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ATA Nº 5.408 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia quatro (04) do mês de agosto 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, André Teixeira Dias, Odilon 

Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo 

Fernandes Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de 

Contas Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta 

Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: 

Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as 

bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Disponibilizada, previamente, no sistema digital 

deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia dois (02) de agosto 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: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

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

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

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira 

(Presidente): Aprovo-a. Não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, a Presidência 

solicitou ao senhor Secretário que procedesse a leitura da pauta de julgamentos, sendo 

anunciada a retirada de pauta por solicitação dos relatores dos Processos n°s. 2006/50704-5, 
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2014/50758-3, 2016/50817-9, 2016/50188-3, 2016/50825-9, 2016/50427-0, 2016/50200-4 e 

2016/50745-0, em seguida, a Presidência determinou a inversão da pauta para antecipação dos 

processos da relatoria do Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Prosseguindo foi 

anunciado o Processo nº 2016/50426-9, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Evaldo 

Oliveira da Cunha, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo 

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

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

do pedido de rescisão (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o senhor Evaldo Oliveira 

da Cunha, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal 

foi-lhe concedida a palavra o que fez nos seguintes termos: Senhor presidente, senhores 

conselheiros, senhoras conselheiras, representante do Ministério Público de Contas, 

conselheiros substitutos, bom dia a todos e a todas. Excelências mais uma vez retorno a esta 

Corte para relatar mais um dos processos de minha responsabilidade, e que tramita nesta 

Corte do problema que realmente ocorreu no que diz respeito à questão da citação. Em janeiro 

de 2015, eu recebi em minha residência a presença do oficial de justiça, onde naquele 

momento me citava de decisão desta Corte, em que ele já estava me citando para a penhora de 

bens para garantir a devolução de recursos em função do julgamento das contas irregulares de 

minha responsabilidade. A partir de então, procurei este Tribunal e verifiquei que de fato havia 

um erro na questão do endereço que estava se dirigindo das correspondências desta Corte. 

Imediatamente atualizei meu endereço logo em seguida, ainda em janeiro de 2015; e comecei a 

trabalhar juntamente com a nossa equipe, questão da defesa desses recursos que haviam sido 

julgados; e que por não ter recebido as citações, acabou por serem julgadas minhas contas 

irregulares. Ocorre, excelências que eu trouxe até aqui para que vossas excelências possam 

observar documentos que eu já havia apresentado reiteradas vezes, ou melhor, em outros 

processos, que comprovam, por exemplo, que eu resido no mesmo endereço, à Rua Magalhães 

Barata, 601, no centro da cidade de Ipixuna do Pará, desde 2005. Eu tirei, como já apresentei 

em outros casos, uma cópia da minha ficha cadastral, junto à Rede Celpa, e tirei também a 

declaração de quitação dos demais anos até o atual, 2016, o que comprova, portanto, que ali 

resido naquela cidade. Além destes documentos da Rede Celpa, eu estou trazendo para que 

vossas excelências possam também observar declarações de moradores, de vereadores, de ex-
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vereadores, de um empresário também do município, onde ali todos os meses efetuamos nossas 

compras e aí permitam fazer a leitura de uma dessas declarações, por exemplo, do senhor 

Jucivaldo de Araújo Chaves, empresário e proprietário do grupo Pague Menos, rede de 

supermercados, rede de lojas de material de construção e que diz o seguinte: “Eu, Jucivaldo de 

Araújo Chaves, empresário, proprietário dos supermercados Pague Menos e da Estância 

Pague Menos, brasileiro, casado, residente e domiciliado à rua Padre José de Anchieta s/nº, 

bairro Centro, do município de Ipixuna do Pará há mais de quinze anos, declaro para os 

devidos fins que o senhor Evaldo Oliveira da Cunha portador do RG 2527446 SSP/PA, e sua 

esposa Katiane Feitosa da Cunha, são clientes de nossos empreendimentos, onde mensalmente 

realizam suas compras em nossas empresas, instaladas no município de Ipixuna do Pará; 

sejam gêneros alimentícios ou materiais de construção. Que ambos residem no mesmo 

endereço desde o ano de 2005, na rua Magalhães Barata n.º 601, centro de Ipixuna do Pará; e 

nunca se mudaram para outro endereço ou outra residência. É a informação que expresso, e 

que pode ser confirmada por outros moradores e autoridades de nossa cidade. Este documento 

é a expressão da verdade Ipixuna do Pará, 21 de junho de 2016. Jucivaldo de Araújo Chaves”. 

Então excelências eu estou trazendo esses documentos para que possam ser observados: 

primeiro que o nosso pedido de rescisão é no sentido de sanar o prejuízo muito grave que tem 

causado à minha pessoa do ponto de vista ético, moral, porque de fato a minha prestação de 

contas não teria sido analisada; pois eu não tive o direito de apresentar a minha defesa. 

Defesa esta que com relação, por exemplo, ao que está discutido no mérito da prestação de 

contas. Estou muito tranqüilo porque executamos a obra, entregamos. O que houve no parecer 

da SEPOF, foi um erro e que nós estamos comprovando nos autos às fls. 20 a 27, que o laudo 

de execução física, datado de 24 de junho de 2009, porém com vistoria realizada pela SEPOF 

em 22 de setembro de 2008, bem antes do final da vigência do convênio, em 31.03.2009. 

Percebam, excelências que a SEPOF realizou a vistoria final seis meses antes de finalizar a 

vigência do convênio. E que, portanto, eu estava em processo de ainda realizar, como 

comprovei a execução e apresento essa documentação, com o laudo inclusive, de relatório 

técnico de entrega da obra ainda no prazo correto em que pese, de fato, a SEPOF não ter 

retornado para realizar a vistoria final após esse período. Mas a obra, eu tenho a consciência 

muito tranquila, que foi entregue, que foi realizada. Então com relação à questão do mérito, na 
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obra, eu estou pedindo apenas que seja feita a análise da questão da minha prestação de 

contas, que eu possa apresentar a minha defesa, mas que com relação à citação eu de fato não 

tive esse direito de apresentar porque não fui citado. E esse é o pedido que faço a vossas 

excelências que me dêem esse direito de apresentar a defesa para que a justiça seja feita. E que 

a prestação de contas possa de fato ser analisada de forma correta. Uma correspondência 

teria chegado ao endereço da prefeitura que, aliás, também trago um documento que comprova 

o endereço da prefeitura ser na rua Cristóvão Colombo. Eu tirei uma cópia do cartão do CNPJ 

da prefeitura que comprova o endereço da prefeitura, que diz que ela se localiza na rua 

Cristóvão Colombo. As correspondências desta Corte estavam indo para o endereço de uma 

rua Chamada Luiz Batista Nonato. Se o meu endereço domiciliar se chama Rua Magalhães 

Barata, 601, e o da prefeitura chama Rua Cristóvão Colombo, e todos os documentos da Corte 

estavam indo para a Rua Luiz Batista Nonato, eu não tive como receber nem na minha 

residência e nem na prefeitura. E quando chegou a ir uma correspondência, no final do ano de 

2012, para a prefeitura, eu infelizmente já não estava mais no cargo, por conta de uma decisão 

do TRE naquele momento que acabou me afastando, e eu trouxe até uma cópia aqui do 

acompanhamento processual que pode comprovar a vossas excelências desse afastamento e 

pessoalmente que eu não retornei ao cargo até 31 de dezembro de 2012, quando eu obtive êxito 

mais adiante, porém, já com a perda do objeto porque eu não tinha mais como voltar ao cargo. 

Já era um novo gestor. Portanto, excelências, eu estou aqui pedindo que seja analisada com 

muito cuidado esta minha situação, que está trazendo graves prejuízos moral, ético. Eu quero 

apenas ter o direito de apresentar a minha defesa nesta Corte que tem se mostrado muito 

sensível a não prejudicar nenhum ex-gestor, nenhum ordenador de contas, mas que tem 

procurado fazer de forma justa a garantia dos direitos de cada um de nós. Então Excelências, 

muito obrigado pela oportunidade, e estou aqui à disposição para qualquer esclarecimento. A 

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

Sua Excelência proferiu a proposta de decisão para conhecer do pedido, no mérito dar-lhe 

procedência, anulando o Acórdão rescindendo, reabrindo a instrução processual para a 

apresentação de defesa, com a redistribuição. 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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 
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Plenário e com base no disposto no artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da 

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2016/50605-0, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Luiz 

de França Solon, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo 

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

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

do pedido (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente 

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

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu a proposta de 

decisão para conhecer do pedido e no mérito julgá-lo procedente, passando a considerar as 

contas regulares, mantendo-se somente a multa pela instauração da tomada 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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 

195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/50625-

6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Associação dos Amigos Unidos do Município de Bonito, responsável 

Regina Lúcia da Silva Oliveira, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

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

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

pela irregularidade das contas, com devolução da importância glosada, sem prejuízo da 

aplicação de multas à responsável e ao ex-presidente da ALEPA (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que à responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

julgar as contas irregulares, declarando a responsável em débito com o erário estadual na 

importância de R$10.000,00 (dez mil reais), aplicando–lhe as multas de R$1.000,00 (mil reais) 

pelo débito apontado e R$1.000,00 (mil reais) pela grave infração à norma legal. Consultado o 

Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência 
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proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/52024-6, que trata da Prestação de Contas 

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

Nossa Senhora de Nazaré, responsável Carlito Vieira Lobo, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

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

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução da importância 

conveniada, sem prejuízo da aplicação de multas ao responsável e recomendações à ALEPA. 

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

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

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

seu voto para julgar as contas irregulares, declarando seu responsável em débito com o erário 

estadual na importância de R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), aplicando-lhe as multas de 

R$660,00 (seiscentos e sessenta reais) pelo débito apontado e R$1.000,00 (mil reais) pela 

intempestividade na remessa. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51536-5, que trata 

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

procedência Instituto de Qualificação e Proteção Social da Amazônia, responsável Ioneli Pena 

Azevedo, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo 

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

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

das contas com ressalva, sem prejuízo da aplicação de multas à responsável (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que à responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

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

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

julgar as contas regulares. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52388-0, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Associação Cultural, Ambiental e Desportiva Balé 
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Folclórico - Paramazon, responsável Jorge Bruno Gomes de Oliveira Junior, cujo Relator foi o 

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

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

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

importância conveniada, sem prejuízo da aplicação de multas ao responsável. (pausa). A seguir, 

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

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

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

julgar as contas irregulares, declarando o responsável em débito com o erário estadual na 

importância de R$10.000,00 (dez mil reais), aplicando-lhe as multas de R$1.000,00 (mil reais) 

pelo débito apontado e R$1.000,00 (mil reais) pela instauração da tomada 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. Em seguida, a presidência solicitou ao senhor secretário que procedesse a inversão da 

pauta para antecipar julgamentos de processos com sustentação oral. Nestes termos, foi 

anunciado o Processo nº 2016/50835-0, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Laurival 

Magno Cunha, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo 

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

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

do pedido formulado para, no mérito, dar-lhe parcial procedência, reduzindo o valor a ser 

devolvido ao erário de R$10.401,08 (dez mil, quatrocentos e um reais e oito centavos) para 

R$2.401,78 (dois mil, quatrocentos e um reais e setenta e oito centavos), mantendo-se os 

demais termos do Acórdão impugnado. (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

Advogado, doutor Sábato Giovani Megale Rossetti, procurador do senhor Laurival Magno 

Cunha estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-

lhe concedida a palavra o que fez nos seguintes termos: Muito obrigado, senhor presidente. 

Bom dia a todos, eminentes conselheiros, auditores, procuradores, Conselheiro André, à 

pessoa de quem eu, aqui, homenageio todos os presentes. E versa, aqui, o presente pedido, que 

está absolutamente bem instruído, com as manifestações favoráveis, mas precisa se fazer duas 

colocações relevantes: o motivo do pedido de rescisão – e podemos chamar a razão da 
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presente rescisória –, exatamente a decisão primeira, que entendeu que o expediente, que já 

constava nos autos, e de que o ordenador de despesa, que era o então prefeito Laurival Cunha, 

em encaminhar um ofício ao banco do Estado, determinando que procedesse a devolução e o 

estorno do valor em questão, de R$2.401,00. Esse valor estampado já constava no expediente 

encaminhado ao banco, em 12 de abril de 2007, recebido, na mesma data, pelo gerente geral 

do banco. O que acontecia: o lançamento era todo por ordem de pagamento, e isto aqui é uma 

ordem de pagamento que se encontra no pedido rescisório, às folhas 109. Isso é relevante, 

porque o banco ofereceu, naquela ocasião, o extrato, onde apurava o saldo de R$2.401,76. A 

diferença é de 2 centavos. Mas o que é relevante, é que, depois que ele determinou o estorno – 

e ele assina junto com a tesoureira, portanto, era quem emitia a ordem de pagamento –, já 

entendo que aí estaria sanada a sua responsabilidade. Não cabia a inversão do ônus da prova: 

“Mas ele não provou”. Ele só tem o direito de assinar a ordem, ou cheque, ou digitar no 

cartão eletrônico, ou aqui, como os convênios com o Estado, que tinha que ser na ordem de 

pagamento. E foi assim que aconteceu. Posteriormente, a decisão – que agora quer se rescindir 

– condenava o valor em R$10.401,08. Ele recolheu por esse valor, que, corrigido, deu 52 mil. 

E por que a minha preocupação de destacar isto? O documento que deu azo a rescisão é a nota 

fiscal que foi questionada e que a nota apresentada no primeiro julgamento era uma terceira 

via. Não se tratava, absolutamente, de xerox, mas, como naquela época a nota era, ainda, 

física, se tirou uma das vias do bloco, que se apresentou aqui, à prestação de contas, que o 

tribunal, naquela assentada, não aceitou, e, agora, se traz a via, porque o órgão técnico e o 

Ministério Público acolheram juntada da via. E, com o recolhimento, eu apresento para a 

relatora, porque, aqui, tem um precedente desde a época do Conselheiro Ivan, é que, 

apresentando documento e sanada na sessão, não haveria necessidade de se baixar em 

diligência. Por isso que eu faço a apresentação do documento, aqui está o pagamento e a 

ordem bancária. Ele recolheu o valor muito acima. É uma questão que eu já venho debatendo, 

ao longo da semana, e, posteriormente, ele vai buscar o indébito no órgão do Estado. Mas o 

que é importante, aqui, é que cabia somente ao ordenador determinar a devolução do dinheiro, 

como ele o fez, e determinou ao banco depositário. Isso está na folha 109. Ele capeou esse 

expediente – que eu também mostro à eminente relatora – ao próprio banco, e está recebido. 

Então, são 2 pontos relevantes para a reflexão da Corte, que são, absolutamente, a prova de 
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que ele buscou a verdade real. Nem se discute, pela resolução da corte, da apresentação do 

laudo, porque, em todas as manifestações do órgão de controle, da SEPOF, do próprio 

tribunal, foi atestado que o objeto do convênio foi integralmente atendido. Aqui, se realizava 

um evento esportivo do Baixo Tocantins, que sempre foi a sede, ora em Abaeté, ora em 

Barcarena, e foi absolutamente sanado, mas isto é uma inconsistência material que poderia ter 

sido sanada. Infelizmente, o advogado que atuou aqui, na outra fase, não fui eu, mas isso tinha 

que ser trazido ao conhecimento da Corte, exatamente porque já estava nos autos, a prova da 

devolução. Mas, com medo das sanções decorrentes de uma decisão, nesta Corte, ele recolheu 

pelo cálculo da condenação anterior, mas o fez buscando 2 coisas: demonstra-se aqui a 

verdade real, à qual é de que foi efetivamente cumprido o objeto, que foi pedida a devolução, e 

está protocolada no banco, e, já naquela ocasião, ele junta o extrato, e eu vejo sanado, então, 

qualquer pendência. Por isso que se pede o provimento da rescisória, como tem a manifestação 

parcial, por conta desses contratempos, ainda que se aplique qualquer multa por conta de tudo 

isso, mas que se proveja o apelo, no sentido de que a rescisão seja deferida e resolvida a 

pendência nesta Corte, desse convênio. São essas as manifestações da defesa, senhor 

presidente, que a gente reitera, pelo provimento recursal. Muito obrigado. A matéria foi 

colocada em discussão. (Pausa).  Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Examinando os documentos ora apresentados, eu gostaria de 

solicitar, ao Ministério Público, inclusive, comparar o acórdão que se encontra no processo 

com o documento enviado pela SEFA, referente ao mesmo, se procede. Inclusive, gostaria de 

pedir, a essência do Ministério Público, se pode examinar. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Só para eu 

entender, o que a senhora está sugerindo, por favor? Comparar o que, conselheira? 

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

documento apresentado pelo defendente, ele traz, inclusive, o número do acórdão, o qual está 

sendo julgado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público 

de Contas Felipe Rosa Cruz: Se a senhora me permite fazer uma indagação de fato, para 

ajudar na manifestação, eu gostaria de saber se o documento que o defendente está 

apresentando, no momento, ele alega que é novo ou já existia quando da prestação de contas 

originária? Manifestação do Advogado Sábato Giovani Megale Rossetti: O que motivou a 
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rescisão, foi a nota fiscal, que, naquele momento, não se admitia, porque era uma cópia. E, 

agora, se traz a terceira via, e os órgãos de controle interno – tanto o técnico quando o 

Ministério Público – acolheram a juntada desse documento novo, que é a nota fiscal. Isso foi 

para dar azo ao cabimento recursal. O que se comprova, senhor presidente e eminente 

procurador, é que, desde 2007, a pendência está regularizada, porque cabia, efetivamente, ao 

ordenador – e me permita estender, só para rerratificar a questão –, comprovar que promoveu 

a devolução, e ele o fez através do expediente protocolado no banco. Não sei se é esse que foi 

apresentado à Sua Excelência, o eminente procurador, que está em xerox, que foi recebida pelo 

gerente geral do banco. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Tem o documento e tem um da SEFA, recolhendo a maior, inclusive. 

O número do acórdão se encontra aí, no documento da SEFA. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior: Presidente, já ocorreu, na discussão, 

aqui, no debate, apenas para tentar contribuir, obviamente, com a celeridade processual. Nós 

temos, aqui, nesta Corte de Contas, cerca de 10 mil processos, e existe, agora, neste momento 

especial, inclusive, em que todos os gabinetes estão com uma demanda muito grande, de muitos 

processos, em virtude da determinação da legislação, para que, até o dia 15, embora eu ache 

que é um prazo importante, mas tanto faz ser depois a comunicação às autoridades envolvidas 

nas eleições: o Tribunal Eleitoral e Ministério Público Eleitoral, existe essa determinação de 

prazo efetivo. Então, até queria ponderar que o tribunal já, em outras ocasiões, apresentando 

documentos, sanando, senhor presidente, as dificuldades, muitas vezes chama-se o processo, 

imediatamente, para a análise, e, imediatamente, se vota, eliminando qualquer tipo de 

dificuldade expedida. Então, ponderar, também, ao Ministério Público, como sempre o faz, 

parceiro do tribunal, que seja considerada essa possibilidade, no sentido de analisar e sanar, 

efetivamente, a dificuldade que o processo, já com esse documento novo apresentado, se 

houver condições – uma vez que há presença do plenário, composta por 7 conselheiros, e há 

presença do Ministério Público, pelo seu representante máximo –, a possibilidade de analisar e 

julgar, imediatamente, o processo. Faço essa ponderação. Lembrando que nós, no plenário, já 

deliberamos, dessa forma, em diversas ocasiões, senhor presidente. No sentido de votarmos 

esse processo, considerando as ponderações feitas pelo eminente advogado, com os 

documentos que ele trouxe para sanear qualquer dificuldade no processo. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luis da Cunha Teixeira: Eu queria só fazer uma 

indagação. O assunto em discussão, há a afirmação Sua Excelência, o advogado Sábato 

Rossetti. A indagação é para a eminente relatora. Ele afirmou que há um laudo da concedente, 

atestando a realização de 100 por cento do objeto conveniado. Consta o laudo, no processo? 

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

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 

Felipe Rosa Cruz: Senhor presidente, considerando as datas dos documentos – tanto o 

pagamento –, eles são datados desse ano, de agosto, o mês corrente. E, considerando a 

previsão e que se trata de um pedido de rescisão, onde o documento novo é aquele cuja 

existência ignorava ou que não podia fazer uso, na época da prestação de contas. Levando isso 

em consideração, cumulado com o previsto no artigo 66, da Lei Orgânica do Tribunal – que 

fala que o pagamento integral do débito e da multa, não importa, em modificação do 

julgamento –, o Ministério Público reitera o parecer constante nos autos, para provimento 

parcial pela procedência, reduzindo o valor a ser devolvido, de R$10.400,00 (dez mil e 

quatrocentos reais para R$2.401,00 (dois mil quatrocentos e um reais). É a manifestação, 

senhor Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Júnior: É importante ressaltar o posicionamento do Ministério Público, que mantém 

seu posicionamento, mas, também é importante levar em consideração que houve o 

recebimento do documento pelo Ministério Público. Ele considera, verificou, mas mantém o 

seu posicionamento. Não é isso, doutor Felipe? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: É, tanto que é pelo 

provimento parcial, se conheceu do recurso. Se o Ministério Público, na visão, não 

considerasse esse documento, ele não teria adentrado no mérito. Adentrou-se no mérito, mas 

para dar provimento parcial. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Júnior: Entendi. Então, o documento que foi apresentado pelo eminente 

advogado, doutor Sábato Rossetti, foi considerado, agora, pelo Ministério Público. É esse 

registro que eu queria fazer. Mesmo que ele mantenha o seu posicionamento, houve a 

consideração feita por ele. Gostaria de fazer esse registo, uma vez que, pela tramitação do 

processo, poderia, vamos dizer assim, ter algum tipo de prejuízo ao jurisdicionado. Nesse caso, 

o Ministério Público, de formar célere, já analisou e manteve seu posicionamento. Agora, cabe 
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a relatora acatar ou não. Manifestação do Advogado Sábato Giovani Megale Rossetti: São 

duas questões que foram apresentadas. Além do documento da SEFA – que demonstra a 

quitação do débito em valor extremamente superior, que, de R$10.000,00 (dez mil reais), ele 

recolheu R$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) –, há um segundo documento, que comprava 

que, desde 2007, já havia a resolução da pendência em qualquer prestação de contas. São 

esses dois documentos, só houve a manifestação sobre o primeiro, porque a quitação é 

incontroversa. Obrigado. Esgotada a fase da discussão, Sua Excelência proferiu seu voto para 

conhecer do pedido, dar-lhe procedência e passar 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51792-4, que trata do Pedido de 

Rescisão formulado por Evaldo Oliveira da Cunha, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

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

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

entendimento jurídico foi pelo não acolhimento das razões lançadas no pedido, ratificando o 

inteiro teor do parecer anterior pugnando pela sua improcedência. (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o senhor Evaldo Oliveira da Cunha estava presente e na forma como 

lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra, o que fez nos 

seguintes termos: Bom dia mais uma vez excelências, no presente pedido de rescisão eu queria 

apenas reiterar a defesa que fiz agora há pouco com relação ao processo anterior no que diz 

respeito à citação, sem que haja a necessidade de mais uma vez reiterar todos os argumentos 

apresentados quanto à citação. E gostaria, ainda, de acrescentar o que o ilustre relator, 

conselheiro Cipriano, acaba de ler no seu breve relatório, que de fato a SEPOF apresenta um 

laudo, garantindo 100 por cento da execução do presente objeto, o que está nas fls. 470 a 477, 

documento 05 anexo. E o que motivou o então relator à época a considerar essa irregularidade 

das contas, excelências, seria a aplicação financeira no valor de R$ 14.906,16 (quatorze mil, 

novecentos e seis reais, dezesseis centavos) que ficaram em conta. Eu inclusive apresento um 

extrato, que está nas fls. 58 a 62, documento 07 em anexo, que comprova que este recurso, 

proveniente das aplicações financeiras, ficou em conta. De fato, à época, em 2010 quando ali 

fizemos a prestação de contas por uma falha nossa, realmente, não retiramos e nem 
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retransmitimos o recurso, porém, excelências, eu comprovo que em momento algum retirei esse 

valor, deixei-o em caixa, ou melhor, em conta, e comprovo isso com o extrato bancário 

apresentado aqui. Como eu não fui citado na época do julgamento, quando ainda prefeito, não 

pude ir à instituição bancária solicitar novamente o extrato para comprovar a estada do 

recurso ali. Quando eu fui informado agora a pouco, aliás, depois eu já não era prefeito, 

quando fui ao banco solicitar novamente uma cópia do extrato, o banco informou que como eu 

já não era mais o gestor, eu não poderia ter mais acesso a essas informações, apenas o atual 

gestor. E infelizmente por conta das dificuldades de relação que a gente tem com o atual 

gestor, nós não conseguimos a cópia deste atual extrato, comprovando que ali o recurso ficou 

em conta, que ali nós nunca tiramos, e, portanto, demonstrando o bom manuseio do dinheiro 

público. Então excelências nós estamos aqui fazendo o pedido de rescisão, que ele seja 

deferido, que as minhas contas possam ser consideradas regulares, e, também, que seja 

recebido com efeito suspensivo, dados os argumentos que apresentamos. Era isso excelências, 

e muito obrigado pela atenção. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

no mérito dar-lhe procedência, anulando o Acórdão rescindendo, reabrindo a instrução 

processual para a apresentação de defesa. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento, sua Excelência Conselheira 

Maria de Lourdes Lima se ausentou. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52394-

8, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação dos Pequenos e Micro 

Empreendedores de Curuçá, responsável Rosa Helena Silva de Paula, cujo Relator foi o 

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

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

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

importância conveniada, sem prejuízo da aplicação de multas à responsável e determinações à 

entidade e sua responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que à responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificada, não esteve presente e nem se fez representar. 

A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarando a responsável 
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em débito com o erário estadual na importância de R$14.208,25 (quatorze mil duzentos e oito 

reais e vinte e cinco centavos), aplicando-lhe as multas de R$1.420,82 (mil quatrocentos e vinte 

reais e oitenta e dois centavos) pelo débito apontado e R$1.000,00 (mil reais) pela instauração 

da tomada de contas com as recomendações contidas no parecer do Ministério Público de 

Contas. Neste momento se registrou o retorno ao plenário de Sua Excelência a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52525-

1, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Manoel Soares da Costa, cujo Relator 

foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e não provimento ao recurso 

interposto, com a manutenção integral do Acórdão recorrido (pausa). A seguir, a Presidência 

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

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

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

do recurso, para no mérito negar-lhe o provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50823-7, que trata do Pedido de 

Rescisão formulado por Sebastião Ferreira Neto, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria 

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

entendimento jurídico foi pelo não conhecimento do pedido de rescisão, porém, uma vez 

analisado seu mérito pugna pela sua improcedência (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

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

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

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

para no mérito dar-lhe procedência, desconstituindo o Acórdão rescindendo, passando a julgar 

as contas regulares. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, exceto o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira que divergiu acompanhando o parecer do Ministério 

Público de Contas, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 
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maioria de votos (6x1), acolher a manifestação da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2016/50311-0, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Sidney 

Moreira de Souza, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

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

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

conhecer do recurso interposto, para no mérito negar-lhe o pretendido provimento, mantendo-se 

integralmente a decisão recorrida (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, 

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

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

Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso interposto, para no mérito negar-lhe o 

pretendido provimento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. Consultado o Plenário, 

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

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

anunciado o Processo nº 2015/50255-2, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por 

Manoel Soares da Costa, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

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

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

conhecer do recurso interposto, para no mérito negar-lhe o pretendido provimento, mantendo-se 

integralmente a decisão recorrida (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, 

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

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

Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso interposto, para no mérito, negar-lhe o 

pretendido provimento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. Consultado o Plenário, 

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

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

anunciado o Processo nº 2016/50315-3, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Renan 

Lopes Souto, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 

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

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

conhecimento do pedido formulado, porém, na hipótese de análise de mérito, pugna pelo seu 
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desprovimento, e acrescentou ainda a seguinte manifestação: Senhor presidente, gostaria de 

fazer algumas considerações, brevemente, não vou tomar muito tempo. Mais uma vez, aqui, se 

trata de um pedido de rescisão. Eu tenho certeza que o tribunal tem muita cautela e sabedoria 

ao analisar se se enquadra ou não como documento novo. No entender do Ministério Público 

de Contas, os documentos apresentados pelo recorrente, não configuram documentos novos, 

porque eles são fotografias com comentários acerca do engenheiro contratado, fotografias do 

local da obra com alguns comentários, alegando ser, isso, documento novo, que seria capaz, 

por si só, de alterar o mérito do julgamento original. Alega ele, também, que não teve 

oportunidade de contestar o laudo elaborado pela SEPOF, mas é importante que se registre 

que o prefeito acompanhou, na época, a visita da servidora do órgão no local da obra. E, 

também, foi devidamente cientificado para apresentar a defesa, no prazo de 15 dias. Além do 

que, como já foi citado aqui, anteriormente, o artigo 66 da Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas, prevê que o pagamento do débito não elide o julgamento pela irregularidade das 

contas. Então, fulcrado nessas premissas, o Ministério Público opina pelo não conhecimento 

do pedido, e, avançando no mérito, pelo seu desprovimento. (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do pedido, para no mérito dar-lhe 

provimento parcial, rescindindo o Acórdão, 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50852-1, que trata do Pedido de 

Rescisão formulado por João Damaceno Filgueiras, cujo Relator foi o Conselheiro André 

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

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

pelo não conhecimento do pedido, porém, se analisado o mérito, pela sua improcedência 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, 

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

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

do pedido, no mérito pelo seu provimento parcial, passando a julgar as contas irregulares, 
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porém, sem devolução de valores, excluindo-se a multa pelo débito e mantendo as demais. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51189-2, que trata do Pedido de 

Rescisão formulado por Paulo Liberte Jasper, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 

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

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

pelo não conhecimento do pedido formulado, porém, na hipótese de análise de mérito, pugna 

pelo seu desprovimento, com remessa de cópias dos autos ao Ministério Público Estadual para 

as providências cabíveis (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora 

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

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

seu voto para negar o pedido de desentranhamento, homologar a desistência do pedido de 

rescisão e o encaminhamento da documentação destacada ao Ministério Público Estadual para a 

adoção das medidas de sua competência. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2016/50486-0, que trata do Pedido de Rescisão formulado por José Alves Feitosa Oliveira, cuja 

Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, registrando-se na ocasião o 

impedimento do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

conhecimento do pedido de rescisão e o consequente arquivamento. Porém, se for analisado seu 

mérito, pugna-se pelo desprovimento do pedido, com remessa de cópias dos autos ao Ministério 

Público do Estado para as providências cabíveis (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do pedido, dando-lhe parcial procedência, 

desconstituindo o Acórdão e agora julgar as contas regulares com ressalva, mantendo-se a 

multa de R$1.000,00 (mil reais) pela instauração da tomada de contas. Consultado o Plenário, 
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este se manifestou, inteiramente, de acordo, exceto o Conselheiro André Teixeira Dias, 

momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, acolher a manifestação da 

relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50854-3, que trata do Recurso de 

Revisão, interposto por José Alves Feitosa, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi para conhecer do recurso, para no mérito negar-lhe provimento, mantendo a 

irregularidade das contas, com devolução do valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), 

ratificando na íntegra o Acórdão recorrido em todos os seus termos, inclusive as multas (pausa). 

A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não 

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

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

do recurso, para no mérito dar-lhe provimento parcial, mantendo a irregularidade das contas, 

porém sem devolução de valores, mantendo-se as multas pela irregularidade e pela 

intempestividade na remessa. 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. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno 

deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos 

responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, contados a 

partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de 

julgamentos, Sua Excelência informou existir assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, 

realizando este pronunciamento: Eu quero muito agradecer a compreensão de todos. Eu vou 

franquear a palavra, rapidinho, se tiver alguma coisa urgente. Eu não posso tirar esse direito 

de nenhum conselheiro. Eu queria dar dois avisos da maior importância. Primeiro: convidar os 

conselheiros que desejarem, no próximo domingo, ao concurso público realizado pela nossa 

instituição. A presidente do concurso vai usar da palavra, agora, e eu estou convidando os 

conselheiros que desejarem acompanhar o funcionamento do concurso. Eu vou estar às 8 horas 

da manhã, com a Conselheira Lourdes Lima, no domingo. A gente vai sair apenas para 

vistoriar, cumprir com a nossa obrigação. Se desejarem acompanhar, fica aqui o convite a 

todos. O Ministério Público está convidado. Outra coisa: na próxima terça-feira, vamos 
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receber a visita, na nossa instituição, do presidente da ATRICON, o Conselheiro Valdeci 

Pascoal, que vem, também, com o presidente da AUDICON, Ministro Substituto, Márcio Bem 

Querer. Eles estão em uma missão, aqui no Norte. Vão ao Estado do Amapá, irão ao TCM, 9 

horas da manhã, na terça. Aliás, no Amapá é um dia antes, e virão aqui. Nós vamos ter sessão 

na próxima terça. O TCM agendou a visita deles para às 9 horas, e eu marquei, aqui, para as 

11, porque ele tem, também, um problema de passagem para retorno. Caso a sessão não esteja 

encerrada às 11 horas da próxima terça, vai ser o momento do nosso intervalo, a gente recebe, 

cumprimenta – é só uma visita de cortesia –, e prossegue com a sessão. Eu queria contar com a 

compreensão de todos. E, neste momento, da minha parte era isso. Em seguida, o conselheiro 

presidente franqueou a palavra. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, 

Ministério Público, servidores, jurisdicionados. Presidente, Vossa Excelência já fez o convite a 

todos, mas só para comunicar que, graças a Deus, as inscrições ocorreram dentro da 

normalidade e o concurso está ocorrendo, também, normalmente. Tem 26.273 inscritos para 95 

vagas, sendo 54,7 destinados à área finalística e, domingo, terá provas pela manhã – às 8 

horas – e à tarde. A CEBRASPE, que é a organizadora do concurso, está com tudo organizado 

e pronto. As provas foram programadas e elaboradas em Brasília, e estão mantendo, de uma 

forma bem sigilosa, para que a gente possa ter a maior lisura dentro do processo de seleção. 

Então, já combinamos com o presidente: às 8 horas da manhã, a gente está saindo daqui para 

percorrer alguns locais do evento. A comissão tem se reunido. Ontem, nós tivemos a última 

reunião, e está tudo sob controle. Mais algum questionamento, a gente está aqui para informá-

los. Se ninguém tiver mais nada a falar, agora, eu quero informar que amanhã, dia 5 de agosto, 

é o aniversário do nosso servidor Tarcísio, que sempre está aqui nos auxiliando no plenário. A 

gente quer deixar os nossos parabéns e felicidades. Ele é cearense? Também. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Pensei que era de 

Ananindeua. Ele só mora lá? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Cearense de Ananindeua? Então, seu Tarcísio, que Deus e Nossa 

Senhora lhe protejam sempre. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Mas ele não tem a cabeça chata, como é que é cearense? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Deus 
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lhe dê muitos anos de vida, muita saúde e tranquilidade na sua vida, ao lado da sua família, e 

aqui, ao nosso lado, que todas as semanas está conosco. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: O Tarcísio, para quem não conhece a 

sua história, chega aqui 7h15min da manhã. É um dos primeiros servidores que chegam à 

instituição, todos os dias, e mora em Ananindeua, não é tão perto. E, às vezes, de férias, ele 

ainda vem, a exemplo do que faz, também, o Conselheiro Nelson Chaves. Então, Tarcísio, da 

minha parte, também, muitas bênçãos de Deus, para você. Continue entusiasmado para 

trabalhar como servidor público. É importante e vale a pena servir a população. Que Deus te 

abençoe. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Eu queria, também, como a Conselheira Lourdes fez a lembrança, quem está entre nós, 

sempre ela lembra dos nossos servidores, uma grande virtude da Conselheira Lourdes Lima. 

Eu queria cumprimentar, também, o nosso servidor Tarcísio, que está aqui no plenário. Como 

Vossa Excelência disse, Conselheiro Nelson, que, também, nas férias, de vem em quando está 

aqui, trabalhando, e, para que fique registrada toda a nossa fala, até fiz uma solicitação de 

férias para o mês de agosto e entreguei a Vossa Excelência, que pediu exatamente para que a 

gente pudesse suspender, nesse momento, pata não atrapalhar as atividades, e regularizar a 

situação, em virtude da legislação que pede que a gente faça julgamentos e cumpra até o 

prazo. E cumprimentar o Tarcísio, não só pelo horário cedo que chega. Quero lhe desejar 

saúde e que você realmente é um servidor importante para o Tribunal de Contas do Estado do 

Pará. Saúde, que Deus lhe abençoe e mantenha firme na sua luta diária. Cumprimentando 

você, extensivo a toda sua família, pela pessoa que você é. Pelo menos conosco, tenho certeza 

de que, por onde você passa, deixa o seu legado, seu registro. Meus parabéns, meus 

cumprimentos, feliz aniversário, que Deus lhe abençoe com muita saúde e sabedoria. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, 

depois de dois ex-presidentes falarem, aqui, eu vou apelar para aquela frase várias vezes ditas, 

o doutor Procurador já identificou, também, conterrâneo dele: “Eu tenho dito”, ou seja, 

ratifico tudo aquilo que disseram. O Tarcísio está emocionado. Tarcísio, ponha-se aqui para 

dentro, eu posso dizer a vossa excelência. Então, grande abraço, saúde e felicidade para você. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Também me associo às palavras de felicitação ao senhor Tarcísio. Muita saúde e longa vida. 
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Obrigada pela sua ajuda diária, aqui no Tribunal. E parabenizo, também, a comissão do 

concurso, a doutora Lourdes Lima, a presidência da casa, pela condução do concurso que, 

finalmente, irá acontecer, a partir do próximo domingo. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E, se Deus quiser, vai correr tudo bem. 

Deus está nos abençoando. Até agora, não há nenhum motivo para preocupação com o 

concurso público. Tudo sob controle, e, como disse a Conselheira Lourdes Lima, será um 

concurso limpo, não vai ter – se Deus quiser – nenhum questionamento. Agora, vai falar um 

cearense. Procurador Felipe Rosa Cruz. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador 

Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Tarcísio, eu queria dizer que o nosso 

plano secreto – que já não é mais tão secreto assim – de dominar o mundo, está em andamento. 

Meus parabéns para você, querido conterrâneo e exemplar servidor dessa Casa. Muitos anos 

de vida ainda, pela frente, o aguardam, certamente. Queria, também, parabenizar a comissão 

do concurso, na pessoa da Presidente Conselheira Lourdes Lima, que está conduzindo esse 

processo de forma tão exemplar, com a lisura que se espera e tenho certeza que o concurso 

será um sucesso. Mas eu gostaria de finalizar, senhores, fazendo um registro de suma 

importância para o Ministério Público de Contas paraense, e um agradecimento. Ontem, foi 

publicada a lei complementar número 106, que dá nova redação e acrescenta dispositivos na 

antiga Lei Orgânica do Ministério Público de Contas do Estado, a lei complementar número 9. 

Então, desde ontem, o Ministério Público de Contas do Estado passou a ter uma nova feição. É 

um Ministério Público, agora, que está observando os parâmetros nacionais naquilo que diz 

respeito a sua composição. Deixou de existir, a partir de então, a organização em carreira, de 

Subprocurador e Procurador. A partir de agora, todos os membros são Procuradores de 

Contas. Conseguimos colocar, em lei, a previsão da corregedoria, do colégio de procuradores, 

do Conselho de Procuradores, então, foi um avanço significativo, institucional, e que, tenho 

certeza, sem o apoio dessa Casa, na pessoa do presidente, mas que se estende a todos vocês, 

mas teve um apoio fundamental no êxito dessa nossa demanda. Como sempre, só mostra a boa 

relação, e o controle externo tem a ganhar com essa relação institucional. Então está feito o 

registro, devidamente agradecido ao empenho de vossas excelências. Obrigado. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Ele está mostrando 

a foto do momento em que o presidente da Assembleia Legislativa compareceu aqui para 
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assinar a lei. Que bom, e muito obrigado ao deputado Márcio Miranda. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Primeiro, Conselheira Lourdes, mais 

uma vez um bom trabalho. A Conselheira Lourdes, amigos, quando é passada uma missão, ela 

se dedica e tem se mostrado sempre insuperável. Desde os nossos congressos, sempre um 

sucesso muito grande, mas agora, mais recentemente, o nosso concurso público. Parabéns. 

Muito obrigado, do fundo do coração. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Queria estender à comissão, à doutora Alice Cristina da 

Costa Loureiro, Secretária de Gestão de Pessoas, Ana Paula Cruz Maciel, Subsecretária de 

Controle Externo, Simone Sidrin da Costa, auditora de controle externo, Helen e Décio da 

Silva Araújo, que fazem parte da comissão, junto comigo, por isso, quero dividir com eles. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Essa é uma outra 

grande qualidade da Conselheira Lourdes: a modéstia e a humildade. Isso só faz com que, 

cada vez mais, aqueles que a conhecem, a admirem. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro André, deixe-me ficar mais forte o que 

eu quero dizer, coloque o meu pronunciamento no seu. Eu queria, também, abraçar a Lourdes 

e desejar a ela e a comissão, o presidente, pleno êxito no concurso, que corra tudo dentro do 

que se pensa, e tenho certeza que acontecerá. Queria, aqui, encrustar-se – com muita honra, 

para mim – a minha fala na sua. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu queria dizer uma coisa muito importante, aqui, para 

fortalecer, Conselheira Lourdes, o trabalho de Vossa Excelência. Publicamente nunca fiz 

nenhum agradecimento. Vossa Excelência foi de uma dedicação extraordinária com toda a 

equipe que coordenou. Eu quero, também, ressaltar que, em alguns momentos, a ouvidoria foi 

acionada por pessoas de todo o Brasil. Fizeram algumas ponderações, a ouvidoria se 

manifestou, a comissão do concurso analisou e nós fizemos todos os ajustes necessários para 

atender todas as demandas que vieram de todo o Brasil. É importante registrar isso. 

Conselheira Lourdes, a palavra final é de Vossa Excelência. Eu queria dizer uma coisa muito 

importante, aqui, para fortalecer, Conselheira Lourdes, o trabalho de Vossa Excelência. 

Publicamente, nunca fiz nenhum agradecimento. Vossa Excelência foi de uma dedicação 

extraordinária com toda a equipe que coordenou. Eu quero, também, ressaltar que, em alguns 

momentos a ouvidoria foi acionada por pessoas de todo o Brasil. Fizeram algumas 
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ponderações, a ouvidoria se manifestou, a comissão do concurso analisou e nós fizemos todos os 

ajustes necessários para atender todas as demandas que vieram de todo o Brasil. É importante 

registrar isso. Conselheira Lourdes, a palavra final é de Vossa Excelência. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Só, também, o doutor 

Gilberto Serique, lá do nosso gabinete, deu uma contribuição, e a ouvidoria, que eu ia me 

manifestar, também. Agradecer ao doutor Odilon, sempre muito atento. Na hora que chegava 

qualquer demanda, encaminhava para a gente, para a presidência. Então, lhe agradeço, agora, e 

devolvo a palavra ao Conselheiro André. Muito obrigada, e obrigada Conselheiro Nelson, também. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aproveitando o 

ensejo, Conselheiro André, e a sua vênia, eu verifico, aqui – e não poderia ser diferente, 

Conselheira Lourdes –, o empenho da administração do tribunal, na figura do presidente, na figura 

da senhora na comissão, que organizou, pensou e continua dando todo suporte de forma brilhante, 

na realização desse concurso. A ouvidoria, que foi – me permita, presidente – um coadjuvante, no 

sentido de otimizarmos. Por dois momentos, nós tivemos republicação do edital, por questões não 

muito harmonizantes, mas o tribunal, enquanto instituição, mostrou sua força, seu exemplo. A 

comissão foi muito importante nisso, a casa, todos os setores. Doutora Alice, em alguns momentos, 

até se questionou: “mas por que tantos pedidos da ouvidoria?”. Mas é assim que funciona. Isso 

mostra a sinergia dessa instituição e a vontade que ela tem de estimular, ouvir as pessoas, os 

cidadãos, trazer o seu clamor, a sua demanda, que é o que se espera de um órgão público e de suas 

autoridades. Conselheira Lourdes, ao parabenizar Vossa Excelência, a comissão, estendo a sua 

equipe, que participou da comissão, estendo, presidente, a Vossa Excelência, e a todos no tribunal, 

enquanto instituição, que contribuíram – e estão contribuindo para o sucesso, que eu tenho certeza 

que será, da realização desse concurso. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Eu tenho esse privilégio, está vendo? Quero incluir na minha 

fala, também, a fala do Conselheiro Cipriano. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheiro André, muito obrigado, também, a parte de Vossa 

Excelência. Também queria me juntar com Vossa Excelência, Conselheiro Nelson, Conselheiro 

Odilon, o próprio presidente, no sentido de cumprimentar, parabenizar, como sempre, a 

Conselheira Lourdes Lima. Assume o trabalho que ela tem e tem a dedicação total, o empenho, e, 

como sempre, o final é com êxito, digno de reconhecimento, de elogios, de parabéns. Conselheira 

Lourdes Lima, como sempre, Vossa Excelência tem demonstrado essa importância grandiosa para 
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o Tribunal de Contas do Estado do Pará. Então, a realização do concurso público, com Vossa 

Excelência comandado, extensivo a todos da equipe, os parabéns, os cumprimentos. E, somando 

com as palavras do Conselheiro André, do Conselheiro Nelson, Odilon e do Conselheiro Luiz 

Cunha, parabéns a Conselheira Lourdes Lima e ao presidente, que tem dado continuidade aos 

trabalhos que o tribunal precisa, não do meu, da Lourdes, enfim, ao trabalho que o TCE precisa 

para o crescimento, desenvolvimento, como instituição e apresentar, Conselheiro André, para a 

sociedade, um trabalho buscando a nossa missão e visão, junto à sociedade. Obrigado pelo aparte, 

e parabéns, Vossa Excelência, de ter puxado, vamos dizer assim, esse tema, que é relevante: o 

reconhecimento da Conselheira Lourdes Lima e do Conselheiro Luiz Cunha, presidente, por mais 

este brilhante trabalho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

A doutora Rosa me deu, também, o prestígio de me apartear. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: É apenas para ilustrar a minha fala 

anterior, que eu acredito que a doutora Lourdes estava distraída no momento em que eu me referi 

ao concurso e parabenizei a ela, a comissão e a presidência. Só para incluir, nos meus parabéns, 

as referências anteriores, dos meus colegas. Parabéns. Orgulho de tê-la aqui, nessa instituição, e, 

como já disse anteriormente, me espelho muito na sua conduta, aqui dentro, para guiar a minha. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Então, querida amiga, 

agradecendo ao Nelson, ao Cipriano, ao Luiz, ao Odilon e, finalmente, a Rosa, que deram muito 

mais substância a minha gratidão pelo teu trabalho, e que faz com que, quando eu ando pelas ruas, 

Conselheiro Nelson sempre me fala isso, a gente é questionado, na rua, sobre o que estamos 

fazendo. Muitas coisas, eu me justifico no que a senhora fez e do alcance dessas ações. Isso me 

conforta, e algumas coisas que eu não consegui fazer, eu não fiz. Eu uso um pouco do que a 

senhora produz. Muito obrigado. Luiz, da mesma maneira que eu elogiei a perseverança do 

Conselheiro Nelson, este é um caso de perseverança, porque o que eu briguei contigo por causa 

disso, e acredite em mim que isto é o melhor para o tribunal, e vocês todos acompanharam o 

quanto eu contestei a decisão dele, e, hoje, eu tenho que reclinar a cabeça e dizer que a sua decisão 

tinha mais razoabilidade do que a minha. Fico feliz de não teres me ouvido, mas teres me 

convencido, ao longo do tempo, da razoabilidade da sua escolha, com muita justiça, você preside, 

hoje, o tribunal. Quero também falar outro assunto. Tarcísio, é muito interessante. Dizem que a 

unanimidade é burra, mas não é verdade. Tem casos de unanimidade porque a pessoa realmente 

alcança ela, e eu vou fazer, um pouco, como faz o Conselheiro Nelson, que eu gosto muito. Ele 
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recorda situações. Às vezes, eu fico pensando que já estou de visão para a popa. Conselheiro 

Cipriano, a popa é atrás, não é? Quer dizer, já não olho muito para a proa, eu olho para a popa. E 

eu vou lembrar, aqui, um caso que foi de muito constrangimento para todos nós, mas que eu 

conversava com o Cipriano ontem ou anteontem, e que a pessoa que cometeu este deslize, esta 

injustiça, se sentiu, depois, tão mal com aquilo que, ao longo do período que ele esteve convivendo 

com o Tarcísio, tentou se redimir da injustiça que ele fez, não foi isso, conselheiro? Foi o caso de 

uma vez que nós estávamos em sessão. Não me lembro se Rosa estava, nesse dia, representando o 

Ministério Público. O Conselheiro Ivan, em um repente, foi de uma indelicadeza enorme com o 

Tarcísio, e todos nós que apreciamos a conduta sempre retilínea do Tarcísio, a sua dedicação, seu 

cuidado com cada uma das ações que ele faz, seu amor pelo tribunal, nós nos sentimos, de alguma 

forma, atingidos por aquilo. E o Conselheiro Ivan sentiu, não só nas nossas faces, mas, talvez, com 

alguns de nós dizendo para ele: “poxa, Ivan, não foste feliz nisso, não foste justo”, e o Conselheiro 

Ivan passou o tempo que esteve aqui, após aquele momento, tentando se redimir junto ao Tarcísio, 

por ter entendido que foi injusto. Isso, Tarcísio, é um mérito seu, também. Não é só dele, de 

reconhecer o erro, mas seu, de fazer com que ele, no topo da cadeia alimentar do Tribunal de 

Contas, dizer: “Nossa, a verdade não é minha. Quem tinha a verdade, naquele momento, era o 

Tarcísio, e eu fui indelicado, tenho que me redimir”. Redimiu porque você tem este mérito, 

Tarcísio. Parabéns pelo seu aniversário. Como te disse, antes, não vou poder estar aqui, amanhã, 

mas queria te abraçar, antecipadamente, agradecer a Deus pela sua vida, pedir que ela seja longa, 

próspera, mas, sobretudo, feliz. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Meus amigos, 

eu sei que se a gente fosse franquear a palavra ainda tinha muito a se falar, aqui. Mas, novamente, 

encerramos uma sessão longa, em um tom agradável, fortes emoções, surpreso com tudo o que foi 

dito aqui, e eu quero, em meu nome e da Conselheira Lourdes Lima, agradecer todas as palavras 

proferidas em relação ao concurso público. E o depoimento de Vossa Excelência, agora, por fim, 

Conselheiro André, me tocou profundamente, mas eu estou certo que essa caminhada vai fortalecer 

a instituição, e medidas que eu apenas dei continuidade, que, desde a gestão do Conselheiro 

Cipriano, não se tem mais um servidor temporário na nossa instituição. Isso é motivo de orgulho. A 

gente só tem efetivo e comissionado. Foi um passo muito grande que a instituição deu, e a gente, a 

cada momento, vai aperfeiçoando. E Vossa Excelência vai estar presidente, se Deus quiser, para 

dar continuidade. Talvez, eu venha nomear muito pouco dos novos aprovados, quem vai nomear é 
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Vossa Excelência, para poder, realmente, atender a instituição. Mas, olha, as palavras aqui 

proferidas, foram à doutora Eliana, ao secretário, à Helen, à comissão de concurso. Só dizer, não 

sei se vocês ouviram, vocês foram bastantes citadas, homenageadas. Há um agradecimento geral, 

um reconhecimento, aqui, do pleno, aquela essência do Ministério Público que se soma, os nossos 

conselheiros substitutos, pelo trabalho exitoso, organizado e sério que vocês, em nome da 

instituição, ajudaram a Conselheira Lourdes Lima a coordenar. E nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a 

sessão às doze horas e trinta e dois minutos (12h32min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
 

Belém, 04 de agosto de 2016. 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
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