiente que Serzedello Corrêa se 
destacou não somente como aluno, mas também como instrutor. E foi a 
partir de então que marcou a importância de seu nome no movimento 
abolicionista e republicano. 

Juntamente com Jaime Bernardo, Serzedello escreveu um docu-
mento que protestava contra a escravidão. A atribuição da captura de 
escravos foi retirada do Exército e o número de escravos fugitivos au-
mentou, fato que fortaleceu a causa da abolição. 

Classificou-se com destaque no Estado-Maior da 1ª Classe do 
Exército Brasileiro e logo foi promovido a capitão do Corpo de Engenha-
ria. Foi neste período que conheceu Benjamin Constant em uma prova 
de mecânica racional. Ao ser indagado por Benjamin, que fazia parte da 
banca avaliadora, teve a oportunidade de proferir uma brilhante expli-
cação sobre o conteúdo da prova-aula. Desde então, tornou-se um dos 
principais discípulos de Constant. 

O Patrono
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O trabalho como professor rendeu-lhe a nomeação para catedrá-
tico de biologia da Escola Superior de Guerra, advinda diretamente do 
imperador Dom Pedro II, que após assistir a uma de suas aulas, consi-
derou sua explanação clara e brilhante. Sua conduta o levou também a 
ocupar o cargo de secretário da Escola Militar.

A nomeação para o Ministério da Guerra veio logo após o nasci-
mento da República, por meio de nomeação de Benjamin Constant.  Ao 
ocupar o Ministério da Guerra, viu-se frente aos problemas da Fazenda. 
Nesse contexto, aconteceu a fusão dos Bancos da República e do Brasil, 
sob a denominação de Banco da República do Brasil; a instalação do 
Tribunal de Contas da União (TCU); a criação da Bolsa de Valores; a im-
plantação, no Ministério da Fazenda, da primeira reforma administrati-
va da República. Ministro da Fazenda posteriormente, Serzedello pediu 
exoneração por conta de divergências com o presidente do Tribunal de 
Contas da União. 

Mais tarde, em 16 de agosto de 1890, foi convocado a ser gover-
nador do Paraná, onde cumpriu um mandato democrático e pacífico. 
Foi ainda neste mesmo período que Serzedello Corrêa foi convidado a 
representar o Pará na Assembleia Nacional Constituinte. 

Durante o seu mandato como deputado federal pelo Pará, Serze-
dello apresentou-se como um entusiasta do Governo de Floriano Peixo-
to, o que o levou a ocupar o cargo de ministro e ficar à frente de pastas 
importantes para o desenvolvimento do Brasil. 
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 Em 1905, por se posicionar favorável à mocidade da Escola Militar, 
em virtude da revolta de 14 de novembro, foi preso e desterrado para 
Mato Grosso. No desterro, foi eleito deputado federal por aquele estado 
em 1906, entrando novamente para Câmara dos Deputados. 

Quatro anos depois, em 1909, o então presidente Nilo Peçanha 
(1909-1910) nomeou-o prefeito do Rio de Janeiro, então Distrito Fede-
ral. Conhecido como “Prefeito dos pobres”, Serzedello Corrêa realizou 
um trabalho de organização e reestruturação de órgãos municipais; 
criou o Serviço Sanitário da Instrução Pública; idealizou o teleférico 
do Pão de Açúcar; concluiu as obras do Teatro Municipal; construiu a 
praça Floriano Peixoto; e reformou os jardins da Quinta da Boa Vista, 
dentre outros feitos. 

Após a prefeitura, assumiu o comando da 4ª Região de Inspeção 
Permanente do Exército, em Fortaleza, de onde haveria de sair para 
cumprir seu retorno à Câmara dos Deputados, eleito pelo estado do 
Pará, sendo esta sua derradeira passagem pela vida pública e política. 

Innocêncio Serzedello Corrêa faleceu aos 75 anos de idade no Rio 
de Janeiro, no dia 5 de junho de 1932. Seu legado remete-nos a conquis-
tas importantes para a formação sociopolítica que nos rege até os dias 
atuais. E por ser o brilhante idealizador e responsável pela regulamen-
tação e funcionamento do TCU, emprestamos seu valoroso nome para 
esta Ordem de Mérito do TCE/PA, destinada a homenagear pessoas que 
contribuíram de forma significativa para esta instituição independente 
e moralizadora de gastos públicos. 
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A Medalha Serzedello Corrêa 
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Histórico

Segundo os ditames da Resolução nº 18.942, o Plenário do Tribunal 
de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e regi-
mentais, institui a “Medalha Serzedello Corrêa”, como um reconheci-
mento à especial atuação em favor do Tribunal de Contas do Estado do 
Pará ou do Estado do Pará. 

Conforme o art. 1º desta resolução: “Fica instituída a “Medalha Serze-
dello Corrêa”, a ser conferida a pessoas de comprovada idoneidade moral 
e reconhecido merecimento, aferido este pela prática de atos ou serviços 
relevantes em favor deste Tribunal de Contas ou do Estado do Pará.”

A “Medalha Serzedello Corrêa” também é concedida, excepcional-
mente, a entidades que se tenham destacado por especial atuação em 
favor desta instituição ou do Estado do Pará. 

Segundo o art. 6º-A: “Perderá o direito ao uso da comenda, deven-
do restituí-la ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, juntamente com 
seus complementos, o agraciado que, a juízo de, no mínimo 2/3 (dois 
terços) dos Conselheiros efetivos, praticar ato atentatório à dignidade 
da honraria.”
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Descrição Técnica

A condecoração ora instituída consistirá numa medalha cunhada 
em metal dourado medindo 55,0mm de diâmetro e constituída por uma 
estrela de 8 (oito) pontas sendo, quatro esmaltadas, altemando-se nas 
cores branca e vermelha e branca e azul, assentadas sobre raios doura-
dos em forma de resplendor que formam as quatro pontas restantes. 
No centro, do lado anverso, em relevo, a efígie de Serzedello Corrêa, 
envolta por um círculo esmaltado azul, com bordas douradas, em rele-
vo, em cujo interior, constará a inscrição MÉRITO SERZEDELLO CORRÊA, 
abrangendo as partes superior e laterais. No lado reverso, dentro de um 
círculo, em relevo, a inscrição TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
PARÁ, na parte superior e laterais; centralizado e em relevo, constará 
livro aberto, com a frase: “Como Ministro da Fazenda, uma das maio-
res criações que fiz foi a do Tribunal de Contas ”, sobreposto por uma 
pena em relevo; e na base inferior a inscrição: RESOLUÇÃO 3.799 de 
09/10/1970, finalizando, a logomarca do Tribunal em relevo.

•	FITA	VERMELHA	com	FAIXA	BRANCA	no	centro	em	sentido	lon-
gitudinal, medindo 35,0 mm de largura por 400 mm de comprimento e 
a faixa branca central com 10,0 mm de largura no mesmo comprimento 
da vermelha.

•	SUPORTE	 DE	 SUSTENTAÇÃO	 DA	MEDALHA	 NA	 FITA	medindo	
aproximadamente 7,0 mm de largura por 5 0 mm de altura (podendo 
ser ajustado pelofabricante emfunção dafita).
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Instrução de uso

Uso correto da honraria
 

Honraria, como o próprio nome diz, está baseada nos conceitos 
de honra e valores, assim como nos de merecimento e reconhecimento.

É parte integrante de heráldica com a finalidade de reconhecer e 
homenagear pessoas, autoridades, nações, corporações, instituições e 

organizações pela contribuição prestada à sociedade e à humanidade.

Uso da Medalha Serzedello Corrêa

O uso da Medalha Serzedello Corrêa, pelos agraciados, obriga 
o senso estético. Caso deseje usar em solenidades, usa-se apenas a 
roseta do lado esquerdo. Em cerimônias de outorga da citada Meda-
lha, faz-se necessário quem já possui o uso da roseta e, no caso dos 
militares, a barreta.

Curiosidades: o lado correto para
a posição das comendas

A não ser quando o respectivo regulamento expressamente deter-
minar o contrário, as condecorações são usadas sempre do lado esquer-
do, não tanto por uma questão estética, mas também por um motivo de 
ordem sentimental, o lado do coração, a sede da vida espiritual do ho-
mem. Um exemplo clássico de exceção é o caso da placa de Grande Ofi-
cial da Legião de Honra usada do lado direito, pois sendo igual à da Grã-
Cruz, houve necessidade de coloca-lá em outro lugar para estabelecer 
a diferença. Algumas das Ordens que, ao serem instituídas se inspiram 
nessa ordem francesa, consignaram nos seus respectivos regulamentos 
o mesmo princípio.
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A quantidade e o local para
a posição das comendas

O fato de alguém possuir grande número de condecorações não 
significa que deve usar todas ao mesmo tempo. Embora não haja nesse 
sentido um limite estabelecido, há, no entanto, certo senso estético que 
dá à apresentação da mesma maior dignidade. Tratando-se de unifor-
mes, serão usadas no peito, na altura do primeiro ao segundo botão, 
dando preferência às Ordens Honoríficas e medalhas nacionais e, se 
houver espaço, serão colocadas a seguir, na mesma linha, as estratégias 
de maior significação. As insígnias com as respectivas fitas são alinha-
das de dentro para fora, uma ao lado da outra, num broche apropriado, 
sendo a altura nivelada pelas insígnias e nunca pelas fitas. Passando 
de cinco, há necessidade de sobrepor um pouco as fitas para conseguir 
arrumá-las. No que toca às placas, não devem ser usadas mais de qua-
tro. Sendo uma só, será colocada na altura do coração, logo abaixo das 
condecorações, mas sem tocá-las. Se duas, um centímetro abaixo da 
primeira. Se forem três, serão arrumadas em forma de triângulo com 
o vértice para cima. Quando quatro, serão usadas em forma de cruz. 
Há ainda o caso de um Chefe de Estado ou alta personalidade titular 
da mais elevada distinção honorífica do seu país, em visita oficial a um 
país estrangeiro, ser condecorado em idênticas condições. Assim sendo, 
a fim de distinguir o país visitado, usará as duas placas, uma ao lado da 
outra, dando precedência à estrangeira.
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Algumas regras de uso de condecorações:

•		Em	solenidades	promovidas	pela	União,	só	poderão	ser	usadas	con-
decorações e medalhas conferidas pelo Governo Federal, ou condecora-
ções e medalhas conferidas por governos estrangeiros.

•		As condecorações nacionais precedem às estrangeiras.

•		Em igualdade de grau, a da Marinha precede às demais condecora-
ções militares, por se tratar da Arma mais antiga.

•		O local para colocação das condecorações é do lado esquerdo do peito, 
salvo regulamentos específicos.

•		Um Chefe de Estado, agraciado em uma cerimônia, deve usar somen-
te duas condecorações: a que acabou de receber e a de seu próprio país.

•	 Quando a condecoração for faixa, usa-se do ombro direito para o lado 
esquerdo.

•		Se	fica	sobre	ou	sob	o	colete	é	um	assunto	altamente	controvertido	–	
acredita-se que o correto seja sobre o colete.

•		Usa-se	sempre	o	mais	alto	grau	da	condecoração	que	se	possui.

•		Senhoras	não	usam	condecorações	no	pescoço,	faz-se	um	lado	com	
fita para ser usada do lado esquerdo.

•		Quando	uma	personalidade	é	condecorada,	recebe	o	mérito	colocado	
em seu peito ou ombro.

•	 	 Caso	 o	 homenageado	não	 possa	 comparecer,	 ou	 seja	 homenagem	
póstuma, seu representante recebe o mérito em caixa de veludo – nin-
guém é condecorado por representação.






