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ATA Nº 5.409 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia nove (09) do mês de agosto do ano dois mil e 

dezesseis (2016), terça-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 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 Felipe Rosa Cruz do Ministério Público de Contas, 

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

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

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

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

a sessão. Justifico a ausência do conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves por motivo de força 

maior; e por esta razão determino a retirada da pauta hodierna o processo n.º 2016/50745-0.  

Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal as atas das sessões Solene do 

dia 28 de julho e ordinária do dia quatro (04) de agosto de 2016, na forma do disposto no 

parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura das mesmas foi dispensada, razão pela 

qual a Presidência submeteu seus textos à deliberação do Plenário: Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-as. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

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

do dia 04 de agosto e impedido em relação a ata da sessão solene de 28 de julho. Manifestação 

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

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

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

Aprovo-as. Usando de prerrogativa regimental, a presidência procedeu à convocação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha para tomar assento na 

bancada dos conselheiros efetivos; e que tendo declinado passou a vez para a Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha que, de pronto, aceitou a referida 

convocação. Havendo expediente a ser lido, a Presidência solicitou ao senhor Secretário tal 

procedimento, o que foi feito nos seguintes termos: Ofício nº 038/2016 – JES, Macapá-AP, 19 

de julho de 2016. Ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís Cunha Teixeira, Presidente do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará. Excelentíssimo Senhor Conselheiro, em nome de minha 

família, agradeço os votos de pesar aprovados pelo Plenário desta Egrégia Corte a partir da 

proposição de Vossa Excelência e mais uma vez renovo-lhe gratidão pelo carinho e apoio 

dispensado a nossa família durante tão difícil momento. Atenciosamente, Naif José Maués Naif 

Daibes – Juiz de Direito. Logo após, a presidência aquiesceu à solicitação dos jurisdicionados 

presentes e representados à sessão quanto à inversão na ordem de julgamento dos processos 

pautados priorizando os quais havia sustentação oral inscrita. Sequentemente, otimizando os 

trabalhos em plenário, a presidência indagou sobre a possível retirada de outros processos da 

pauta julgamentos. Obtido esta assertiva, ficou assinalado o seguinte resultado: a) Processo n.º 

2016/50200-4 sob a relatoria do conselheiro Odilon Inácio Teixeira; e b) Processos n.ºs 

2016/50834-0, 2016/50839-4, 2016/50840-8 e 2016/50294-4 sob a relatoria do conselheiro 

André Teixeira Dias. Destarte, determinou o seguimento da sessão com a leitura da pauta de 

julgamentos, oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 2016/50830-6, que acolhe o 

Pedido de Rescisão formulado por Evaldo Oliveira da Cunha, cuja Relatora foi a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira, anunciando-se o impedimento da conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo os ritos legais e regimentais, foi ouvido o representante 

do Ministério Público de Contas que, ao assinalar a posição deste, assumiu o seguinte 

pronunciamento: Bom dia senhor Presidente, senhora Conselheira relatora, demais 

conselheiros, conselheiros substitutos, cidadão, advogados, servidores aqui presentes e 

jurisdicionados. Senhor Presidente, eu vou pedir a compreensão de vossas excelências, não é 

do meu costume, mas dessa feita eu vou ler um pouco mais os memoriais que me foram 

disponibilizados pelos meus pares, uma vez que o Ministério Público só teve acesso à pauta 

agora pela manhã. Então não tive tempo de estudar a fundo os processos para prescindir da 

leitura dos memoriais. Complementando apenas o relatório da Conselheira relatora, a parte se 
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enseja preliminarmente alegando a nulidade da citação no processo original, pois teria sido 

enviado a endereço diverso do seu domicílio. O mesmo ocorrendo com as demais notificações e 

intimações, o que teria impedido o exercício de defesa. No mérito sustenta o pedido de rescisão 

fulcrado no artigo 80, inciso V da Lei Orgânica do Tribunal. Diante da apresentação de 

documentos supostamente novos, qual seja cópia da prestação de contas enviadas a 

concedente. Entrando na análise da insurgência, um endereço para o qual foi enviada a 

comunicação, no início da tomada de contas, é justamente o constante no termo do convênio, 

formado pelo ora postulante e conforme consulta ao CNPJ. No sítio da Receita Federal 

coincide exatamente com o da sede da prefeitura municipal. O próprio recorrente reconhece 

em sua petição que o seu mandato como chefe do poder executivo municipal se encerrou 

apenas em 10/07/2012, ao passo que um mencionado oficio foi recebido em 02/07/2012, como 

faz prova o aviso de recebimento de folha 50. Portanto, o peticionante ainda se encontrava no 

exercício do mandato quando do recebimento desse primeiro AR. Quanto à nulidade de 

citação, tal alegação é igualmente improcedente, já que em relação à mesma se observa às 

folhas 61 da tomada de contas que o postulante compareceu aos autos para pedir apenas a 

prorrogação do prazo para apresentação e defesa. Perfectibilizando, assim, a citação. Vejam, 

o AR foi enviado à prefeitura quando o mesmo ainda era gestor do munícipio e ele veio aos 

autos, ou seja, a comunicação atingiu a sua finalidade e pediu apenas a prorrogação do prazo 

para apresentar defesa. Não custa lembrar que o processo serve apenas como instrumento 

para atingir um fim, que é o julgamento de contas. É o juízo acerca da prestação de contas. O 

processo não é um fim em si mesmo. E o fim a que se destina aquela comunicação processual 

de chamar aos autos; levar o responsável a comunicação, que foi atingida como se demonstra. 

E nesse aspecto o STJ é uníssono, o comparecimento da parte supre qualquer ausência de 

citação. Salvo se a parte comparecer para alegar alguma nulidade da mesma. A citação como 

consta nos autos também foi realizada por edital, nos termos do regimento interno e o 

responsável foi notificado da sessão de julgamento também. Aqui, senhores, eu queria chamar 

a atenção para algo que o ministério público reputou como muito importante para que fique 

registrado. A gente tem verificado nesses pedidos de rescisão, nessa fase processual, a 

arguição de uma série de nulidades processuais notadamente alegando a nulidade da citação. 

O que, teoricamente, seria sim um vício transrescisório. Se a parte em nenhum momento foi 
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chamada para vir aos autos, essa nulidade não se convalida. Ela pode ser alegada a qualquer 

tempo, mesmo no processo de contas; que por uma petição constitucional, ainda que fora do 

caso. Havendo de fato uma nulidade como essa e a parte nunca tendo vindo aos autos, é 

natural, óbvio que ela sofreu prejuízo. Mas vejam. A parte compareceu aos autos. Em nenhum 

momento alegou irregularidade ou mudança no seu endereço. Apresentou suas teses 

defensivas, e agora depois de infrutíferas, em um pedido de rescisão ela alega a nulidade de 

citação. Isso se encaixa perfeitamente ao que o STJ cunhou de nulidade de algibeira ou 

nulidade de bolso. O que é isso? A parte, ciente de uma nulidade que pode lhe beneficiar, 

guarda essa nulidade no bolso e deixa para utilizá-la em um momento que melhor lhe 

aprouver. Depois que suas teses defensivas não forem providas pela corte, ela tira isso do 

bolso e traz para o conhecimento da Corte. O senso comum, ainda que nenhum conhecimento 

jurídico, já é o suficiente para denotar a ausência da boa-fé processual nessa prática. Porque, 

além disso, existe o Duty, a doutora Rosa me corrija se eu estiver errado, uma expressão que a 

doutrina chama de duty to mitigate the loss, que é o dever da própria parte de mitigar sua 

própria perda. Ela teve oportunidade de alegar isso. Em todos os momentos que precederam 

esse pedido de rescisão, mas o deixa para fazer agora para surpreender a Corte e assim lograr 

isso no seu petitório. Então, cunhada essa estratégia da parte registrada e devidamente 

rechaçada pelo Ministério Público é que preliminarmente o Ministério Público afasta qualquer 

nulidade de citação arguida pela parte. Já adentrando no mérito, também não tem qualquer 

cabimento a documentação apresentada, porque a parte se ancora em um suposto documento 

novo, mas traz aos autos apenas a documentação que é uma obrigação legal do gestor de 

apresentar a documentação da prestação de contas. Ela já devia tê-lo feito lá atrás. E poderia 

tê-lo feito quando compareceu aos autos para pedir a prorrogação de prazo. E não foi assim 

que ela agiu. Simplesmente pediu a prorrogação do caso, não alegou ausência de citação, não 

apresentou a documentação, deixou transcorrer em autos o prazo e, nesse momento, depois de 

transitado e julgado a decisão da Corte e vem alegar um documento novo que de novo nada 

tem. Então, com essa consideração e fincada essa posição o Ministério público manifesta-se 

pelo conhecimento e no mérito pela improcedência do pedido de rescisão. A presidência 

anunciou, incontinenti, a presença do senhor Evaldo Oliveira da Cunha a quem foi concedido o 

direito à ampla defesa: Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, ilustre 
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representante do Ministério Público de Contas, conselheiros substitutos, bom dia a todos e a 

todas. Excelências, há aproximadamente um ano e oito meses tenho me dirigido a esta Corte e 

não é uma situação em que neste momento a gente está se apresentando aqui para se 

manifestar a respeito de processos de nossa responsabilidade com relação a problemas que 

ocorreram no processo de licitação com relação à minha pessoa. Neste processo in casu o 

relatório do acórdão no que trata, diz que o responsável não apresentou defesa excelência; e 

eu quero apenas destacar que nas folhas 50, 57, 67, 74 e 78 do referido processo apontam os 

respectivos avisos de recebimento, informação da instauração da tomada de contas, citação n.º 

066/2012, indeferimento do pedido de prorrogação, notificação de julgamento, comunicação e 

decisão do plenário, enviados através dos Correios para endereços diversos do domicílio e 

residência do responsável. E mais; se não bastasse recebido por cidadãos desconhecidos do 

meu convívio, glosando conhecimento desse solicitante, que só tomou ciência quando citado no 

dia 7 de janeiro de 2015, pelo tribunal de Justiça para pagar o débito ou nomear bens 

desembaraçados para garantir a execução. Excelências, eu tenho apresentado aqui, e já 

reiteradas vezes, em vários outros processos análogos, porque tive a felicidade de ser gestor no 

meu município, e que graças a Deus realizei ali um trabalho que muito me alegra do que fiz; e 

por conta deste trabalho realizei de fato vários convênios, contemplando a nossa população 

que por sinal no que diz respeito à execução e ao mérito das contas eu me sinto muito à 

vontade e muito tranquilo. Com relação ao argumento apresentado que mesmo fora do 

mandato, mais ou menos em novembro de 2012, quando infelizmente eu acabei sendo afastado 

do cargo, e mesmo tendo obtido êxito após um tempo em que já não era mais prefeito, e 

infelizmente eu não voltei mais de julho a dezembro, mesmo obtendo êxito na ação junto ao 

STF, eu não consegui retornar ao cargo até o dia 31 de dezembro de 2012. Quando eu 

procurei este Tribunal, como cidade pequena é impressionante como muitas vezes as próprias 

pessoas que cuidam da vida da gente, muito mais vezes que a gente, espalham os boatos e esses 

corem como “olha ele teve as contas reprovadas”. E por causa desses problemas eu procurei 

esta Corte de Contas, de fato, para informar do que estaria ocorrendo. Naquele momento nós 

já entramos com o pedido de prorrogação de prazo para apresentar defesa, o que infelizmente 

foi negado; e quando me foi encaminhada a correspondência, mais uma vez foi para endereço 

diverso, que é o que eu acabei de colocar aqui nas folhas 50, 57, 67, 74 e 78. Daí quando eu fui 
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citado já no dia 7 de janeiro de 2015, pelo Tribunal de Justiça para pagar o débito e nomear 

bens livres, foi que de fato nós já entramos com o pedido de rescisão, salvo engano a palavra e 

desculpem a ignorância por não ser da área jurídica. E por conta disso, excelências, é que eu 

estou aqui pedindo mais uma vez a compreensão desta Corte no que diz respeito a quanto este 

processo, como a outros também que de forma análoga, eu realmente não fui citado das 

decisões que esta Corte tomou, e que eu estou pedindo como a exemplo do que nós fizemos, 

quando entramos com o pedido de prorrogação, que foi negado, e ao solicitarmos a prestação 

de contas que estava no órgão concedente, que era a SEPOF, para darmos entrada nesta 

Corte, essas contas não foram analisadas por não ser considerado como tendo documentos 

novos. Mas eu apresentei; e esta prestação de contas que se encontra nos autos para análise. 

Então eu estou pedindo aqui excelência é de fato apenas o direito de que esta minha prestação 

de contas seja analisada e que de fato a justiça, como esta Corte de Contas tem feito, seja feita; 

e sem prejuízo algum tanto para sociedade como para o cidadão paraense. Agora é o que eu 

estou aqui pedindo, excelências, a esta Corte e fico aqui para quaisquer esclarecimentos. 

Pausa. A matéria entrou no âmbito das discussões. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de conhecer do pedido para, 

no mérito, dar-lhe procedência, desconstituindo o Acórdão vergastado, devendo ser expedida 

notificação ao responsável, desta feita para o seu endereço correto. Colocada a matéria em 

votação e, à exceção da conselheira Milene Dias da Cunha que acompanhou o parecer do 

Ministério Público de Contas, o plenário decidiu por maioria de votos (5x1), acolher a posição 

da relatora, resultado oficial, confirmado pela presidência. Imediatamente, foi anunciado o 

Processo nº 2016/50819-0, que cuida do Pedido de Rescisão formulado por Evaldo Oliveira da 

Cunha, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas, 

que se manifestou nos seguintes termos: Senhor Presidente, esse processo se amolda 

praticamente ao que foi anteriormente relatado pela Conselheira Lourdes Lima. Só gostaria de 

registrar que aqui também nesse pedido de rescisão o interessado fulcrado em documentos 

novos traz documentos relativos ao processo principal de tomada de contas, além, de 

comprovante de endereço atualizado e publicação da decisão recorrida no Diário Oficial do 

Estado. Também, aqui nesse processo, o interessado comparece aos autos, respondeu ao 
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chamado processual, pediu apenas a prorrogação do prazo para apresentar defesa e quedou-

se inerte. E nesse momento o pedido de rescisão fulcra-se em uma suposta nulidade de citação 

que nos autos do processo original está perfeitamente perfectibilizada. Neste sentido, a douta 

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

entendimento jurídico foi pelo conhecimento e desprovimento, manter in totum o Acórdão nº 

55.285/2015 (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, 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 que o fez nos seguintes termos: Excelências, quero chamar 

atenção apenas nos autos às folhas 42 e 43 que tratam da citação que foi encaminhada para a 

rua Luiz Batista Nonato, às folhas 53-v, que é o indeferimento do pedido de prorrogação, 

também encaminhada à mesma rua, Luiz Batista Nonato, à folha 50 notificação de julgamento, 

também encaminhada para a rua Luiz Batista Nonato e à folha 64, a comunicação de decisão 

do plenário, também encaminhada para a rua Luiz Batista Nonato. Como nos outros processos 

em que apresentei defesa, excelências, eu já juntei documentos, onde comprovo que minha 

residência desde 2005 é a rua Magalhães Barata n.º 601, comprovando com declarações de 

autoridades, de empresários e de pessoas de bem da cidade, e o endereço da prefeitura é na 

rua Cristóvão Colombo. Portanto a rua Luiz Batista Nonato, um terceiro endereço, e que de 

fato não chegou até nós o conhecimento de todos esses documentos aqui que foram 

encaminhados para o município, e que no caso seria encaminhado a mim. Portanto, 

excelências, mais uma vez, peço, até desculpas a este plenário, a esta Corte por estar 

reiteradas vezes aqui repetindo praticamente o mesmo argumento, a mesma defesa, porque, de 

fato, houve este problema na questão da citação; e o que estou aqui a pedir, excelências, é 

apenas, de fato, o direito de que a minha prestação de contas possa ser analisada. E que 

infelizmente quando me pediram anteriormente foi negado por conta justamente desses 

problemas de citação. Reitero apenas que, quando já não era mais prefeito, de fato quando 

correu o boato na cidade de que, volto a repetir, muitas vezes no município do interior aqueles 

que cuidam de desconstruir a gente sabem muito mais da vida da gente do que a gente mesmo, 

quando procurei esta Corte para tomar ciência do que se estava divulgando, que eu teria sido 

derrotado, estava sendo prejudicado pelo Tribunal, procurei a Corte, já infelizmente no 

período após entrar com o recurso ordinário, visto que entramos com pedido de prorrogação 
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de prazo, o que infelizmente foi negado. Quando me foi encaminhado, como eu mostro aqui à 

folha. 53v, também encaminhado para um terceiro endereço, este diverso ao nosso pleito. 

Portanto excelências mais uma vez peço deferimento a esse pleito, pedindo desculpa a esta 

Corte por mais uma vez apresentar os mesmos argumentos. Muito obrigado. A matéria foi 

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

Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de conhecer do pedido, para no mérito 

julgá-lo procedente, anulando o acórdão impugnado, devendo ser expedida notificação ao 

responsável para a sessão de julgamento, desta feita, para o endereço correto. Consultado o 

plenário, este assim se manifestou: Votos dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, Odilon 

Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Com o relator. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Presidente, 

da mesma forma que o processo anterior, a única dúvida que eu pergunto para o relator é o 

seguinte: neste caso ele compareceu, pediu prorrogação de prazo em relação às defesas, está 

suprido? O questionamento é em relação à notificação para o julgamento, certo? Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Exatamente. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da 

Cunha: Então o provimento do recurso seria para iniciar o julgamento a partir daquele 

momento, da notificação, e não reabrir instrução processual? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Exato. Porque foi enviado para o domicilio 

necessário, em tese, ainda que foi para o endereço que não era o da prefeitura, mas como ele 

confirmou que respondeu o pedido de prorrogação, mas ele já não era mais o prefeito. Então 

não tem razão de se encaminhar para o domicílio necessário. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Convocada Milene Dias da Cunha: Certo, então seria apenas para o 

julgamento e não para a reabertura da instrução. Então eu acompanho o relator. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu também acompanho 

o relator. A decisão é unânime. 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 pelo Conselheiro Cipriano Sábio de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2016/50944-4, que agasalha o Pedido de Rescisão formulado por Evaldo Oliveira 
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da Cunha, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Ressaltou-se o 

impedimento da conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo os preceitos 

legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas, pronunciando-

se em termos: Senhor presidente eu gostaria primeiramente de parabenizar o Conselheiro pelo 

voto anterior, certamente ele laborou bastante para chegar a essa conclusão. Esse caso mais 

uma vez trata-se do senhor Evaldo Oliveira da Cunha, que é um ex-gestor e que como todo ex-

gestor é inerente à atividade de gerir uma prefeitura, as prestações de contas, os processos nas 

cortes de contas são muito comuns. Esse caso se amolda também à perfeição do anterior. E eu 

gostaria de pegar o anterior, um trecho da fundamentação do Conselheiro Julival, citando um 

precedente do TCU para a necessidade de notificação pessoal. Mas esse precedente que o 

ilustre Conselheiro citou, trata-se de uma citação inicial em tomada de contas e não da 

notificação para julgamento. Em todo tribunal brasileiro, colegiado, não há necessidade de 

notificação pessoal para acompanhar a sessão de julgamento. Eu peço vênia aqui para os 

ilustres conselheiros para ler uma ementa do STF julgando um mandato de segurança contra 

uma decisão do TCU. Ementa, mandado de segurança, Tribunal de Contas da União. 

Julgamento de recurso de reconsideração, intimação pessoal da data da sessão, 

desnecessidade. Não se faz necessária a notificação prévia e pessoal da data em que será 

realizada a sessão de julgamento de recurso de reconsideração pelo Tribunal de Contas da 

União. Ausência de ofensas aos princípios de ampla defesa e do devido processo legal quando 

à pauta de julgamentos é publicada no Diário Oficial da União. O pedido de sustentação oral 

pode ser feito, conforme autoriza o regimento interno até 48 horas antes da sessão. Para tanto, 

é necessário que os interessados no julgamento acompanhem o andamento do processo e as 

publicações feitas no diário oficial. Quero registrar do perigo que é a criação de um 

precedente como esse, senhores. Essa Corte tem que se preparar para uma avalanche de 

pedidos de rescisão. Se toda sessão de julgamentos tivermos que notificar pessoalmente os 

responsáveis, além de inviabilizar sobremaneira a administração dessa Casa, os pedidos de 

rescisão serão useiros e vezeiros. Não é a jurisprudência assente no STF, TCU, STJ. Nesses 

autos também o responsável compareceu aos autos e pediu a prorrogação do prazo. Em 

nenhum momento ele compareceu nesses autos. Eu mesmo conheço muito de tribuna e 

parabenizo pela sustentação oral do senhor Evaldo. É muito bem articulado, fala muito bem e 
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sempre bate nessa tecla da mudança do endereço, que os endereços estavam errados. Mas a 

pergunta é: nesses autos ele mostrou o endereço correto? Ele veio a esses autos se insurgir 

contra as notificações que estavam sendo expedidas para a prefeitura? Neste sentido, a douta 

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

entendimento jurídico foi pela admissão do pleito rescisório, mas no mérito, pelo seu 

desprovimento. A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, 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 que o fez nos seguintes termos: Eu, excelências, apresentei a minha 

prestação de contas, mesmo não sendo citado em momento algum lá no período correto que 

deveria apresentar, mas que foi negado para mim esse pedido. Inclusive não foi aceita como 

documento novo; e que como eu estou com ela apresentada, eu estou muito tranquilo inclusive 

quanto à execução do mérito da nossa prestação de contas, excelências, estou pedindo a 

compreensão desta Corte apenas, pedindo, inclusive, que a nossa parte causa um prejuízo 

muito grande pra gente, não só no município, mas até a vinda aqui porque, de certa forma, eu 

há um ano e oito meses tenho me deslocado a este Tribunal, acho que vossas excelências têm 

observado que praticamente todos os meses, desde janeiro de 2015 quando eu fui citado pelo 

Tribunal de Justiça para penhora de bens, eu procurei esta Corte para, aí, sim, inclusive 

atualizar o meu endereço, porque quando eu procurei no final do segundo semestre esta Corte, 

não estando mais à frente da prefeitura, para pedir a prorrogação de prazo, eu de fato não 

atentei para a questão do endereço, tanto que entrei com o pedido de prorrogação de prazo e 

fiquei aguardando. Quando a Corte negou o pedido da prorrogação de prazo, não voltou mais 

uma vez para o meu endereço. Foi então que quando citado pelo Tribunal de Justiça, eu 

procurei a Corte, atualizei imediatamente o meu endereço; e a partir de então, excelências, eu 

tenho vindo praticamente todos os meses a esta Corte para apresentar a minha defesa, os 

argumentos, o que não faço com alegria porque percebo o desgaste que acaba confrontando o 

prejuízo moral e ético para nós. Mas o que eu estou aqui pedindo, excelências, é que de fato eu 

tive a felicidade de ser gestor naquele município por dois períodos. No segundo, infelizmente 

por conta da perseguição política desgastante que a gente acabou sofrendo, não terminei o 

último ano do segundo mandato, fui afastado nos últimos seis meses; o que, graças a Deus, 

depois obtivemos êxito, mas já não tinha mais como retornar ao cargo, posto que já havia 
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acabado o período. Mas eu estou aqui pedindo, excelências, que eu possa apresentar a minha 

prestação de cotas, que ela possa ser analisada; e reitero mais uma vez com relação ao mérito, 

estou muito tranquilo porque executamos o nosso serviço, as nossas obras; e estou muito 

seguro do serviço que prestamos para aquela população. E, portanto, excelências, estou 

pedindo mais uma vez que o nosso pedido seja atendido, ficando à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. Mais uma vez, muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Na 

verdade, pelo regimento, artigo 211, realmente não se exige que a notificação, citação em 

audiência, seja pessoal. Mas deve ser encaminhada para o endereço onde a pessoa reside. Não 

precisa ele mesmo assinar de punho o recebimento. Mas deve ser encaminhada para o 

endereço onde ele reside. O fato é que, quando houve a notificação, ele já não era mais 

prefeito, não estava mais no domicílio necessário. Então, essa notificação aqui, segundo o 

artigo 211, é sucessiva. Só faz uma se não for possível a outra. Primeiro é diretamente se o 

responsável comparecer aqui no Tribunal. Depois por via postal, depois por eletrônico e, por 

último, por edital. Só que essa notificação do julgamento foi encaminhada para o endereço que 

não era mais a residência dele, ou seja, ainda que fosse para o endereço necessário, ele já não 

era mais o prefeito. Então não tinha razão de ser encaminhada ao endereço necessário. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 

Felipe Rosa Cruz: O senhor me permite uma parte, Presidente? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Na verdade eu peço até 

que o senhor Evaldo se dirija, ele está inscrito, não sei se deseja falar. E o senhor Procurador 

pediu a palavra. Eu acho importante flexibilizar, oportunizar novamente a palavra a ele, 

porque quanto mais a gente puder debater, esclarecer o assunto, melhor para o julgamento da 

Corte. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de 

Contas Felipe Rosa Cruz: Só para esclarecer que a ementa do mandado de segurança citado 

aqui do Supremo deixa muito claro que o que se exige é a publicação da pauta no diário 

oficial. Não se fala de notificação. Isso, por si só, o Supremo entende como suficiente. Não se 

está falando de notificação seja ficta, pessoal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu vou conceder a palavra ao responsável das 

contas e apenas informar, do que eu tenho conhecimento aqui na casa, que nunca se publicou 
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pauta no diário oficial. Que eu tenha conhecimento. No mais se registra na Casa. Sempre a 

gente se utilizou da forma que a gente faz. O contratempo de hoje eu mesmo me dirigi ao 

Procurador durante a semana passada, dizendo a dificuldade de concluir a pauta até o horário 

de meio dia, uma hora. A pauta foi concluída ontem já no final da tarde. Então, apenas nesta 

sessão de hoje e muito provável na de quinta. Isso não é uma coisa rotineira na Casa. Concedo 

a palavra ao senhor Evaldo Oliveira da Cunha. Manifestação do Senhor Evaldo Oliveira da 

Cunha: Ilustres conselheiros, peço mais uma vez a permissão a esta Corte para, não com muito 

contento, em hipótese alguma é a nossa intenção causar esse imbróglio, desgaste no sentido 

jurídico, mas é que realmente a gente vem apenas fazer o pedido de que a nossa prestação de 

contas seja analisada. Eu, excelências, apresentei a minha prestação de contas, mesmo não 

sendo citado em momento algum no período correto que deveria apresentar. Mas que foi 

negado para mim este pedido. Inclusive não foi aceita como documento novo e que como estou 

com ela apresentada, estou muito tranquilo inclusive da execução e do mérito da nossa 

prestação de contas, excelências. Estou pedindo a compreensão desta Corte, apenas. E pedir 

inclusive que da nossa parte causa um prejuízo muito grande para a gente. Não só no 

município, mas até a vinda aqui. Porque de uma certa forma a gente fica, eu, há 1 ano e 8 

meses, tenho me deslocado a este Tribunal. Acho que vossas excelências têm observado que 

praticamente todos os meses, desde janeiro de 2015, quando fui citado pelo Tribunal de Justiça 

para a penhora de bens, eu procurei esta Corte, para aí sim, inclusive, atualizar o meu 

endereço. Porque quando eu procurei no final do segundo semestre, quando não estava mais 

na prefeitura, para pedir a prorrogação e prazo, eu de fato não atentei para a questão do 

endereço. Tanto que entrei com o pedido de prorrogação de prazo e fiquei aguardando, 

quando a Corte negou o pedido de prorrogação de prazo, quando voltou mais uma vez para o 

meu endereço. Foi então que quando citado pelo Tribunal de Justiça eu procurei a Corte, 

atualizei imediatamente o meu endereço. E, a partir de então, excelências, eu tenho vindo 

praticamente todos os meses a esta Corte apresentar minha defesa e argumentos. O que eu não 

faço com alegria porque percebo o desgaste que acaba confrontando. Um prejuízo moral e 

ético para nós. Mas o que eu estou aqui pedindo, excelências, que de fato eu tive a felicidade 

de ser gestor daquele município por 2 anos perdidos. No segundo, infelizmente por conta da 

perseguição política desgastante que a gente acabou sofrendo, não terminei o meu último ano 
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do segundo mandato, fui afastado nos últimos 6 meses. O que graças a Deus, após, obtivemos 

êxito, mas não tinha mais como retornar ao cargo, pois tinha acabado o período. Mas eu estou 

aqui pedindo, excelências, que eu possa apresentar a minha prestação de contas, que ela possa 

ser analisada e reitero mais uma vez, com relação ao mérito, estou muito tranquilo de que nós 

executamos o nosso serviço, obras. Estou muito seguro do serviço que prestamos para aquela 

população e, portanto, excelências, estou aqui pedindo mais uma vez que o nosso pedido seja 

atendido. E estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Terminada esta fase, Sua 

Excelência pôde proferir a proposta de decisão no sentido de julgar procedente o pedido, para 

anular o Acórdão impugnado, determinando a expedição de notificação ao responsável para a 

sessão de julgamento, desta feita dirigida ao endereço correto. Consultado o plenário, este se 

manifestou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que por 

unanimidade decidiu o Egrégio 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 pelo Conselheiro André Teixeira Dias. Sem 

detença, foi anunciado o Processo nº 2016/50825-9, que trata do Pedido de Rescisão 

formulado por Itamar Cardoso do Nascimento, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior, que antes da relatoria propriamente dita, discorreu em breve 

pronunciamento: Bom dia doutor Felipe. Bom dia eminente Conselheira Lourdes Lima, 

André, Odilon, Rosa. Eminentes auditores. Senhoras e senhores que estão na galeria. Bom 

dia a todos. Senhor Presidente, um dia para mim de reflexão e alegria. Dia 09 de agosto de 

2007, eu estava nesse momento na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, 

respondendo, atendendo a arguição pública que a lei determina aos deputados. Em seguida 

foi realizada a votação para a seleção, escolha do Conselheiro que viria ocupar esta 

cadeira. Isso completa hoje 9 anos da arguição de votação na assembleia legislativa. E eu 

guardo isso com muito carinho, atenção. A minha foi dia 28 de agosto, mas o dia da 

decisão na assembleia ocorreu no dia 9. Eu agradeço muito a Deus por isso. A todos os 

deputados e deputadas. E a todos os meus colegas por essa oportunidade que Deus me deu. 

Eu fico muito feliz, guardo isso no coração porque foi um grande passo na minha vida essa 

disputa que ocorreu na assembleia, que culminou com a minha indicação para cá. Foi uma 
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data importante. Sempre será para mim. No início das inscrições tinham cerca de 8 

candidatos, Presidente, e no dia da arguição e votação ficaram apenas 2 candidatos. 

Desses 2, Deus quis que após arguição pública os deputados, por maioria, votassem na 

indicação do meu nome. Eu guardo esta data em especial no meu coração, que foi um 

passo importante na minha vida. Eu faço esse registro para que conste nos anais. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: E 

parabéns a vossa excelência, confesso que não lembrava. Parabéns. Ressaltou-se, em 

seguida, o impedimento da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes quanto ao 

julgamento deste processo. No cumprimento dos preceitos legais e regimentais, foi 

concedido o momento ao representante do Ministério Público de Contas: Senhor 

Presidente, como bem relatado pelo Conselheiro Cipriano, a parte se insurge aqui contra o 

acórdão, alegando que teve negado o seu pedido de realização de inspeção in loco para 

comprovar a conclusão da obra. E alegando ser documento novo, ele junta uma vistoria 

particular, segundo a qual as pendências apontadas pela SEPOF estariam supridas. Das 

imagens acostadas do referido relatório, não se extrai qualquer comprovação da posterior 

realização integral do objeto, sobretudo, porque os itens ditos finalizados pelo postulante 

não foram os únicos listados como não executados ou incompletos no laudo de execução 

física da SEPOF. Atentando que o documento apresentado tem natureza unilateral. Ele foi 

produzido exclusivamente pelo responsável aqui. Ademais, o laudo da SEPOF é de 

19/06/2009, apenas três meses após o termino da vigência do convênio. Enquanto que o 

laudo, vistoria apresentada pelo responsável, data de 7 anos depois, 23/04/2016. Então 

você nega a fé ou afasta a presunção de legitimidade de um laudo apresentado pela 

SEPOF por um documento apresentado 7 anos depois produzido de forma unilateral pelo 

responsável. O Ministério Público entende que não é suficiente para afastar a presunção e 

legitimidade que os atos administrativos carregam. Neste sentido, a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo conhecimento e improcedência do pedido de rescisão, mantendo 

inalterados os termos do Acórdão impugnado. A presidência assentiu, nessa condição, a 

palavra ao representante do senhor Itamar Cardoso do Nascimento, advogado Maurício de 
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Almeida Blanco que, albergando-se nos ditames constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa, produziu o seguinte pronunciamento: Senhor Presidente, senhor relator, senhores 

conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, conselheiros 

substitutos, bom dia. É sabido nesta Corte da grande dificuldade que muitos gestores e ex-

gestores possuem de carrear, de trazer aos autos da prestação de contas; seja aqui, ou em 

outros tribunais, parte de documentação necessária, a correta verificação de recursos 

públicos. Nesse sentido é que nós estamos falando de uma comarca que sofreu grandes 

mudanças em relação a estar próxima de uma grande obra em Tucuruí. Naquele momento 

o município cresceu; e se verificou uma grande dificuldade de material humano, mesmo. 

Material humano que eu digo, pessoas capacitadas para assessorar de forma correta o 

gestor nesse caso. O que se fez no estado todo e em alguns lugares, que é de conhecimento 

desta Corte? Sempre se socorre a pessoas de diversos lugares. Não tem gente na comarca, 

eu contrato pessoas de outros lugares. O que nós temos nos autos, especificamente, foi 

desde o início, é uma dificuldade do ex-gestor de trazer essa prova da conclusão do objeto 

do convênio. Mas não se quedou inerte. Desde a contestação apresentada, ou melhor, 

desde a defesa apresentada, ele solicita a inspeção física, porque ele veementemente não 

concorda com o laudo. E tentou seja na fase de instrução, e na fase recursal, que o tribunal 

lhe concedesse esse direito. Estamos tratando aqui de direito administrativo vigente. O 

princípio da verdade material. Não se pode tolher, no caso aqui do jurisdicionado, do ex-

gestor, a possibilidade de demonstrar efetivamente que não concorda com o laudo oficial. 

Ora, qual é o outro lado oficial que se pode trazer nos autos? O laudo desta Corte. Ele 

nega veementemente as disposições que estão no laudo inicial da SEPOF. E esta Corte, já 

vi que na maioria das vezes, discordar para acrescentar algum tipo de condenação ao 

gestor. E em algumas poucas vezes, discordando, acatando o laudo e a manifestação dos 

jurisdicionados. Não há cem por cento de certeza. Não estou dizendo que houve equívoco 

ou má-fé da SEPOF. Mas equívocos acontecem. Ele desde a defesa preliminar vem 

discutindo essa possibilidade. Na documentação juntada aos autos, não posso dizer que foi 

um laudo, já que está denominado de laudo, porque ele conseguiu finalmente o contato com 

o engenheiro que trabalhava naquela oportunidade naquele município. Ele, o próprio 
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gestor, depois de terminar o mandato, veio até Belém. E até isso a dificuldade de reunir a 

documentação e as provas da efetiva execução do convênio gerou o que está demonstrado 

nos autos. As fotos acostadas, data vênia ao digno Procurador-geral do MPC, remetem a 

fotografias que estavam no acervo do engenheiro, e que demonstram que não foram 

produzidas em 2015, ou em 2016. Uma das fotos, por exemplo, senhores, possui no local da 

obra a logomarca da prefeitura daquela época. Ele já está há mais de quatro anos afastado 

do cargo. Não poderia ter produzido isso nesse momento. São documentos novos; e aqui eu 

faço uma ponderação à Corte que eu ouvi ainda há pouco através de uma manifestação da 

conselheira substituta Milene quando da adoção de regras do novo CPC, o artigo 475 do 

novel Código de Processo Civil possui hoje a seguinte redação: “É lícito as partes, em 

qualquer momento juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer provas 

do ocorrido depois, ou articulá-los, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos 

autos;” Parágrafo único: “Admite-se também a juntada posterior de documentos formados 

após a petição inicial, ou contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos 

acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo a parte que os produzir comprovar o 

motivo que os impediu de juntá-los anteriormente, incumbindo ao juiz, em qualquer caso, 

avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5º.” Não houve má- fé do gestor em 

juntar esses documentos somente no pedido de rescisão. Ele não tinha como localizar. Ele 

tentou de todos os meios. Até o último momento do julgamento do pedido de 

reconsideração, ele tentou a juntada desses documentos, de provar a efetiva conclusão do 

objeto do convênio. E o laudo que ele aponta, senhores relatores, não é só em relação 

aqueles pontos. Ele alega que fez todas as obras, enumerou alguns que estavam em 

desacordo com o laudo emitido pela SEPOF. Não é só conclusão de itens, de quantitativos 

da obra do convênio descrito no laudo, ele contrapõe de duas formas senhor conselheiro 

relator. Ele contrapõe que este item foi concluído, e outros itens foram concluídos. E o 

próprio Tribunal de Contas emite pareceres, data vênia o entendimento dos órgãos que 

assessoram a Corte, eu destaco que as imagens sozinhas não têm o condão de comprovar a 

boa e regular aplicação dos valores transferidos. As fotografias por não permitirem que se 

faça uma avaliação quantitativa e qualitativa dos serviços executados não se sobrepõem as 
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medições e demais verificações efetuadas em campo. Qual é o cerne do pedido desde a 

defesa? Nós sabemos da dificuldade que o Tribunal tem de realizar inspeção em todos os 

pedidos que chegam até esta Corte. Mas ele foi veemente desde o primeiro momento. Este 

laudo está equivocado. Ou eu vou para a justiça. E entro com uma ação que pode demorar 

anos, ou peço que este Tribunal emita uma constatação oficial. Outro momento oficial é 

com a justiça, o que pode ser rápido ou pode demorar anos. Esta Corte não vai aguardar a 

decisão judicial. Por outro lado, veja a manifestação da controladoria de obras, 

patrimônio público e meio ambiente. Por outro lado, é possível que a obra, referente ao 

objeto do convênio tenha sido de fato finalizada, posteriormente à vigência do convênio, 

conforme informa o requerente, mas sem a comprovação do nexo de causalidade, sobre os 

recursos transferidos por meio do convênio n.º 175/2008 para a obra realizada. Mais um 

ponto que eu destaco da manifestação técnica é que o requerente não foi capaz de dirimir 

as dúvidas sobre a destinação dos valores repassados ao município e pagos à empresa 

responsável pela execução do objeto do convênio com a informação sobre a conclusão 

integral da obra. Logo não podem ser aceitas essas alegações. O recorrente, o autor 

demonstrou nos autos que se utilizou a execução direta para a execução da obra. 

Contratou pessoas para executar a obra. Não foi pago a nenhuma empresa. Isso não está 

na prestação de contas dele. Então por último, excelência, já por uma questão processual, 

e na esteira de decisões desta Corte, assistindo às sessões, eu tive a oportunidade de 

assistir a uma manifestação de voto, trago o trecho de um voto da conselheira Rosa Egídia 

que assim descreve: “Segundo a jurisprudência do TCU, a aplicação de recursos de 

convênio fora do prazo de sua vigência, não impõe, por si só, a necessidade de devolução 

desses recursos”. Isso foi retirado do processo n.º 2016/50315-3. Qual é o apelo do 

recorrente? Que de fato, na esteira do princípio do direito e da verdade material que se 

aplica aos processos administrativos, aceitando “in totum” o princípio do contraditório e 

da ampla defesa, que oportunize ao recorrente a inspeção física, porque ele demonstrou 

aqui que há impropriedade tanto no laudo da SEPOF, quanto na avaliação que este corpo 

técnico fez sobre o laudo da SEPOF e as alegações do recorrente, ou o autor. Neste 

sentido, o que se propõe alternativamente, porque é a forma que foi peticionada nos autos; 
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que se dê provimento ao recurso, rescindindo o acórdão, proporcionando a reabertura da 

instrução processual, com a realização da inspeção física. Aí estaríamos aceitando e 

proporcionando ao jurisdicionado, ao recorrente, o princípio da ampla defesa. São as 

minhas considerações e a minha manifestação excelência. Muito obrigado. A matéria foi 

colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu peço ao doutor Maurício que permaneça na tribuna, 

caso seja necessária uma nova manifestação de vossa excelência. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa 

Cruz: Doutor Maurício, eu gostaria apenas de um esclarecimento de fato. Gostaria que 

vossa excelência explicasse melhor a alegação da defesa. Ela fulcra-se em documentos 

novos com as fotos apresentadas pelo ex-gestor. E o senhor informou inclusive que em uma 

das fotos há inclusive uma placa da prefeitura, o que demonstra que elas foram tiradas a 

época da execução do convênio. O porquê que o responsável não teve condições de 

apresentar essas fotografias antes, só ressaltando que o documento novo aqui a gente está 

tratando de um pedido de rescisão, já há um acórdão transitado e julgado. Então o 

documento novo é aquele que o responsável não conhecia ou não podia fazer uso. Queria 

que o senhor esclarecesse porque ele não pode, ou se é que ele não conhecia esse 

documento, já que era do engenheiro que o acompanhou ao longo da gestão. Manifestação 

do advogado Maurício Blanco: Excelência, eu me manifestei da tribuna sobre este ponto. A 

questão não conseguiu localizar o engenheiro e acessar os arquivos que esse engenheiro 

possuía, porque de fato qualquer engenheiro que se preze mantém os arquivos de execução 

de obras consigo. Porque ele pode usar como comprovante que ele detém a capacidade de 

efetuar determinado tipo de obra. É necessário que ele tenha isso para eventuais licitações 

futuras; contratações. E ele só conseguiu contato com esse engenheiro neste momento, 

posteriormente a tudo isso. E eu só queria chamar a atenção que o parecer do MP, 

excelência, foi pelo conhecimento. Então se acatou a juntada desses documentos como 

documentos novos. Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto 

para conhecer e dar provimento parcial ao pedido formulado, para anular os Acórdãos 

vergastados com o fim de realizar inspeção in loco para aferir o cumprimento ou não do 
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objeto conveniado sob exame. Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, 

oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário, por unanimidade, 

acatar a manifestação do relator. A partir deste momento, Sua Excelência o conselheiro 

André Teixeira Dias ausentou-se do plenário. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 

2016/50188-3, que cuida do Pedido de Rescisão formulado por José Alves Feitosa Oliveira, 

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 provimento parcial do recurso, com a 

reforma da decisão guerreada, para desconstituir a pena de devolução do valor de 

R$33.917,63 (trinta e três mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e três centavos) para 

R$ 851,63 (oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), mantendo-se a 

irregularidade das contas e os demais termos da decisão impugnada. A presidência ressaltou 

que o recorrente devidamente notificado não se fez 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 no sentido de conhecer do pedido formulado, para 

no mérito, dar-lhe provimento parcial, passando a julgar as contas regulares com ressalva 

e manter aplicação da multa pela remessa intempestiva. Consultado o plenário, este se 

posicionou: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Acompanho a relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Acompanho o parecer do Ministério Público de Contas. Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a relatora. Voto 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Milene Dias da Cunha: Acompanho o parecer do 

Ministério Público de Contas. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Acompanho a relatora. Ao final, a presidência proclamou que resolveu o plenário 

acatar por maioria de votos (4x2) a posição da relatora. Sem detença, foi anunciado o 

Processo nº 2015/50037-5, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Vagner Santos 

Curi, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que adotou o 

seguinte posicionamento: Só para tentar ajudar aqui no esclarecimento, como bem relatou 
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o ilustre Conselheiro Odilon, o peticionante alega aqui nulidade de citação, comunicação 

dos atos processuais e por isso pede a desconstituição do julgado. Ele alega que a 

comunicação foi enviada para o endereço completamente distinto daquele apontado na 

procuração do então advogado. Mas ele apresentou nos autos o pedido de prorrogação de 

prazo como a gente tem visto nos processos anteriores. Agora, importante registrar que os 

atos convocatórios de folhas 244 e 252 do processo original foram enviados para a rua 

Bom Pastor, número 150, sala 19. Que é justamente o endereço profissional do advogado 

constituído às folhas 241, devidamente destacado na nota de rodapé do respectivo 

instrumento de mandado. Então as comunicações foram sim enviadas ao endereço 

constante nos autos. Que queria só bater um pouco mais nessa tecla dessa nulidade 

algibeira que o Ministério Público está trazendo aqui para a discussão de vossas 

excelências. Que essa tese encampada pelo STE, STJ e também pelo STF, por mais que ela 

seja dissonante com a teoria das nulidades processuais que ordinariamente a gente 

maneja, é algo que se tem já por concreto e inevitável nessas cortes superiores. Para os 

senhores terem uma ideia, inclusive em julgamentos de causas penais, onde mais do que em 

nenhum outro processo o contraditório e a ampla defesa são defendidos até a morte, 

digamos assim, o STF aplicou a teoria de nulidade de algibeira para afastar a invocação 

de nulidade pela Defensoria Pública. Eu peço vênia para ler rapidamente um trecho do 

julgado para ajudar na discussão. Trata-se do HC número 105041, impetrado pela 

Defensoria Pública cujo pedido consistia na declaração de nulidade de julgamento de 

apelação criminal interposta no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sustentava-se 

cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação prévia da Defensoria Pública do 

julgamento do recurso. Embora tenha qualificado como absoluta nulidade, o STF decidiu 

por unanimidade não adular o ato. A decisão fundamentava-se na alegação tardia, em 

afronta a um padrão objetivo de comportamento processual, que reclamaria das partes 

diligência na sinalização para os vícios do processo já percebidos e prontamente alegáveis. 

Segundo o ministro Gilmar Mendes, relator do acórdão no STF, é evidente que se trata de 

nulidade absoluta. Mas também é evidente que não houve alegação no tempo devido. O que 

essa prática suscita é a possibilidade de se guardarem nulidades para serem arguidas. O 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1199

que resulta em um não respeito a lealdade processual. Então, afastada essa preliminar 

trazida pelo peticionante e já adentrando no mérito, esse suposto erro grosseiro que ele 

traz no projeto básico, se algum erro houve, esse erro tem que ser imputado ao próprio 

responsável. Então ele não pode se beneficiar de um erro por ele cometido para anular o 

processo. O famoso ‘vinere contra factum proprium’. Neste sentido, a douta Procuradoria 

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

jurídico foi pelo não conhecimento do recurso, em ato contínuo caso não seja esse o 

entendimento dessa Corte de Contas, pelo desprovimento, devendo, por conseguinte, ser 

mantido na íntegra os termos do Acórdão nº 52.463/13. A presidência tornou público que o 

recorrente, embora regularmente notificado, não estava presente e nem se fez representar. 

Pausa. A matéria foi à discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto 

para conhecer do pedido e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se na íntegra a 

decisão impugnada. Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, 

oportunidade em que oficializou a presidência que decidiu o plenário, à exceção do 

conselheiro Luís da Cunha Teixeira que votou pelo provimento, acatar por maioria de votos, 

a manifestação do relator. Incontinenti, foi anunciado pelo senhor secretário o Processo nº 

2016/50615-1, que trata do Pedido de Rescisão formulado por José Maria Gomes de 

Araújo, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal 

e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que apresentou a 

seguinte manifestação: Senhor Presidente apenas novamente nesta esteira de contribuir 

com o julgamento gostaria apenas de esclarecer que quando o postulante alega nulidade 

da notificação é importante se registrar que o ofício que ele alega não ter recebido é o 

número 03482/2008. Ocorre que a documentação juntada ao Tribunal de folhas 36 a 111, o 

responsável afirma expressamente que o faz em atenção ao oficio número 03482, 

justamente aquele que ele alega não ter tido muito conhecimento. Então, apenas para 

afastar de pronto essa alegação de notificação de julgamento, algo que a gente já vem 

discutindo bastante aqui. Uma coisa que eu gostaria também de pontuar, chamar a atenção 

dos senhores, vossas excelências para a violação literal ao dispositivo de lei que o 

responsável alega. Ele alega a essa Corte, o acórdão feriu frontalmente; expressamente 
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dispositivo de lei ao capitular o seu julgamento por irregularidade das contas. Isso porque 

ele entende que o julgamento deveria ser regular. Então, veja: todo julgamento dessa Corte 

a vencer essa tese do responsável vai ser frontal violação ao dispositivo de lei, porque todo 

julgamento dessa Corte se ancora obrigatoriamente em alguma capitulação legal. Então a 

parte contrária vai sempre poder alegar que houve violação de lei porque o seu pedido não 

foi assimilado por essa Corte. Neste sentido, a douta Procuradoria do Ministério Público de 

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

conhecimento e improcedência do pedido de rescisão para manter inalterado o Acórdão nº 

54.245/2014. A presidência informou que o recorrente, devidamente notificado, não esteve 

presente e nem se fez representar. Pausa. A matéria entrou em discussão. Pausa. Ninguém 

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

pedido de rescisão e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar o Acórdão nº 54.245, de 

4/12/2014, julgar as contas regulares, mantendo-se, porém, incólume a multa pelo não 

encaminhamento das contas ensejando a sua tomada. Consultado o plenário, este se 

manifestou de acordo, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o 

plenário acatar por unanimidade a posição do relator. Em breve interregno no seguimento 

dos julgamentos, o conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior registrou a presença em 

plenário do prefeito José de Anchieta Lima de Oliveira e do vereador William Pereira Lima, 

do município de Irituia. No passo seguinte, foi anunciado o Processo nº 2016/50807-7, que 

agasalha o Pedido de Rescisão formulado por Manoel Luiz da Silva Rendeiro, 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 produziu o 

seguinte posicionamento: Senhor Presidente, apenas na expectativa de ajudar um pouco 

mais no julgamento da causa e para que fique bem circunstanciado o posicionamento do 

Ministério Público nesses autos. São autos que pela especificidade que eu tentarei 

esmiuçar agora, levaram o ministério público a se manifestar pelo provimento do pedido de 

rescisão. O peticionante alega uma série de violações, erro de cálculo, falsidade de 

documentos, violação de lei e documento novo. No entendimento do Ministério Público só 

merece prosperar alegação no tocante à manifestação de violação literal de dispositivo de 
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lei referente à ampla defesa. E porque que é assim que o Ministério Público se manifesta? 

A nosso sentido todo o acervo documental inédito que se mostre contrário aos interesses de 

alguma das partes processuais e que tenha a possibilidade de conduzir o convencimento 

dos julgadores, deve ser posto sob as luzes detergentes do contraditório, sobre pena de 

vício insanável. O que aconteceu nesses autos? Já em fase de recurso de reconsideração, a 

unidade técnica se manifestou pela regularidade das contas. Quando o processo, os autos, 

foram enviados ao Ministério Público de contas, o Ministério Público de Contas trouxe 

fatos novos aos autos. E, com base nesses fatos alegados, manifestou sua posição pela 

irregularidade das contas. Os autos voltaram ao Tribunal de Contas, e ao responsável não 

foi oportunizado, dada ciência desses fatos novos trazidos aos autos que foram 

determinantes para a formação do convencimento dessa Corte. E nem se diga aqui que a 

notificação para julgamento supre eventual nulidade, porque nos processos anteriores que 

a gente estava julgando, como defendeu o ministério público, não havia nenhuma nulidade. 

As partes já tinham vindo aos autos para se manifestar e não houve nenhum, documento 

novo juntado posteriormente. Aqui não. A parte foi citada regularmente lá atrás, 

apresentou o recurso de reconsideração. Mas depois da manifestação do Ministério 

Público que trouxe documentos e fatos novos que foram fundamentais para o 

convencimento dessa Corte, a ela não foi oportunizado o contraditório. Então, com base 

nessas circunstâncias e considerando a especificidade do caso, é que o Ministério Público 

manifesta pelo provimento do pedido de rescisão, senhores. Neste sentido, a douta 

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

entendimento jurídico foi pela admissão do pedido rescisório e com seu provimento, para 

que seja anulado o acórdão em espeque reabrindo-se a instrução nos autos do processo 

2008/53894-6, devendo o autor se manifestar sobre a documentação carreada pelo MPC 

naqueles autos, para, empós, seja produzida nova manifestação da unidade técnica e novo 

opinativo ministerial, desta feita seguindo-se os mandamentos do princípio do contraditório. 

A presidência informou que o recorrente, embora regularmente 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 no sentido de 
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conhecer do pedido de rescisão, para no mérito, dar-lhe provimento para anular o Acórdão 

vergastado, determinando a reabertura da instrução processual para que seja notificado o 

requerente sobre os documentos juntados pelo Ministério Público de Contas. Consultado o 

plenário, este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência 

que resolveu o plenário por unanimidade acatar a posição do relator. Na repercussão do 

mesmo norte, foi anunciado o Processo nº 2016/50795-9, que cuida do Recurso de Revisão 

interposto por José Alves Feitosa Oliveira, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido 

o representante do Ministério Público de Conas que produziu a seguinte observação: Senhor 

Presidente, em 26/07/2012, entrou em vigor a nova lei orgânica Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, lei complementar número 81. Referido normativo revogou a lei 

complementar número 12, passando dispor acerca das modalidades recursais admitidas 

pela Corte. Abrangendo quanto aos processos de contas às hipóteses de recurso de 

reconsideração e de embargo de declaração. A espécie outrora existente de recurso de 

revisão deixou de ter previsão legal. Entrementes, a lei atual introduziu uma nova figura de 

impugnação das deliberações do Tribunal, o pedido de rescisão, com prazo de 2 anos do 

trânsito em julgado da decisão. O qual, contudo, não se trata tecnicamente de um tipo 

recursal. Equiparando-se em realidade a ação rescisória do processo civil, de natureza 

autônoma. Tanto que alocada em capítulo próprio da lei completar número 81. 

Considerando que o acórdão vergastado data de 20/09/2012, publicado no DOE de 

04/10/2012, portanto na plena vigência da novel lei orgânica da Corte, tem-se toda a 

evidência que contra referido decisum, somente caberiam as hipóteses recursais então 

albergadas. Dentre as quais não se encontram como ressaltado o recurso de revisão. 

Apenas por debate, a fundibilidade, tratando o recurso de revisão com o pedido de 

rescisão, seria igualmente impossível. A1, por conta o pedido de rescisão não se 

consubstancia em tipo recursal, mas em ação autônoma. E A2, visto que mesmo que 

ultrapassado o óbice anterior, o prazo de 2 anos já teria de há muito escoado no momento 

de interposição da peça de insurgência. O egrégio pleno, em sede de agrave regimental, 

processa onde não há previsão de manifestação desse parquet entendeu pelo 
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processamento do feito como recurso de revisão. Muito embora, em suas reações então 

vertidas, o recorrente tenha intentado na realidade que a Corte admitisse a fundibilidade 

do recurso original para recurso de reconsideração, agora alegando nulidade na 

publicação do acórdão. Vez que não realizada com a designação expressa do nome do 

procurador do responsável habilitado nos autos. Ainda que tal desiderato tivesse 

prosperado, uma vez mais não assistiria razão o recorrente, dado que a referida alegação 

inovadora, registre-se, não caberia em sede de agravo, mas no recurso originalmente 

planejado. Operando-se em caso a manifesta preclusão consumptiva. E ademais, nem 

mesmo teria respaldo normativo, vez que a obrigatoriedade de notificação no nome do 

procurador com mandato nos autos somente adveio em norma posterior, a saber, o 

regimento interno aprovado pelo ato número 63 de 07/12/2012. Como bem, aliás, 

asseverou o insigne Conselheiro Odilon Inácio Teixeira em seu voto condutor original. 

Assim sendo, frente a um intrincado plexo recursal que ora se apresenta, não há como se 

dar prosseguimento ao recurso sob exame, quer o mesmo se apresente como recurso de 

revisão, pedido de rescisão ou, ainda, recurso de reconsideração. Porque ausentes, na 

hipótese, os requisitos legais para a sua admissão. Qualquer que seja a modalidade eleita 

ou considerada. Manifesta-se, pois, pelo não conhecimento. Neste sentido, a douta 

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

entendimento jurídico foi pelo não conhecimento do recurso de revisão, mantendo-se na 

integra a decisão recorrida. A presidência asseverou, por conseguinte, que o recorrente, 

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

matéria foi objeto de discussão. Em não havendo, Sua Excelência requereu a suspensão do 

julgamento, devendo retornar na sessão do dia 11.08.2016. Consultado o plenário este se 

manifestou inteiramente de acordo, oportunizando à presidência proclamar que resolveu o 

plenário acatar a posição da relatora. 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 apresentou item da MATÉRIA 
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ADMINISTRATIVA: Em cumprimento ao que dispõe o art. 10, “a” da Resolução nº. 

17.659/2009 deste Tribunal, esta Presidência dá conhecimento ao Plenário a respeito do 

Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 1º Quadrimestre de 2015 do Tribunal de Contas 

do Estado do Pará. O relatório foi objeto de análise pela 1ª Controladoria de Contas de 

Gestão e pelo Ministério Público de Contas, os quais opinaram pela desnecessidade do 

alerta e remessa ao Egrégio Tribunal Pleno para conhecimento. O Relator, Sua Excelência 

o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, em análise ao relatório confirmou a desnecessidade 

de alerta, atestando a obediência às disposições contidas na Lei de Responsabilidade 

Fiscal. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e 

invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e trinta e oito 

minutos (11h38min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 09 de agosto de 2016. 
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