
 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário  Presidente 1667

ATA Nº 5.346 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte (22) do mês de outubro do ano dois mil e 

quinze (2015), quinta-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira, Julival Silva Rocha e, 

ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, 

reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária 

realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, 

então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o 

digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta 

a sessão. Justifico as ausências da Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira por motivo 

de férias e da Conselheira Substituta Milene Dias Cunha por representar o TCE em missão 

oficial. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária 

do dia vinte (20) de outubro, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do 

Regimento, a leitura da mesma foi dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu seu texto 

à deliberação do Plenário: Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da 

Cunha Teixeira (Presidente): Aprovo-a. Em seguida havendo expediente a ser lido, Sua 

Excelência determinou ao senhor secretário que procedesse a leitura referente ao Ofício 

Audicon nº. 10/2015: Senhor Presidente, honrado em cumprimentá-lo, vimos, após tomar 

conhecimento da publicação, em 02/10/2015, da Emenda Constitucional n° 64/2015, felicitar a 

iniciativa que alterou a denominação do cargo de Auditor para Conselheiro Substituto no 
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âmbito do Estado do Pará. Deveras a elogiosa iniciativa atesta que esse Tribunal respeita as 

atividades judicantes desse cargo de estatura constitucional, pois ao uniformizar a tratativa 

para Conselheiro Substituto, garante que esses membros exerçam suas atividades ordinárias 

livres das distorções a que normalmente estavam sujeitos com a denominação de Auditor, a 

qual usualmente é confundida com o profissional que exerce auditoria, vez que a concepção 

contábil do termo ganhou o senso comum nas últimas décadas. Nesse sentido, a referida 

emenda vem ratificar as diversas atribuições dos Conselheiros Substitutos, os quais, muito 

além de substituir os Conselheiros em suas ausências, exercem nobre mister, com todas as 

atribuições ordinárias da judicatura, com assento permanente no tribunal pleno e nas câmaras, 

presidindo a instrução de processos e os relatando com proposta de decisão por escrito, a ser 

votada pelo respectivo colegiado. Com a medida, o estado do Pará segue uma tendência 

nacional, a exemplo do que já fez o Tribunal de Contas da União e vários outros Tribunais, 

assim como atende os termos da Resolução n° 03/2014 da Associação dos Membros dos 

Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON). Por certo, tendo a AUDICON a firme disposição de 

lutar pelo aprimoramento do Controle Externo exercido pelas Cortes de Contas do Brasil e 

reconhecendo que essa medida é de extrema relevância para a consolidação da composição 

dos Tribunais de contas, congratulamos pela importante iniciativa, que, certamente, servirá 

também como referência para outros Estados e tribunais de Contas. Renovamos votos de 

admiração e respeito, ao passo que solicitamos que uma cópia desse ofício seja encaminhado 

aos gabinetes dos Exmos. Srs. Conselheiros e Conselheiros Substitutos, a fim de que tomem 

conhecimento dessa felicitação. Atenciosamente, Marcos Bemquerer Costa. Ministro-Substituto 

do TCU/Presidente da AUDICON. Em seguida, Sua excelência o Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira solicitou ao plenário a inversão da pauta de julgamentos para que houvesse a 

primazia dos processos de relatoria do Excelentíssimo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves, determinando ao senhor Secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado 

o Processo nº 2006/50920-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Igarapé-Miri, responsável Dilza Maria Pantoja Corrêa, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pela irregularidade das contas e aplicação das multas regimentais ao responsável e 
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que reste claro, outrossim, que a presente irregularidade é insanável decorre de ato doloso de 

improbidade administrativa para fins do art. 1º, I, da LC 64/93 e remessa da cópia dos autos ao 

Ministério Público de Justiça para análise de eventual ação de improbidade administrativa 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o advogado da responsável pelas presentes 

contas, Doutor Eduardo Moreira, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei 

Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom dia a 

todos! Excelentíssimo Senhor Presidente, na qual eu saúdo os demais membros. Excelentíssimo 

Senhor membro do Ministério Público. Desejo a todos uma abençoada semana de trabalho. 

Como bem relatou o Conselheiro Nelson Chaves, trata-se de um convênio cujo montante da 

verba empregada foi 15 mil reais. O objeto foi concretizado, alcançou a finalidade, então não 

há que se falar em dolo, em improbidade administrativa, essas terminologias que constam no 

parecer do Ministério Público, não houve dano ao erário, enfim. As três pendências que 

levaram a estas manifestações de irregularidades foram porque, primeiro, o convênio com a 

SAGRE, ela queria uma lancha maior, e vocês sabem melhor do que eu que quando um órgão 

não quer uma coisa ele fica embromando. Passou o prazo para ela comprar a bendita lancha e 

o Secretário de Agricultura não deu satisfação nenhuma a ela. Conclusão: atrasou a compra, a 

aquisição, tanto que tem nos autos às folhas, se não me engano 20, um ofício do próprio 

Secretário de Agricultura dizendo do interesse dela em requerer um barco maior para atender 

melhor os ribeirinhos de Igarapé-Miri. Só que ficou nisso, não foi feito talvez. Eu já fui 

advogado de políticos de várias eleições, e eu sei quando há interesse em fazer alguma coisa. 

Não foi feito o aditivo. Conclusão: ela retardou. Foi feita a tomada de contas pela não 

conclusão do objeto, e foi instaurada a tomada de contas. Agora, o objetivo foi alcançado, 

Excelência. Nos autos, Conselheiro Nelson Chaves pode confirmar, foi feita a compra. Está 

provado nos autos, através de recibos e de notas fiscais, a regularidade da compra, só que 

mais uma vez, o Ministério Público e o órgão técnico dizem que há um fracionamento, mas na 

verdade não há fracionamento. Na época, em 2015, os valores para se fazer a licitação 

estavam abaixo do valor de 8 mil reais, a soma empregada era 15 mil reais. Então ela ainda 

aportou por mais 600, mesmo assim estava bem abaixo. Então ela pode fazer diretamente a 

compra, o lapso dela foi de não ter encaminhado para essa Corte os motivos que levaram a 

justificativa. Vocês todos sabem como funciona essa engrenagem desses distantes municípios, 
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onde as pessoas são mal instruídas, pegam qualquer assessor: “Olha, vem tu por que tu és meu 

primo.” Não há um esmero de botar em um órgão técnico uma pessoa que saiba fazer a coisa, 

enfim. E em verdade quanto a esse fracionamento, por mais paradoxal que seja, o que houve 

mesmo foi o puro interesse público, sem dolo, sem dano ao erário, no sentido de racionalizar, 

quer a aquisição do caso, quer do barco. Ora, ouvir o Conselheiro Nelson Chaves dizer, não 

lembro se foi do Ministério Público ou órgão técnico, dizendo que podiam comprar tudo em um 

lugar só. Não, eu divirjo, eu acho que tem que ser transparente, se ela comprou, fez a compra 

direta, eu acho que ela podia muito bem comprar em um lugar, e comprar em outro, sem 

problema nenhum. O alegado fracionamento é para atender o interesse público mesmo, como 

já dissemos, e por mais paradoxal que seja, não ficou como mácula de dolo em qualquer de 

suas modalidades, aliás, os valores foram tão pequenos, de 15 mil reais, e, à época, voltamos a 

repetir esses valores não eram exigíveis para ter uma modalidade de licitação, senão a compra 

direta a que foi feita. Mas nós nos penitenciamos por não termos mandado a esta Corte a 

justificativa pela compra direta, mas isso não macula a prestação de contas a ponto de haver 

alguma glosa, ou alguma declaração de improbidade administrativa ou afins. E quanto ao 

mérito da tomada de contas, o Conselheiro Nelson Chaves pode muito bem me ratificar, às 

folhas 22, foram pedidos todos os documentos da prestação de contas do convênio. E foi 

enviado. E foi mais ainda porque foram requisitados vários outros convênios com a Dona 

Dilza, e ela, às folhas 24, encaminhou, além dos documentos, mais cinco convênios, todos 

regularizados. Então houve essa licitação, encaminhamento, e houve as respostas, por onde se 

emerge que as avenças todas com gestores estavam sendo observadas uma a uma. Por todos 

esses motivos, Excelência, é que a gestora, bem representada por esse causídico, pugna pela 

aprovação das contas levando-se em consideração a aplicação dos princípios constitucionais 

da razoabilidade, da proporcionalidade e da mitigação dos atos de gestão. Caso não sejam 

atendidas as aplicações dos princípios constitucionais supracitados, e se esse egrégio Plenário 

entender de multar a gestora, que seja observado o princípio da proporcionalidade, tendo em 

vista o pequeno valor que está em debate, e pondera novamente a gestora que não houve dolo 

em sua conduta, não houve mácula, não houve dano ao erário, e nesses termos é que peço o 

deferimento das contas. Obrigado Excelência. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as 
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contas irregulares, sem devolução de valores, e, aplicar à responsável as multas nos valores de 

R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela aplicação de recurso fora do prazo do 

convênio e R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela remessa extemporânea das contas 

a este Tribunal. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em 

que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação 

do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2010/52165-1, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito 

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros, com aplicação da 

multa regimental ao responsável pelas contratações (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

que o responsável pelas presentes contratações, embora regularmente notificado, não esteve 

presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir  os registros, e 

aplicar à senhora Laura Nazareth de Azevedo Rossetti a multa no valor de R$300,00 (trezentos 

reais) pela remessa intempestiva a este Tribunal, nos termos do art. 243, III, “b” do Regimento 

Interno e item 2.1.1.1., “a” do Anexo 04 da Resolução nº 17.459/07, todos combinado com o 

art. 283 do Ato 63/2012 TCE/PA. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, 

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/52058-0, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação de Atendimento 

Socioeducativo do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 

Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 

deferimento dos registros, sem prejuízo da eventual penalidade devida (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contratações, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

deferir os registros, deixando de aplicar multa pela publicação fora do prazo face o Prejulgado 

nº 06 e item 04 do Anexo da Resolução nº 17.459/07, e, aplicar à senhora Terezinha de Jesus 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário  Presidente 1672

Moraes Cordeiro a multa no valor de R$300,00 (trezentos reais), pela remessa intempestiva a 

este Tribunal, nos termos do art. 243, III, “b” do Regimento Interno e item 2.1.1.1., “a” do 

Anexo 04 da Resolução nº 17.459/07, todos combinado com o art. 283 do Ato 63/2012. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/53301-9, que trata da Prestação de 

Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Prefeitura Municipal de Cumarú do Norte, responsável Vilmar Farias Valim, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 

autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva, sem prejuízo 

da aplicação ao responsável das multas regimentais e ainda com recomendações à SESPA 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada 

em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 

seu voto para julgar as contas regulares com ressalva, e, aplicar ao senhor Vilmar Farias 

Valim a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela remessa 

intempestiva das contas e recomendações sugeridas pelo Ministério Público de Contas. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51273-7, que trata do Recurso de 

Reexame interposto por Antônio Donato Cereja de Brito, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Neste momento se registrou a saída de plenário de Sua Excelência o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Em seguida, O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luis da Cunha Teixeira proferiu o seguinte discurso: Com elevada honra, transfiro a direção 

desta sessão ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias, conforme prevê o art. 

17, I, do Regimento Interno para que eu possa relatar os processos em pauta de minha 

relatoria. Ao assumir a direção dos trabalhos, sua Excelência após os cumprimentos iniciais 

determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo 
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nº 2013/50982-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Cultural Raízes da 

Terra, responsável Bento da Trindade Alves, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi 

pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas 

regimentais, ficando solidariamente responsáveis pelo débito o senhor Bento da Trindade Alves 

e a Associação Cultural Raízes da Terra, sendo que a última deverá ser citada para apresentar 

defesa, já que ainda não participa do processo, de modo a se perfectibilizar o contraditório e a 

ampla defesa. Outrossim, registrar que a presente irregularidade é insanável e decorre de ato 

doloso de improbidade administrativa para fins do art. 1º, I da LC 64/93, com remessa da cópia 

dos autos ao Ministério Público de Justiça para análise de eventual improbidade administrativa 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada 

em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 

seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Bento da Trindade Alves em 

débito para com o erário estadual na importância de R$10.000,00 (dez mil reais), aplicando-lhe 

as multas nos valores de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pelo dano ao erário e 

R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), por não ter prestado as contas no prazo legal, 

importando em tomada de contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias (Presidente em exercício): Excelência, eu não ouvi, a partir de quando que deve 

ser contado esse acréscimo legal? Da liberação do recurso? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Sim. O valor devidamente corrigido, como é 

prática desta Casa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias 

(Presidente em exercício): É porque, muitas vezes, é fixada uma data, quando não é fixada a 

data, fica qual data, Senhor Secretário? Quando a data não está fixada, por que muitos dos 

votos fixam a data a partir do qual ocorrem os juros da correção, mas quando não está fixada, 

que data fica? Manifestação do Senhor Secretário da Sessão: Desde o recebimento do recurso. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em 

exercício): Está certo. Obrigado Senhor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Tem sido assim a prática desta Casa, Excelência, porque o 
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voto é bem sucinto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Presidente, eu tenho uma dúvida em relação ao voto do Conselheiro Relator. O 

Ministério Público de Contas sugeriu o débito. É uma tomada de contas, não houve prestação 

de contas pelo que eu entendi. O Ministério Público de Contas sugeriu a responsabilização 

solidária, e Vossa Excelência está responsabilizando apenas o Senhor Bento Alves, é isso? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Apenas ao 

responsável. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu 

vou votar divergente, Presidente. Eu voto pela responsabilização solidária da pessoa física e 

jurídica, com multa também pelo débito à pessoa jurídica. É assim que eu voto. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em exercício): 

Excelência, ainda não comecei a colher os votos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: O senhor não iria colher simbolicamente? Então eu 

aguardo a minha vez. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Com a devida vênia ao eminente relator, julgo as contas irregulares, condenando 

solidariamente o Sr. Bento da Trindade Alves e a Associação Cultural Raízes da Terra à 

devolução ao erário estadual da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente 

corrigida, aplicando ao responsável as multas de R$ 766,00 (setecentos e sessenta e seis reais) 

pelo débito apontado e R$ 766,00 (setecentos e sessenta e seis reais) pela instauração da 

Tomada de Contas. E, ainda, aplicar a multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) à Associação 

Cultural Raízes da Terra pelo débito apontado. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha: Acompanho o Conselheiro Odilon. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em exercício): Também acompanho o 

Conselheiro Odilon. Em seguida, Sua Excelência proclamou que por maioria de votos (3X2) foi 

declarado vencedor o voto divergente proferido pelo Excelentíssimo Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50997-0, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Associação Cor-Cidadania, Orgulho e Respeito, responsável Marcelo 

Brito de Carvalho, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade 
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das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao 

responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes 

contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A 

matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Quero perguntar ao relator se a pessoa jurídica foi 

citada? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Não foi 

citada. Foi citado somente o responsável pelas contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhor Presidente, uma questão de ordem. 

Com relação ao processo anterior, me parece também que a parte não foi citada. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: No relatório anterior, na leitura 

do relatório, o Conselheiro Relator disse que foi feita a audiência da pessoa jurídica, por isso 

eu não perguntei da citação dela. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Mas no momento que ela poderá ser punida, penalizada, 

acho que ela deveria ter o direito da ampla defesa e do contraditório. Mas é uma questão que 

eu levantei preliminar, questão de ordem do processo anterior, mas eu concordo que neste 

processo que tem que citar, mas é uma situação que tem que avaliar. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro, permita um aparte. 

Neste processo, o Ministério Público não responsabiliza a pessoa jurídica, o que fez no 

processo anterior, mas neste aqui não. E cada Procurador tem uma maneira de ver, e neste 

processo não houve manifestação nessa direção. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu entendi, Presidente, só que todas as 

pessoas que estão no processo, e poderão receber essa situação, tem que ser citadas para 

apresentarem suas defesas, o seu contraditório, independente do que acha o Conselheiro 

Cipriano, do que acha o Ministério Público, do que acha Vossa Excelência. Isso é 

constitucional, a gente tem que cumprir, a minha questão é somente essa. Uma vez que ele foi 

penalizado, foi punido, ou até poderia ser, ele teria que vir aqui, se quisesse, como todos os 

outros foram citados a vir apresentar a defesa. Mas o processo já encerrou, já foi julgado, 

acabou. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente 

em exercício): Vossa Excelência está falando do processo anterior ou atual? Esse comentário é 

em relação ao anterior ou atual? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 
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Sabino de Oliveira Junior: Esse eu concordo com o Conselheiro Odilon, sem dúvida. Eu 

lembrei a possibilidade de amanhã a defesa, ou a parte que foi penalizada sem ser citada, 

entrar com recurso alegando que não foi citada, portanto é nulo o julgamento, ele terá direito 

novamente. Então era isso, mas eu concordo com o Conselheiro Odilon. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Apenas, Excelência, para 

esclarecer que no processo anterior tanto a pessoa física quanto a jurídica foram notificados e 

não apresentaram defesa. E esse agora só a pessoa física, ok? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em exercício): O responsável. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Sim. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em 

exercício): Mas se ele é o responsável não significa que a pessoa jurídica foi intimada? Por 

que a pessoa jurídica é uma coisa abstrata, tem um responsável por ela. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador do MPC Felipe Rosa Cruz: Na verdade, a responsabilidade 

é do responsável da pessoa jurídica. A responsabilidade nesse caso é da pessoa física. 

Excepcionalmente, dependendo das circunstâncias do caso, o Ministério Público propugna a 

responsabilidade solidária também da pessoa jurídica, e não só da pessoa física. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em exercício): Quando 

a pessoa jurídica se beneficiou? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do MPC 

Felipe Rosa Cruz: Exatamente, foi o caso do processo anterior. Nesse caso aqui, o Ministério 

Público manteve a regra para a responsabilidade ser apenas da pessoa física, por isso a 

pessoa jurídica não foi ouvida. Ela não foi chamada em audiência porque não foi atribuída 

nenhuma responsabilidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Mas vejo que nesse processo é o mesmo caso porque é uma tomada de contas, 

ninguém veio aos autos em uma prestação de contas, até que provem o contrário, a pessoa 

jurídica se beneficiou. É só essa colocação que faço. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente. Existe a citação e existe a 

notificação para o dia do julgamento. E a notificação que dá a oportunidade neste momento 

que aqui estamos, a pessoa vem apresentar seus argumentos, documentos de defesa e 

contraditório, que é garantido pela Constituição, que lembra o Conselheiro Odilon que a 

pessoa foi notificada para estar aqui presente, como no processo anterior. “Ah, foi citada.” 
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Mas ela foi notificada? Ela foi citada, não quis apresentar defesa, é um direito, ela pode 

apresentar no dia do julgamento. “Eu não vou apresentar nada. No dia do julgamento eu vou 

lá e apresento.” É um direito. E se ela não foi notificada esse direito é cerceado. Aí ela não 

pode apresentar. Isso já foi matéria vencida, não é isso Conselheiro Odilon? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em exercício): Senhor 

Secretário foram notificados neste processo sobre a sessão? As partes, tanto a pessoa física 

quanto a jurídica? Manifestação do Senhor Secretário da Sessão: Neste caso só a pessoa física, 

a jurídica não, porque não foi solicitado nos autos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Se o plenário decidir assim porque a gente não sabe a 

decisão do plenário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias 

(Presidente em exercício): Se ocorrer, exatamente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu confesso que do tempo que estou aqui, ainda não tinha 

visto uma responsabilidade nesse nível da pessoa jurídica. Primeiro: eu vou multar a pessoa 

jurídica? Foi a primeira vez que ouvi. Multa a pessoa, o responsável, por exemplo, hoje está 

presidente de uma associação o João, amanhã está o Manoel, eu vou sempre responsabilizar o 

responsável pela entidade, aquele que está constituindo, foi eleito por ata, está tudo registrado. 

Então no meu entendimento ele é o responsável por aquela entidade. Ou vou multar a 

entidade? Eu vou multar a pessoa, o novo responsável que foi eleito. Ele tem obrigação de 

prestar contas se o anterior não prestou. Ele que deve prestar os esclarecimentos. Esse é o meu 

entendimento. No meu entendimento, agora, abriu-se um precedente aqui no plenário. É uma 

coisa nova por que a gente vem discutindo essa matriz de responsabilização aqui na Casa. Em 

nenhum momento também se responsabilizou o concedente. No caso desse processo atual existe 

um laudo, que está dizendo que o objeto foi realizado, apesar da pessoa não ter prestado 

contas, mas tem um laudo no processo. Quando foi citada a Secretária que assinou o convênio, 

ela apresentou o laudo. Só para esclarecer. Esgotada a fase de discussão, Sua Excelência 

proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Marcelo Brito de 

Carvalho em débito para com o erário estadual na importância de R$30.000,00 (trinta mil 

reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.000,00 (mil reais), pelo dano ao erário e 

R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), por não ter prestado as contas no prazo legal, 

importando em tomada de contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 
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Inácio Teixeira: Não é a primeira vez que nós condenamos pessoa jurídica nesse plenário. Eu 

mesmo tenho uns quatro votos já aprovados nesse plenário anteriormente. Quando a pessoa 

jurídica, como bem frisou o Procurador, se beneficia do recurso, e é o caso, é uma tomada de 

contas, a presunção é relativa, mas ela existe, não há prova de que ela não se beneficiou. Se 

alguém vem aos autos e traz a prestação de contas, aí a gente pode discutir os atos “ultra 

vires” realizados pelo gestor daquela associação. Até que se prove o contrário, a associação se 

beneficiou do recurso e não prestou contas. Ela deve ser chamada e condenada aos autos. Eu 

pedi os autos emprestado para verificar o relatório de acompanhamento e supervisão do 

convênio. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Quando acontece isso por alguma razão, Conselheiro André, Doutor Julival, 

Conselheiro Luís Cunha, as contas foram rejeitadas e a responsabilidade do Senhor “X” 

quando estava lá presidente. E aí não prestou contas, deu problema e ele está em débito com 

erário, deve ao contribuinte, à sociedade. Se a associação vem ao tribunal e pede uma 

certidão, o que vai constar na certidão? Que ela está em débito com o estado ou não? Se ela 

não foi condenada solidariamente, ela vai estar apta a receber recurso. Então aí que está a 

questão. Entendeu? Quer dizer: a associação continua livre e desimpedida para fazer qualquer 

outro convênio. Então eu acho que é importante essa ponderação que o Conselheiro Odilon 

está levantando. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

O presidente me perguntou qual o objeto do convênio. O objeto é: Conjugação de esforços dos 

partícipes, ou seja, da associação e da Secretaria de Cultura, execução de ações relativas ao 

projeto de gravação, mixagem, masterização, prensagem, lançamento do CD do DJ GADÁ, 

Volume II, envolvendo a execução das etapas contidas no plano. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Cipriano, Vossa 

Excelência entendeu meu voto, está claro? Meu voto, que no meu entendimento protege o 

erário, eu estou condenando o responsável pelas contas, que vai ter que devolver todo o 

dinheiro devidamente corrigido, mesmo tendo laudo. Eu entendi a preocupação do Conselheiro 

Odilon, o laudo poderia me levar, mas o laudo está dizendo que ele fez uma irregularidade sem 

devolução. O laudo não me convenceu o suficiente. Então a conta está irregular com devolução 

do valor total devidamente corrigido, e estou aplicando ao responsável pelas contas duas 

multas. Esse é o meu voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 
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Sabino de Oliveira Junior: E o Conselheiro está levantando a possibilidade de condenar a 

pessoa jurídica. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Eu vou votar com o relator, Senhor Presidente, para cumprir o regimento porque é 

importante o cumprimento do regimento, que fique bem claro isso. Foi dito pelo Presidente, 

Conselheiro Luís Cunha. É importante nós cumprirmos regimento porque é tranquilo e a 

sessão transcorre na maior normalidade. Então eu vou acompanhar o relator, Presidente. Meu 

voto é esse. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do MPC Felipe Rosa Cruz: Só 

para fomentar a discussão com algum breve esclarecimento. No entendimento do Ministério 

Público, Conselheiro Odilon, a responsabilidade solidária da pessoa jurídica é excepcional, 

parte desse princípio a necessidade de um locupletamento, de um beneficio da pessoa jurídica 

daquela verba recebida para que a responsabilidade solidária lhe atinja. Pois bem, na tomada 

de contas, quando ainda assim o responsável é silente com a da prestação, o Ministério 

Público não entende que automaticamente se presuma o benefício da pessoa jurídica, porque, 

veja bem, a presunção que há na tomada de contas quando o responsável permanece omisso é 

a presunção do dano, porque não se sabe o destino que foi dado àquela verba. Se o 

responsável colocou no bolso, ou se ele aplicou em outro objeto que não aquele do convênio, 

então há a presunção do dano. Estender essa presunção para o beneficio da pessoa jurídica, 

no entender do Ministério Público, não seria cabível, até porque seria um ônus demasiado 

para a pessoa jurídica que seria prejudicada, como falou o conselheiro, por uma omissão que 

às vezes não teve beneficio nenhum. Aquela verba não foi aplicada em prol da pessoa jurídica 

e ainda assim vai ser responsabilizada solidariamente. Então se há nos autos algum indício 

que ela se beneficiou daquela verba, aí sim a responsabilidade solidária é aplicada. Mas se 

não há, o que há é a presunção do dano que deve ser imputado ao responsável. Esse é o 

entendimento do Ministério Público, só para fomentar algum esclarecimento que podia ser 

levado. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom, Doutor 

Felipe, nem todos os seus colegas pensam como Vossa Excelência, o Doutor Patrick segue a 

mesma ideia que tenho. Como falei anteriormente, a presunção é relativa, existe sim até que 

prove o contrário, se beneficiou, o dinheiro entrou na conta dela, e ninguém prestou contas, 

como não se beneficiou? Entrou na conta da pessoa jurídica, como eu vou afastar essa 

presunção? Ela tem que vir aos autos, ela tem que afastar. Não quando se trata nesses casos 
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porque veja bem: há uma comunhão de fatores, o dinheiro cai na conta da pessoa jurídica, só 

que é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, que vai se pronunciar pelo seu gestor, pelo seu 

responsável, esse pode se utilizar fraudulentamente da pessoa jurídica e cometer atos “ultra 

vires”. Aí eu concordo plenamente. Só ele é responsabilizado. Agora, quando se trata de 

omissão no dever de prestar contas, a pessoa jurídica não consegue se afastar de sua 

responsabilidade. Se o Presidente posterior dessa associação recebe a notificação do Tribunal 

de Contas, ele vem aos autos e se defende: “Olha, o gestor anterior não prestou contas, mas os 

documentos estão aqui.” Automaticamente o que acontece? Afasta-se a responsabilidade da 

pessoa jurídica, e só fica a pessoa física. Até que provem o contrário, como eu disse 

anteriormente, a presunção é relativa, a qualquer momento ela pode cair por terra, mas vai 

depender da pessoa jurídica vir aos autos. A pessoa jurídica, nesse caso aqui que nós estamos 

analisando, se quer foi ouvida. Eu voto que o processo seja convertido em diligência para que 

a pessoa jurídica seja chamada aos autos para se defender e, além disso, eu analisando esse 

laudo aqui, esse laudo não merece credibilidade, porque uma vez dado um laudo desse sem 

credibilidade dizendo que foi executado um convênio sem suporte documental, a pessoa atraiu 

para si a responsabilidade civil. Então que essa pessoa, Doutor Arnaldo César Nogueira 

Laurentino, que é o responsável pelo acompanhado do convênio, também seja chamado aos 

autos para se defender. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Presidente, em diálogo com Vossa Excelência o Conselheiro Odilon fez o 

voto dele e ele diz que convoca a pessoa jurídica para se defender. Eu pergunto, no voto do 

Conselheiro Relator, estão acusando a pessoa jurídica de quê para ela se defender? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Justamente, meu 

voto é divergente nesse sentido, o relator não chamou a pessoa jurídica em nenhum momento, 

para se defender. Houve uma omissão no dever de prestar contas, Conselheiro Cipriano. 

Ninguém prestou contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Eu entendo Vossa Excelência e até concordo. Eu acho que ela, para que 

apresente a defesa, tem que dizer o motivo: “Olha, o relator que fez o processo, ou se o 

plenário decidir que ela está sendo, aí a chama para se defender.” Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Por isso que eu voto no sentido de 

converter o processo em diligência para que todos sejam chamados aos autos para 
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apresentarem defesa. Voto do Excelentíssimo Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: 

Acompanho o Conselheiro Odilon. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Retifico meu voto e acompanho o Conselheiro Odilon. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em 

exercício): Conselheiro Luís Cunha, Vossa Excelência aceita a diligência, ou mantém seu voto? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Mantenho meu 

voto porque isso é uma convicção. Estou mantendo a coerência com tudo que venho fazendo 

até hoje. Eu acho que a tese levantada pelo Conselheiro Odilon e pela maioria é uma coisa 

muita nova. É a mesma coisa que se eu fosse julgar o Presidente da Assembleia Legislativa, 

condeno o presidente e vou também condenar a pessoa jurídica Assembleia Legislativa. É 

muito complicado isso. Eu não vejo muita diferença da pessoa jurídica da associação. E a 

gente, Conselheiro André Dias, sabe como acontece a formação dessas associações no interior 

que às vezes não tem nem endereço. O certo é uma associação dessas nem celebrar convênio. 

Se eu tivesse que responsabilizar alguém seria o órgão concedente, que não presta a devida 

atenção ao celebrar certos convênios com entidades que existem em uma pasta debaixo do 

braço do presidente. Essa é a entidade, um CNPJ, uma ata que está em uma pasta debaixo do 

presidente daquela entidade, e, quando chega o nosso técnico para localizar aquele endereço, 

cadê a entidade? Não existe. Eu concordo com quase tudo que foi fito aqui. A nossa assessoria 

não se convenceu, mesmo tento um laudo, eu acho que mantive a coerência no meu voto, 

condenei o responsável a devolver todo o dinheiro e apliquei-lhe duas multas. É a minha linha. 

Responsabilizar a pessoa jurídica, no meu caso, não há o convencimento disso. Então eu estou 

muito tranquilo com relação ao voto, mas eu acho importante suscitar coisa nova, provocar 

debate, isso enriquece o nosso plenário. De repente amanhã se tem outro entendimento disso. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, eu me preocupei muito com a declaração do relator e do Conselheiro Odilon com 

relação ao laudo. Então é uma coisa grave. Nós temos que ter na diligência, se pudesse o 

plenário incluir uma análise mais profunda desse laudo, acho que seria interessante. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em 

exercício): Não só do laudo, quem emitiu o laudo vai estar sendo citado. Acompanho o 

Conselheiro Odilon. Em seguida a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por maioria 
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(4X1), acolher o voto divergente do Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2013/50173-0, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por 

Reginaldo Wanghon Monteiro, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 

Contas, que inicialmente manifestou-se: Quando o Ministério Público se manifesta aqui, não é 

o Procurador Felipe Rosa Cruz ou o Subprocurador Patrick Mesquita quem está falando. 

Quem está falando é o Ministério Público de Contas. Dos princípios que regem o MPC, a 

independência funcional, a indivisibilidade e a unidade são princípios que no dia a dia podem 

apresentar alguma contraditoriedade, mas é na discussão, no fomento das ideias que essa 

contraditoriedade é superada. Então queria esclarecer que quem está falando é o Ministério 

Público de Contas e não o Felipe Rosa Cruz. Em seguida, ratificou o parecer escrito nos autos, 

cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com as 

sugestões formuladas no parecer do Ministério Público de Contas (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não esteve presente e 

nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso, 

para negar-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos. Quanto à 

inclusão da empresa ENGEX Engenharia Ltda., no pólo passivo, não será possível em vista da 

prescrição da pretensão punitiva. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, 

acolher a manifestação do relator. Neste momento se registrou a saída de plenário de Sua 

Excelência o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2011/53105-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Servidores do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará, responsável Robson Figueiredo do Carmo, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 

a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 

autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva e 

recomendações ao TCM (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 
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A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva e 

recomendações ao TCM. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50109-8, que trata 

da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Associação Cultural Explosão Jovem, responsável Jailton de Jesus Gomes de 

Andrade, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade 

das contas com ressalva e aplicação da multa regimental ao responsável e determinações à 

ALEPA (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi 

colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com recomendações à entidade 

convenente. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em 

que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação 

do relator. Neste momento, Sua Excelência Conselheiro André Teixeira Dias considerando o 

retorno ao plenário do titular, restituiu a Presidência à Sua Excelência o Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira, que agradeceu o apoio e determinou ao secretário o prosseguimento da pauta, 

quando foi anunciado o Processo nº 2012/50654-6, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura 

Municipal de Dom Eliseu, responsável Joaquim Nogueira Neto, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51150-2, que trata da Prestação 

de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Associação das Fanfarras e Foliões da Cidade Velha, responsável André Luis Portela Dacier 

Lobato, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade 
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das contas com ressalva e determinações ao responsável e à ALEPA (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

julgar as contas regulares e recomendações à entidade convenente. Consultado o Plenário, 

este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que 

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2012/51872-7, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Sindicato dos Produtores 

Rurais de Ponta de Pedras, responsável Liberato Magno da Silva Castro, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao responsável e, ainda, aplicar 

multa regimental ao senhor Hildegardo de Figueiredo Nunes, ficando a critério do Douto 

Plenário a aplicação da responsabilização solidária prevista no art. 2º da mesma Resolução e 

expedição de comunicação ao responsável e ao interessado para apresentarem defesa (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

julgar as contas irregulares, ficando o senhor Liberato Magno da Silva Castro em débito para 

com o erário estadual na importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), aplicando-lhe a multa no 

valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pelo débito apontado, e, ainda, aplicar ao 

senhor Hildegardo de Figueiredo Nunes a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e 

seis reais), pela ausência do Laudo Conclusivo. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2012/52287-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Castanhal, responsável Hélio 

Leite da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada 
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de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2013/50578-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Pequenos Produtores da 

Comunidade de Nossa Senhora do Livramento, responsável Raimunda do Socorro Espíndola da 

Piedade, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com 

ressalva e recomendações à senhora Raimunda do Socorro Espindola da Piedade (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

julgar as contas regulares com ressalva. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/52035-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Secretaria de Estado de Comunicação-Secom, responsável 

Ney Emil da Conceição Messias Júnior, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 

Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela 

regularidade das contas com ressalva, com aplicação da multa regimental ao responsável e 

recomendações à SECOM e à IOEPA (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem 

se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com 

ressalva, e, aplicar ao responsável a multa no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis 

reais), pela remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/53081-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Sindicato Rural de Rio Maria, responsável Adair Ferreira 
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da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com 

ressalva, com aplicação da multa regimental ao responsável e que o mesmo seja chamado em 

audiência para, querendo, insurgir-se contra os novos elementos trazidos por este Parquet 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada 

em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 

seu voto para julgar as contas regulares com ressalva. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2007/51466-9, que trata da Tomada de Contas instaurada na Fundação Boas Novas, 

responsável Jonatas Câmara, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade 

das contas com ressalva e aplicação da multa regimental ao responsável (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

julgar as contas regulares com ressalva, e, aplicar ao responsável a multa no valor de 

R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), pela remessa intempestiva das contas. Consultado 

o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência 

proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/52133-6, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Associação dos Moradores do Bairro Paravoá, responsável Joaquim Pereira da 

Mata, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, que solicitou a sua 

retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2007/52246-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de São Caetano de Odivelas, responsável Pedro Paulo Souza de Almeida, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 
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deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/52256-5, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Agência de Empregos e Projetos Sociais de Parauapebas, 

responsável Leda Maria Sadala Brito, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que 

solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2012/50810-0, que trata da Tomada de Contas instaurada no 

Conselho Administrativo Permanente da Rede Outeiro de Desenvolvimento Local Integrado e 

Sustentável, responsável Valderez Maria Rodrigues Carreira, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais ao responsável (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: A pessoa jurídica 

foi chamada para se defender nos autos? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Essa é a mesma situação, por isso que eu coloquei o 

Conselheiro Odilon a ficar atento, já que é sempre atento. Essa situação é semelhante a que 

Vossa Excelência julgou ainda há pouco, Conselheiro Luís Cunha Presidente, e que nós temos 

uma conduta, o plenário, os relatores, todos os Conselheiros, o próprio Ministério Público 

nessa direção. E com essa questão levantada pelo Eminente Conselheiro Odilon, talvez fosse o 

caso semelhante ao anterior. É a resposta que dou para o Conselheiro Odilon. Logo após as 

devidas manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, 

ficando o senhor Valderez Maria Rodrigues Carreira em débito para com o erário estadual na 

importância de R$80.000,00 (oitenta mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$8.000,00 (oito mil reais), pelo débito apontado e R$900,00 (novecentos reais), pelo 

descumprimento de prazo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: Vossa Excelência faz um complemento do voto? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Sim. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Seria uma diligência? Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheiro André, 
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não seria coerente. Exatamente, o plenário acabou de decidir com relação a chamar a 

entidade, uma vez que ela recebeu dinheiro, não deu satisfação, não prestou contas. Deveria 

também ser chamada, pode ou não, ainda tem que vir aos autos como disse o Conselheiro 

Odilon. Poderia ser solidariamente responsabilizada, acabamos de decidir assim, e é um caso 

semelhante. Meu voto é esse, mas se o plenário definir que devemos fazer conforme o Doutor 

Odilon sugeriu, e foi aprovado, eu incluo no meu voto a mesma sugestão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Mas não está incluído ainda, 

Excelência. Teria que incluir. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Nenhum está. Ainda tenho três. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: O voto de sua Excelência é contas 

irregulares com devolução e aplicação de multa? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É isso. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Com a consistência dos votos anteriores, solicito então que 

seja feita a devida chamada aos autos em citação para que a entidade se manifeste porque a 

ela pode também uma imputação. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Acompanho a divergência do Conselheiro André. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Julival Rocha: Acompanho o voto do Conselheiro André. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu vou manter a 

coerência do voto anterior. Então o meu voto é pela irregularidade das contas, com devolução 

e aplicação de multa, do jeito que foi apresentado o voto do Conselheiro Cipriano Sabino. Em 

seguida a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por maioria (3X2), acolher o voto 

divergente do Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2012/50832-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação dos Lavradores 

“Grupo União”, responsável Francisco Pereira da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Júnior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria 

do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo 

entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e 

aplicação das multas regimentais ao responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que 

o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e 

nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, senhores conselheiros, 

percebam que neste caso em questão o relatório do Conselheiro Cipriano é um pouco 

diferente. Não houve uma omissão completa, os documentos vieram, mas só não foram aceitos. 

Os documentos que vieram permitem inferir que a pessoa jurídica não se apropriou dos 

recursos. Como eu falei anteriormente a presunção é relativa e, nesse caso, a presunção caiu 

por terra. Esgotada a fase de discussão, sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas 

irregulares, ficando o senhor Francisco Pereira da Silva em débito para com o erário estadual 

na importância de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), aplicando-lhe as multas nos valores 

de R$280,00 (duzentos e oitenta reais), pelo débito apontado e R$900,00 (novecentos reais), 

pelo descumprimento de prazo. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, 

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50833-7, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Comunitária de Futebol Escolinha 

Enestor Cassiano, responsável Edwald José Machado Eleres Júnior, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 

a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 

autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais ao responsável (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as 

contas irregulares, ficando o senhor Edwald José Machado Eleres Júnior em débito para com 

o erário estadual na importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), aplicando-lhe as multas nos 

valores de R$500,00 (quinhentos reais), pelo débito apontado e R$900,00 (novecentos reais), 

pelo descumprimento de prazo. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Por um acordo do plenário, temos que fazer a audiência da pessoa jurídica. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas, 

no caso, é responsabilidade solidária, deixar isso claro, se não vai imputar a quê? Que tipo de 

pena, responsabilidade solidária. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Solidária. Por isso tem que ser aberta a diligência. Voto do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho a divergência do Conselheiro André. Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Rocha: Acompanho o voto do Conselheiro 

André. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu 

acompanho o relator. Em seguida a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por maioria 

(3X2), acolher o voto divergente do Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2012/51064-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Santa Luzia do Pará, responsável Lourival Fernandes de Lima, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida 

pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51156-8, que trata da Tomada 

de Contas instaurada na Associação das Pessoas com Deficiência da Transamazônica, responsável 

José Filho Duarte da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. 

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 

Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela 

irregularidade das contas, com devolução do valor repassado e aplicação das multas regimentais aos 

senhores José Filho Duarte e João Oliveira Ramos (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se 

fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor 

José Filho Duarte da Silva em débito para com o erário estadual na importância de R$56.235,10 

(cinquenta e seis mil, duzentos e trinta e cinco reais e dez centavos), aplicando-lhe as multas nos 

valores de R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), pelo débito apontado e R$900,00 (novecentos 

reais), pelo descumprimento de prazo, e, ainda, aplicar ao senhor João Oliveira Ramos a multa no 

valor de R$900,00 (novecentos reais), pelo não atendimento a diligência desta Corte de Contas. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o Relator. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente! Mantendo 

minha coerência nos votos anteriores. A Secretaria, Conselheiro Relator, está me dizendo que 

houve uma notificação para a entidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Vamos aguardar. Tirar as dúvidas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Não foi. A entidade, 

Conselheiro, Associação das Pessoas com Deficiência da Transamazônica, a notificação não saiu 

daqui dizendo à Associação. Foi ao Senhor José Filho Duarte, duas ou três vezes, como para o 
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outo também foi. A interpretação de que quando o chama a entidade poderia chamá-lo, neste caso, 

porque foram duas ou quatro vezes. Mas, verificando bem aqui, todas as notificações são a João 

Oliveira Ramos, ao Senhor José Filho Duarte, e assim sucessivamente. São as pessoas diretamente. 

Vai para a Associação e quem tiver respondendo por ela vai responder? Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu voto no sentido de que o processo seja convertido 

em diligência para que seja chamada a pessoa jurídica aos autos para responder solidariamente 

pelo débito. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Rocha: 

Acompanho o voto do Conselheiro Odilon. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Senhor Presidente, eu gostaria de alterar o meu voto. Vou acompanhar agora 

o Conselheiro Odilon. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Acompanho o Relator. Em seguida a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

maioria (3X2), acolher o voto divergente do Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2013/50464-8, que trata da Tomada de Contas instaurada na Irmandade 

de Carimbó São Benedito, responsável Maria Martinha de Farias Loureiro, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2005/51928-6, que trata da 

Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Tucuruí, responsáveis Parsifal de Jesus 

Pontes e Claudio Furman, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua 

retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Obrigado Presidente. Observando os votos 

dos Conselheiros, o Conselheiro Odilon tirou um processo agora em virtude, talvez, disso, enfim. 

Se você for analisar os autos, não tem nos autos nenhuma acusação, condenação com relação à 

pessoa jurídica. Então aí está a questão na minha avaliação. O processo vai para diligência, 

chama a pessoa jurídica, a pessoa jurídica vai olhar o processo e vai dizer: “Mas eu não estou 

sendo acusado de nada. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. É o Senhor Fulano.” Então 

teríamos que avaliar essa questão. E o Conselheiro Odilon pode nos ajudar muito nisso, no sentido 

de que quando ela venha aos autos, que tenha conhecimento do que poderá ocorrer. E pode dar o 

direito a ela de dizer: “Então deixa correr que na hora me manifesto.” Enfim. Na verdade, talvez a 

preocupação é muito prudente, importante, o zelo é fundamental, principalmente com recurso 

público, é redobrado, triplicado, mas temos que ter esse apoio legal, fundamentado, para que o 

processo tenha tal segurança jurídica das partes e tudo mais. Então essa é a minha preocupação. E 
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eu chamo com toda humildade o apoio da Secretaria, o apoio do Conselheiro Odilon, com 

humildade eu faço isso, tanto é que concordo, eu acho que deve ser feito assim, mas a gente tem 

que ter essa cautela, no sentido de que eles sejam chamados realmente para o processo, mas com a 

fundamentação, com a situação que deve se observada, que eu disse que concordo, já disse que 

concordo, e não vejo nenhum obstáculo com relação a isso. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas não teria que mudar o regimento 

interno, Excelência? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Não. Não é assim porque nós já responsabilizamos algumas pessoas 

solidariamente aqui, Presidente, no plenário, em diversos casos. O mais novo, talvez inédito, foi o 

Controle Interno da Assembleia Legislativa que foi tirado o processo para que ele fosse citado. Ele 

vai ser responsabilizado. O que já determina a Constituição é que o Controle Interno tem 

responsabilidade. E todos aqueles que recebem recursos públicos de forma direta ou indireta, 

Vossa Excelência sabe, devem prestar contas, todos. Então o Conselheiro Odilon tem razão, sim, 

eu só fico preocupado na questão de como acontecerá isso, mas eu concordo, e acho que deve ser 

feito assim para que a gente possa amanhã não ter os processos aqui questionados, ou alguma 

coisa que possa acontecer, por isso eu me coloco a disposição com toda humildade. E o 

Conselheiro Odilon pode nos ajudar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Vossa Excelência trouxe inclusive uma coisa muito importante para chamar a 

atenção. Se a pessoa jurídica não é responsabilizada, ela volta a ser instrumento de algum tipo de 

fraude como a perpetrada pelo Presidente anterior. Esse é um item muito importante por que você 

já exclui aquele CNPJ de poder conveniar com o estado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Inclusive, Conselheiro André, com certeza existe a 

orientação do estado, do tribunal, e várias outras situações que eles estão impedidos de realizar 

esse tipo de trabalho. Então para fazer o seguinte: tira esse Presidente, bota outro e a entidade 

continua fazendo. É muito importante isso que levantou o Conselheiro Odilon porque que o senhor 

“X” está com a certidão negativa, produzindo resultados que venham trazer prejuízos para ele, 

mas a associação não tem nada. Vossa Excelência, como todo mundo, sabe que qualquer 

reuniãozinha de 10 minutos se troca o presidente da associação e acabou-se. Então é importante 

isso, com certeza. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: As 

palavras do Conselheiro Cipriano foram muito felizes porque a solidariedade, Presidente, decorre 

da própria Constituição e da própria Lei Orgânica. Então, toda a dificuldade que a Secretaria tiver 
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a respeito do assunto, eu coloco o meu gabinete inteiro à disposição. Eu já venho fazendo várias 

decisões de chamamento de pessoas jurídicas nos meus processos e fundamento todas elas. Eu não 

vejo dificuldade nenhuma em nós procedermos dessa forma, e friso novamente, como já lembrou o 

Conselheiro Cipriano anteriormente, esse tribunal já condenou sumariamente a pessoa jurídica. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Rocha: Como afirmou o 

Conselheiro Odilon e o Conselheiro Cipriano, a responsabilidade solidária nesse caso decorre da 

Constituição e da Lei Orgânica. Nosso Regimento Interno, no artigo nº 185, prevê a conversão do 

julgamento em diligência, nesse caso, para realizar a citação da pessoa jurídica, para que 

apresente defesa provando que não se beneficiou daquele recurso que recebeu. Não é isso? Sob 

pena de responder solidariamente pela devolução do débito. E eu pergunto à Secretaria: há 

alguma dificuldade em fazer desse tipo? Obrigado, Presidente. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Bem, a Secretaria então vai depois 

dialogar com o Conselheiro Odilon para depois dar o encaminhamento devido, para que a gente 

faça as coisas de acordo com as normas. E se tiver omissão do Regimento Interno, para que a 

gente possa recorrer subsidiariamente ao regimento do TCU. Nos termos do disposto no artigo 

247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que 

foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu 

recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. 

Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem assuntos na MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, colocando a palavra à disposição dos conselheiros. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, só uma 

sugestão. Não sei como é que Vossa Excelência pode conduzir melhor, mas eu acho que é uma boa 

ideia, Vossa Excelência encaminhar a cópia deste oficio da AUDICON ao Presidente da 

Assembleia, que dê conhecimento aos deputados, que nós recebemos essa manifestação do Ministro 

do TCU. Eu acho que a Assembleia foi muito parceira, proativa, e, como Vossa Excelência 

conduziu muito bem, o processo acabou acontecendo. Porque existem as críticas, obviamente, 

sobre todos os aspectos, em várias situações. E quando existe um encaminhamento positivo que 

vem trazer o engrandecimento da Corte, da Assembleia, enfim, de qualquer serviço, eu acredito que 

deve ser também reconhecido, elogiado e divulgado. Apenas uma sugestão, mas é interessante 

talvez a Assembleia tomar conhecimento, enviar cópia do oficio que receberam dos ministros para 

que Vossa Excelência, o Presidente da Assembleia, tome conhecimento, enfim, é uma sugestão 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário  Presidente 1694

apenas. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Eu concordo com Vossa Excelência, bem lembrado, e vou procurar saber se o 

Tribunal de Contas dos Municípios não recebeu esse expediente, que a gente pudesse também 

estender a proposição de Vossa Excelência ao TCM. Mas eu determino à Secretaria que encaminhe 

cópia deste expediente ao Presidente da Assembleia Legislativa para dar conhecimento aos 

Senhores Deputados, a manifestação do Presidente da AUDICON, Ministro Bemquerer. A matéria 

deliberada, foi consubstanciada nos Ofícios nºs 199-200/2015-SEGER, desta data. E nada mais 

havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, 

declarou encerrada a sessão às 11 horas e 10 minutos (11h10min) e mandou que eu, Jorge Batista 

Junior, Subsecretário em exercício do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a 

presente ata. 
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