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ATA Nº 5.391 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezenove (19) do mês de maio do ano dois mil 

e dezesseis (2016), quinta-feira, no Palácio “Serzedello 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, Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Odilon Inácio Teixeira e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha, e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Subprocurador do Ministério Público 

de Contas Patrick Bezerra Mesquita, 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. Em seguida, Sua Excelência justificou a 

ausência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, representando 

esta Corte de Contas em evento no estado de Mato Grosso, e por essa razão determinou a 

retirada de pauta do Processo nº 2015/50248-3, cuja relatoria compete ao referido julgador. 

Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia 

dezessete (17) de maio de 2016, 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 da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Impedida na forma regimental. Manifestação do Excelentíssimo 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira (Presidente): 

Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, em ato contínuo, a Presidência solicitou ao 
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senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2014/51588-

7, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de 

Educação, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento dos registros com exceção dos 

contratos dos senhores Gilvar da Silva Sousa, Aldenora do Pilar de Assunção Pureza, Verena 

Ferreira Monteiro e Andrea de Nazaré Tavares Costa e aplicação da multa regimental à Senhora 

Ana Cláudia Serruya Hage, e, ainda, com sugestão à Relatora a suscitar incidente de 

uniformização de jurisprudência, na forma dos arts. 194 e 196, §1º do RITCE, no sentido de 

que passe esta Corte de Contas a condicionar o registro das contratações temporárias à 

comprovação, pela autoridade administrativa, da observância do disposto no art. 5º, da Lei 

Complementar nº 07/91, dando efeitos ex nunc à decisão, de modo a fixar marco temporal 

razoável para atendimento da exigência e que esta venha a ser aplicada a todos os processos 

pertinentes. Presente em plenário, o senhor Fagner H Maia Feitosa, representando a senhora 

Ana Cláudia Serruya Hage, manifestou-se conforme o direito constitucional do contraditório e 

da ampla defesa: Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras conselheiras, 

conselheira substituta, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo senhor 

representante de contas, senhoras e senhores presentes. A secretária Ana Cláudia Hage está 

representada hoje neste processo que trata de registro de ingresso de servidores temporários. 

A ela é proposta a aplicação de multa regimental pelo não atendimento de diligência. Nesse 

momento não nos cabe a retórica da negativa em controverso, mas necessário se faz o 

esclarecimento de grave falha ocorrido no âmbito administrativo da SEDUC e o convite ao 

plenário à reflexão do que esse episódio representa na conduta habitual da secretaria e da 

própria gestora. De fato, nós tivemos aqui uma falha da retenção de um processo 

indevidamente por 84 dias com um servidor no nível operacional, uma falha de cobrança de 

prazo no nível tático. Mas, é importante também trazer a informação ao plenário que mesmo 

com bastante atraso, reconhecemos, as informações foram prestadas, foram protocoladas na 

data de ontem. E a gente traz essa reflexão justamente para analisarmos a finalidade da multa. 

A finalidade da multa regimental é aquela finalidade de mudar a conduta do gestor que 

habitualmente se porta de forma indevida perante às diligências do Tribunal de Contas. Não é 
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o caso da atual secretária Ana Cláudia Hage. Repito, houve aqui uma grave falha que 

inclusive tende a ser objeto de sindicância, mas em nenhum momento há um desprestígio à 

atuação do Tribunal de Contas do Estado. Como bem mencionou a relatora, tratara-se de 

diversas formalidades a serem sanadas pela Secretaria de Educação e uma manifestação 

quanto a critérios de seleção. E a respeito disso também, em homenagem à atuação da 

conselheira substituta relatora, não só dela, mas a homenagem a gente estende a todo o 

tribunal, esse ponto especificamente de critérios de seleção está sendo revisto. E a gente 

anuncia que pela primeira vez a SEDUC promove um processo seletivo baseado em critério 

objetivo, impessoal, baseado na avaliação de experiência profissional, experiência acadêmica 

e titulação de profissionais. Então, a SEDUC vem se portando no sentido de respeitar e 

colaborar com essa atuação do tribunal que caminha nesse sentido. E aqui, como bem 

ressaltei, em grande parte é devido a atuação dos conselheiros substitutos, em especial doutora 

Milene, e aqui eu peço uma licença aos homens, que estamos em uma fase de afirmação e 

promoção da igualdade de gênero, então o trabalho da mulher precisa sempre ser valorado, e 

nós temos uma secretária mulher que sempre lembrou: “atenda à diligência da doutora 

Milene. A doutora Milene está pedindo tal coisa”. Então, eu acho que se o doutor Julival 

escrever 100 vezes a secretária vai dizer: “a doutora Milene está pedindo alguma coisa”. Mas, 

a gente queria ressaltar isso. E a relação interinstitucional da SEDUC com o Tribunal de 

Contas vem evoluindo inclusive para o saneamento dessas pendências formais por métodos 

informais, não só por que temos relacionamentos de trabalho com membros da CPP, com 

servidores da CPP, mas também das proposições de reuniões com os conselheiros auditores. 

Fatos como esses vêm sendo solucionados inclusive por telefone, por e-mail, ou pede por 

telefone, trazemos cópia, levamos documento para conferir. Então, a conduta da atual 

Secretária de Educação e também da Secretaria de Educação tem sido no sentido de 

respeitosamente cumprir as diligências, tanto é que é a primeira vez que eu compareço a este 

plenário para representar a secretária. E desde 2015 os secretários que se sucederam. E 

reiterando que a gente divide a responsabilidade por essa falha porque à assessoria jurídica do 

órgão cumpre fiscalizar a observância desses prazos. Agora, vejam Vossas Excelências que a 

Secretaria de Educação é o maior órgão do estado, é maior que a própria PM, está em todos 

os municípios, tem 43 mil servidores, representa quase 50% da folha do estado, é o maior 
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orçamento do estado, três milhões por ano, tem a maior quantidade de convênios, muito 

provavelmente é que mais dá trabalho para o TCE na área de convênios também. Tem muitos 

contratos, provavelmente tem mais obras que a própria Secretaria de Obras do Estado. Então, 

a gente tenta evitar o tempo todo que falhas como esta que hoje a gente está justificando 

ocorram, mas em algum momento por uma infelicidade isso acaba ocorrendo. Então, senhores 

e senhoras conselheiros, a gente gostaria que a corte refletisse sobre isso, sobre a conduta 

habitual da SEDUC perante à atuação do TCE, e sobre a finalidade da punição. A gente não 

está aqui querendo fazer com que o gestor se enquadre numa atuação. Não é isso. A gestora 

observa habitualmente todos os prazos, todas as diligências. Nós não estamos diante de um 

gestor omisso, habitualmente omisso, habitualmente desrespeitoso a toda atuação do Tribunal 

de Contas. De forma que a nossa Constituição nos dá a proporcionalidade como cláusula 

implícita do devido processo legal para poder requerer ao plenário que especificamente e 

excepcionalmente neste caso ilida, releve a aplicação da multa regimental proposta no 

relatório e também no parecer do Ministério Público de Contas, reiterando que a nossa 

conduta na Secretaria de Educação continuará sendo de observar os prazos e colaborar com a 

atuação do Tribunal de Contas. É este o requerimento que nós apresentamos de que seja 

ilidida, que seja perdoada a aplicação da multa regimental e eu agradeço a atenção. A matéria 

entrou, então, na fase da discussão. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Senhor presidente, eu gostaria de perguntar ao procurador 

se ele tem os documentos que ele disse que protocolou ontem aqui no plenário para eu poder 

analisar antes de proferir o voto. Manifestação do Advogado Fagner Henrique Maia Feitosa: 

Excelência, o protocolo foi feito pelo nosso serviço de protocolo e não tenho ele em mãos, mas 

se for da conveniência do plenário eu posso localizar neste momento, fazer essa impressão e 

talvez sobrestar o julgamento para o fim da pauta. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Então, presidente, eu gostaria de propor ao 

plenário que a gente aguarde até a entrega dos documentos porque como são documentos 

meramente formais eu conseguiria analisar e verificar se eles preenchem os requisitos do que 

está sendo solicitado. E a gente deixaria para analisar esse processo mais para o final da 

pauta, se não for nenhum problema. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: O processo será julgado nesta sessão? Haverá uma 
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inversão, então, de pauta, no caso? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luis da Cunha Teixeira: Exatamente, será votado ainda hoje, Excelência. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Então, no momento em que esse processo vier à tona eu quero me inscrever para discutir. Mas, 

eu quero deixar já no item da discussão que a conduta habitual, e eu quero parabenizar o 

advogado Dr. Fagner Henrique Maia Feitosa pela brilhante explanação e defesa, 

cumprimentar o eminente advogado, mas não é bem assim a conduta habitual da SEDUC. E eu 

queria apresentar aqui algumas informações que deixam claras essas situações porque é fácil 

confirmar, qualquer conselheiro, qualquer cidadão pode acessar as informações constantes do 

Ministério Público do Estado, do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas, os 

votos, acórdãos dos conselheiros, sugestões, indicações e várias decisões deste plenário 

encaminhando e indicando o procedimento correto e legal a ser feito. Então, eu quero 

demonstrar aqui que a situação é um pouco diferente, senhor presidente. E aí a gente tem que 

colocar para os conselheiros no momento oportuno, talvez seria prudente a gente colocar aqui 

um breve relato, não quero me alongar muito, dessa situação. A presidência deferiu o pedido 

da relatora e suspendeu o julgamento. Neste momento registrou-se o ingresso em Plenário do 

conselheiro André Teixeira Dias que solicitou a inversão da pauta para a primazia do processo 

sob esta relatoria, o que foi aquiescido prontamente pela presidência. No seguimento, foi 

anunciado o Processo nº 2008/50040-0, que agasalha a prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação de Pescadoras e 

Pescadores Artesanais do Estado do Pará, responsável Ciriaco Santa Brígida de Barros, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

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

das multas regimentais cabíveis, ficando a autoridade administrativa competente sujeita a 

critério do Douto Plenário, a ser solidariamente responsabilizada pela aplicação dos recursos, 

com as cominações cabíveis e expedição de determinação à SEDAP. 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 
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contas irregulares, ficando o senhor Ciriaco Santa Brígida de Barros em débito  com o erário 

estadual na importância de R$2.580,00 (dois mil, quinhentos e oitenta reais), aplicando-lhe a 

multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pelo débito apontado. A 

Secretaria desta Corte de Contas expedir ofício à SEDAP dando ciência das recomendações do 

Parquet 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. Após proferido o voto, a matéria trouxe à baila um pequeno debate. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Vejo aí uma questão 

de matemática, quer dizer, eu mandar alguém a Viseu. Sabe, Nelson, eu fui a 136 municípios 

do Pará, tentei, Luis Cunha, ir a Viseu acho que umas quatro ou cinco vezes, quando eu 

cheguei lá em Augusto Corrêa, perguntei: “Como está a estrada?”. “Deputado, está meio 

esburacada”. Então, o cara que me convidou já confessou que ela está meio esburacada, eu 

digo: “eu desisto de ir a Viseu”. Porque são o quê? 80, 100 quilômetros de Augusto Corrêa 

para lá? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha 

Teixeira: 115 quilômetros de Augusto Corrêa para lá. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Então, eu conheço Faro. Faro, Patrick, do outro lado de lá 

fica o Nhamundá, Amazonas. Para você ter uma ideia, quando você usa o telefone celular lá 

você usa o DDD do Amazonas, de tão fora do Pará que já é. Então, fui a Faro, fui à Terra 

Santa, fui a São Félix do Xingu, fui a Novo Progresso. Novo Progresso, Lourdes, a impressão 

que eu tive quando fui lá na época de inverno é que para chegar lá, a estrada não chegava, 

estava alagada, eu tinha que pular de paraquedas, e para sair de lá me amarravam um rojão 

nas costas, jogavam-me para cima e vinha um avião para me pegar, de tão fora de mão. Mas, 

nunca consegui ir a Viseu, Luis, que teoricamente é mais fácil. Imagine eu mandar, então, um 

técnico da SAGRI para fazer uma análise no lugar de uma prestação de contas de R$ 2.580 em 

Viseu. Quer dizer, são regras que a gente realmente tem que avaliar, porque o custo benefício é 

uma loucura. Ou então eu perdi R$ 2.580 porque eu vou gastar muito mais para fazer. Ou 

talvez, e aí eu cumprimento a recomendação do Ministério Público, o critério está na 

qualidade do convenente, ou melhor, da pessoa que vai receber, a história dele. E aquela 

história, o cadastro, digamos, tem que ser realmente, no caso de valores tão pequenos, muito 

severamente apurada que a fiscalização, o acompanhamento, a revisão, a não ser por papéis, 
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vai se tornar muito mais cara que o resultado de um eventual encontro de mau gasto. Então, 

por isso não citei o secretário Cássio Alves com multa para ele, e sugeri apenas justamente que 

a secretaria da corte informe as recomendações da Secex. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Conselheiro André, só para não perder 

o fio da meada. A estrada que liga a cidade de Viseu ao município de Augusto Corrêa e 

Bragança, quando a PA-242 era asfaltada. O eminente deputado federal Gerson Peres, com 

boa intenção, registre-se, a transformou em BR-308, um projeto federal. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Ela vai até o Maranhão. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: 

Exatamente. A ideia é ligar ao Maranhão, porque Viseu faz limite com ele. Teria que construir 

uma ponte no Rio Gurupi. Aí tiraram o asfalto da PA-242. Todo o asfalto porque viria o asfalto 

da BR. Isso já ultrapassa 15 anos, conselheiro Odilon, e a estrada continua estrada de chão. 

Munícipio que já teve asfalto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: 50 mil eleitores, é município grande. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: É um município grande, complexo, porque 

Viseu tem um segundo distrito, que é Fernandes Belo, que tem em torno de 30 mil habitantes. 

Não se dirige à sede do município, é mais fácil ir para Augusto Corrêa ou Bragança pela 

distância que tem para Viseu e a estrada. Tem outro distrito que já fica aqui na Pará-

Maranhão, que é Cristal 64, Japiim, fica perto de Cachoeira do Piriá que e já é município e 

pertencia a Viseu antigamente. Resumindo, esse pessoal do distrito de Japiim, Cristal e 64 não 

vai para a sede do município, vai para Capanema, porque é mais próximo. Então, é um 

município muito complicado. Para Vossa Excelência ter ideia, conselheiro Odilon, de uma vez 

só propuseram dividir o município de Viseu em quatro partes, fizeram quatro plebiscitos, a 

população aprovou os quatro, mas o governador Almir Gabriel na época entendeu que não 

poderia fatiar o município em quatro partes. Aí ele permitiu um. E conselheiro Nelson, eu acho 

que Vossa Excelência lembra, era o deputado Antenor Bararu que propôs isso. O homem dos 

temporários lá. Resumindo, aí o governador Almir Gabriel chamou o deputado Bararu: “Vossa 

Excelência está querendo dividir o município de Viseu em quatro partes? Inaceitável isso, 

escolha um desses quatro municípios que eu vou sancionar a lei. O restante não, eu vou vetar”. 

E foi isso o que aconteceu. O governador Almir Gabriel sancionou Cachoeira do Piriá, mas 
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não resolveu o problema, porque o segundo distrito não vai para a sede do município, que é 

Fernandes Belo, que foi aprovado na época, e a Pará-Maranhão também não vai para a sede 

do município de Viseu, vai para Capanema. É um município que necessita de atenção. E o 

Governo Federal deve isso à Viseu. Há aproximadamente 15 anos a BR-308 não recebe 

asfalto. Um município que tem um polo pesqueiro forte, agricultura forte, um pouco de 

pecuária, e ainda tinha garimpo de ouro que agora ficou mais para Cachoeira do Piriá. Na 

verdade, Cachoeira do Piriá era um garimpo que pertencia ao município de Viseu. Então, só 

para poder enriquecer esse debate. Terminada a fase desse pequeno debate, retornou-se à 

pauta, quando foi anunciado o Processo nº 2009/51341-9, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Sociedade Unidos 

Venceremos, responsável Domingas Neris Martins Quinto, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela 

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

regimentais à responsável e remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para apuração e 

imputação de eventuais responsabilidades, ante os indícios de crime de falsidade ideológica. 

Estando presente à sessão, a senhora Domingas Neris Martins Quinto apresentou defesa 

conforme preceitua o contraditório e a ampla defesa: Bom dia senhor presidente. Bom dia 

Ministério Público, senhores conselheiros. Meu nome é Domingas Neves Martins Quinto, como 

já está escrito ali. Eu hoje não sou mais a representante atual da Unidos Vencermos, mas estou 

aqui para me defender e dizer aos senhores que infelizmente eu creio que foi um mal-entendido 

nessa falta de conclusão desta obra. Porque no momento que foi feita a visita realmente não 

estava concluída a obra, estava se iniciando um trabalho que foi no mês de julho, então estava-

se iniciando o trabalho. O trabalho foi concluído, foi feito o telhado, porque o espaço renovado 

era realmente para fazer um telhado, porque na época nós estávamos trabalhando com 

malharia e estávamos tendo muito prejuízo porque tinham muitas goteiras e nós fizemos o 

projeto e pedimos a reforma. E nós conseguimos R$ 11 mil e poucos para essa reforma do 

telhado. E foi feita essa obra, não foi feita no mês de julho como era para ser concluída, mas 

foi concluída, tenho como comprovar que a obra foi concluída através de fotos, através das 

nossas atividades que nunca pararam, continuam, quer quiser verificar eu até convido, quem 
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quiser fazer uma visita lá. Que eu não sou mais a responsável pela sociedade, não assino mais 

por ela, mas ainda continuo prestando serviço porque a associação Unidos Venceremos presta 

serviços sociais a comunidade do Benguí sem ter retorno de 10 centavos. Lá se sobrevive de 

convênios e projetos, e graças a Deus hoje nós estamos trabalhando com uma creche com 133 

crianças, com 54 crianças integrais, conveniada com o serviço de subvenção da prefeitura 

municipal de Belém. E a obra, hoje nós estamos trocando o telhado, porque na época nós o 

fizemos com a telha ecológica e hoje ela já está se destruindo, aí nós estamos trocando a telha 

por telhas Brasilit. Então, eu posso provar que a obra foi concluída, está lá, inclusive tem fotos 

no processo, que eu vi ainda há pouco, tem fotos até recentes da sociedade. Então, eu peço a 

este tribunal, a estes conselheiros, que julguem procedente as contas da Unidos Venceremos 

porque a obra ainda está para verificar. Não foi feita visita final, e foi solicitada, mas não foi 

feita visita final pela Asipag, e eu não sei por que, mas eles não apareceram para verificar a 

conclusão da obra. E a obra foi concluída. Então, eu peço aos senhores conselheiros a 

relevância que aprove essas contas porque, primeiro, se a obra não tivesse sido concluída eu 

não estaria aqui tentando me defender, mas ela foi concluída, está lá na Unidos Venceremos 

para quem quiser ver. Obrigada. A matéria entrou, então, na fase da discussão. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Primeiro, essa 

entidade existe há quanto tempo, senhora Domingas? Manifestação da Senhora Domingas Neris 

Martins Quinto: Há 30 anos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luis da Cunha Teixeira: 30 anos. Aonde é que funciona? Manifestação da Senhora Domingas 

Neris Martins Quinto: Fica na Passagem São José, no Benguí, numa baixada, final de uma rua. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Perfeito. Então, vamos passar agora para o relator. Ainda está em discussão. Alguma 

pergunta, conselheiro André, antes de concluir? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Além dos argumentos, senhora Domingas, trazidos ao 

microfone, a senhora quer colocar algum documento novo nos autos que ratifiquem, que 

confirmem os argumentos trazidos pela senhora? Tem algum documento? Manifestação da 

Senhora Domingas Neris Martins Quinto: Eu não trouxe documento algum. A única coisa que 

eu trouxe é o que já está nos autos, que é uma cópia que eu tenho. Mas, se eu tivesse 

oportunidade de colocar, se é necessário colocar, eu gostaria de colocar, sim. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: A entidade continua 

funcionando, senhora Domingas? Manifestação da Senhora Domingas Neris Martins Quinto: 

Continua, continua. Por tempo integral. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luis da Cunha Teixeira: O que é que vocês fazem lá atualmente? Manifestação da 

Senhora Domingas Neris Martins Quinto: Atualmente nós estamos trabalhando com creche, 

desde 2002, e projetos de convivência e fortalecimento de vínculo com crianças de seis a 17 

anos. Os serviços oferecidos são musicalização, capoeira, serviço social, porque hoje inclusive 

a Assistência Social está reunida lá com as famílias, e informática básica. E a creche nós temos 

de 7:30 às 11:30, de oito da manhã às 16 horas da tarde. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Eu já ouvi falar, inclusive o vereador 

Rildo Pessoa falou desse trabalho da senhora lá. Manifestação da Senhora Domingas Neris 

Martins Quinto: É, e a gente lá, essa creche não é distante da casa do vereador Rildo Pessoa. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Ele 

falou mesmo. Manifestação da Senhora Domingas Neris Martins Quinto: É, é bem perto. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Ele é 

de lá do bairro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Dona Domingas, eu vou lhe dizer o seguinte. Eu acredito muito e tenho muita esperança que a 

sociedade se organizando ajude ao Estado e se ajude a chegar ao desiderato, à intenção, à 

vontade de corrigir problemas dentro das comunidades. De ofertar oportunidade de 

profissionalização, de formação, ou outros de assistência social, que passa por vacinação, 

passa por prevenção de doenças, onde a cooperação de moradores, junto com o Poder 

Público, maximiza os recursos envolvidos para o objeto, seja a prevenção de doenças, seja a 

cura, seja a formação de pessoas que poderão ter acesso ao mercado de trabalho. Uma 

entidade, conselheira Lourdes, com 30 anos de existência é uma coisa incomum. Como diz o 

conselheiro Luis Cunha, muitas entidades estão dentro da pasta de um sujeito, estão no alto de 

uma casa particular de madeira. Elas nunca conseguiram, ou talvez nunca tivessem tido a 

intenção de ser de verdade, elas eram apenas de papel. Mas, uma que tem 30 anos tem uma 

história, e conselheiro Cipriano, eu queria, com a sugestão de Vossa Excelência, eu quero ver 

a associação em funcionamento. E aí eu vou poder entender com mais razoabilidade e a 

senhora vai ter que juntar os documentos que venham, então. Quero saber o horário de 
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funcionamento, porque também não quero maquiagem, eu vou chegar lá qualquer dia desses, 

porque de maquiagem já basta. Manifestação da Senhora Domingas Neris Martins Quinto: É de 

7:30 da manhã às 17:30. Sábado só é serviço interno. É de segunda a sexta. E os senhores que 

quiserem visitar podem chegar a hora que serão bem-vindos. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: E a senhora se preocupe em juntar os documentos 

que a senhora achar. Porque, note, como é um tempo pretérito, passado, às vezes está pronto o 

negócio que não foi feito no tempo, e o convênio tem um prazo. Vejo que há um aspecto 

especial do seu convênio, porque ele era voltado para compra de materiais e depois foi feito 

um tanto mais, que não consta nesses autos, mas que consta em outros, para a mão-de-obra, 

não tem uma coisa assim? Manifestação da Senhora Domingas Neris Martins Quinto: Não, o 

convênio foi para comprar o material e foi comprado. E foi feita a obra com o material 

comprado do dinheiro da Asipag, que foi 11 mil e cento e pouco, não me lembro direito. Foi 

comprado o material e foi executada a obra. Foi executada a obra com este material. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Muito bem. Senhor 

presidente, se os senhores conselheiros autorizarem dessa maneira, eu acho que assim a gente 

procura encontrar a, como impugnava sempre o conselheiro Ivan Cunha, a tal verdade real 

para que com mais consistência a gente possa proferir as nossas decisões. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Só uma dúvida, bom dia, 

senhora Domingas. A senhora falou que há necessidade de substituição da cobertura do 

telhado anterior que era feita de telhas ecológicas. Vai ser substituído por fibrocimento. Eu 

estou só perguntando, isso provavelmente haverá uma alteração da temperatura, isso foi 

recomendado, essa substituição do material utilizado? Manifestação da Senhora Domingas 

Neris Martins Quinto: Ah, não, não foi recomendado. É por que onde ela vai se destruindo a 

gente vai colocando as outras telhas, mas é forrado, é muito ventilado, graças a deus, nós não 

temos esse problema dessa quentura toda. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luis da Cunha Teixeira: Agora, essa telha ecológica, todo mundo fala bem dela, o 

que foi que deu errado nela? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Ela tem tempo de validade. Manifestação da Senhora Domingas Neris Martins 

Quinto: Já se passaram sete anos, doutor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luis da Cunha Teixeira: Ah, entendi, entendi. Conselheiro Odilon me dizia que a 
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casa dele em Santa Catarina foi forrada com telha ecológica e ele já foi obrigado a substituí-la 

porque ela venceu. Eu entendi agora, é o fator tempo. Comprometeu. Senhora Domingas. A 

gente tem todo o interesse de poder olhar com muito respeito o trabalho de vocês, a prestação 

de contas, tentar ajudar na medida do possível. O nosso trabalho aqui é fiscalizar o dinheiro 

público do Estado. A senhora recebeu dinheiro público através da Asipag, que não existe mais, 

ela foi extinta. A senhora está aqui porque nós estamos julgando como foi que a senhora ou a 

sua entidade aplicou esse dinheiro. Mas, eu percebi aqui que a senhora está com boa vontade, 

a senhora está dizendo que o dinheiro foi bem empregado, e o conselheiro relator mostrou 

interesse em dar mais um prazo para conferir se tudo isso realmente acontece. A gente não tem 

nenhum interesse em prejudicá-la. Eu quero colocar a sua disposição a secretaria do tribunal, 

que está aqui na nossa frente o senhor secretário, este outro rapaz que está aqui, senhor 

Walmir que está dando suporte onde a senhora está. E se a senhora precisar de qualquer 

esclarecimento, à disposição. E creio que da mesma forma, conselheiro André Dias, relator da 

matéria, através da assessoria dele pode prestar os esclarecimentos e dizer o que é que a 

senhora precisa fazer, que documentos precisa trazer, ou a fotografia, porque eu creio que a 

visita dele lá vai ser decisiva. Eu já ouvi falar da senhora, eu lembro disso, o vereador Rildo 

Pessoa fez um comentário sobre o seu trabalho que ele tem um trabalho também semelhante lá 

no bairro. Ele falou da senhora, e foi o seu nome que ele citou na época. Eu não a conhecia, 

mas foi o seu nome. Então, conselheiro André Dias vai poder analisar isso com muito respeito, 

muita atenção. Então, quero colocar o tribunal a sua disposição, a secretaria, da mesma forma 

que eu entendo que o conselheiro André vai fazer o mesmo. Está certo? A senhora pode ficar à 

vontade. Logo após a discussão, Sua Excelência proferiu voto no sentido de conceder prazo de 

15 quinze dias para apresentar a documentação e sendo apresentada, solicitar a reabertura da 

instrução processual. 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. Em detença, foi anunciado o Processo nº 2010/52304-5, que agasalha a 

prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Associação dos Moradores do Bairro do Guamá, responsável Joana Pantoja da 

Costa, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 
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parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais à responsável extensiva ao senhor José Barroso 

Tostes Neto. Presente à sessão, o advogado José da Silva Nava Junior, representando o senhor 

José Barroso Tostes Neto, que se manifestou conforme preceitua o princípio do contraditório e 

a ampla defesa: Excelentíssimo Senhor Presidente deste Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

excelentíssimos senhores conselheiros, senhora conselheira, excelentíssimo membro do 

Ministério Público de Contas, auditores, demais presentes, senhoras e senhores. O egrégio 

TCE, por meio do Ofício 2883 de 06 de agosto de 2014, que foi reiterado pelo Ofício 4236 de 

19 de novembro, também de 2014, determinou diligências à SEFA, Secretaria da Fazenda, 

para atestar a veracidade de 12 notas fiscais de duas empresas. Primeiro ofício demarcou um 

prazo de 30 dias, o segundo de 15. Secretário da Fazenda à época, Dr. José Barroso Tostes 

Neto imediatamente despachou o processo às diretorias competentes, Diretoria de 

Arrecadação e Informações Fazendárias e a Diretoria de Fiscalização, para imediato 

cumprimento da determinação dessa egrégia casa de contas. Esse processo, depois de um 

longo e complexo processo de verificação, a determinação do egrégio tribunal foi 

satisfatoriamente cumprida pelos setores competentes da SEFA. Mas, por sua própria 

complexidade o processo retornou ao gabinete do secretário apenas em abril de 2016, quando 

os ofícios do egrégio Tribunal de Contas foram imediatamente respondidos. A cópia está nos 

autos. E eu solicito neste ato, senhor presidente, senhores conselheiros, a juntada da cópia do 

processo administrativo que gerou a resposta, o cumprimento da determinação do egrégio TCE 

para demonstrar a complexidade desse processo. Houve uma falha, que foi não ter comunicado 

ao tribunal isso, que essa determinação não poderia ser cumprida em 30 ou 40 dias, porque 

envolvem pesquisas inclusive de campo para verificação de endereços e localização do 

contribuinte. E o processo demonstra muito bem, eu tive a oportunidade de conseguir uma 

cópia  e  gostaria de juntá-la aos autos. Obrigado. Agora, em 29 de junho de 2015 o Ministério 

Público de Contas sugeriu a imposição da multa regimental prevista no Art. 233, inciso cinco, 

do Ato 24/1994. O Art. 233, inciso cinco, do Ato 24/1994 desse egrégio Tribunal de Contas diz 

o seguinte: “o tribunal, na forma do disposto em sua lei orgânica, poderá aplicar multa aos 

responsáveis por reincidência no descumprimento de determinação do tribunal”. Bom, essa 

norma está inválida, no meu entender, porque ela foi revogada pelo Ato 63/2012 desse egrégio 
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Tribunal de Contas do Estado. Apesar dessa invalidade, essa norma não existe mais no mundo 

jurídico no meu entender, mas de qualquer caso não houve reincidência como diz o inciso 

cinco do revogado Ato 24/1994. Reincidência no descumprimento. A primeira determinação 

deste egrégio tribunal estava sendo efetivamente cumprida quando do advento da segunda 

determinação. A cópia dos autos demonstra isso. O problema é que pela sua complexidade 

demora um tempo considerável. Mas, em nenhum momento houve negligência, efetivo 

descumprimento ou reincidência de descumprimento de determinação do tribunal. Todavia, 

apenas ad argumentandum, entendemos que ainda que o descumprimento tivesse havido não 

poderia ser imputado ao Ex-Secretário da Fazenda que cumpriu as diligências. Nós, na 

Secretaria da Fazenda, cumprimos muitas demandas e muitos prazos tanto deste egrégio 

tribunal quanto do egrégio Tribunal de Justiça e outros tribunais do Brasil inteiro. E o 

Secretário da Fazenda humanamente está impossibilitado de dar cumprimento a tudo isso. 

Nesse caso aqui foram os auditores, os ficais de tributo que fizeram esse, também no nosso 

entender não houve descumprimento efetivo, houve diligências, trabalho. É porque é complexo 

e eles perderam esse, digamos, essa questão do feeling jurídico de dizer: “olha, Tribunal, nós 

não estamos dando conta, não vai dar tempo, é impossível cumprir esse tempo”. Isso de fato 

houve essa falha, mas a Secretaria da Fazenda é uma das secretarias mais complexas do 

estado, o secretário possui inúmeras atribuições, coisas terríveis, os senhores sabem muito bem 

quais são. No sentido de arrecadação e essa responsabilidade. De qualquer modo, no nosso 

entendimento, nada obstante tudo isso, o Secretário da Fazenda não foi dada a ele a ampla 

defesa que o regimento do egrégio Tribunal de Contas prevê. No nosso entendimento deveria o 

ex-Secretário da Fazenda, Dr. Tostes Neto ter sido notificado para apresentar as razões de 

justificativa tal qual previsto no Art. 215 do Ato 63/2012, que diz, “audiência, comunicação ao 

responsável procurador devidamente autorizado com a  finalidade de aparentar razões de 

justificativa sempre que o relatório de controle externo ou parecer do Ministério Público de 

Conta em processo de prestação ou tomada de conta especial concluí pela regularidade com 

ressalva ou ainda pela aplicação de multa”. Que é o presente caso. Dessa forma, senhor 

Presidente, senhores conselheiros, considerando que o ex-Secretário de Estado da Fazenda, 

Dr. José Barroso Tostes Neto não pode ser responsabilizado pela necessária demora, e essa 

demora é necessária, no complexo cumprimento da determinação desse egrégio Tribunal, pela 
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própria impossibilidade fática, hoje, é humanamente impossível. Considerando que o ex-

Secretário da Fazenda determinou o imediato cumprimento da ordem desse egrégio Tribunal, 

considerando precedentes dessa egrégia Corte, de exclusão da multa regimental em casos 

análogos e considerando a revogação do Ato 24/1994 e a inexistência de comunicação para 

apresentação de razões de justificativa na forma que Art. 215 do Ato 63/2012, requer o ex-

Secretário da Fazenda, José Barroso Toste Neto, a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado 

a sua não condenação ao pagamento da multa e a sua exclusão do polo passivo desse 

processo, exclusão da relação processual. A matéria ficou sob discussão. Conselheiro André 

Teixeira Dias: Senhores conselheiros, são duas, na minha modesta visão simples, são duas 

formas diferentes de se avaliar fatos que aparentemente são numericamente de prestação de 

contas. Se estivesse aqui o Julival diria, “a quem muito é dado, muito será cobrado”. Eu não 

posso comparar uma equipe da SEFA com a equipe da Dona Domingas. Quero ter a predição 

de acreditar, senão seria uma enorme decepção, de que a SEFA é composta do pelo que há de 

melhor no funcionalismo público do Estado para dar respostas aos muitos desafios que é lidar 

também com advogados, de uma centena, uma dezena, milhares de contribuintes que vão fazer 

o possível para não pagar suas contas, porque a ética do comerciante é um pouco diferente da 

ética do cidadão. Ele quer comprar barato e vender caro. E se ele conseguir sonegar, ele 

sonega. E a tarefa da SEFA tem que ter uma inteligência suficiente para poder buscar a 

aplicação das alíquotas do tamanho que foi preparado pelo Estado para dar conta dos gastos. 

Então quero crer que ali tem os melhores, os mais qualificados e certamente, também, os mais 

bem pagos funcionários do Estado. O senhor trouxe documentos novos, que eu tenho que 

realmente, e por força de nosso costume aqui, recebê-los; e não vamos analisá-los agora. O 

argumento de dizer, “foi muito. Eu não dava conta. Nós não damos conta”. Esse argumento é 

insuficiente, porque, como tem advogados, devia ter dito logo, “olhe, nós requeremos um prazo 

maior”. É o primeiro instrumento que se usa. Se não vai dar conta, diz que quer um prazo 

maior. Mas, de qualquer maneira, isso eu queria que o senhor levasse para que forme a 

inteligência, que esse tipo de argumento é incabível à SEFA. Poderia até ser cabível a Dona 

Domingas, porque ela não tem dentro da associação dela, advogados, contadores, 

economistas, pessoas que conheçam das leis e burocracia do Estado, apesar de todo mundo ser 

obrigado de conhecer das leis. Mas do processo, com certeza, ela não é obrigada a conhecer. 
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Então, senhores conselheiros, eu, em virtude desses novos documentos, eu pedia a reabertura 

da instrução processual para ver se eles justificam outros argumentos trazidos pelo advogado 

José da Silva Nava Junior, que acreditam eles podem ser excludentes da participação do José 

Tostes Neto por não ter cumprido a diligência deste tribunal solicitada tanto pela CCG quanto 

pelo Ministério Público. Pausa. Terminada a discussão, sua Excelência proferiu voto no sentido 

de receber a documentação apresentada e solicitar a reabertura da instrução processual. 

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. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2012/52013-9, que trata da prestação de contas 

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

Rural da Pecuária do Pará, responsável Luiz Guilherme Soares Rodrigues, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Antes da relatoria própria, a presidência registrou neste 

processo o impedimento da conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas com devolução do 

valor glosado, sem prejuízo das penalidades cabíveis na espécie. A presidência informou que o 

responsável pelas presentes contas não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. 

A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 

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

Guilherme Soares Rodrigues em débito com o erário estadual na importância de R$7.960,00 

(sete mil, novecentos e sessenta reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais), pelo débito apontado e R$847,00 (oitocentos e quarenta e 

sete 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. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 

2012/52248-4, que trata da prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Sindicato dos Produtores Rurais de Aurora do Pará, 

responsável José Nunes Marques, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas com 
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devolução do valor conveniado, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao 

responsável extensiva ao senhor Hildegardo de Figueiredo Nunes. Presente em plenário, o 

senhor José Nunes Marques manifestou-se, conforme faculta o princípio do contraditório e da 

ampla defesa: Bom dia senhor Presidente. Bom dia Ministério Público. Bom dia senhores 

conselheiros. Eu vi aqui a essa casa defender o Sindicato do Produtor Rural perante essas 

contas como o relator falou que não tem as cotações de preços, a gente está em uma cidade 

pequena que não tem condições de fazer a cotação de preços lá. A gente compra algumas 

coisas onde é mais barato. Tem uma dificuldade porque o município é muito carente das 

compras e a gente não tinha esse saber; uma pessoa para acompanhar a gente para orientar de 

que forma a gente faria essa prestação de contas. Então, essa prestação de contas eu queria 

que os senhores olhassem de maneira. E não pudessem punir; ter a punição desse valor que a 

gente nem tem como ressarcir isso aí. Porque é feito uma feira agropecuária e até foi 

encerrado essa feira, a gente tentou tirar, por esse descaso de não poder fazer por não ter 

como prestar contas. Então é melhor nem pegar o recurso para fazer. Então, essa é minha 

defesa. O que eu tenho para falar aos senhores. Espero que seja da consciência de todos aqui e 

do entendimento do senhor relator. A matéria, então, entrou na fase da discussão. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: A gente sempre tem em 

mente o princípio da boa-fé, não há dúvida nisso, eu só queria perguntar ao senhor, se no 

momento da assinatura do convênio e da transferência dos recursos a entidade que repassou 

esses recursos não fez nenhuma recomendação no sentido que haveria de ter essa prestação de 

contas? Manifestação do Senhor José Nunes Marques: Não, recomendação da prestação de 

contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não 

orientou na hora que foi tomar o recurso? Porque aí eu vou abordar, presidente, uma coisa 

que vai no sentido daquilo que tanto temos feito nessa casa TCE com acompanhamento do 

ministério público de contas. É no sentido dessa orientação ao encontro que se tem com as 

organizações não governamentais, com jurisdicionadas, essa prática do controle social que o 

próprio órgão. E ai vai em direção ao próprio Estado que repassa, uma recomendação que ele 

pudesse, pode ocorrer e tenho certeza que ocorre com muita frequência, que é o caso que 

estamos analisando aqui, que o próprio órgão concedente já pudesse ter, nesse momento, 

indicações para fornecer, muitas vezes entidades humildes sem esse aparato administrativo, 
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mas que já no momento da assinatura do convênio, fosse, entre aspas, como temos lá a 

conselheira Rosa, conselheira Milene, a nossa cartilha do TCE do PA, para que aquele 

pequeno produtor ou entidades sem possibilidade de uma assistência maior do ponto de vista 

administrativo, já fosse orientado na medida em que ele vai receber o dinheiro do Estado. O 

Estado já diria, “olha o procedimento a ser adotado”. Acho que nós espraiaríamos esses 

conceitos e ajudando o próprio Estado; o pequeno e médio produto e o próprio Tribunal. 

Porque acho que facilitaríamos e muito nosso trabalho. Na medida em que esses erros; 

equívocos, não fossem, o Estado, como ente que repassa o recurso já daria a orientação 

alertando para o tomador do empréstimo, ou receber do recurso os passos que deveria tomar. 

Manifestação do Senhor José Nunes Marques: Eu gostaria de acrescentar, esse recurso quando 

chegou já tinha até acontecido o evento. E a gente ficava praticamente em cima para fazer essa 

prestação de contas. Até essa dificuldade a gente teve. Fez o evento devendo ele todo, para ir 

buscar o recurso. A minha cidade não tem uma instituição financeira. Então, tenho que 

recorrer a outra cidade para buscar isso aí. É muito difícil, senhor presidente, a gente fazer 

uma prestação de contas sem uma orientação. Realmente não tem orientação para isso. Tanto 

é que eu bani a feira, que era a única coisa que tinha na cidade, porque eu não vou pegar 

dinheiro do Estado sem saber nem o que está fazendo mais em cima disso aí. Eu prefiro não. E 

a gente continuar e ver lá na frente o que pode acontecer. Essa é a minha palavra. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Senhor relator, senhor presidente, senhores conselheiros, Ministério Público. A realidade do 

nosso Estado e o que nós acabamos de ouvir pelo defendente, senhor José Nunes de Marques, 

nós até conhecemos essa realidade. O município de Aurora do Pará é um município novo, não 

tem agências bancárias, realmente depende quase que do comércio. Era um município que 

pertencia a Irituia. Fica às margens da rodovia BR 010, mas não dispõe de uma infraestrutura 

que realmente possa dar condições aos munícipes, no sentido de até mesmo do cumprimento 

das leis. A gente conhece a realidade. Vossa Excelência tem conhecimento dos fatos de Aurora 

do Pará. A gente sabe que esse nexo de casualidade. A questão do movimento bancário, e ele 

mesmo acabou de citar um fato aqui e é muito grave para nós. Porém, para eles que já tinham 

inclusive até realizado a feira contando com aquele recurso. E ter que disponibilizar do 

pagamento. Isso, infelizmente a gente ainda vive no nosso Estado, conselheiro André Dias, essa 
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realidade. E são realidades que a gente não pode fechar os olhos. Eu sei que nós estamos aqui 

para cumprir a lei, nós temos a obrigação. A prestação de contas aconteceu com as notas 

fiscais, com recibo, com tudo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Há, conselheira Lourdes, o relatório técnico trazido. Com documentação, 

planilhas, fotos. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Pois é. então fica a critério do nosso colega julgador, mas é, realmente, eu tenho 

certeza que as exposições feitas pelo senhor José Nunes, realmente ele está com boa fé. E a 

gente que conhece a realidade sabe que, inclusive, não ter mais coragem de continuar 

promovendo o evento em razão das dificuldades que ele está expondo aqui para nós. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: E é 

uma pena, conselheira Lourdes Lima, dizendo ele que era o único evento do município, que ia 

aquecer a economia, o comércio se movimentava, atraía os vendedores de tratores; gado e 

outros equipamentos do agronegócio da região. É uma pena. Senhor José Nunes, o senhor era 

o presidente na época, continua sendo do sindicato. O senhor confirma que realizou a feira 

tudo direitinho. O dinheiro nem foi suficiente, pelo que o senhor está contando. Porque ali ou 

vai para São Miguel ou Mãe Do Rio, para agencia bancária? Manifestação do Senhor José 

Nunes Marques: A minha agencia bancária é em Ipixuna do Pará. Por causa do banco exigido 

que é o Banco do Estado do Pará. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Não tem em Mãe do Rio e nem em São Miguel? Entendo. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Agora já tem, mas não tinha. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luis da Cunha Teixeira: Na época não tinha. Entendi agora. Tudo bem, da minha parte estou 

satisfeito, queria só essas informações estou acreditando na sua boa-fé. Vamos à votação. E 

também eu quero registrar aqui o posicionamento do Conselheiro Nelson Chaves, ele está 

coberto de razão. Eu creio que o órgão repassador deve ter falado que ele tinha que prestar 

contas, mas não orienta corretamente. Da nossa parte aqui conselheiro Nelson, a conselheira 

Milene tem participado de vários eventos com o terceiro setor e inclusive ela conversou comigo 

semana passada sobre o posicionamento do promotor da área, que fez um comentário 

impróprio e eu até conversei com ela como ela deve se posicionar. Mas tudo indica que isso 

tudo não acontecerá mais, não fazendo referência ao comentário dele, mas o tipo de 
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celebração de convênio e prestação de conta. Há um rigor maior, exigências que não vão 

permitir a celebração de certos convênios. Por outro lado, a nossa lei orgânica de 2012, 

estabeleceu o seguinte, agora o convênio é prestado contas ao órgão repassador. Aquilo que 

discutimos na sessão anterior, suscitada pelo conselheiro Cipriano, nós temos uma resolução 

que acabou sendo aprovada por todos nós atendendo uma necessidade de vários 

jurisdicionados, o principal dele o secretário de planejamento do momento. Que me procurou, 

procurou o conselheiro André, conselheiro Odilon que participou de uma das reuniões, dizendo 

o seguinte, “na atual legislação, com 60 dias eu não tenho condições de analisar esses 

convênios”. Ele já tinha mais de 80 e o prazo dele era 60 dias. Em 60 dias não tem como. E eu 

quero fazer uma análise profunda, porque eu sou o responsável. Como é que eu vou dar um 

laudo dizendo que foi realizado o convênio se eu não fizer uma análise correta desse convênio? 

E foi aí que o Dr. Colares pediu tempo, o Tribunal deu tempo, a gente passou a discutir o 

assunto e o controle externo, entendendo isso, se convenceu que era necessário ter um tempo 

maior. Aí aprovamos uma resolução, dando 8 meses. Isto é, o órgão que repassa o dinheiro tem 

8 meses para analisar a prestação de contas e encaminhar ao terminal. Isso que foi 

prorrogado, valores superiores a 50 mil. Todo convênio com valor superior a 50 mil tem que 

vir para cá. Eles têm 8 meses para mandar isso para cá. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Pois é presidente, eu acho que isso nós 

estamos fazendo exatamente, um conjunto de medidas na mesma direção. Fortalece ainda, e 

Vossa Excelência bem percebeu isso, na medida em que a gente vai deixar de receber 

convênios abaixo do teto estipulado, mais uma razão para que o órgão repassador já no início 

do procedimento ele possa nos ajudar e ajudar o próprio Estado no sentido de assessorar todas 

essas instituições que vão em busca do Estado no sentido do apoio financeiro. No momento da 

assinatura do convênio, vou chamar assim, entre aspas, um protocolo de obrigações. “Olha, 

você vai receber, o prazo é esse”. Enfim, como orientação que já parta da origem do recurso. 

Penso que é uma soma de sugestões no mesmo sentido; objetivo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: E por conta disso, 

conselheiro Nelson Chaves, eles não sabiam como proceder a tomada de conta especial. Nós 

fizemos uma instrução normativa aprovada pelo pleno, com o apoio de todos os senhores. Já 

está em vigor a resolução que tem uma instrução normativa sobre tomada de conta especial. E 
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está na mão dos senhores e das senhoras, aquela cartilha de tomada de conta especial para a 

gente também aprovar. É mais um instrumento de perguntas e respostas para poder esclarecer 

quem repassa recursos. Mas eu percebi, conselheiro Nelson Chaves, que o nosso trabalho teve 

um efeito positivo, a Asipag, antes de ser extinta, já tinha melhorado bastante a sua forma de 

analisar; acompanhar a execução dos convênios. A Sepof uma mudança muito grande, que 

agora é SEPLAN, novamente, muito grande de procedimentos. O secretário está tendo mais 

cuidado, montou uma equipe, deu uma atenção maior para o caso. A gente está orientando a 

secretaria de Esporte e Lazer, que também tem uma quantidade significativa de convênio e a 

secretaria de Educação. A Assembleia Legislativa não faz mais esse tipo de convênio, isso que 

é uma coisa boa. Não é missão da Assembleia Legislativa. Eu creio que com a ajuda do 

Tribunal as coisas estão evoluindo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Senhores conselheiros, não conheço tão bem quanto conhece a Lourdes Lima 

aquela região. Mas enquanto deputado, conselheiro Luis, e pelas votações que eu tenho 

naquela região, dá para verificar o quanto eu sempre estive em Santa Maria, São Miguel, Mãe 

do Rio, Aurora e Ipixuna, Capitão Poço e Irituia. Então eu venho acompanhando, sei das 

figuras que participam mais ou menos, tanto da área da economia dos municípios como 

também da área política. Eu identifico com muita clareza o José Nunes Marques, porque já 

estive nessa área que eu vejo as fotografias aqui. Já estive em feiras agropecuárias em Mãe do 

Rio, em Aurora, provavelmente promovidas por ele. E em Ipixuna, na fazenda do Marcos 

Marcelino, onde tem uma estrutura muito boa. Testemunhei; briguei; lamentei; me aborreci 

com governadores e governos que não cumprem o prazo de liberação dos recursos. Não foi o 

primeiro testemunho dessa natureza que eu recebi. Ou antes de ser conselheiro, ou depois. Que 

os recursos para uma feira chegam depois de uma feira realizada. Mas como são empresários, 

eles têm um crédito. Diferente de uma associação. Eles têm um crédito na praça, eles 

empenham em cima daqueles créditos. Na confiança; fé; convicção, de que o governo cumpra o 

que está naquele convênio e os outros políticos e que pugnaram por aquele convênio 

defenderiam a liberação. Terminada a fase da discussão, Sua Excelência proferiu 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. Registrou-se a saída momentânea do Plenário 
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dos conselheiros André Teixeira Dias e Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se, foi anunciado 

o Processo nº 2013/53348-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação dos Produtores Rurais de Campo 

Verde, responsável Raimundo Célio Gonçalves Teodoro, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela 

irregularidade das contas com devolução do valor conveniado e aplicação da multa regimental 

ao responsável e ainda observar o disposto no art. 134, §1º, do RITCE. A presidência tornou 

público que o responsável devidamente notificado não esteve presente e nem se fez representar. 

Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

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

Raimundo Célio Gonçalves Teodoro em débito com o erário estadual na importância de 

R$47.280,00 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta reais), aplicando-lhe a multa no valor de 

R$4.728,00 (quatro mil, setecentos e vinte e oito reais), pelo débito apontado e R$847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais), pela irregularidade constatada. 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. Retornaram ao plenário, neste 

momento, os conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Odilon Inácio Teixeira. 

Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2014/50748-1, que cuida da tomada de contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Chaves, sendo responsáveis Ubiratan de Almeida 

Barbosa e Benjamim Ribeiro de Almeida Neto, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das 

contas com devolução dos valores glosados e multas regimentais aos responsáveis com 

encaminhamento dos autos ao MPE para medidas ulteriores. A presidência tornou público que 

os responsáveis, devidamente notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram 

representar. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

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

de Almeida Barbosa é declarando em débito com o erário estadual na importância de 

R$12.810,00 (doze mil, oitocentos e dez reais), aplicando-lhe as multas nos valores de 
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R$1.281,00 (um mil e duzentos e oitenta e um reais) pelo débito apontado, R$847,00, 

(oitocentos e quarenta e sete reais), pela sonegação de documentos e de R$847,00 (oitocentos e 

quarenta e sete reais), pela instauração da tomada de contas e o senhor Benjamim Ribeiro de 

Almeida, é imposta a devolução de R$6.510,00 (seis mil e quinhentos e dez reais), aplicando-

se-lhe as multas nos valores de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pelo débito 

apontado; R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela sonegação de documentos e 

R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela instauração da tomada de contas e 

determinar o encaminhamento de cópia autêntica dos autos ao Ministério Público Estadual, para 

a apuração da hipótese de crime de improbidade administrativa. 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. Imediatamente, foi anunciado o 

Processo nº 2007/53302-9, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Ourém, responsável Raimundo Zoé de Jesus Saavedra, Procurador Guilherme da Costa 

Sperry, Relator Conselheiro André Teixeira Dias, continuação do julgamento iniciado na sessão 

de 14/04/2016. Cumprindo dispositivo regimental a matéria entrou na fase da votação, tendo 

sua Excelência proferiu 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. Sem detença, foi 

anunciado o Processo nº 2014/51588-7, que trata da continuidade do julgamento do ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, cuja Relatora 

foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, a matéria entrou na fase da discussão. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Senhor Presidente, representante do Ministério Público, Doutor. Patrick, conselheiro Nelson 

Chaves, conselheira Lourdes Lima, conselheiro André, conselheiro Odilon, conselheira Rosa 

Egídia, conselheira Milene, bom dia a todos. Eu trago aqui algumas informações, bem 

resumido, mas apenas para que todos tenham conhecimento dessa situação. Porque, o que está 

acontecendo nas sessões, que eu tenho observado, principalmente com relação a SEDUC. É 

que o Tribunal vem fazendo recomendações há muitos anos à Secretaria de Educação e a todos 

os outros órgãos. A secretaria de Educação, como Vossa Excelência diz, e nós sabemos aqui e 

eu já falei, o próprio doutor Fagner Henrique Feitosa acabou de falar, o percentual destinado 
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pela Constituição a esta secretaria; o volume de recursos; a estrutura. Em 2014, senhor 

presidente e iminentes conselheiros, e é citado aqui em vários votos essa situação, foi assinado 

um TAC com o Ministério Público do Estado em julho de 2014. Em agosto, também de 2014, já 

começou o Tribunal a fazer algumas recomendações ao Estado e a secretaria de Educação. Eu 

tenho até aqui em anexo uma manifestação, o TAC diz o seguinte, senhor presidente, na 

primeira cláusula: o Estado do Pará se compromete a realizar concurso público e nomear os 

candidatos aprovados de acordo com a necessidade e número de vagas ofertadas no edital, 

inclusive com reserva de cadastro até o dia 3 de junho de 2016, em número necessário para 

substituir os temporários existentes na SEDUC. Ai o prazo que se dá em junho de 2016, 

nomeação dos candidatos aprovados. E o concurso público, que era para ser nomeado até 

junho de 2016. E sucessivas contratações, adiamentos, renovações, recomendações do 

Tribunal de Contas, do Ministério Público do Estado, do Ministério Público de Contas. 

Sucessivas, senhor presidente, o senhor pode fazer o levantamento. São inúmeras. Eu tenho 

aqui alguns exemplos, eu trouxe aqui. O conselheiro Nelson Chaves, em um voto 

especificamente em agosto de 2014, já indicava que se fosse cumprida a orientação sugestão 

do Ministério Público de Contas, que fosse feita a realização do concurso. E tem outros votos 

aqui dizendo isso. 2014 que eu estou me referindo. Portanto vamos chegar a 2 anos em junho. 

2015, 2016, 2 anos. A SEDUC realizou 3 mil e 16 contratações temporárias para substituir 

outras temporárias nesse período. 3 mil contratações nesse período. Que vão obviamente aí os 

contratos ultrapassar o mês de junho de 2016. Prazo que foi determinado para realização do 

concurso e nomeação dos concursados até o mês de junho. No dia 2, agora, de maio a SEDUC 

divulgou o resultado de um processo seletivo simplificado para aprovação de mais 3 mil 264 

candidatos. O objetivo disso é substituir os temporários. Que queria perguntar ao conselheiro 

Odilon, qualquer conselheiro, que me desse uma luz, onde é que diz que contrato temporário 

conta com seleção, e qualquer seleção o contrato temporário está cumprindo a Constituição 

Federal. A Constituição Federal é clara, ela diz que o ingresso no serviço público, todo mundo 

sabe disso, como é feito. Então vou fazer uma seleção de temporários, e o concurso público que 

está na Constituição? Está acima de qualquer TAC, de qualquer coisa. Mas a gente manda 

cumprir a Constituição; fala; pede que a SEDUC faça o seu papel. Todos os órgãos do Estado, 

mas a SEDUC mostra que pelos números, o número de pessoas que foram contratadas 
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temporariamente. Mas tem um caso emergencial, como exemplo, uma situação que não podia 

deixar para amanhã. Tudo bem, aí está previsto. Há amparo; proteção; justificativa. Mas esta 

excepcionalidade que eu já estou vendo virar uma regra, ela efetivamente virou regra. 

Efetivamente. Porque, vejam bem, se eu for puxar anos, exercícios anteriores, nós vamos 

encontrar com certeza absoluta sugestão dos Ministérios Públicos de Contas do Estado, dos 

conselheiros, para que fosse realizado e resolvesse esta questão. E vejam bem que já passou 

para o outro governo. Governo para governo e vai passando isso. Então, não quero, tecer 

muitos comentários até porque acredito, eu trago pequenos, resumidas informações, mas com 

certeza podemos fazer mais abrangente. Qualquer conselheiro, a secretaria de Controle 

Externo pode fazer isso. E fazer um levantamento desses acordos; sugestões; recomendação. 

Em caso excepcional nós vamos fazer esse registro. Enfim, todos que já foram votados aqui, 

todos, a secretaria pode fazer um levantamento. Então eu quero mostrar para os meus colegas 

conselheiros, com toda humildade e respeito, que o Tribunal de Contas tem a sua competência 

constitucional e a sua função. Como tem o Ministério Público de Contar; Ministério Público do 

Estado e outros órgãos de controle. Acontece que dá a impressão, senhor presidente, e quero 

muito cuidado em falar isso, que vamos fazendo isso aí; excepcionalmente, aqui o Tribunal dá 

um voto em caráter excepcional, vou acatar isso aqui. E vai acatando isso aqui em caráter 

excepcional e vai ficando. Então o próprio Ministério Público do Estado, eu lembro dessa 

situação na época que o Dr. Caio Trindade, acho que era o coordenador lá; procurador, 

estava preocupadíssimo no sentido de tentar resolver isto. Acontece que a coisa se prolongou e 

vai se prolongar se o Tribunal de Contas do Estado, que é um dos órgãos responsáveis por 

isso, o próprio cidadão também é quando faz o controle social, mas o que eu quero dizer 

claramente é que essa situação vem se prolongando e vai ficando em caráter excepcional, nós 

vamos fazer isso em caráter excepcional, nós vamos fazer isto. E vai fazendo em caráter 

excepcional. Já está se passando aqui, pelo menos, dois anos, que na minha avaliação dava 

para se fazer o concurso público; estudos; levantamentos; previsões, enfim, cadastros e vai 

chamando e vai colocando e resolvendo a situação. Queria fazer essa ponderação na discussão 

senhor presidente, para ouvir o voto da doutora Milene. Eu tenho aqui uma cópia do Termo de 

Ajuste de Conduta assinado pela Secretaria de Educação com o Ministério Público do Estado. 

Tenho votos de acordes de alguns conselheiros, decisões do Tribunal de Contas e alguns outros 
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documentos rapidamente que eu peguei, porque eu já estou apresentando alguns votos que 

podem gerar aqui alguma discussão, polemica. “Poxa conselheiro Cipriano”, mas não é isso. 

É porque existe razão para isso; motivos. É apenas essas ponderações que eu quero fazer. Eu 

devolvo a palavra a Vossa Excelência, e vou aguardar a manifestação da doutora Milene para 

eu me posicionar futuramente.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Subprocurador Patrick 

Mesquita Bezerra: Senhor presidente. Gostaria de louvar a fala do conselheiro Cipriano. 

Causa-me espanto, ao mesmo tempo que é interessante que a SEDUC esteja fazendo um 

processo seletivo para contratação temporária, que esse processo seletivo saia e o concurso 

para efetivo não. A excepcionalidade da contratação virou a regra no Estado. Uma 

recalcitrância permanente de substituir os servidores temporários até em carreiras de Estado, 

como a de Procurador Autárquico, Procurador do Estado, que são funções essenciais da 

justiça. Equiparáveis aos membros do Ministério Público. Imaginemos o membro do Ministério 

Público temporário, aqui no Estado do Pará nós temos Procuradores de Estado; consultores 

jurídicos; procuradores de autarquia temporário. Eu tenho uma experiência pessoal sobre isso, 

conselheiro Cipriano, minha mãe é professora no Estado de Ceará. Minha mãe e minha irmã; 

família toda. O Estado de Ceará também tinha um costume de fazer contratações temporárias 

para o preenchimento de cargos de professores. E é uma carreira que tem que ter sempre um 

cadastro de reserva de professor temporário. Porque é uma carreira muito quantitativa, 

sempre tem alguém doente, licença maternidade; fazer um curso. E é preciso obviamente suprir 

essa ausência temporária por servidor temporário. O que não pode é o servidor temporário 

virar o primeiro soldado de preenchimento no serviço público. Ele tem que ser o 

preenchimento excepcional ou complementar, e não o primeiro. E no momento que o Estado do 

Ceará resolveu essa questão, fazendo vários concursos e contratando vários professores da 

rede pública estadual, houve uma melhora sensível nos índices de rendimento escolar no 

Estado do Ceará. Tanto com implementação de escolas e especialmente com a valorização do 

professor. Não podemos falar aqui, a gente às vezes, toca muito no percentual de gastos da 

educação, mas qual tem sido a qualidade desse gasto? Será que você aplicar em um corpo 

temporário que não tem motivação para estar sempre se qualificando é o caminho? Além de 

ser flagrantemente inconstitucional, como o conselheiro Cipriano acabou de assentar. Então 

louvo suas palavras, acho que o Tribunal tem uma responsabilidade histórica sobre isso, para 
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não dizer intensa. Porque é o Tribunal de Contas quem está, constitucionalmente, com a 

missão de verificar a admissão no serviço público. Nesses 2 anos e meio que eu estou no 

Ministério Público de Contas, eu peguei um processo de registro de servidor concursado. E 

centenas, absolutamente centenas, de processos de registro de servidor temporário. O que é 

sintomático da inversão dos valores na contratação do serviço público no Estado do Pará. 

Presidente, é isso que eu gostaria de falar.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Excepcional é uma coisa que não é normal. É uma coisa que 

tem até um caráter temporário de validade por ser excepcional. Por ser uma contingência. 

Venho conversando isso com os senhores conselheiros, o presidente Luis Cunha, dizendo que 

nós viveríamos momentos excepcionais na vida do país. Desde o ano passado e que essa 

situação de excepcionalidade se agravaria este ano e que dentro da minha pequena capacidade 

de projetar cenários do futuro da economia brasileira, ele se prolongaria por mais do que o 

ano de 2016, talvez alcançando o ano de 2017.  Porque nós vínhamos com uma redução de 

movimentação econômica no país. Do tal do PIB e é o percentual do PIB, das riquezas das 

pessoas; famílias; empresas; funcionários públicos, seja do TCE, Tribunal de Justiça do 

Ministério Público ou das secretarias do Poder Executivo, tiramos os salários, os custeios dos 

nossos trabalhos e as instalações em que estamos. E, com a redução desse PIB, onde parte da 

redução de PIB, diversos das nossas instituições, Ministério do Trabalho, Ministério Público, 

Tribunal de Justiça, cito primeiramente esses três. Eles foram colaboradores porque formaram 

avaliações sobre a aplicação da lei e impuseram ao setor produtivo um custo impossível de 

conseguir cumprir para chegar ao lucro. Lucro que nós temos que torcer para que o 

empreendedor alcance, porque é o que motiva ele a empreender, produzir bens e serviços que 

abastecem uma sociedade da qual o Estado é sócio. E é sócio majoritário, porque tira 30% de 

um monte de métodos. Conselheiro Cipriano, que tem uma condição, que a família é de 

empresários, ele sofre diariamente, e a família, com a quantidade enorme de tributos e 

observa, com certeza, com lamento; tristeza e uma parcela grande de indignação, a sensação 

de que ele carrega o país, mas o país não o ajuda a ter forças para carregar o país. E isto que 

eu acredito que sinta a família do conselheiro Cipriano, eu converso com diversos empresários 

se manifestam na mesma direção. Tudo bem. Além disso, foram feitas escolhas incorretas sobre 

prioridades para este país por parte dos últimos 12, 13 anos de governo. E quando se 
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estabelece erradamente as prioridades a gente vai alcançar resultados avessos aos 

pretendidos. Houve uma história que é atribuída ao ex-ministro Delfin Neto na década de 70, 

acho que o conselheiro Nelson relembra, que ele disse, “eu dividi um bolinho, vou dividir 

migalhas. Então deixa, por favor, eu fazer um bolo maior para eu poder fazer com que o país 

tenha mais como distribuir”. Esta era a realidade que ele via a época durante o governo 

militar. E ele junto com outros economistas de visão mais liberal, como o Dr. Roberto Campos, 

Mário Henrique Simonsen, porque ele disse: “Deixa a economia funcionar. Porque nós já 

temos a prioridade de receber o melhor do que eles trabalham”. Bom, ocorre que neste 

momento nós vivemos esse momento, Patrick, de excepcionalidade. Conselheiro Luis reúne 

com a gente e mostra para a gente as dificuldades nunca antes por ele experimentada, nem de 

conhecimento, do que é a redução mês a mês dos recursos repassados. Governador Jatene, 

com muita responsabilidade, chamou o Tribunal de Contas, o TCE e o TCM, junto com os 

ministérios públicos e disse, “olhe, a decisão interna de vocês, cabe aos senhores conselheiros 

com os seus presidentes. Mas a decisão que me cabe, vislumbrando esse quadro, eu tomei esses 

procedimentos”. Conselheira substituta Milene fez um depoimento que até o governador 

passou a usar de gancho, dizendo que a realidade financeira se impõe sobre a obrigatoriedade. 

Mandou pagar, mas não tem dinheiro. Então acho que juntando todos esses dados, o caso 

específico levantado pelo conselheiro Cipriano e pelo doutor Patrick se reveste de todas as 

razões legais, indiscutíveis; óbvias; necessárias; fundamentais para a qualificação; 

estabilização de uma rede de serviços públicos que possa dar respostas as necessidades de um 

país que se ufanearia se realmente fosse uma pátria educadora. É impossível fazer educação 

sem professores, mas nesse momento de grandes revisões que passa este governo interino de 

cento e poucos dias. Ele está engendrando outras alternativas de construção do serviço 

público. Porque as alternativas passadas, não apenas pelas prioridades mal estabelecidas, mas 

também por alguns conceitos tem se mostrado ineficiente para dar respostas que o setor 

público tem que dar ao setor produtivo, aos cidadãos garantindo emprego e renda. Parte 

destas questões estão em uma experiência que Vossa Excelência, conselheiro Luis Cunha, 

testemunhou primeiramente e que uns dias mais na frente ganhou os jornais um outro texto, 

que não tem nada a ver com Vossa Excelência, mas que também confirma o argumento. 

Desculpe me prolongar. O argumento de Vossa Excelência. Vossa Excelência chegava de 
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Marabá e dizia, “olha a OS de Marabá é espetacular. E o nível de satisfação que eu pude 

constatar junto às pessoas que estavam ali era de satisfação que eu esperava um dia ver na 

população que eu prometi servir, uma vez como deputado e hoje como conselheiro. E mais 

alguns dias depois vai ver uma nova publicação nacional onde alcançava os melhores 

hospitais públicos do país, serviço público. Os melhores hospitais públicos. Tinham duas do 

Pará. O que leva hoje, neste momento, a poupar-te da administração pública; refletir os 

exemplos tomados por essa metodologia de prestação de serviço público como uma forma de 

resgate. Não só do cumprimento da necessidade pública, mas também da melhoria; 

qualificação; aumento da produtividade do setor público. Porque hoje, quando Vossa 

Excelência vai na firma do seu pai e fala com qualquer dos funcionários, ele abre uma pasta e 

diz, “as minhas obrigações para com o meu serviço são essas”. Mas nós não temos isso aqui 

no tribunal. O funcionário não tem definido claramente. E isso não tem nos órgãos públicos em 

geral. O que faz com que a nossa capacidade de avaliação de produtividade fique totalmente 

prejudicada. E faz com que nós então estejamos tão atrasados que sejamos uma âncora, o 

Estado brasileiro. Uma âncora às enormes possibilidades que tem o Brasil de desenvolvimento. 

Então acho que, como citou o conselheiro Cipriano e o doutor Patrick, o império da lei é 

fundamental para o Estado democrático de Direito. Mas acho que esse caráter excepcional, 

que talvez no passado foi usado de forma excepcional demais, neste momento de reflexão; 

dificuldade em contas públicas, ele merece realmente uma leitura entendendo que não é 

excepcional para a SEDUC o problema, ele é excepcional para o Estado brasileiro; 

organização Brasil; organização Pará. Também me chamou a atenção o material que Vossa 

Excelência me mandou, acho que a gente vai julgar na próxima segunda-feira sobre as contas 

de governo, a qualidade do material produzido pelo TCE. E, na verdade, a boa variação que 

faz por parte dos critérios; escolhas; formas, por este governador escolhidas. E que isso é que 

nos garante o conforto de saber que dia 25, 26, 27, cai na nossa conta, e na conta dos nossos 

colegas que fazem conosco o TCE e o Ministério Público, os nossos salários. Quando eu vejo 

com enorme tristeza quantos Estados já começam a atrasar sua responsabilidade com seus 

funcionários. Então eu acredito, conselheiro Cipriano, firmemente nas suas palavras do ponto 

de vista de que isto é o objetivo da gente, fazer cumprir a lei. Mas também quero deixar 

registrado que a excepcionalidade trazida nesse momento está em consonância, não com os 
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problemas da SEDUC, mas com os problemas nacionais. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheiro, eu entendo Vossa 

Excelência e concordo, é verdade, com relação às empresas que puxam, levantam esse país em 

todo o Brasil. E como Vossa Excelência usou o peso de uma âncora, é como se tivessem hoje, 

com as empresas, uma âncora puxando para trás. E mesmo assim os empresários tentando 

carregar, não só sua responsabilidade; trabalho, mas a âncora que está pesando sobre seus 

ombros. Mas eu fui relator das contas do governador do ano anterior; exercício anterior ao 

que o presidente é. e fui muito elogiado o trabalho pelos técnicos; Ministério Público, da 

gestão. Eu digo como se fosse um balanço geral do Estado. Efetivamente o governador, para o 

Brasil, foi um exemplo. Pouquíssimos estados conseguiram chegar a esse equilíbrio que hoje 

busca desesperadamente o governo federal. E o governador Simão Jatene consegue fazer isso 

e, com certeza absoluta, eu não sei qual vai ser o voto do conselheiro Luis Cunha, mas pelo 

que reúne conosco mostra a realidade. E ele tem pautado, desde o tempo em que a gente era 

parlamentar, nessa direção de buscar este equilíbrio; fazer o dever de casa; prever as 

situações que venham pela frente difíceis e já começar a preparar a história de cavar o poço 

antes de sentir sede. Preparando o estado para enfrentar os desafios ele sempre costumou; 

costuma e é assim com o técnico que hoje é governador, Simão Jatene. Ele tem esta sabedoria; 

cuidado, do equilíbrio das contas. De fazer previsões, tentar prever o que pode vir de ruim. 

Porque isso faz parte também de uma boa administração. Você não só prevê os resultados e 

lucros, mas também tentar prever algum possível percalço, dificuldade que possa ter. e o 

governador tem feito isso muito bem, acredito até que não será muito diferente, no que pese 

todas as dificuldades que teve o Estado do Pará e o Brasil, do ano anterior. Talvez com as 

dificuldades apresentadas dos recursos que não foram repassados, mas no balanço geral do 

Estado acredito que não há o que se reparar. Ao contrário, com certeza, mais uma vez, ele vai 

mostrar para o Estado e para o Brasil que ele é um grande administrador; governador. No que 

comete a ele, a secretaria de educação é conta de gestão. É diferente. Quantas vezes Vossa 

Excelência, eu e outros, conversaram com o governador sobre determinada situações e ele 

radicalmente contra o que o secretário A, B ou C estavam fazendo. Imaginando que lá estava 

em uma situação e na verdade estava em outra. Então isso que eu quero deixar claro, eu 

entendo a preocupação de Vossa Excelência. O que eu quero mostrar é que essa 
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excepcionalidade virou uma regra. E não foi agora, já tem anos que está se passando isto. 

Tenta se passar muitas vezes, “olha, agora é por causa disto. Agora é porque houve a greve. 

Agora é porque houve isso”. Sempre vai ter uma justificativa. O que me preocupa, conselheiro, 

é que a gente não vê o indicativo de que está se cuidando deste processo. Eu entendo as 

dificuldades, eu sei como a questão se apresenta hoje, mas também sei como foi que se 

apresentou em 2013, 2012, 2014, 2015 e agora em 2016. E o que aconteceu em 2016, “ah, nós 

estamos nesse momento especial”. E em 2015? E em 2014? E que o Tribunal já vinha dizendo? 

Ou seja, essas situações que me preocupam, então, eu entendo. Vossa Excelência fez na sua 

fala uma demonstração bem clara e mostrando a realidade e as dificuldades que tem, não só o 

empregado, o empresário; governo e toda a situação. E avalio, sinceramente, o governador do 

Estado como, na parte que lhe cabe efetivamente, que a prestação de contas dele será o 

relator, conselheiro, presidente, na segunda-feira avaliado. As secretarias são depois, as 

gestões. Então, algumas coisas, por exemplo, na minha pasta me cabe a secretaria de 

Educação e as coisas vinculadas a ela, eu já recebo algumas coisas hoje, mas o mais pesado 

talvez seja no segundo semestre e no ano que vem. É que eu vou ter que lidar com essa situação 

de forma, mas pelo que eu já recebi e venho recebendo hoje, já percebo uma situação 

preocupante, crítica. E se apresentam informações, dados, e tudo mais que se apresenta, 

denúncias e questões que a gente tem que tentar, como é papel nosso também, todos os 

conselheiros gostam disso, orientar, sugerir, dizer, “olha, não é por aí”, nesse sentido que eu 

me preocupo. E quando se apresenta um voto de um conselheiro, aqui, ali a gente pode 

discordar os conselheiros todos, mas a intenção é basicamente nessa preocupação, nesse 

sentido. Se a gente não faz o nosso papel, outros vão fazer. E o TAC que o Ministério Público 

coloca aqui é competência do Tribunal também. E aí vem outro e faz, aí a gente fica em uma 

situação até preocupante no sentido de dizer, será que aquele Tribunal é um faz de conta; está 

só ali. Enfim, é isso o que eu quero dizer. E nós não fazemos isso que não conheço nenhuma 

situação do tribunal. Mas como já vem se prolongando essa história porque não fui eu o 

primeiro. O conselheiro Nelson já fez o voto em 2014. Eu tenho aqui alguns votos, 

apresentando, determinando. O Ministério Público de Contas já vem, quer dizer, eu não estou 

inventando nada. Eu apenas, só fiz somar os números aqui para trazer, “olha está acontecendo 

isso, conselheiros. Vamos acender a luz de alerta porque senão a gente vai ficar nessa situação 
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com esse objetivo”. Então eu agradeço a parte de Vossa Excelência e cumprimento a Vossa 

Excelência pela brilhante fala que faz nesse sentido, separando totalmente o balanço geral do 

Estado, a preocupação do governador no sentido de equilíbrio das contas, que está fazendo e o 

fez. Pelo menos em exercícios anteriores e agora o conselheiro Luis Cunha tem dito isso a 

todos, conversando e até na própria reunião com o governador. Não há como se misturar as 

contas de gestão, de gestão da SEDUC, de outras secretarias com o balanço, que eu chamo de 

balanço geral do Estado, que o governador faz muito bem. Repassa os recursos acima do limite 

constitucional estabelecido para a SEDUC. Sempre, pelo menos que eu acompanhei, foi acima. 

Nunca foi, rigorosamente no limite ou abaixo dele, sempre foi acima. Enfim, o doutor Patrick 

falou, existe o recurso, gastam-se bilhões, mas está sendo aplicado de forma adequada 

correta? Como é que é feita essa avaliação? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Salvo engano, ele falou 40 ou 45% dos funcionários do 

Estado estão na SEDUC, olha a importância que ela tem para o governo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Exatamente. Mas do 

que nunca tem que ter esse cuidado. Qual é o nosso objetivo? Exatamente fazer com que o 

Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, vários órgãos, Tribunal de Justiça do Estado 

recebam cobranças, não temos mais essa questão de temporários. E o tribunal não tem mais 

temporários. E vários órgãos também não têm mais. Acabou. Enfrentaram esse problema com 

muita dificuldade, porque não foi fácil. Fomos obrigados a fazer concurso público, necessitou 

o conselheiro Luis Cunha ter a preocupação de agora de realizar outro concurso público por 

causa dessas questões. Quer dizer, só alguns órgãos têm que cumprir isto e outros não? A 

excepcionalidade é só desse órgão, não existe em outros? Enfim, essas questões que eu queria 

levantar com Vossa Excelência, para todos os conselheiros, com muita humildade, respeito, em 

virtude das decisões que a gente tem tomado e jogando para a frente o problema novamente, só 

quero alertar, que no mínimo mais de dois anos que vem se fazendo esses alertas. Enfim, já 

vem acontecendo isso. Mas eu agradeço a parte de Vossa Excelência e cumprimento Vossa 

Excelência, conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Para concluir essa questão de quanto às decisões que se tomam. Elas são uma influência 

grande. Vi, acompanhei a secretária de administração propor uma série de concursos ao longo 

do ano passado fazendo cumprir as exigências reiteradas deste Tribunal. E eu vi, recentemente, 
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do meio do Ministério do Trabalho, dizendo que eles correm o risco, a partir de agosto não 

poderem mais acompanhar o mesmo ritmo de julgamentos por uma absoluta desidratação 

financeira. E como era uma conversa informal, feita junto com outras pessoas, alguns 

empresários, eu disse: “bom, vocês estão conseguindo o que vocês queriam”. Por uma visão, 

na mina ótica, inadequada sobre o papel do Ministério do Trabalho. Que antes de ser um 

protetor do trabalhador, deveria ser um protetor do emprego. Da geração de renda. E não um 

protetor do trabalhador que por muitas conspira contra a existência da própria saúde 

financeira da empresa. Então, amigos, vocês, assim como todos nós, estamos sendo 

penalizados por uma quantidade de decisões que levaram a planilha de custos e reais que 

baixaram a competitividade do país e reduziram a possibilidade do estado de arrecadar e dar 

soluções as questões de ordem de infraestrutura; saúde pública. Não precisa dizer que os 

empresários concordaram. Mas o mais surpreendente, para mim, foi o sujeito do ministério do 

Trabalho dizer ao comércio a entender esses argumentos que várias outras pessoas já há muito 

tempo vêm me reclamando. E é com o exemplo desta conversa que eu queria devolver a 

palavra a Vossa Excelência.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Senhor presidente, eu ouvia dizer quando menino que entre a imaginação do 

poeta e o jardim da casa há a realidade do muro. E quero me louvar em depoimento de Vossa 

Excelência, presidente, a respeito da credibilidade. Vossa Excelência tem dito, repetidas vezes, 

com correção, propriedade, de um lado louvando, inclusive quando tivemos aqui, porque esse 

assunto é um assunto que nós levaríamos muito tempo para discutir. Vou tentar ser breve e 

sucinto o possível. E dizia que quando vieram aqui os chefes militares, que eles, o caso do 

General Ferreira, ficaram até aborrecidos porque as forças militares têm na população a 

credibilidade de 80%. “Mas eu faço tudo certo, queria ter mais”. É verdade isso. E Vossa 

Excelência também, e isso é de domínio, não estou colocando nas palavras de Vossa 

Excelência para jogá-lo de encontro ao muro que eu falei do poeta. Fora disso. Mas dizendo o 

seguinte, que nós outros todos, os poderes o legislativo, que tem como patrono lá no senado a 

figura, o busto do Ruy Barbosa. E nós temos aqui como patrono Serzedello Corrêa. O Poder 

Legislativo, e não há nenhuma crítica pessoal, porque muitos de nós viemos de lá, ele só tem 

6% de credibilidade pública. Então no momento de crise como essa, não gosto de fotografar as 

pessoas. Estamos discutindo um evento da maior seriedade. Vossa Excelência era deputado 
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comigo, conselheiro Cipriano, essa prática brasileira do desrespeito à lei vem há muito tempo. 

E não há como separar que não haja conivência de todos. No momento que o Estado fazia, e aí 

tratamos de um deputado que era o campeão, sem nenhum demérito a posição dele, da 

fomentação dos contratos temporários inclusive na educação. Havia um patrulhamento para 

aqueles que tinham e que não lhe faltaram coragem, como não faltou a Vossa Excelência; a 

mim, naquela oportunidade, sendo eu um professor. Dizendo que o que queríamos era a 

carreira do magistério. Para que não víssemos de 6 em 6 meses os professores, e posso dizer, 

os pobres professores, porque sempre foram pobres nesse país, estarem lá a pretender o favor 

de um deputado, para que mantivessem o emprego. Eu dizia aqui já nesta Casa, que não era a 

força só de um deputado que ia fazer aquilo. Era uma política de governo. Que 

lamentavelmente permaneceu nesse país ao longo do tempo. Eu digo e louvo ao governador 

pelo trabalho que faz de nós termos as contas asseguradas desse estado. Mas ao secretário que 

não cumpre o que o governador determina tem a caneta da demissão. Como é que uma gestão 

vai em uma direção que contraria os propósitos de um governante, seja qual for, em que ano 

for. O governador determina isso. Agora há conivência do Tribunal sim, também. Porque nós 

fomos coniventes ao longo do tempo, e sem fotografar conselheiro aqui, porque eu também 

estou no meio disso. Mas havia prática lá, quando se dizia, “precisamos perseguir a 

legalidade”, para que houvesse alguém para nos vaiar quando deixamos a tribuna e graças a 

Deus, isso nunca aconteceu. Pelo menos comigo, porque olhava no olho dos colegas. Estou 

querendo fortalecimento, como disse o ilustre procurador, o que está dizendo o conselheiro 

Cipriano aqui tem a razão de ser. Nós precisamos ter um marco que esta decisão vai ocorrer. 

Eu dizia aqui aos chefes militares, e batendo no peito, nós estamos no governo que eu chamo 

da temeridade. Porque é o governo da interinidade. Eu queria que o Brasil estivesse um 

governo definitivo, sem discutir quem é presidente. Isso para mim não interessa. É que nós 

tivéssemos, nesse sentido, quando disse aqui o Almirante, o patrono da Marinha é o 

Tamandaré. Vossa Excelência tem condição de ter essa credibilidade toda? O Eduardo 

Campos na Aeronáutica, o Duque de Caxias no Exército. Mas nós temos ícones tão dignos 

quanto os que são os ícones das forças armadas. Que são o Serzedello e o Ruy Barbosa. E por 

que nós não chegamos nessa credibilidade? Onde está o erro? Nos nossos ícones? Então isso 

não é uma acusação a nenhum de nós, mas é uma determinação que precisa mudar a cultura 
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deste país. Porque atrás da questão, por exemplo, do contrato temporário, muitas vezes vai 

interesse escuso daquele que quer manter o seu curral eleitoral e precisa contratar não sei 

quantos nesta e naquela secretaria. Então o que eu estou louvando aqui é que haja um 

endereçamento do raciocínio para o cumprimento da lei. Porque a lei não pode isentar alguns 

e penalizar os outros, que são iguais como dizia o Ruy Barbosa. Então eu acho sim que é 

importante que a gente tenha um marco neste Estado, independente do governo que seja, do 

partido a qual pertença. Para que a gente possa, com isenção sobretudo, já disse isso aqui que 

se o Tribunal de Contas perder a condição da isenção não tem razão de existir. Se nós não 

tivermos independência para mantermos nossas posições, nós não temos, nem esse tribunal 

nem nenhum deles, condição de existir juntamente com a parceria e com acompanhamento do 

Ministério Público de Contas, que desenvolve um trabalho admirável em todo o país. Então nós 

temos, nessa comparação que fiz, porque se nós somos seres humanos, uns vestem fardas e nós 

aqui nos cobrimos com as becas, eles têm essa credibilidade elevada e nós não temos. Será que 

o nosso ícone não é digno, o Ruy Barbosa, Serzedello Corrêa? Nós precisamos mudar é a 

cultura que nos envolve. Esse é o grande problema. A cultura que nos envolve para termos um 

diálogo, como temos tido felizmente no plenário que estamos constituindo, com altivez nos 

olhos dos governantes, do governador, dizendo as nossas verdades sem subserviência e sem 

reivindicações que não possam ser feitas em cima da mesa. Esse que é o papel do tribunal, 

para que nós sejamos isentados desses raciocínios. Porque se houve a prática, conselheiro 

Cipriano, nós todos aqui temos também que bater um pouco a mão no peito para dizer, “eu 

também tenho culpa nisso”. E festejo neste momento em que possa ser, em manifestação 

inclusive do nosso digno procurador, que nós possamos estar festejando uma data de reversão 

dessa política. Que nenhum de nós pode dizer em sã consciência que desconhece. Porque isso 

muito vem daquela prática política da conservação, entre aspas, dos currais eleitorais. Então, 

tudo aquilo que este plenário proponha no sentido da observação de ordem legal, eu estarei 

absolutamente convicto no acompanhamento do meu voto. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Senhor presidente, eu queria observar, 

fazer a seguinte consideração. Até citei o conselheiro Nelson com um dos votos aqui, pedindo 

que fosse feita a realização do concurso público. Na verdade, ele acompanha o Ministério 

Público que pedia. Assim, é verdade que existem muitas situações que o descumprimento da lei, 
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aqui e ali, não era tão questionado ou muito questionado como o conselheiro Nelson coloca. 

Eu lembro do governador Gabriel assumiu o cargo com as contas do governo bloqueadas no 

banco. Teve que exonerar 20 e poucos mil funcionários naquela época. E outras situações que 

eu vi. Daí surgiram as necessidades especiais de cada secretaria, SEDUC e tudo mais e surgiu 

aquela questão da lei que foi prorrogando essa situação por conta dessa situação. O Estado 

não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento. Quanto mais para colocar um prego em 

uma obra. Dr. Almir recebeu, naquela altura do campeonato que eu tomei posse como 

deputado, acho que o conselheiro André, Luis. Estava com as ordens judiciais, com as contas 

bloqueadas todas do Estado. Não tinha condições. Então teve que tomar medidas duras. 

Difíceis. E mandou exonerar mais de 20 mil. Se não estou enganado, 23, 24 ou até 25 mil 

temporários foram exonerados. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luis da Cunha Teixeira: Conselheiro Cipriano, ele pegou um empréstimo onde ele foi aval na 

pessoa física em um banco lá no Ceará. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Pois é.  Veja bem, eu tinha acabado de entrar na política. 

Tinha 2 anos de política. Fui vereador e deputado tinha acabado de assumir. Enfim, essa 

situação que eu deparei. Não só eu, a população do Estado e tudo mais. Então situações que 

foram colocadas. Descumprimento da lei, como diz o conselheiro Nelson, verdade. A 

Presidente da República, Dilma, está alegando na defesa dela que o descumprimento da lei 

dela foi o que os outros fizeram também. Ela defende dizendo assim: “ah, mas o governo 

anterior fez isso também”. Se sentindo no direito de que poderia fazer. Enfim, essas situações 

que eu quero colocar assim, posso até presidente, em momentos excepcionais em que o Estado 

demitiu mais de 20 mil funcionários. Não tinha dinheiro para pagar folha de pagamento. Uma 

situação extremamente crítica, caótica. Ter, como Vossa Excelência, ou outros teve, votado em 

lei autorizando a contratação de pessoas por estrita excepcionalidade. O Estado funcionava de 

uma forma. 90 e, se não me falha a memória, 8 ou 99% do que o Estado recebia era para 

pagar a folha de pagamento naquele momento. E o dinheiro todo comprometido, com contas 

bloqueadas. Situações se apresentaram para a Assembleia Legislativa por força da 

Constituição para que a gente autorizasse o Estado a fazer aqui e ali algumas contratações. 

Isso não foi de uma hora para a outra. Porque se criou toda essa situação, não foram 

realizados concursos públicos ao longo de quantos anos? E excepcionalmente foram se 
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prorrogando essas questões. Eventual, excepcional em caráter. Então, acredito que não por 

conta disto que aconteceu, atualmente agora a presidente Dilma alega na sua defesa, seu 

advogado lá, “ah, mas os governos anteriores”, isso não justifica. Não quer dizer 

absolutamente que por conta disto eu sou obrigado a concordar com isso. Aceitar. Então, 

conselheiro Nelson deu uma boa sugestão, vamos criar uma situação. Mas vamos criar uma 

situação, concordando com ele, que a gente possa. Porque nós temos informações, ele tem 

também, todos temos, que essa possibilidade já foi tentada algumas vezes. O próprio TAC já 

tentou colocar o marco, deu o prazo para que fosse resolvida essa questão. Então é uma 

questão difícil efetivamente. Não é fácil. Nós nos deparamos com algumas situações que temos 

que avaliar concretamente e caminhar com ela. Mas eu entendo perfeitamente, acho que é 

função e papel do Tribunal exercer isso de maneira totalmente imparcial. Eu fico a cavalheiro 

aqui, na altura do campeonato que houve a minha indicação inicialmente estava inscrito cerca 

de 8 candidatos ao Tribunal de Contas. Finalizou com 2 candidatos. O governador era contra 

a minha indicação, apoiava outro candidato. A assembleia me indicou por voto da assembleia. 

Contra a indicação do governador e do senador Mario Couto, que na época era presidente da 

assembleia, eleito senador da república. Então eu não tenho absolutamente comprometimento, 

livre e tranquilo para exercer meu mandato pleno. Não tenho, como que eu posso dizer, eu 

devo a minha indicação a Deus, nosso senhor maravilhoso e aos deputados, que escolheram 

por maioria. O que eu acho que me dá mais tranquilidade, porque eu não fui o único 

candidato. Existiam vários candidatos e uma disputa ferrenha. Alguns se lembram disso aqui. 

Conversei e me aconselhei com conselheira Lourdes, conselheiro Nelson, me aconselhando 

quem tinha condições de me ajudar. De dar orientação, apenas isso. Me ajudaram e eu 

agradeço, eternamente grato a isso. Então assim, não há qualquer tipo de situação a não ser a 

gente tentar colocar o Tribunal de Contas em uma situação de exercer o seu papel 

constitucional. Os conselheiros já pediram. Vários pediram. O Ministério Público do Estado já 

pediu. Ministério Público de Contas já pediu. Então nós temos que decidir, senhor presidente, 

essa é minha ponderação. Porque se apresentam situações para os conselheiros difíceis. Então 

às vezes alguém tem que, enfim, colocar o assunto para debate, a discordância. Que é salutar, 

saudável. É importante. Apresenta-se uma ideia que as vezes pode até convencer ao que não 

concordava. Enfim, mas ponderar nessa questão que a gente tem que levar em consideração 
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efetivamente, que tem que haver um direcionamento para isso como disse o conselheiro Nelson, 

tem que ter o pelo menos vamos programar uma situação para iniciar de forma efetiva isso. 

Para que o tribunal seja o tribunal Serzedelo Correia, seja o tribunal que aumente e conquiste 

a credibilidade que a população tem direito a esse exercício do tribunal. Essa é a ponderação 

que eu faço. Não é uma questão diferente disso, absolutamente eu não quero. E acho que o 

governador faz bem o seu papel. A assessoria do governador também serve para isso, 

tecnicamente mostrar para ele a realidade das situações. Muitas situações se apresentam e o 

governador, não muitas, não digo todas, mas muitas ele não pede inclusive ao tribunal, pediu a 

mim e acho que já pediu a Vossa Excelência, “me ajude que eu não estou em todas as 

secretarias e aonde tiver situações a resolver, por favor me avise que eu quero cumprir a 

legislação”. Quantas vezes ele já disse isso para mim, já disse para Vossa Excelência, deve ter 

dito para a conselheira Lourdes que estava antes de mim, mas recentemente que eu estou 

falando. Nesse sentido. Então eu acho que o governador tem a boa-fé; vontade de acertar. Está 

acertando. Agora, as secretarias têm que conduzir no mesmo caminho. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Milene Dias da Cunha: O procurador arguiu uma questão 

de fato, senhor presidente. Como é uma questão de fato que ele quer alegar deve ser a ele dada 

a palavra. Manifestação do Advogado Fagner Henrique Maia Feitosa: O concurso a que se 

refere o TAC será realizado. Embora nós reputemos temerários nesse momento. Porque hoje o 

poder executivo pode exonerar todos os servidores em estágio probatório e aqueles servidores 

não estabilizados. Mas certamente o governador não vai contribuir para o aumento da taxa de 

desemprego no Pará. O TAC vai se realizar. O concurso vai ser realizado. O juiz da vara da 

fazenda da capital, deferiu 90 dias do prazo originalmente previsto, que era fevereiro de 2016. 

A segunda questão de fato. O processo seletivo simplificado não é para colocar mais 3 mil e 

600 pessoas na SEDUC. Ele visa apenas no caso de eventual necessidade que nós observemos 

o princípio da impessoalidade ao contratar novos substitutos para os que estão e a necessidade 

de permanecer ou necessidade que venha a surgir. E a terceira questão de fato. A secretaria 

depois, acredito eu, no mínimo 10 anos, foi o primeiro mês em que houve uma redução de folha 

por conta de distrato de temporários. A redução foi pequena, 5 milhões. Mas 5 milhões por 

mês, projetados para um ano já dá 60 milhões. E esse trabalho de racionalização continua. 

Então a nossa perspectiva é reduzir ainda mais. E uma quarta questão de fato. Como eu falei 
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anteriormente, a secretaria tem 43 mil servidores, 10% disso é 4 mil e 300. Vossas excelências, 

eu peço a compreensão, de que há uma margem razoável que a gente possa considerar 

necessidade transitória. Há programas, por exemplo, de correção de fluxo idade. Aquele aluno 

que está atrasado tem direito a um programa de aceleração. Esses programas são transitórios. 

Nós temos 800 pessoas nesse programa. Há programas financiados, até a alguns dias 

financiados, por exemplo, PNAIC, Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, ele 

está nesse momento não se sabe se ele vai continuar por causa da crise. E nós temos fato que 

também, licenças para tratamento de saúde, de 43 mil servidores um universo muito grande 

que gera uma necessidade de substituição temporária. Nós temos licença para aprimoramento, 

e é uma cultura na área do magistério, aprimoramento. E licenças maternidade. A área da 

educação é uma área em que a participação das mulheres é muito alta. Então há que se 

entender, como admissível uma certa margem de número de temporários. E essa margem 

razoável que nós estamos perseguindo. Para nós, internamente, ela não pode ultrapassar 2 e 

meio por cento do quadro. Mas eu lhes digo, o exercício que se está fazendo é no sentido da 

racionalização dessa necessidade. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Só me diga uma coisa, Doutor. Qual é a 

previsão de realização do concurso público. Que está se pensando. Manifestação do Advogado 

Fagner Henrique Maia Feitosa: O edital se publica no mês de junho. Agora. Estamos em 

negociação com a SEAD para que isso seja feito. Em observância, ressalto, a execução deste 

TAC que o conselheiro Cipriano se referiu. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Perfeito. Então nesse caso, sem dúvida que 

alguns concursos foram suspensos. O da SEDUC não será suspenso? Manifestação do 

Advogado Fagner Henrique Maia Feitosa: Não, porque não houve um acordo com o Ministério 

Público do Estado, com quem foi celebrado o TAC. A situação foi exposta, explicado que hoje 

o poder executivo poderia estar exonerando esse oficio com base na lei de responsabilidade 

fiscal. Mas não fará. Achamos temerário se lançar um edital, criar uma expectativa, ainda 

mais hoje com o desemprego alto, a ocupação no serviço público ela é vista como uma 

salvação em tempos de crise. A gente achava temerário criar essa expectativa, mas fomos 

vencidos no argumento. E, em razão disso teremos que publicar esse edital. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Subprocurador Patrick Mesquita Bezerra: Os vencimentos do professor 
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temporário, tem alguma diferença ao vencimento do professor efetivo? Manifestação do 

Advogado Fagner Henrique Maia Feitosa: Não, nenhuma. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu quero apenas, uma vez que o Dr. 

Fagner Henrique Feitosa fez algumas ponderações. Houve a realização deste TAC e só para 

lembrar que eu já disse aqui, mas o Dr. Fagner não estava na sessão. Eu louvo a defesa dele, 

ardente e tudo mais, com toda a força. O TAC que foi feito com o Ministério Público do 

Estado, não tem absoluta vinculação com o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de 

Contas não assinou; fez acordo com este TAC. E o que os conselheiros tem feito, exatamente 

observando, dando esta excepcionalidade, levando em consideração que houve este TAC, mas 

o TAC não tem nenhuma direção ao Tribunal e Contas. Absolutamente. O Ministério Público 

de Contas poderia fazer um TAC vinculado conosco ou independente. Qualquer órgão podia 

fazer um TAC, qualquer órgão. Mas o Tribunal não fez TAC, senhor presidente. Eu quero 

deixar isso aqui registrado. E os prazos, que a gente leve em consideração, mesmo assim este 

TAC, não foram cumpridos. Nenhum. Não foram cumpridos. Todas as recomendações que o 

Tribunal fez que eu tenha conhecimento, não foram cumpridas. Do Ministério Público também. 

Acabei de lembrar alguns votos aqui. A própria recomendação do conselheiro Nelson que 

indicou o Ministério Público e outros que estiveram aqui. Enfim, é isso que eu quero frisar. Aí 

fizeram aqui uma seleção de 3 mil 200 e, qual é a intenção deste processo de seleção de 

temporários? A intenção é finalidade de viabilizar substituição de contratos temporários. 

Outros por outros. Ou seja, sai um e entra outro. Enfim, eu quero deixar claro que esta 

situação, temos que encontrar uma alternativa, uma saída. O conselheiro Nelson deu uma 

sugestão, considero muito positiva. Isto vem, meus caros, há muito tempo já. Há muitos anos. 

Então, em que pese todas as ponderações feitas, os fatos se apresentam, a realidade, as 

publicações e tudo mais, existe esta realidade. Ai o que a gente observa, há essa possibilidade 

desse concurso público, será muito bem-vinda, com certeza. Claro. Mas já vem sendo pedido 

isso há anos. Era isso senhor presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Milene Dias da Cunha: Certo presidente. Antes de analisar realmente quais são as falhas 

principais desse processo, gostaria de fazer algumas considerações em relação a tudo o que foi 

discutido aqui. Em 94 quando Margaret Thatcher visitou o Brasil ela tem uma frase muito 

interessante que ela diz assim: “o Brasil é o país do futuro, mas antes de decidirmos que o 
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Brasil é o país do futuro, precisamos pensar que este futuro é amanhã. As decisões precisam 

ser tomadas hoje”. Então são as decisões tomadas que repercutem nesse futuro. E nós 

tomamos uma decisão em 88, quando resolvemos universalizar a educação. Até então, as 

constituições que antecederam a Constituição de 88 a educação era um dever da família e 

subsidiariamente do Estado. A partir da Constituição de 88 a educação passou a ser dever do 

Estado e direito de todos. Então nós universalizamos um direito e passamos para o Estado a 

responsabilidade de fornecer esse direito. Como consequência nós temos um aumento da 

máquina administrativa e precisamos também vincular alguns recursos para fazer frente a esse 

direito. A Constituição também diz que a contratação de temporário é excepcional, de 

excepcional interesse público. E como bem frisou o conselheiro Cipriano, a reiteração de 

contratações descaracteriza esse interesse público, assim como também devemos averiguar se 

essas contratações de fato atendem o interesse público. A que interesse essas contratações 

temporárias estão atendendo face a ausência de processo seletivo; da garantia de 

imparcialidade; isonomia; impessoalidade nessa contratação. No entanto, a questão que mais 

nos aflige aqui em relação a essas situações, que a gente já verifica que já foi, que o Tribunal 

já evoluiu nesse entendimento, já amadureceu esse entendimento, inclusive com determinações 

e recomendações à SEDUC, para passar a aferir essas questões, não me parece maiores 

problemas. Porque assim, que o concurso é a regra, todos nós sabemos, e como bem disse o 

procurador, ficamos felizes em saber que a SEDUC tem envidado esforços nesse sentido. E 

mais importante ainda que tenha partido de ações afirmativas do tribunal de contas. Porque eu 

acredito que são essas ações afirmativas do tribunal de contas que nos dá legitimidade e 

credibilidade perante a sociedade para desenvolver o nosso papel de controle externo. É claro 

que essa contratação temporária e esse processo seletivo, que ora a gente discute aqui neste 

plenário e exige por parte não só da SEDUC, mas de todos os órgãos de administração do 

Estado é em relação aquelas contratações, que por exigência da lei, exige essa 

excepcionalidade voltada para o interesse público e que seja realmente de caráter transitório e 

não de permanente via substituição reiterada de servidores. É claro que o momento que 

vivenciamos hoje, uma excepcionalidade de estada até como consequência da própria crise que 

nós vivenciamos aí na política e na economia. Não justifica somente a ausência de 

planejamento nesse sentido. Pois é preciso que o Estado se planeje, principalmente um órgão 
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como a SEDUC em que 40% dos servidores estão lotados lá. Então assim, é preciso que haja 

realmente um estudo sobre dimensionamento do pessoal, uma racionalização administrativa 

para que aquilo que está previsto no programa pacto da educação, pátria educadora, seja 

efetivamente executado a contento em prol da sociedade. Mas por certo que a SEDUC, pelo 

órgão que é, pela própria natureza e pelos programas que desenvolve, vez ou outra ela 

precisará contratar temporários. Até porque o que se rechaça não é a contratação de 

temporários pura e simplesmente. E sim a contratação de temporários de forma reiterada, a 

ponto de ferir, degenerar o sistema de contratação e ingresso no serviço público. Mas as 

contratações temporárias, com certeza, elas continuarão. A exemplo do que acontece com o 

próprio programa PNAIC, o próprio programa MOVA que exige essas contratações 

excepcionais e transitórias dentro de um determinado período de tempo. Então eram essas as 

ponderações que eu tinha a fazer e verifico que esse plenário já deu os encaminhamentos 

devidos em relação a esse aspecto. No que diz respeito, especificamente as irregularidades 

constatadas nesse processo em relação a ausência de documentos formais que impedem a 

análise do mérito das contratações como a exemplo das declarações de acumulação de cargos, 

eu verifico que a SEDUC ela realmente juntou ontem os documentos aqui e esses documentos 

suprem a ausência em relação a 2 servidores. Em relação a 3 servidores ainda permanece a 

necessidade de comprovação. Só que, no entanto, eu verifico que no próprio oficio da SEDUC 

ela diz que foi protocolado nessa casa ofício em que solicitou a prorrogação de prazo para 

apresentação dessas declarações de acumulação de cargos. No entanto, senhor presidente, 

para evitar qualquer tipo de situação, até porque a gente não teve tempo hábil de verificar e 

localizar esses documentos junto ao protocolo. Com base no Art. 179, § 4, regimento, eu 

gostaria de propor a este plenário que receba os documentos apresentados e protocolados no 

Tribunal na data de ontem e reabra a instrução processual para que a unidade técnica e o 

Ministério Público e que a gente tenha tempo hábil para verificar esses ofícios de prorrogação 

de prazo em relação aos 3 servidores que ficam pendentes de análise. É essa a proposta. 

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

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

relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 
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Nelson Luiz Teixeira Chaves. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis 

da Cunha Teixeira: Eu vou levar em conta tudo o que foi dito aqui em uma reunião administrativa, 

a gente vai tomar as devidas providências de como conduzir, um posicionamento do Tribunal sobre 

o que foi tratado aqui. Senhores, eu queria pedir uma inversão de pauta, considerando que tem um 

jurisdicionado presente e inscrito pra falar, processo número 10. Na seqüência foi anunciado o 

Processo nº 2014/51004-5, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Jacundá, responsável 

Izaldino Altoé, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas com aplicação das 

multas regimentais ao responsável e extensiva à Senhora Idaleni Marinalva Falcioni e determinação 

à Seduc. Presente em plenário, usou da palavra o Advogado Sérgio Ribeiro Correia Junior, 

representando o senhor Izaldino Altoé, conforme faculta o princípio democrático do contraditório e 

da ampla defesa: Bom dia nobres conselheiros, bom dia ao representante do Ministério Público de 

Contas. Aqui fazendo um breve relato, o julgamento será do processo que trata da prestação de 

contas da prefeitura municipal de Jacundá, referente ao convênio SEDUC, 187-2012, valor de 

R$21.175,00, cujo objeto é viabilizar o transporte escolar dos alunos residentes da zona rural e 

ribeirinha, matriculados no ensino fundamental. Conforme a relatora já falou, tanto a senhora 

Idalene, quanto senhor Izaldino foram notificados e ocorre que a prefeitura municipal de Jacundá, 

ela está em fase de transição de equipe técnica, tanto no setor de prestação de contas quanto da 

licitação, motivo qual gerou o não envio dos documentos. E hoje na verdade eu vim aqui para pedir 

um prazo pra gente apresentar essa documentação e o plenário avaliar de uma forma mais 

prudente com os documentos ora requeridos no laudo técnico de folha 106/107, eu pediria um 

prazo de até 30 dias para apresentar, após a apresentação nesse prazo aí o plenário voltaria, 

voltaria a pauta novamente e seria julgado as contas já com essa documentação que tá realmente 

ausente. Esse é meu pedido. A matéria entrou na fase da discussão. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Queria só para colaborar com o eminente 

advogado doutor Sérgio Ribeiro Correia Júnior, qual a fundamentação que ele utiliza para a 

prorrogação deste prazo? Manifestação do Advogado Sérgio Ribeiro Correia Junior: A 

fundamentação nobre conselheiro, é justamente no princípio do contraditório e ampla defesa, bem 

como o princípio da verdade real. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 
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Sabino de Oliveira Junior: Ele alega um período de transição no município, eu fiquei curioso, que 

transição seria essa? O que está acontecendo em Jacundá, afinal de contas? Manifestação do 

Advogado Sérgio Ribeiro Correia Junior: Não, a transição é justamente da equipe técnica, 

identifiquei realmente tem uma documentação que não foi realmente enviada, esse município, ele 

nunca faltou com nenhum envio de documento a esse tribunal, realmente é uma falha do município. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Excelência, por que a equipe técnica está sendo trocada? Não teve eleição, o que aconteceu em 

Jacundá pra equipe técnica sair? Manifestação do Advogado Sérgio Ribeiro Correia Junior: 

Algumas falhas, algumas falhas. Infelizmente lá é o sul do Pará. Não contamos com muitos 

profissionais como tem aqui, na capital. Isso aqui não é justificativa, mas é o que eu estou pedindo 

aqui nesse momento, para que nos dê esse prazo para a gente juntar e novamente vir a plenário 

para assim ter uma decisão acho que mais fundamentada, esse é o meu pedido excelência. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Milene Dias da Cunha: O advogado arguiu 

que houve processo licitatório e que não conseguiu juntar o processo licitatório? Manifestação do 

Advogado Sérgio Ribeiro Correia Junior: Sim, houve, correto. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Milene Dias da Cunha: Pede prazo para juntar esse processo licitatório? 

Manifestação do Advogado Sérgio Ribeiro Correia Junior: Sim, é isso mesmo, correto. Bem como 

todos os documentos que estão no relatório de folha 106/107, que foi o último relatório após a 

vinda do processo do Ministério Público de Contas. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Milene Dias da Cunha: Eu estou satisfeita com os esclarecimentos que ele deu, senhor 

presidente. Terminada esta fase, Sua Excelência apresentou proposta de decisão no sentido de 

julgar as contas irregulares, aplicando ao responsável as multas de R$2.117,00 (dois mil cento e 

dezessete reais) pela irregularidade apontada e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela 

remessa intempestiva das contas; aplicar à senhora Idaleni Marinalva Falcioni a multa de R$847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais) pela ausência de laudo conclusivo; expedindo-se, ainda, 

determinações à SEDUC. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Neste momento, o conselheiro André Teixeira 

Dias ausentou-se do plenário, sendo de imediato convocada para atuar como conselheira a senhora 
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Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2010/51228-6, que agasalha a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Capanema, responsável Eslon Aguiar 

Martins, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas com devolução do 

valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao responsável. A presidência tornou público 

que o responsável, devidamente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares com ressalva, aplicando à senhora Maria 

do Socorro Costa Coelho a multa de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete 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 da 

relatora. Incontnenti, foi anunciado o Processo nº 2010/51816-9, que trata da Prestação de Contas 

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

República de Emaús, responsável Raimunda das Graças Borges Trapasso, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou 

pela regularidade das contas com ressalva e determinação à responsável e ao Movimento República 

de Emaús, com aplicação da multa regimental à senhora Eutália Barbosa Rodrigues. A presidência 

informou que tanto a concedente quanto a convenente desses recursos, devidamente notificadas, não 

estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no 

sentido de julgar as contas regulares, isentando a responsável da multa pela intempestividade em 

face da aplicação do Prejulgado nº 14 desta Corte 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. Sem detença, foi anunciado o 

Processo nº 2007/53928-4, que cuida da Tomada de Contas instaurada na Associação Beneficente 

Cultural e Comunitária Viva Mosqueiro, responsável Alirio Antonio Saraiva Souza Serruya, cujo 

Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer 
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escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas com ressalva, sem prejuízo da multa 

regimental ao responsável. A presidência tornou público que o responsável, devidamente notificado, 

não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

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

contas regulares com ressalva, e, aplicar ao senhor Alirio Antonio Saraiva Souza Serruya a multa 

no valor de R$1.000,00 (mil reais), pelo descumprimento de prazo na remessa da prestação 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. 

Logo após, foi anunciado o Processo nº 2012/50816-6, que trata da Tomada de Contas instaurada no 

Sindicato dos Produtores Rurais de São Francisco do Pará, responsável Zélia Maria Santos, cujo 

Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. A presidência arguiu o impedimento 

da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, neste processo. Cumprindo, então, 

dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas com devolução do 

valor conveniado, sem prejuízo das penalidades cabíveis na espécie. A presidência informou que a 

responsável supracitada, devidamente notificada, não se apresentou e nem se fez representar à 

sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, ficando a senhora Zélia 

Maria Santos em débito com o erário estadual na importância de R$24.830,00 (vinte e quatro mil, 

oitocentos e trinta reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$2.483,00 (dois mil, quatrocentos 

e oitenta e três reais), pelo débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pelo não encaminhamento 

da prestação 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. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2012/51318-8, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Associação dos Moradores do Bairro do Encantado, responsável Edson 

Trindade Batista, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas com devolução do 

valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao responsável. A presidência informou que o 

responsável supracitado, embora regularmente notificado, não se fez presente e nem se representar. 

Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 
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Milene Dias da Cunha: Somente um esclarecimento, Conselheiro Cipriano, não teve prestação de 

contas? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Não. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Milene Dias da Cunha: E a pessoa 

jurídica foi citada? Mas não foi verificado que ela tenha se beneficiado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheira, inclusive se 

Vossa Excelência observar, quando está ocorrendo isso, por causa dessa questão levantada pelo 

conselheiro Odilon, a gente tem o cuidado de fazer mais uma observação: é que. eles atestam que 

foi cumprido, então se detecta que o dinheiro não ficou na Associação, então por esta razão a gente 

não citou a pessoa jurídica porque o dinheiro, eles dizem no laudo que foi aplicado, então há essa 

confirmação, mas a prestação de contas não tem. Então, vamos citar o responsável, a pessoa 

jurídica, uma vez que quando não tem prestação de conta, não tem laudo, não tem nada; aí a gente 

tem que citar, é a conduta do nosso gabinete. Mas quando já tem algumas coisas que comprovam o 

saldo não está na conta, existe algum documento mesmo com falha, nós não citamos a pessoa 

jurídica. Eu estou adotando a mesma sistemática do conselheiro Odilon que eu concordo em parte 

com ele, por esta razão não citamos o responsável, tanto é que a devolução é só para o responsável 

não para a pessoa jurídica. Nós estamos condenando a pessoa física e a devolução da pessoa 

física, porque consta esse documento que diz que foi atingido os objetivos e tal, então quer dizer, o 

dinheiro foi de alguma maneira aplicado, mas a prestação de contas não tem, quando não tem 

prestação de contas não tem o que fazer. Agora repetindo só para ficar claro. Quando não tem 

nenhum documento, laudo nada, aí a gente tem nossa conduta é citado tanto a pessoa jurídica 

como a pessoa física. Não sei se a senhora considera esclarecido. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Milene Dias da Cunha: Eu me esclareci, satisfeita, presidente. Após as breves 

manifestações, sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas irregulares, ficando o 

senhor Edson Trindade Batista em débito com o erário estadual na importância de R$232.740,60 

(duzentos e trinta e dois mil, setecentos e quarenta reais e sessenta centavos), aplicando-lhe as 

multas nos valores de R$23.274,00 (vinte e três mil, duzentos e setenta e quatro reais), pelo débito 

apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pelo não encaminhamento da prestação 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. Logo após, 

foi anunciado o Processo nº 2013/50987-8, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação Obras Sociais da Diocese de Abaetetuba, responsável Flávio Giovenale, cujo Relator foi 
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o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou 

pela irregularidade das contas com devolução do valor conveniado, com  responsabilidade solidária 

da convenente e aplicação das multas regimentais ao senhor Flávio Giovenale e, ainda, com 

sugestão de multa-coerção. A presidência informou que o responsável supracitado, embora 

devidamente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria entrou no 

âmbito da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu voto para julgar as contas irregulares, ficando solidariamente o senhor Flávio Giovenale e 

a Associação Obras Sociais da Diocese de Abaetetuba em débito com o erário estadual na 

importância de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), aplicando multas ao Senhor Flavio Giovenale 

nos valores de R$5.000,00 (cinco mil reais), pelo débito apontado e R$847,00 (oitocentos e 

quarenta e sete reais), pelo não encaminhamento das contas ensejando a sua tomada e à Associação 

Obras Sociais da Diocese de Abaetetuba no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pelo débito; 

determinando que seja encaminhada cópia dos autos ao Ministério Público do Estado para as 

medidas de sua competência. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Acompanho o relator quanto à irregularidade com devolução da importância 

conveniada e multas à pessoa física; divirjo quanto à responsabilidade solidária e quanto à multa 

aplicada à pessoa jurídica. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Acompanho o relator quanto à irregularidade com devolução da importância 

conveniada e multas à pessoa física e quanto à responsabilidade solidária; divirjo quanto à multa 

aplicada à pessoa jurídica. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Acompanho o voto da Conselheira Lourdes Lima. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Acompanho o voto da Conselheira Lourdes Lima. 

Em seguida foi proclamado resultado, por unanimidade foi aprovado o voto do relator quanto à 

irregularidade das contas, a devolução da importância conveniada e da multa aplicada à pessoa 

física; por maioria de votos (4x3) foi declarada a responsabilidade solidária da pessoa jurídica, 

Associação Obras Sociais da Diocese de Abaetetuba; por maioria de votos (4x3) foi vencido o voto 

do relator quanto à aplicação de multa à Pessoa Jurídica nos termos do voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Sequencialmente, foi anunciado o 

Processo nº 2013/51227-1, que trata da Tomada de Contas instaurada no Conselho Escolar da 
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Escola em Regime de Convênio Associação dos Moradores da Vila Nova e Passagem Moura 

Carvalho-Jurunas, responsável Domingas Lucas Nunes, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade 

das contas com devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais à responsável 

extensiva à senhora Maria do Socorro Costa. A presidência informou que tanto a responsável pela 

recepção dos recursos, quanto à convenente dos mesmos, devidamente notificadas, não estiveram 

presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

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

contas irregulares, com devolução da importância de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), 

aplicando ao responsável as multas de R$740,00 (setecentos e quarenta reais) pelo dano causado ao 

erário e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela instauração da tomada de contas; aplicar 

à senhora Maria do Socorro Costa a multa de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela não 

emissão do laudo conclusivo; remeter cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para as 

providências cabíveis. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

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

da relatora. Em imediata continuidade, foi anunciado o Processo nº 2013/52672-0, que trata da 

Tomada de Contas instaurada na Cooperativa Centro de Estudos Paulo Freire, responsável Ruth 

Helena Rodrigues Marcelino, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas com 

ressalva e aplicação da multa regimental, com determinação à ALEPA. A presidência informou que 

a responsável supracitada, embora devidamente notificada, não esteve presente e nem se fez 

representar. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares e aplicar à senhora 

Ruth Helena Rodrigues Marcelino a multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), pelo 

descumprimento do prazo para remessa da prestação 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. Logo após, foi anunciado pelo senhor 

secretário o Processo nº 2013/53142-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na União 

Estudantil Secundaristas de Belém, responsável Damião Gilberto Araújo de Oliveira, cuja Relatora 
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foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha que ao solicitar a retirada deste processo da 

pauta, de julgamento, obteve o imediato deferimento. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 

2014/51873-9, que agasalha o Recurso de Reconsideração interposto por José Júlio Ferreira Lima, 

cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer 

escrito nos autos, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela improcedência do presente recurso 

de reconsideração, mantendo-se o Acórdão nº 53.756 em todos os seus termos. A presidência tornou 

público  que o recorrente, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez 

representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando, Sua Excelência proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe 

provimento, para reduzir a sanção aplicada para o valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete 

reais), nos termos do art. 243, I, “a”, c/c arts. 245 e 283 do RITCE/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. Sem detença, foi anunciado o 

Processo nº 2014/51954-9, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Álvaro Brito 

Xavier, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Neste instante, foi 

declarado o impedimento de voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo conhecimento 

e provimento recursal, com a consequente reforma do Acórdão TCE/PA nº 53.758, de 02.08.2014, 

passando a prestação de contas ser regular com ressalva. A presidência deu conhecimento de que o 

recorrente, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar à sessão. 

Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de conhecer do recurso, para no mérito dar o 

provimento pretendido, reformando o Acórdão recorrido, passando a 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. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2015/51008-4, que acolhe o Agravo Regimental 

interposto por Ana Isabel Mesquita De Oliveira, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira. Neste instante, foi dado conhecimento do impedimento dos Excelentíssimos 

Senhores Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 
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Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo conhecimento e não provimento do 

Agravo em curso. A presidência tornou público que a senhora Ana Isabel Mesquita de Oliveira, 

devidamente notificada, não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria 

entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu voto no sentido de conhecer do recurso, para no mérito negar provimento, mantendo a 

decisão recorrida em todos os seus termos. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

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

acolher a manifestação da relatora. Imediatamente, foi dado conhecimento a respeito do Processo nº 

2013/51419-7, que alberga o Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de 

Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento 

dos registros, determinação à SEASTER. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir os 

registros, com as recomendações da Secex/TCE pelos ajustes necessários de realização de regular 

processo seletivo simplificado e do MPC pela realização de Concurso Público para que sejam feitas 

as devidas substituições. 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. Imediatamente deu-se o anúncio do Processo nº 2013/53462-7, que cuida 

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 legal e 

regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer 

escrito nos autos, opinou pelo deferimento dos registros pleiteados, com recomendação à Sespa. 

Pausa. A matéria entrou no foco das discussões. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto  no sentido de deferir os registros, com as recomendações 

da Secex/TCE pelos ajustes necessários de realização de regular processo seletivo simplificado e ao 

MPC pela realização de Concurso Público para que sejam feitas as devidas substituições. 

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. Sem 

detença, foi anunciado o Processo nº 2013/51746-8, que trata do Ato de Aposentadoria de Maria 
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Heloisa Rodrigues Martins, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da 

Cunha. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público 

de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A 

matéria entrou no eixo das discussões. Pausa. Não havendo interferência neste sentido, Sua 

Excelência proferiu voto no sentido de deferir  o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Chamado à ordem da pauta, foi anunciado o 

Processo nº 2014/51206-2, que agasalha o Ato de Aposentadoria de Hercília de Lima Anunciação, 

cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer 

escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para 

deferir  o registro. 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. Sem nenhum interregno foi anunciado o Processo nº 2016/50534-1, que trata do pedido de 

liminar cautelar nos autos da Denúncia quanto aos termos do Prejulgado n° 21 formulada por 

Daniel Solum Franco Maués, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 

Sem haver oitiva do Ministério Público de Contas, onde proferiu a decisão nos termos seguintes: 

Diante do preenchimento dos requisitos legais e regimentais, defiro a medida cautelar de sustação 

parcial dos efeitos do Prejulgado 21 do TCE Pará até julgamento do mérito no que se refere 

exclusão da contagem do tempo de serviço público adquirido em empresas públicas e sociedades 

de economia mista, por restarem presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, mantendo os 

efeitos da decisão do Prejulgado em tela apenas quanto ao tempo de serviço prestado à empresa 

privada. Remetam-se os autos ao plenário desta corte de contas para ratificação desta medida 

aplicando-se subsidiariamente o disposto do Art. 276, § primeiro do regimento interno desta corte 

de contas, aliás desculpa, do regimento interno do Tribunal de Contas da União combinado com o 

Art. 290 do regimento interno desta corte de contas. Considerando a repercussão do caso para 

terceiros, publique-se o presente despacho para a produção de seus efeitos legais. A matéria entrou 

em discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Subprocurador do MPC Patrick Mesquita 

Bezerra: Muito obrigado presidente, até pela urgência do caso como a relatora bem afirmou no seu 

magnífico voto, podemos até considerar que é um parecer oral, digamos assim. Esse é um caso, a 
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questão da incidência do tempo prestado a empresa pública é um caso que me interessa há um 

tempo, desde a época que eu era Procurador da AGU, porque o Tribunal Regional do Trabalho 

também tinha esse entendimento de que tempo prestado à Banco do Brasil, a Caixa Econômica 

Federal servia para fins de quinquênios e ATS’s. Eu tinha até um interesse pessoal nisso 

presidente, confesso porque eu sou egresso do Banco do Brasil, mas a época várias ações surgiram 

no âmbito da União e na época eu fiz a defesa da União para não pagar, não considerar e o que eu 

tinha verificado é que a jurisprudência dos cinco tribunais regionais federais eram assentes da não 

contagem do tempo prestado por empresa pública para fins de ATS’s, e há uma distinção na 

verdade, o que havia na época e eu tomei o cuidado agora, até de fazer uma pesquisa rapidinho 

aqui no iPad e vou tomar a licença de ler um julgado do STJ de 2013, onde ele diz assim “a 

jurisprudência do STJ entende que submetendo-se as empresas públicas e a sociedade de economia 

mista ao regime próprio das empresas privadas, o tempo prestado pelo recorrido no Banco do 

Brasil, conta-se apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade, tratando-se de servidor 

público federal que prestou serviços ao Banco do Brasil, ou seja, sociedade de economia mista, 

mostra-se incabível o cômputo do período trabalhado para fins de percepção de adicional de tempo 

de serviço”. De fato, no Supremo havia uma certa divergência sobre isso, mas também fazendo 

uma pesquisa aqui rápida, o que ficou assentado é que o tempo celetista prestado para 

administração indireta, de natureza pública, como autarquias e fundações, era muito comum no 

âmbito federal que os servidores do INSS, da Funai, era celetistas e aí sim, esse tempo celetista 

contava para fins de ATS’s, mas já para empresas públicas, não haveria essa contagem presidente, 

aí eu peço licença só pra dar uma lida no julgado do STF de 2014, da relatoria do Ministro Dias 

Toffoli, em que ele assenta o seguinte “o Supremo Tribunal Federal assentou nos precedentes 

citados pelo recorrente, que aos servidores públicos da União, de suas autarquias e fundações, 

abrangidos pelo regime celetista, até a edição da Lei 8.112 de 90, foi estendido o direito a 

contagem de tempo de serviço público federal para fins de cálculo de ATS’s. Contudo, como 

assentado na decisão monocrática mantida pelo tribunal de origem, outra é a premissa fática dos 

autos, no qual o empregado celetista de sociedade e economia mista pleiteia benefício adstrito a 

fazenda pública nos termos do Art. 243 da Lei 8.112”, como há uma correlação normativa do 

regime geral dos servidores públicos federais nesse ponto, cujo regime geral dos servidores 

públicos estaduais, penso que dada a coincidência de texto normativo, a interpretação é a mesma, 

então é sempre difícil divergir de Vossa Excelência, conselheira Lourdes, mas ouso fazê-lo até 
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numa espécie de parecer oral aqui, para manutenção do Prejulgado. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Referindo ao mérito, 

doutor Patrick, no caso ela não está discutindo o mérito ainda, é a preliminar de suspensão pelo 

vício formal, foi isso que eu entendi. Há vício de legalidade em alguns pontos. Ela questionou os 

precedentes, não haveria 11 precedentes da matéria idêntica. E foi isso. E outro detalhe que eu 

pedia a secretaria que verificasse para mim foi o momento da votação do prejulgado, quantos 

conselheiros estariam presentes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Apenas para entendimento e elucidação. Nesse caso trazido à baila pela 

conselheira Rosa, me parece que não haveria possibilidade de suspensão parcial. E a conselheira 

Lourdes estava concedendo cautelar parcialmente sobre o assunto. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Desculpe. O que eu entendi que ela 

falou em parcialidade, porque ela não iria estender ao âmbito privado. Ela se referiu apenas a 

administração indireta. Por isso que ela se referiu. Mas no caso teria que suspender o prejulgado 

totalmente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Vossa 

Excelência abordou questões de vícios formais. Eu, particularmente, presidente tenho uma enorme 

dificuldade. Teria que estudar para ver a questão do fumus boni juris até eventualmente pode 

ocorrer. Mas eu tenho uma enorme dificuldade em verificar o perigo da demora de conceder 

cautelar. Eu não vejo perigo. Eu acho que se assim for o entendimento, eu peço vistas para 

analisar essa possibilidade, a de conceder cautelar nesse momento. Eu não consigo vislumbrar 

perigo de demora nenhum. Trata-se de uma decisão em tese, um prejulgado, que perigo haveria? 

Houve decisões administrativas com base nele tão urgentes assim? Então não há perigo. Com todo 

respeito eu divirjo da conselheira relatora. Então eu peço já vistas desde logo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior: Só rapidamente, porque é 

uma questão preliminar, mas vendo que já está concedida vista, e depois de entrar um mérito, 

entrado um debate maior, já temos até um estudo feito pelo nosso gabinete, para nos 

posicionarmos. Mas apenas para colocar o que a doutora Rosa já disse, a conselheira já disse 

também. Nós não estamos decidindo a questão do mérito. Só uma questão preliminar que ela faz 

uma ponderação que depois em seguida virá o mérito. Mas já está concedida vista.Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Perfeito. Vamos fazer o 

seguinte, como o conselheiro Odilon pediu vistas, este assunto é semelhante a um assunto 

relevante, semelhante não, é relevante como o assunto da reunião anterior. O que eu queria pedir 
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nesse momento, novamente, que a secretaria pudesse disponibilizar à assessoria de todos os 

conselheiros para que pudesse estudar o caso e formular os seus votos. Se a conselheira Lourdes 

Lima permitir, autorizar, também, o que já foi lido agora, encaminhar também para os 

conselheiros. Porque como é um assunto da maior importância eu acho que a gente tem que 

aprofundar os nossos estudos.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Eu agradeço inclusive as manifestações do nobre iminente doutor 

Patrick do Ministério Público para a gente só fazer as ponderações. A gente tem muita 

consideração e respeito obviamente vários acórdãos, votos aqui, são acompanhando o Ministério 

Público. Acho importante também. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Perfeitamente. Porque esta decisão, ou a decisão, que tomaremos vai ter 

uma repercussão no Estado pela relevância que tem. Então só quero pedir isso, que eu quero 

cumprimentar a conselheira Lourdes Lima; parabenizar a conselheira Lourdes Lima, a sua equipe 

por ter se dedicado a estudar o tema. Eu sei que ela está estudando já a um tempo. Compreendo o 

ponto de vista divergente dos nossos conselheiros. E como é um assunto que eu considero que vai 

impactar em todo o Estado a partir da nossa decisão. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Mas já está impactando. Por isso que houve o 

pedido de medida cautelar, e por isso que o doutor Odilon, porque o prejulgado está vigente. E está 

impactando na vida de muitas pessoas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Sim conselheira. Mas, assim, eventualmente pode ter havido de fato. Porque a 

administração pública segue as nossas decisões como Norte. E é bom que faça isso. Afinal de 

contas nós vamos julgar as contas de todos eles. Mas é assim, eu não vi, e eu peço escusas a Vossa 

Excelência, mas o denunciante não trouxe decisões. Ele mesmo não teve, me parece, na denúncia 

uma decisão contrária a ele. Então eu não vislumbro, sinceramente, esse perigo de demora. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Traz no 

processo original. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha 

Teixeira: Então vamos fazer o seguinte, como o conselheiro Odilon pode pedir vistas, ele tem o 

direito pelo regimento. Então fica concedida vistas ao conselheiro Odilon e eu peço que todos os 

que desejarem ter informações acerca desse processo que a secretaria possa disponibilizar a todos 

os nossos conselheiros. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada 

Milene Dias da Cunha: Senhor presidente, apenas uma questão que eu gostaria de ponderar. O 

seguinte, a gente tem que ter em mente que um prejulgado é em tese, ele não gera efeito concreto. É 
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claro que ele parte de uma premissa, de uma orientação para toda a administração. E quando a 

gente fala de uma denúncia a gente tem que ficar demonstrado qual foi a ilegalidade e o ato 

contrariado que feriu essa suposta legalidade. Mas a despeito de qualquer coisa, do instrumento 

utilizado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Doutora Milene, desculpe, mas está posta. Vocês vão ter a oportunidade de pegar, se não prestou 

atenção na leitura que eu fiz. Está posta aí no relatório que eu fiz. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Mas é isso que eu estou 

querendo falar. Ele alega algumas questões de vícios formais. E aí eu quero invocar o Artigo 200 

do regimento interno, que diz o seguinte: “o prejulgado será revogado ou reformado toda vez que o 

tribunal pleno, ao voltar apreciá-lo, firmar interpretação diversa. Devendo a nova deliberação 

fazer expressa remição, reforma ou revogação”. Por correspondência lógica, qualquer vicio 

formal que possa ter havido, pode ser convalidado por este plenário em uma nova apreciação. 

Então, eram essas considerações que eu gostaria de dizer. Tento em vista que cada um, imagino, 

deva fazer seus estudos para trazer nessa oportunidade o plenário voltará a analisar essa questão. 

E esse prejulgado pode ser mantido, pode ser reformado, pode ser revogado, conforme esses 

entendimentos. Era isso que eu queria dizer. Eu entendi, conselheira, que ele tinha invocado 

aspectos formais na aprovação. No entanto, o plenário pode voltar a deliberar e esses aspectos 

podem ser convalidados a partir de uma nova deliberação. Eram essas considerações que eu 

queria dizer, presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Júnior: Presidente, só para deixar nos autos, na ata, que não houve votação. Ela 

apresentou o voto, houve um questionamento da doutora Rosa. Em seguida ela também falou que 

era uma questão somente preliminar. Foi quando o conselheiro Odilon suspendeu a votação 

pedindo vistas. Só para deixar registrado isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: A conselheira Lourdes trouxe apenas a possibilidade de dar a cautelar 

agora por ratificação do plenário. E a minha vista é justamente neste aspecto. É isso o que eu vou 

analisar. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: O exame da cautelar e da denúncia que a doutora Lourdes trouxa a pauta hoje, justamente 

é a oportunidade que poderia ser usada para a aplicação do Artigo 200 que a doutora Milene se 

referiu a pouco. É justamente isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Presidente Luis da 

Cunha Teixeira: Perfeito. Eu só queria pedir que todos procurassem formular os seus votos com 

suas assessorias para que a gente possa enriquecer esse debate, tomar uma decisão. Enfim, como 
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eu disse, vai impactar em toda a administração pública. 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, a Presidência apresentou os assuntos atinentes à MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA: Solicito à secretaria que faça a distribuir aos senhores conselheiros cópias 

do expediente subscrito pelo excelentíssimo conselheiro Nelson Chaves, coordenador de 

sistematização e consolidação de jurisprudência deste Tribunal, onde faz indicação da 

excelentíssima senhora conselheira substituta Milene Dias da Cunha, para compor a comissão 

permanente de consolidação e sistematização de jurisprudência nos termos previsto no Art. 1º, 

Inciso 2 da Resolução nº 18.727 de 3/09/2015. A matéria fica à disposição para deliberação na 

próxima sessão ordinária conforme prevê o § 1º do Art. 172 do nosso regimento interno. Senhores, 

eu queria fazer um registro, mas eu vou novamente pedir desculpas ao conselheiro Odilon. Ele não 

me pediu para fazer isso, é que eu faço questão, pela relevância que tem o assunto que diz respeito 

a ele, de um trabalho científico que ele produziu na sua conclusão do mestrado. Mas eu quero fazer 

com calma. Hoje chegamos precisamente às 14 horas e 29 minutos e vamos encerrar essa sessão às 

14 e 30. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu vou 

tentar em 30 segundos fazer isso. Rapidinho. É que hoje, presidente, decorre o dia do defensor 

público. É uma instituição que merece o nosso respeito, carinho, exatamente para o que ela se 

dedica. Embora na Carta Constitucional de 88, no Pará já existe desde 80, 82, 83. Então eu não 

vou me alongar também, pela escassez do tempo. E saiu hoje no jornal liberal, na página 2 um 

artigo muito bonito da doutora Marialva Sena Santos, como tem pouquíssimo conhecimento no 

sentido de louvar a carreira que ela integra. E ali ela explicita o que deve ter um defensor público 

na defesa dos mais humildes dessa sociedade que clama por justiça. Eu acho que é um tema que 

nos acolhe a todos. Todos nós desejamos essa sociedade justa, fraterna, solidária. Que é 

exatamente, vamos dizer, a propriedade; premissa e objetivo dos defensores públicos. Que fazem 

dessa atividade profissional com muito devotamento, patriotismo e, sobretudo, com muita 

humildade. Eu queria então, que como homenagem à defensoria pública do Estado do Pará, ao seu 

dirigente. À suas instituições, que este plenário, prestasse a homenagem de fazer transcrever na ata 

dos nossos trabalhos de hoje este artigo de uma defensora pública que festeja o seu dia. o dia do 

defensor público. Que penso que se fizermos essa concessão, o Tribunal em nome dela e a todos os 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 826

defensores públicos, sobretudo, a sua nobilíssima função estaremos homenageando justa e 

merecidamente esse grupo de profissionais e todos os servidores que fazem parte da defensoria 

pública do Estado do Pará. A palavra continuou à disposição. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira; Eu, me manifesto no sentido de 

parabenizar o conselheiro Nelson, por tão importante momento. Nós conhecemos, conselheiro Luis 

Cunha, nossos defensores públicos. Eles são, realmente, aqueles que defendem os mais carentes. 

Aquele que não tem condições de pagar um advogado. E que eles se disponibilizam, eles se 

debruçam sobre os processos, para defender realmente aquelas pessoas que mais precisam e não 

tem condições de pagar, se dispor de recursos para pagar o advogado. Portanto, eu estou de 

acordo, me associo às manifestações dele. Parabenizo todos os defensores públicos em nome da 

defensora aqui citada pelo conselheiro Nelson Chaves. O presidente, então, colocou o assunto para 

discussão, como não houve, foi à votação que por aprovação unânime a matéria ficou 

consubstanciada através dos Ofícios n.ºs 053 e 054/2016. Logo após Sua Excelência retomou a 

palavra: Da minha parte resta agradecer a presença de todos. Porque hoje nós fizemos história. A 

secretaria não conseguiu me informar, conselheiro Cipriano, se já teve anteriormente uma sessão 

tão longa. Mas fizemos história, creio que uma das sessões, ou a única ou a mais longa sessão da 

história do TCE. Parabéns a todos nós que ficamos aqui até agora discutindo, debatendo com o 

entusiasmo. Não vejo cansaço em ninguém. Parabéns a todos. Acho que a partir de agora vai ser 

assim. Muito obrigado. Conforme deliberado nesta sessão, segue a transcrição do artigo publicado 

no jornal O Liberal. MENSAGEM AOS DEFENSORES PÚBLICOS DO PARÁ - Marialva Sena 

Santos. A partir de 1988, com o advento da Constituição Cidadã, 1988, passou-se a efetivar a 

aplicação da construção de uma sociedade mais justa e solidária. Os diversos segmentos sociais 

buscaram a implementação de serviços e ações afirmativas do Estado para trazer sentido e 

praticidade a programas que foram desenhados na Carta Magna. A CF contempla, em seu artigo 

5º e em inúmeros incisos, os direitos e garantias individuais, destacando-se principalmente que é 

necessária a implementação de uma Defensoria mais forte e atuante. Dessa forma, o cidadão que 

necessita defender seus direitos encontra amparo na Carta Constitucional que define que não 

poderá ser excluída da apreciação do Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. E, para 

aqueles que não possuírem recursos, o Estado deverá prover condições para uma assistência 

jurídica integral e gratuita. Neste contexto, pode-se compreender a importância da Defensoria 

Pública para o grande contingente da massa populacional brasileira,que não possui recursos, 
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necessita de uma atuação mais direta e tempestiva das Defensorias para o efetivo exercício de seus 

direitos na sua plenitude. Ter acesso à justiça constitui um direito fundamental do cidadão, 

competindo ao Estado a garantia de tal direito, que passa a materializá-lo através da Defensoria 

Pública, quando disponibiliza um profissional para o patrocínio de uma defesa técnica e eficaz aos 

hipossuficientes. A Defensoria do Pará, apesar da insuficiência numérica de profissionais, ainda 

assim se destaca como uma das mais estruturadas e de melhores condições de atendimento aos 

assistidos de seu Estado, visto que sua existência é anterior à própria CF/88. A Defensoria do Pará 

é uma das precursoras na tarefa de garantir o aceso à Justiça, visto ter sua origem em 1983/1985. 

Entretanto, não basta só reconhecimento e fortalecimento institucional. Necessário se faz ter um 

quadro de profissionais competentes, destemidos e que saibam diferenciar e destacar que, para 

determinar o grau de miserabilidade, nem sempre o registro ficará restrito àquelas pessoas que 

possuem até determinado limite de renda familiar.  É necessário ter sensibilidade para estabelecer 

que existem situações nas quais o cidadão, apesar de receber uma remuneração bruta razoável, 

pode se encontrar num quadro financeiro tão crítico que se enquadra dentre os mais necessitados 

para um atendimento pela Defensoria, principalmente com a crise que atualmente assola o país. 

Hoje isto quer dizer que a profissão requer não somente sabedoria, conhecimento técnico 

científico, mas também paciência, atenção e carinho àquele que representa e é efetivamente o seu 

patrão (o povo). Por isso, para ser Defensor Público precisamos lutar pela defesa e proteção de 

direitos dos hipossuficientes com conhecimento, presteza, garra, amor e destemor. Cultivar e 

incentivar a conciliação e a mediação dos conflitos como arma fundamental e indispensável para 

se atingir a paz social. Vestir-se e revestir-se de paciência, dedicação e amor pela causa dos mais 

pobres, sem esquecer os argumentos da competência e profissionalismo, buscar no direito a 

fundamentação legal, sem deixar de preservar e priorizar a aplicação da Justiça. Ter nos direitos 

fundamentais a essência e a base de reflexão como trilha e objetivo de proteção primordial; litigar 

em defesa das minorias e do meio ambiente com o foco de direitos e garantias fundamentais. 

Abraçar a luta da classe e do fortalecimento institucional como se fosse sua única luta pessoal. Ver 

no seu assistido o reflexo de seu irmão, que precisa de assistência jurídica ou simplesmente de uma 

palavra amiga. Defender o criminoso indefensível  no afã da sua liberdade, como se fosse a sua 

própria liberdade. Ter e entender as prerrogativas profissionais, não como privilégio, mas como 

garantia do livre exercício da profissão. Ser valente, determinado, humano, corajoso e ser forte. 

Ser Defensor Público é profissão para poucos, mas esperança de justiça para milhares de outros. 
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Feliz aquele que consegue ser Defensor Público com todas estas virtudes, na permanente luta de 

bravos soldados pela garantia de um Estado Democrático de Direito de Justiça, como verdadeira 

cidadania. Parabéns a todos os defensores públicos do país, neste 19 de maio! Meu eterno 

agradecimento à Defensoria Pública do Pará, que há 30 anos faz parte da minha vida e da minha 

história profissional. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e 

invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às catorze horas e trinta e três minutos 

(14h33min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 19 de maio de 2016. 

 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário 

 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 
Sessão Ordinária de 24 de maio de 2016. 

 
 
 

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Secretário-Geral 
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        LUÍS DA CUNHA TEIXEIRA 
                       Presidente 


