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ATA Nº 5.410 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia onze (11) 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 de 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. Disponibilizada, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia nove (09) 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: Impedido. 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. Antes de solicitar a leitura da pauta de julgamentos, a presidência 

concedeu a palavra ao conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, que fez a seguinte 

manifestação: Presidente, obrigado. Bom dia a todos, bom dia Presidente, doutor Felipe Rosa 
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Cruz, querido amigo, grande parceiro do controle externo Tribunal de Contas. Conselheiro 

Nelson Chaves, Lourdes Lima, Odilon, que é advogado também, não é, Conselheiro? 

Conselheira Rosa Egídia, que também foi advogada, não é doutora? Eminentes auditores, 

Secretaria, eminentes que nos visitam. A todos aqui, os advogados e todos que estão aqui 

conosco na galeria. Senhor Presidente, a exemplo de vossa excelência que puxou o assunto 

importante, nós estávamos aqui combinando de falar e vossa excelência já abriu fazendo a 

homenagem aos eminentes advogados, dignos representantes da justiça brasileira, vamos dizer 

assim. E eu queria fazer uma proposição de homenagem, reconhecimento, parabenizado, 

cumprimentando através dessa moção a todos os advogados do Pará e do Brasil. Vossa 

excelência consulte o nosso plenário, se todos concordarem, é proposta de todos, para enviar 

votos obviamente de regozijo, alegria, louvor pelo seu dia, dia do advogado, à Ordem dos 

Advogados do Estado do Pará e federal também. Advogado do Brasil. E aqui vossa excelência 

vai ouvir os colegas companheiros, não deixando nunca de registrar, como bem me lembrou a 

conselheira Lourdes. Não só a criação da sala do advogado no Tribunal de Contas do Estado, 

que foi sugestão do conselheiro Nelson Chaves, como também nos debates aqui, muitas vezes o 

advogado se apresentava e não ficava registrado o nome do advogado. E o conselheiro Nelson 

solicitou que imediatamente seja incluído na exposição da pauta e tudo mais, o nome do 

advogado, para que todos tomem conhecimento de quem estava representando o interessado e, 

ao mesmo tempo, todos tenham conhecimento do nome do advogado. É uma homenagem 

simples, mas é um reconhecimento importante registrar o nome obviamente do advogado nas 

sessões que estiverem aqui se apresentando e defendendo os interesses do seu cliente. Então, 

fazemos esse registro cumprimentando também o conselheiro Nelson, que fez essa homenagem. 

Nós fizemos em Santarém, Marabá, nas sessões do tribunal a mesma homenagem, atendendo 

também a solicitação do conselheiro Nelson. E lá em Belém existe e em Santarém também. Em 

Marabá tem um lugar reservado para recebimento e atendimento dos eminentes, grandes e 

queridos advogados. Então o nosso registro de parabéns, congratulações pelo dia de hoje e por 

todos os dias, do papel do advogado na democracia e na vida brasileira. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Cipriano 

apenas aqui uma orientação da parte do conselheiro André, fiz uma interrupção, ouvi 

atentamente vossa excelência, mas considerando que a conselheira Lourdes Lima sairá daqui a 
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pouco, ela irá cumprir uma agenda oficial da instituição no Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará. É importante que ela vote esta matéria que eu considero relevante. Então eu vou colocar 

a matéria em discussão, votação e à medida que cada conselheiro votar, ele faz o comentário 

que achar necessário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Ordem federal, estadual, enfim. Tem também as representações, tem a sucursal 

de Santarém e Marabá. As representações que nós temos no Estado e fora do Estado apenas a 

federal, senhor Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Eu acho muito importante esta proposição. Eu acho que é um respeito, 

reconhecimento aos advogados. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente, me veio na cabeça, desculpa, eu queria só fazer um 

registro, se os colegas concordarem, ao dia dos advogados e advogadas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu acho que elas já 

estão incluídas porque essa mulherada aí está forte. Está certo. A nova presidente do Supremo 

Tribunal Federal não aceitou ser chamada de Presidenta. Ela quer ser chamada por 

Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: E sabe o que ela disse? Ela é apaixonada pela língua portuguesa e quer cumprir o que 

determina a nossa gramática. Então quer ser chamada de Presidente. Não sei para quem ela 

quis dizer isso, mas ela disse isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mesmo tendo votado equivocadamente ontem, com o devido 

respeito, sobre a matéria dos tribunais de contas, acho que o pior voto foi o dela. Mas em 

relação a essa parte, eu acho que ela está certa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor Presidente, incialmente bom dia a todos, 

presidente, conselheiros, procurador e conselheiros substitutos. Essa é uma data memorável 

para o país, o dia do advogado. Agradecer a generosidade do conselheiro Cipriano em fazer 

algumas relembranças neste plenário e queria me associar às congratulações. O advogado, 

acho para todos nós, simboliza a justiça, liberdade e defesa. Para que uma sociedade seja 

equilibrada no seu dia a dia é indispensável a figura do advogado. E pela generosa lembrança 

do conselheiro Cipriano, eu queria dizer que esta Casa, também na vanguarda do cumprimento 

da missão constitucional que lhe é reservada com o apoiamento do plenário, mais do que isso, 

até com a conversa prévia com os nossos companheiros, à época, nós fizemos a proposição que 
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o Tribunal de Contas do Estado ficasse na vanguarda em oferecer ao advogado, e por isso 

tomou o nome da sala do advogado, porque simboliza a defesa, o contraditório, para que a 

gente possa fazer justiça em todos os nossos julgamentos, enfim, naquele nosso dia a dia. Que 

nós tivéssemos aqui uma sala e dissemos sala dos advogados. Embora os jurisdicionados 

outros pudessem utilizar, para dar, por exemplo, argumentação naquele momento era muito 

comum, no passado todas as defesas endereçarem-se praticamente a escritórios de advocacia, 

bancas de advocacia, como se chama, da capital. Com o crescimento populacional, 

desenvolvimento dos municípios, é muito comum que jurisdicionados nossos ou organizações 

civis que recebam dinheiros públicos, contratem as suas defesas com advogados de suas 

próprias cidades. Advogados que não tenham uma estrutura ou infraestrutura para tender os 

seus clientes. E o tribunal de contas abriu espaço em suas instalações em uma sala que se 

denomina Auditora Nessima Tuma, já falecida. Para que os advogados, sobretudo, possam ter 

do tribunal todos os esclarecimentos, informações, biblioteca à disposição para qualquer 

consulta e para que a condição da ampla defesa e do contraditório se faça neste plenário. 

Dando aos jurisdicionados e consequentemente o seu patrono, todas as condições que a 

instituição pública, no nosso entendimento, deve dar para que isso se concretize. Ou seja, a 

ampla defesa e o contraditório. E aqui também, nos nossos julgamentos, que ficasse na nossa 

tela registrado sempre o nome dos advogados que estão aqui presentes na defesa de seus 

clientes, porque eles são protagonistas também das nossas decisões. Temos os conselheiros, 

conselheiros substitutos, Ministério Público, indispensável as nossas sessões, mas o 

jurisdicionado ao ser defendido, ele está ali muitas vezes representado por seu advogado na 

tribuna que dá exatamente a condição da legalidade e legitimidade das nossas decisões. Então, 

para quem está na plateia, agora pela intranet e internet acompanha as nossas sessões, o nome 

do patrono estará sempre colocado lá na tela para que seja divulgado e, enfim, se faça justiça 

a essa classe laboriosa que tantos serviços têm prestado ao nosso país. De maneira que eu 

queria me solidarizar à luz da manifestação do conselheiro Cipriano Sabino e acompanhá-lo 

integralmente na sua manifestação. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor presidente, bom dia a vossas excelências. Bom dia 

aos excelentíssimos senhores conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino, André Dias, 

Odilon Teixeira e doutora Rosa Egídia. Bom dia aos conselheiros substitutos doutor Julival, 
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Milene, Daniel e Edvaldo. Bom dia ao nosso procurador geral do Ministério Público de 

Contas, doutor Felipe Rosa e aos jurisdicionados aqui presentes, procuradores ou 

procuradoras. Eu também gostaria de parabenizar vossa excelência pela iniciativa. A gente já 

estava aqui no comentário, nós três, eu, conselheiro Cipriano e Nelson. Mas vossa excelência 

sempre atenta trouxe para este plenário logo no início da sessão, inclusive, a possibilidade de 

eu votar essa matéria tão importante, porque logo mais, após a minha manifestação no 

processo do qual eu estou responsável pela relatoria, eu precisarei me ausentar deste plenário, 

porque estarei representando vossa excelência em um evento no TJE. Portanto eu parabenizo 

vossa excelência, conselheiro Cipriano, Nelson Chaves, pela brilhante ideia que teve. Desses 

dois fatos, primeiro, a iniciativa, ideia da sala dos advogados, onde este plenário de pronto 

aprovou a ideia de vossa excelência e, posteriormente, o nome dos advogados na pauta de 

processo diário aqui e dos patronos de cada jurisdicionado aqui presente. Portanto, sem o 

advogado, com certeza, a justiça ficaria capenga ou não teria nem a justiça. Que o advogado é 

que completa e faz a justiça. Juízes, promotores, as diversas funções, vêm sempre do advogado. 

Sempre são advogados. E posteriormente ocupam novas funções, missões. Portanto, sem o 

advogado, doutor Daniel, com certeza a justiça, como disse o conselheiro Nelson, ficaria 

desequilibrada. Portanto, parabéns a todos os advogados que aqui estão presentes, 

representando os jurisdicionados, aos advogados que são conselheiros, aos advogados do 

Ministério Público de Contas, aos servidores e servidoras, eu aprovo na integra a proposição 

do conselheiro e parabenizo o conselheiro Cipriano pela proposta inicial. E agradeço vossa 

excelência por me permitir também compartilhar desse momento tão importante que, com 

certeza, os advogados também participam e compartilham das nossas decisões. Obrigada. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: De acordo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia 

presidente. Bom dia conselheiro Nelson, Lourdes, Cipriano, a quem parabenizo pela 

lembrança do nobre dia do advogado. Conselheiro André, Rosa, substitutos Julival, Milene, 

Daniel e Edvaldo. Felipe Rosa Cruz, dileto Procurador Geral de Contas. Presidente, eu fui 

advogado e me orgulhava e tinha honra. Eu gostava de advogar. Acho que a atividade é de 

extrema importância. Tanto que tem assento constitucional como uma função essencial à 

justiça. E como disse meus pares antes de mim, sem advogado a justiça ficaria um pouco 
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prejudicada. E digo mais, sem advogado não haveria justiça e sem a justiça não haveria a 

democracia. Só para demonstrar a importância desse profissional liberal. Então parabenizo a 

casa pela lembrança e parabenizo todos os advogados em nome desses que hoje farão suas 

sustentações orais em nome de seus clientes no plenário. Obrigado. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Bom dia a todos, 

eu estou de acordo com a proposição feliz do conselheiro Cipriano Sabino. Me associo à 

manifestação de todos que me antecederam, em homenagem a classe dos advogados a qual 

pertenci com muito orgulho por 10 anos de minha vida. Parabéns aos advogados. 

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

bem. Eu creio que esse é o desejo também dos nossos conselheiros substitutos. Pede a palavra 

o Ministério Público. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério 

Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Tenho que me somar a todas as manifestações de 

parabéns nesse dia, que se comemora o dia do advogado. Como disse o conselheiro Odilon, 

mais um ponto para a Constituição de 88, que foi nela que se constitucionalizou a profissão de 

advogado. E se deixou assente que ele é fundamental para a administração da justiça. Como 

todos disseram, a presença do advogado, todas as cortes, ela é fundamental. O antagonismo 

trazido pela discussão em plenário, petições, é fundamental para que os julgadores se sintam 

seguros para chegar a uma conclusão. De modo que toda divergência, embate, discussão só 

contribui com o engrandecimento da justiça no caso concreto. Para todos os advogados aqui 

presentes, amigos advogados, o meu carinho, manifestação de apreço minha e em nome do 

Ministério Público de Contas do Estado do Pará que eu faço. Obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: É uma homenagem 

importante. Então, a todos advogados e advogadas. E as representações de Santarém. Onde 

tiver representação a ordem, sucursal, acho que chamam de sucursal, salvo engano. Lá em 

Santarém eu sei que tem, Marabá também eu sei que tem. Até porque quando o tribunal 

começou o projeto para lá, tanto a ordem, sucursal de Santarém como de Marabá estreitaram 

relação e se colocaram à disposição. Inclusive as sedes da ordem dos advogados na região 

foram colocadas à disposição do tribunal. Então é importante a gente frisar. Não só as duas, 

mas onde tiver representação sucursal, se vossa excelência concordar, acho que foi isso que o 

plenário aprovou, enviar para lá, para a secção Pará, Ordem dos Advogados e federal 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1211

também, com essas outras que vossa excelência sugeriu, presidente. Eu agradeço muito. 

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

bem. Eu não poderia ser diferente, já fiz o meu comentário no início da sessão. Estou de 

acordo, a decisão é unânime da nossa Corte. E determino à secretaria que tome todas as 

providências para atender o que acabamos decidir aqui. As matérias foram, então, aprovadas 

unanimemente e ficaram consubstanciadas através dos Ofícios nºs 111 a 115/2016-SEGER, 

desta data. Em seguida, a Presidência solicitou ao senhor Secretário que procedesse a leitura da 

pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2016/50795-9, que trata do Recurso de 

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

Lourdes Lima de Oliveira, continuação do julgamento iniciado na sessão ordinária de 

09.08.2016, registrando-se na ocasião a suspeição 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 recurso de revisão, mantendo-se intacta 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, para no mérito, dar-lhe provimento parcial, passando a julgar as contas regulares 

com ressalva, mantendo as multas pela instauração da tomada de contas e pelo não 

atendimento à diligência deste Tribunal. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Em alguns outros processos havia surgido uma dúvida sobre 

como funcionaria em caso de continuidade de julgamento, quando há convocação de um 

conselheiro substituto no processo. Após fazer uma análise mais aprofundada sobre o tema, 

nós concluímos o seguinte: que nesse caso, até mesmo fazendo uma interpretação da nossa 

própria lei orgânica, quando não há emissão de um ato oficial, ou seja, quando não há, não foi 

proferido um voto ou a manifestação da convicção no processo, a convocação de um substituto, 

naquele momento ele atua como um mero vogal, não aplicando a ele o princípio do perpetuatio 

jurisdictionis, que é a perpetuação da jurisdição, que é derivada do juízo natural. Então, nesse 

caso, como nesse processo não houve da minha parte nenhuma manifestação de nenhum ato 

oficial, o titular se estiver à vontade para votar, ele pode fazer o voto sem ferir o princípio do 
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juízo natural. Tranquilamente. Então, é esse o entendimento que a gente tinha a expor. E 

acredito que é esse o entendimento que a Casa vai adotar daqui para frente. É isso presidente, 

obrigada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Presidente, eu cumprimento o conselheiro Nelson e quero informar a vossa excelência 

que a exemplo do conselheiro Nelson, eu em outras situações, toda vez que houver essa 

ausência por alguma razão e que me sentir na condição de dar o posicionamento de 

conselheiro, eu darei. 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, Sua Excelência o Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira solicitou ao senhor secretário a inversão da pauta de julgamentos para que fossem 

relatados primeiramente os processos sob os nºs. 05 e 03 da pauta. Neste sentido, foi anunciado 

o Processo nº 2016/50814-6, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Itamar Cardoso do 

Nascimento, 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 de 

rescisão face a ausência dos pressupostos de admissibilidade, caso analisado o mérito, pugna-se 

pela improcedência do pedido (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o advogado da 

parte, doutor Maurício Blanco de Almeida, 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: 

Muito bom dia senhor conselheiro presidente. Senhores conselheiros, conselheiros substitutos, 

membro do Ministério Público junto a esta Corte de Contas. Inicialmente eu gostaria de 

agradecer manifestação do conselheiro Nelson Chaves, Cipriano, presidente e de todos os 

demais conselheiros com relação à passagem do dia do advogado. Tenho certeza que este 

advogado, todos os advogados presentes e a própria OAB se sente muito honrado com a 

manifestação de vocês. Muito obrigado. Inicialmente, excelência, gostaria de manifestar 

quanto a uma questão preliminar que consta nos autos, que é o não conhecimento do pedido de 

rescisão. Na sessão passada eu fiz uma breve exposição a respeito das questões dispostas no 

novo CPC que mitigando a questão antiga do formalismo exagerado, ele passou a adotar um 

formalismo moderado. E eu digo isso somente com o efeito de fazer um pequeno adendo e um 

paralelo ao que manifestei na sessão passada. Tanto é verdade que hoje em dia o novo CPC, 
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conselheiro relator, ele admite uma prorrogação de prazo pelo juiz. De prazo. Isso nunca foi 

adotado no nosso sistema processual civil. Diferentemente dessa Corte, que é uma corte 

administrativa que usando de outros elementos, por exemplo, ela adota e é reconhecido por 

todos, uma prorrogação de prazo. Por algum motivo eu não pude apresentar uma defesa no 

prazo de 15 dias, esta Corte prorroga. E se não me engano, se não me falha a memória, existe 

até uma resolução sobre este assunto. Então, é aquela questão a diferenciação, em qual seara 

estamos trabalhando. Nós estamos discutindo uma questão, nesse sentido, excelência, além 

daquelas disposições que eu já me manifestei na sessão passada, eu gostaria de ler um trecho 

de um voto do Tribunal de Contas da União, a respeito das questões referentes a documentos 

novos. Se me permite excelência, o trecho é pequeno, eu não vou tomar muito tempo nessa 

discussão. Trata-se da tomada de contas 017.2011-2006-0. Neste voto, embora não tenha sido 

a questão de mérito do recurso, o relator teceu um breve comentário na questão da juntada de 

documentos novos na seara administrativa, onde se busca a verdade real, material. “Item 12, 

não obstante entende-se que a expressão documento novo constante no artigo 35, inciso 

terceiro da lei 8.443/92, tem alcance mais elástico que no CPC. De início verifica-se que o 

próprio regimento interno em seu artigo 288, caput, ao estabelecer o paralelismo entre ação 

rescisória e o recurso de revisão, foi claro ao fixar que trada de figura jurídica de natureza 

apenas similar, portanto, não idênticas. Assim, faz-se necessária a adaptação dos conceitos 

relativos a cada uma das figuras jurídicas. Não sendo possível a simples transposição de 

conceitos de uma figura para a outra. Ressalta-se inclusive que será sempre necessário 

estabelecer a real abrangência dos institutos do direito processual civis nos processos desta 

Corte. Porque tais processos possuem naturezas distintas. De fato, o processo civil é bem mais 

rígido que o processo administrativo no âmbito desta Corte. Lá impera o princípio da verdade 

formal, embora, hoje em dia mitigado”. Aí eu lembro o meu adendo inicial com relação à 

mitigação desse formalismo hoje em dia no novo CPC. “Onde o juiz limita-se a julgar com 

base nas provas carreadas aos autos pelas partes. Assim, a coisa julgada é resultado de 

intenso contenciosos e sua eventual modificação via ação rescisória constitui-se em inevitável 

prejuízo a parte que já possuía, em tese, um direito consolidado. Por outro lado, o processo 

desta Corte de Contas rege-se pelo formalismo moderado e a busca da verdade real. 

Inexistindo ainda uma lide propriamente dita. Assim, a análise de documentos novos 
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apresentados por responsáveis em sede de recurso de revisão não traz qualquer prejuízo a uma 

outra parte. Quanto a este posto específico não se pode olvidar que a tutela do interesse 

público deve harmonizar-se com o sobredito princípio da verdade real. Dessa forma, 

considerando que o recorrente insere nesta fase processual documentos que até então não 

constava nos autos e que, ao menos em tese, podem ter eficácia sobre o julgamento de mérito 

proferido nos autos, entende-se que tais documentos podem ser considerados como documentos 

novos, nos termos do artigo 53, inciso terceiro da mencionada lei”. Desse caso específico, por 

motivo que não cabe a este advogado questionar, a parte interessada somente constituiu o 

advogado a partir da decisão. Não houve defesa técnica. Constituiu um ex-funcionário, ex-

assessor, que não apresentou manifestação. Vieram aos autos quando o advogado, poderia ter 

sido este advogado ou qualquer outro, se manifestou no interesse técnico do processo. Este 

texto, ontem, eu tive a oportunidade de viajar para o interior, dirigi por cerca de 3 horas, 

cheguei em casa por volta de 8 horas da noite. E como faço comumente, eu fui reler o processo 

e fiz uma pequena defesa oral em casa mesmo. Como forma de treinar. Eu tenho esse pequeno, 

digamos, vício. Acho que, dependendo do processo, eu faço o uma sustentação oral. Depois 

que eu li esse trecho aqui, a minha esposa estava presente, relator conselheiro Nelson Chaves, 

e ela me indagou o seguinte, ela não é da área jurídica, disse: “Traduza, por favor”. Eu disse: 

“Amor, não estamos aqui em um processo típico do processo civil em que fulano diz: ‘Tu me 

deves 10’. Não. Quem me deve 10 és tu”. Não. Aqui nós estamos em uma seara administrativa 

em que o tribunal de contas se satisfaz com a verdade, ou com o mais próximo da verdade. 

Uma vez, por exemplo, se formos estudar a filosofia do direito, com certeza, lá vai estar dito, e 

eu acredito que sim, que a verdade final mesmo, só Deus sabe o que nos cabe é nos aproximar 

o máximo possível desta verdade. Então, neste sentido excelência, eu gostaria de, com todas as 

vênias ao representante do Ministério Público de Contas e ao procurador que proferiu o 

respeitado parecer, que nesta seara nós devemos adotar esse não formalismo exagerado. E 

buscando a verdade real, material, dar oportunidade, isso eu repito, foi o que eu mencionei no 

julgamento passado, que a parte por meios consiga demonstrar o que está solicitando a esta 

Corte. Por estas razões preliminarmente, uma vez que na sentada passada o parecer do 

Ministério Público era pelo conhecimento e neste julgamento de hoje é pelo não conhecimento, 

eu peço humildemente que a Corte reconheça o cabimento e o conhecimento do presente 
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pedido de rescisão, pelas razões expostas. Quanto à questão de mérito, folheando os autos, 

após ter acesso só nesta fase, o que eu pude perceber é que a questão está centrada no seguinte 

ponto: houve um objeto do convênio. A realização da estrada vicinal com extensão de 1.680 

metros. O parecer final, laudo de vistoria do órgão técnico, SEPOF, atesta que somente por 

volta de 84%, 84,5%, foi efetivamente realizado do convênio. Um pequeno adendo, esse 

relatório final menciona dois outros relatórios que não estão nos autos. Entre o início da obra 

e o relatório final, passaram, se não me falha a memória, cerca de cinco meses. Cinco meses, 

no nosso Estado aqui, uma questão de uma lateral de uma estrada, onde não há rodagem de 

veículos com certeza aquele mato ali vai voltar ao que era antes. Mas o grande ponto, e aqui 

eu vejo uma pequena contradição, veja bem, eu não estou pedindo que seja feita a realização 

de uma inspeção para se determinar se foi feito uma estrada vicinal em 20085, porque isso é 

impossível materialmente. É impossível. Eu não estou pedindo a inspeção, doutor relator, para 

que se faça uma verificação se foi feito integralmente em 2008. É impossível isto. A 

contradição que eu aponto nestes autos é o seguinte: o relatório da SEPOF diz “Não é possível 

fazer a parte do desmatamento - a parte lateral da estrada - porque esta estrada corta 

propriedades particulares e não haveria área lateral”. Uma manifestação final já nesse pedido 

de rescisão desta casa menciona a utilidade e a necessidade da área lateral. Dessa área que 

supostamente não foi feito o desmatamento. Ora, um órgão diz que não tem área lateral, o 

outro diz que é necessário fazer o desmatamento da área lateral. Eu tenho uma contradição. O 

que nós apontamos no recurso é um ponto específico. Nesta estrada a área que não é possível 

fazer o desmatamento é mínima perto da extensão total. É mínima. Os recursos foram 

utilizados para fazer a estrada e mais um pouco. Porque esta vicinal não termina ao final dos 

1.680 metros. Ela continua. Foi adquirido combustível para tentar fazer o máximo possível. Ele 

fez, além dos 1.600, ele acrescentou. Ele fez. E o que se pede aqui, ora, se ele deve, se a Corte 

julgou o processo passado, não houve defesa, eu reconheço isso. A parte não se manifestou, só 

se manifestou agora através do recurso, 5 mil reais referente ausência de realização da parte 

lateral da estrada. Eu digo, através de manifestação do meu constituído, a parte lateral da 

estrada que não se pode fazer o desmatamento porque ela cruza áreas de propriedade privada, 

ou seja, a cerca cola na estrada, é mínima perto da extensão total. Eu vou repetir aquele meu 

argumento da sessão passada, eu não tenho como demonstrar isso a não ser que seja feita uma 
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inspeção. Se for constatado, “olha, o débito não é 5, o débito é mil, 500”. O recorrente tem 

direito a se aproximar o máximo possível da verdade. A inspeção que nós pleiteamos nesses 

autos, por isso pedimos a nulidade do acórdão, não é a inspeção para se verificar se a obra foi 

feita em toda sua extensão, porque é impossível. É impossível realizar uma inspeção em uma 

estrada vicinal em que foi feita a obra em 2008. Mas é possível verificar se as nossas alegações 

procedem ou não. A área que não foi objeto de desmatamento porque é impossível do ponto de 

vista material é mínima perto da extensão total do que realmente foi feito. E, nesse sentido, 

com estas dúvidas postas nos autos trazidos por elementos novos que na esteira da 

possibilidade de averiguação pelo princípio da verdade material, real, é que o recorrente 

pugna para que o acórdão seja rescindido e determinado a inspeção física nos autos em 

virtude dessa contradição nestes pontos. Para que ao final seja apurado se realmente a 

devolução é total, nenhuma, parcial, mas não nos moldes que foi feito em virtude das 

contradições ora apontadas. São essas as razões, dignos conselheiros, representante Ministério 

Público. Inicialmente se pede o conhecimento do recurso pelos motivos expostos e pela 

jurisprudência apontada oriunda do Tribunal de Contas da União e, no mérito, as questões 

contraditórias que foram mencionadas. Muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu vou ser 

breve. Primeiro, na pessoa do doutor Mauricio, que foi o que veio primeiro à tribuna hoje, 

cumprimento todos os advogados aqui presentes. Eu vivi e muitos de nós vivemos o seguinte 

testemunho de vida. No município de Goianésia, como também no município de Jacundá, e 

outros municípios do sul do Pará, as estradas passaram a ser uma área a partir da servidão 

que o fazendeiro permitiu. Então ele abriu um caminho para acesso dentro da fazenda e esse 

caminho passou a ser frequentado pela população e no final acabou virando uma estrada. 

Então, olhando a fumaça do bom direito, a busca da realidade fática. É bem possível que todos 

os argumentos trazidos pelo doutor Maurício correspondam exatamente a verdade. Porque 

houve vários casos de estradas que tem a cerca grudada de um lado e do outro. E aquela 

estrada era uma estrada inicialmente do fazendeiro. Mas o fazendeiro, para facilitar a coisa 

para a comunidade, acontece isso em Irituia também, eu conheço conselheira Lourdes, aquilo 

passou a ser uma área de interesse da sociedade e por isso as prefeituras passaram a cuidar. 

Então eu só trago isso para conhecimento dos conselheiros, para na busca da verdade real, 
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reconhecer a visão do nobre advogado Maurício Blanco. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro André, isso acontece em 

todo Estado do Pará, quase todos os municípios têm esse tipo de problema. A maioria deles 

com certeza têm. É exatamente assim que acontece. Logo após as devidas manifestações, Sua 

Excelência proferiu seu voto para conhecer do pedido de rescisão, e no mérito dar-lhe parcial 

provimento, reformando o Acórdão vergastado, passando a julgar as contas irregulares sem 

débito, mantendo a multa aplicada. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto 

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

Conhecer do pedido de rescisão para, no mérito, dar parcial provimento, reformando o Acórdão 

vergastado, passando a julgar as contas regulares com ressalva, mantendo a multa aplicada. 

Acompanharam o voto divergente os conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, que retificou 

seu voto inicial, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes e Luís da Cunha Teixeira. Ao final, a presidência proclamou o Resultado: Voto 

divergente foi o vencedor por maioria de votos (6x1). Neste momento se registrou a saída em 

definitivo do plenário de Sua Excelência a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50834-0, que trata do Pedido de Rescisão 

formulado por Laurival Magno Cunha, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

Contas, que assim manifestou-se: Senhor Presidente, procurarei ser breve. O que se constata 

nos autos já foi amplamente discutido na sessão passada por essa Corte. O posicionamento do 

Ministério Público de Contas acho que ficou bem claro na ocasião. Trata-se de um pedido de 

rescisão onde o requerente alega nulidade de citação e nulidade na notificação do julgamento. 

E no mérito traz o que seriam documentos novos para ancorar o seu posicionamento. Deve ser 

registrado que o ex-prefeito se manifestou nos autos quando da interposição do recurso de 

reconsideração. Nesse momento que ele se manifestou nos autos, ele não arguiu qualquer 

nulidade que agora traz à baila. Se havia alguma nulidade, que no entendimento do Ministério 

Público não é o caso, o momento para se arguir isso é na primeira oportunidade que ele veio 

falar aos autos. Ele veio aos autos e não arguiu absolutamente nada disso. Razão porque o 

Ministério Público de Contas entende pelo não conhecimento do recurso. E quanto ao que ele 

alega ser documento novo, é importante registrar que o documento novo que ele traz aos autos 
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é uma declaração do próprio peticionante. É uma declaração de sua própria lavra datada de 

30/05/2008. Há 8 anos ele tinha essa declaração e só trouxe aos autos nesse momento. Poderia 

tê-lo feito em 13/12/2013, quando ele apresentou o recurso de reconsideração. Então, com 

fulcro nessas premissas e de tudo que dos autos mais consta, o Ministério Público manifesta 

pelo não conhecimento. E caso a Corte avance, pelo desprovimento desse pedido. A seguir, a 

Presidência proclamou que o advogado do responsável pelas presentes contas, doutor Sábato 

Geovani Megale Rosseti, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica 

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

Presidente. Bom dia a todos conselheiros, eminentes conselheiros substitutos, eminente 

Procurador, servidores, advogados presentes e jurisdicionados. Eu, como o Maurício, também 

agradeço penhoradamente às homenagens pelo transcurso do dia do advogado. Esse dia é 

comemorado, conselheiro relator, em homenagem à implantação dos cursos jurídicos no 

Brasil. Vou fazer aqui, rapidamente, sem tomar muito tempo, um registro histórico. A 

conselheira Rosa deve lembrar que na ocasião que ela era secretária geral da OAB, isso faz 

pouco tempo, eu fiz esse registro porque foi recente. Nós vivíamos aqui em um movimento em 

favor da elaboração da nova Constituição. Todos aqui vivemos esses dias, aqueles dias, com 

muito empenho, denodo, objetivando buscar a convocação da Assembleia Nacional 

Constituinte. E naquele momento se comemorou 150 anos da implantação dos cursos jurídicos 

no Brasil. E aqui faço esse registro porque o advogado é indispensável para a administração 

da justiça, como foi bastante citado aqui pelo artigo 133 da Constituição Federal. Ele é 

importante para manter a democracia como disse o conselheiro Odilon. E, acima de tudo, para 

garantir a defesa do direito do cidadão, liberdade, defender todos nós. Porque sem advogado 

não há justiça e fragiliza a democracia. E agradeço em nome de todos os colegas que atuam 

aqui na Corte e os advogados que hoje estão na labuta diária. Mas no ponto aqui eu faço duas 

colocações relevantes. É exaustivo voltar aqui e ler o voto proposto pelo conselheiro substituto 

Julival ou pelo voto vistas da conselheira substituta Milene Cunha. Faço isso, me refiro no voto 

vistas da conselheira em um feito de relatoria do conselheiro Cipriano. Onde eles 

reconheceram que a fragilidade, nulidade, de citação, notificação para julgamento está 

inserida no instituto que autoriza o ofendido, prejudicado postular pela querela nullitatis. A 

nulidade absoluta não gera direito. E o curioso de tudo é que o parecer do órgão técnico 
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reconhece isso e eu pontuo em duas passagens dos autos. A primeira é que é público e notório, 

temos todos os registros que a secretaria do tribunal tem, que o Lourival Cunha, ex-prefeito de 

Barcarena, nunca residiu na Mauriti. Aparece depois, em um segundo endereço que ele 

morasse no Guamá, na Augusto Correa. Também ele nunca residiu lá. Mas isso foi um 

equívoco da expedição do telegrama. Isso foi um equívoco. Aqui, o tribunal como já bem 

assentou a Corte na sessão anterior, não tem o hábito e nunca fez a publicação de pauta, como 

os tribunais judiciários. Mas quando a gente está aqui para questionar uma nulidade absoluta, 

porque ela não gerou direitos, nós já fomos ouvidos na própria Corte, quando oito decisões, 

que são oito precedentes relevantes, já entenderam e acolheram essa tese de forma unânime. 

Algumas por maioria. Duas por maioria. E registro da sentada de terça-feira passada que uma 

por maioria e duas unanimidades. O relator foi o eminente conselheiro substituto Julival. E 

neste caso especificamente eu faço minhas as palavras do doutor Maurício Blanco que ainda 

há pouco demonstrou a necessidade de valoração da busca da verdade real. O órgão de 

controle externo se manifestou pela nulidade do feito. Mas nos autos consta, no laudo 

conclusivo de acompanhamento com base na resolução 13.989/95, que o próprio órgão 

concedente expressamente se manifesta no sentido de demonstrar que os recursos recebidos do 

convênio, que é o objeto do convênio, festejos da semana santa, e todos aqui têm conhecimento, 

que isto não é de hoje, que o município de Barcarena especialmente na administração do 

Lourival é realizada com muita divulgação, participação popular, a Paixão de Cristo. Ela 

encena a Paixão de Cristo e o professor que me disse isso na presença do ex-senador Luiz 

Otávio Campos. O pai loureiro que é da região, que era de Abaeté, disse que a manifestação 

da Paixão de Cristo de Barcarena não fica nada a dever para a manifestação de Pernambuco, 

que tem maior divulgação na mídia. Mas aqui os 7 mil reais recebido foram aplicados 

integralmente. Ora, isso aqui foi em 2008. Vejam só se em 2008 para fazer uma movimentação 

daquelas que eles fazem lá, 7 mil reais já eram ínfimos, e todos aqui sabemos que hoje com 80 

mil ele não consegue fazer uma movimentação naquele estilo com figurino, cenário, 

movimentação de pessoal e artistas convidados. Além do cenógrafo, a iluminação, som. 

Evidente que aqui buscando a verdade real foi atendida a exigência e consultado o interesse 

público. Agora, a questão relativa ao documento novo. O doutor Maurício leu e foi muito feliz 

na leitura desse precedente que se tornou um leading case no Tribunal de Contas da União 
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sobre esse conceito de documento novo. Ainda no código de 73, no código de processo civil, se 

questionava o rigor, rigidez que se impunha no TCU a questão de trazer para as regras do 

TCU as regras do direito penal. Não mitigavam nem aplicando o código do processo civil. Eu 

tive oportunidade de participar do julgamento que isto foi discutido por um auditor, que 

posteriormente virou ministro, Ministro Rodrigues. E o que chamou mais a atenção? Essa 

rigidez já foi mitigada já no código de processo civil de 73 e 2012 e ela passou a ser adotada. 

Porque o que se quer é saber se com todas as dificuldades que o Brasil atravessa por conta 

dessa administração pública de centralizar os municípios. Que cada município tem a sua 

peculiaridade porque não conta com assistência de pessoa se quer capacitado, quanto mais 

técnico. Mas se aplicou corretamente o dinheiro. E aqui é a questão de se julgar as contas 

regulares com ressalva, porque ainda seguindo a linha do voto do próprio conselheiro Odilon 

lido há pouco, não houve desvio do recurso ou malbaratamento. O dinheiro já era uma 

contribuição, como diz o doutor Paes Loureiro na ocasião que ele visitou um desses eventos, 

mas não em 2008, nos anos seguintes. É absolutamente claro que não houve desvio, má-fé, 

apropriação do recurso, não tem o argumento aqui de que o dinheiro não foi aplicado. Porque 

o evento foi bastante divulgado, como é divulgado todos os anos. Portanto, aí cabe sim a 

ressalva. Agora, o documento novo é aquele que não permitiu que a Corte examinasse, ou por 

desídia ou por qualquer razão. Mas o que é importante aqui é que não se está inventando. Os 

laudos dos órgãos de controle que é o órgão concedente, ele diz com todas as letras que tudo 

foi aplicado e realizado. O parecer do órgão técnico pede a nulidade exatamente porque todos 

os endereços aqui estão trocados. E aqui se pede a notificação pessoal, como já tem os 

precedentes do tribunal, porque inicialmente se deve procurar saber e localizar o interessado, 

para depois se buscar a notificação por edital. O que chamou mais a atenção aqui é que o 

primeiro endereço não era o dele, na Mauriti. O segundo endereço foi da prefeitura. Ele saiu 

da prefeitura em 2008, em 31 de dezembro de 2008. E entrou o ex-prefeito João Carlos Santos. 

Então foi citado o Joao Carlos Santos. O João Carlos Santos teve que contratar o advogado 

que está nos autos. Doutora Ana, que é neta da Maria das Neves, tem aqui o nome da colega, 

como o conselheiro Cipriano falou, temos que homenagear as advogadas também no dia de 

hoje. Então, o curioso é isso, ele teve, o vice-prefeito veio aos autos, se manifestou, não foi o 

Lourival Cunha. Essa que é importante essa pontuação. E ele se manifestou nos autos dizendo 
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que não. Que esse convênio é de 2008. Ele só entrou na prefeitura a partir de 2009. Mas o 

Lourival, em nenhum desses endereços foi o da residência dele. Então são essas as razões que 

pedem o Lourival e seus advogados. O acolhimento do parecer do órgão técnico, que bem 

assimilou as razões preliminares e a procedência do pedido exatamente, porque o que 

estabelece o código do processo civil para ação rescisória não é o que admite para o pedido de 

rescisão no âmbito do tribunal de contas. Por essas razões é que se pede a regularidade das 

contas com ressalva e a procedência do pedido. Muito obrigado. 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 provimento, anulando todos os atos a partir 

da citação, promovendo a reabertura da instrução processual permitindo ao requerente a 

produção 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50200-4, que trata 

do Pedido de Rescisão formulado por Cleostenes Farias do Vale, 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, manifestando-se nos 

seguintes termos: Senhor Presidente, naquela mesma toada de tentar trazer mais elementos 

para aprimorar a discussão desse plenário, o Ministério Público registrou nos autos que no dia 

22 de junho de 2015 o peticionante apresentou nos autos do processo original o recurso de 

revisão. Recurso esse que obviamente não existe mais desde 2012 com a alteração da lei 

orgânica do tribunal. O fato é que ao apresentar esse recurso de revisão, o tribunal, invocando 

o princípio da fundibilidade, o recebeu como pedido de rescisão. Assim ele foi processado, 

julgado improcedente e arquivado. Posteriormente, o mesmo responsável entra com um pedido 

de rescisão. Ou seja, ele já fez uso da sua faculdade jurídica de se resignar, apresentar o 

recurso. O fez na data de 22 de junho como pedido de revisão. Foi recebido como pedido de 

rescisão. Clara está a preclusão consumativa. Não poderia, posteriormente, o responsável 

apresentar um novo pedido de rescisão, já que ele o fez anteriormente. Apenas, por amor ao 

debate, caso essa Corte entenda afastar a preclusão consumativa que está ciente nos autos, o 

novo pedido de rescisão do peticionante traz documentos alegados novos, como o ilustre 

conselheiro relator bem pontuou, que um documento se trata na verdade da cópia do laudo da 
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SEPOF que já consta nos autos. Posteriormente, o peticionante vem aos autos, modifica o seu 

pedido, traz um novo fundamento para o seu pedido, alegando erro de cálculo, que também 

como demonstrado pelo Ministério Público não se sustenta. Então, com base nessas premissas, 

senhores, o Ministério Público manifesta-se pelo não conhecimento desse recurso e caso essa 

Corte entenda conhecê-lo, 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 julgá-lo 

improcedente. 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, Sua Excelência o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, considerando o 

impedimento do Presidente, a ausência da Vice-presidente e a relatoria do conselheiro 

corregedor André Teixeira Dias, nos termos do art. 17, I do RITCE, transferiu a presidência ao 

Excelentíssimo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que após as saudações iniciais 

solicitou ao senhor secretário-geral o prosseguimento da sessão com a leitura da pauta de 

julgamentos, oportunidade em que anunciou o Processo nº 2016/50294-4, que trata do Agravo 

Regimental interposto por Adécimo Gomes dos Santos, 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 de rescisão face a ausência dos pressupostos de 

admissibilidade, caso analisado o mérito, pelo não provimento ao recurso (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). Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente em exercício Nelson 

Chaves, que hora preside a sessão, apenas para entender esse processo, Presidente. Esse é um 

agravo regimental contra uma negativa para destrancar o pedido de rescisão? Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves (Presidente em exercício): 

Esse é o agravo? O agravo o Ministério Público não se manifesta. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Manifestou. Justamente por estas 

questões que eu estou solicitando esclarecimentos, Presidente. Porque na leitura do voto desse 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1223

eminente relator o órgão técnico parece que já modifica a decisão do acórdão que se pretende 

rescindir. E o agravo me parece que é para destrancar o pedido de rescisão. Para o pedido de 

rescisão caminhar. Ou seja, vai se discutir a questões de mérito das contas no pedido de 

rescisão e não nesse momento. É isso, eminente relator? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Bem levantado. O processo por favor. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: 

Os esclarecimentos solicitados pelo ilustre conselheiro Odilon são extremamente pertinentes e 

o Ministério Público também gostaria que ficasse registrado do que se trata. Se de um pedido 

de rescisão ou apenas o julgamento do agravo regimental no pedido de rescisão. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves (Presidente em exercício): 

Aguardarei a manifestação do ilustre conselheiro André Dias. Senhor Presidente, mesmo, diria 

que vossa excelência que é o presidente de fato, eu aqui da minha bancada contemplo ali a 

bancada em frente à minha muito iluminada. Três cérebros privilegiados conversando. 

Conselheiro André, Odilon e Rosa Egídia. Eu diria que um assunto muito bem levantado, de 

grande indagação pelo conselheiro Odilon. E nós todos aqui vamos nos nutrir dessa decisão 

acertada que virá de lá. Conselheiro André Dias, para fazer o voto, a palavra a vossa 

excelência. Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto para 

conhecer do recurso, para no mérito dar provimento parcial, para manter a irregularidade das 

contas sem, entretanto, imputação de débito, mantendo-se as multas aplicadas. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves (Presidente em exercício): Eu 

gostaria de pedir ainda a manifestação do douto Ministério Público de Contas a respeito. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas 

Felipe Rosa Cruz: Agradeço, senhor Presidente. Senhores, depois de consultar a secretaria 

desta Corte, fui informado que os autos que vieram a julgamento hoje foi o agravo regimental 

contra o não recebimento do pedido de rescisão. Então, com base nessas informações da 

secretaria, o Ministério Público de Contas altera o seu entendimento porque no rito 

procedimental do agravo regimental não há previsão de manifestação do Ministério Público. E 

o Ministério Público entende que como se trata apenas de um agravo regimental, não pode se 

manifestar e peço vênias as suas excelências. Licença para registrar que se assim o é. Essa 

Corte primeiro tem que analisar o recebimento ou não do pedido de rescisão. Não se está 
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entrando no mérito do pedido ainda porque o mérito aqui é do agravo. Então, feitos esses 

registros, eu solicito ao secretário que conste em pauta o posicionamento do Ministério 

Público. Obrigado. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, conselheiro Luís Cunha, 

vossa excelência sabe muito bem da nossa alegria de termos aqui o decano conselheiro Nelson 

Chaves, que também é ex-presidente. E obviamente como o conselheiro André falou, teve a 

oportunidade, eu já tive a alegria; honra de participar de sessões presididas pelo conselheiro 

Nelson Chaves. Então, conselheiro, vossa excelência como sempre, brilhantemente preside esta 

sessão como já fez centenas de vezes. Parabéns a vossa excelência. E eu acompanho o voto do 

relator, presidente Nelson. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Presidente Nelson Chaves, que ora preside a sessão de forma magnífica como sempre. Os 

argumentos trazidos pelo representante do Ministério Público de Contas são extremamente 

pertinentes. Entendo que nesse momento o que é um agravo regimental e o que se discute é o 

destrancamento ou não do pedido rescisório. Os argumentos trazidos pelo conselheiro relator 

me permitem destrancar o pedido rescisório. Então eu voto no sentido que se conheça do 

agravo regimental e que o pedido rescisório seja analisado em momento oportuno. É assim 

como voto. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Concordando com a opinião do Ministério Público e com o conselheiro Odilon, eu 

acompanho o voto do douto conselheiro. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves (Presidente em exercício): Conselheiro Luís está impedido. Da minha 

parte, eu acompanho manifestação do conselheiro Odilon neste voto e antes de transmitir a 

vossa excelência, senhor presidente Luís Cunha a presidência desta sessão, eu quero agradecer 

a generosidade costumeira dos meus companheiros comigo e dizer com todo respeito aos 

antigos conselheiros com quem tive a honra de conviver nesta Casa que teria sido enorme 

honra para mim presidir a Casa com as figuras que hoje estão presentes aqui, inclusive com o 

ilustre procurador doutor Felipe Rosa Cruz. A presidência proclamou o Resultado: Voto 

divergente do Conselheiro Odilon Inácio Teixeira foi o vencedor por maioria de votos (3x2). 

Neste momento, Sua Excelência Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves restituiu a 

Presidência à Sua Excelência Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que agradeceu o apoio 

recebido e determinou ao secretário o prosseguimento da pauta, quando foi anunciado o 
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Processo nº 2016/50731-4, que trata da Consulta formulada por Eduardo Alberto da Silva Lima, 

Relatora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, Sua 

Excelência proferiu proposta de decisão para que o Egrégio Plenário responda a consulta no 

sentido de não haver óbice ao depósito e à movimentação dos recursos dos convênios de receita 

firmados pelo Estado com ente federal, na conta Única do Tesouro Nacional, devendo, por 

certo, haver o encaminhamento de todos os documentos comprobatórios da movimentação 

financeira dos recursos, inclusive os rendimentos financeiros obtidos, que demonstrem o nexo 

causal da boa e regular aplicação dos recursos, em consonância com as demais exigências 

relativas à composição da prestação de contas constantes dos normativos deste Tribunal. 

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

queria perguntar ao conselheiro Nelson Chaves, considerando que há um pedido de vistas 

antecipado pelo conselheiro Cipriano Sabino, se vossa excelência deseja votar agora ou quer 

votar após análise do pedido de vistas do conselheiro Cipriano Sabino? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, não há 

dúvida que o alentado voto da ilustre conselheira substituta, uma matéria densa, em princípio 

pelo o que se escuta, nada a reparar. Mas como há um pedido de vistas do conselheiro 

Cipriano, é uma densa legislação que foi mencionada, eu pediria a vossa excelência que então 

me reservar-se para manifestação do meu voto depois do conselheiro Cipriano apresentar 

vistas sobre a matéria em questão. Após a devida consulta, o Excelentíssimo Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, invocando preceito regimental, solicitou vistas dos autos 

para melhores estudos, sendo de imediato deferido pela Presidência. Esgotada a pauta de 

julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem assuntos na MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Muito bem. Eu, há pouco, 

conversei com o conselheiro Cipriano, fiz um pedido a ele, eu não deveria nem tornar isso 

público, apenas para celeridade ele me garantiu que traz se possível na próxima sessão. E 

tinha uma razão para esse pedido que eu fiz ao conselheiro Cipriano, os reitores das 

universidades vieram aqui e ligaram várias vezes. Não sei se se dirigiram à relatora. Mas é 

assim, o objetivo da consulta é que o presidente da FAPESPA teve dúvidas se ele poderia 

celebrar esse convênio, porque as universidades federais têm um impedimento de abrir uma 

conta exclusivamente para convênio, teria que o dinheiro cair na conta única. Eles são 
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proibidos de abrir uma outra conta para as universidades, porque são universidades federais. 

Principalmente a Universidade Federal do Pará, UFRA, FPA. O objetivo desse convênio trata-

se de bolsas para alunos de mestreado, doutorado e pós-graduação. É o objetivo deste 

convênio. E a FAPESPA está com o dinheiro na conta. Caso não aplique o dinheiro, tem que 

devolver o dinheiro. E o presidente, cauteloso, presidente da FAPESPA decidiu fazer a 

consulta ao tribunal. Saber como o tribunal pensa isso. Porque há uma obrigatoriedade, todo 

convênio do governo, uma conta específica no banco do Estado do Pará. Eles estão impedidos 

de fazer isso. A essência da consulta passa por aí. Está bom, conselheiro Nelson? Mas eu 

quero agradecer o entendimento de vossa excelência e quero conceder o pedido de vistas ao 

conselheiro Cipriano Sabino. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente, como vossa excelência mesmo disse, já que colocou aqui 

para o plenário essa questão. É importante a colocação de vossa excelência e bem colocado 

pelo conselheiro Nelson. Em virtude dessa urgência, colocação, nós tínhamos já em reunião 

dos conselheiros conversado no sentido de quando tivesse uma relevância, importância de 

matéria, que os conselheiros conversassem sobre isso antes. E fica difícil a gente tomar 

conhecimento. Por exemplo, o voto da doutora Milene é um voto consubstanciado, longo. E ela 

cita diversas situações. Às vezes temos condições de dar o entendimento imediato, mas às vezes 

não. E o que conversamos entre nós? Quando tivesse um assunto de urgência, complexo, que 

houvesse necessidade de a gente tentar de alguma maneira contribuir, que desse ciência aos 

conselheiros, que fosse transmitido com antecedência. Não é verdade, não foi isso que a gente 

conversou? Então, por essa razão já até o voto dela fortalece ainda mais o meu pedido de 

vistas, em virtude do que o conselheiro Nelson colocou. Então, nessa direção, compreendo 

vossa excelência, o entendimento de vossa excelência. Compreendo as colocações feitas por 

vossa excelência. Da nossa parte, vossa excelência e todos os conselheiros tem aqui a 

contribuição total e são testemunhas disso, que jamais eu me neguei a qualquer tipo de 

contribuição. Mas combinamos essa conversa no sentido de que quando tivesse uma situação 

que houvesse necessidade, os conselheiros conversariam ou que então, pelo menos, 

encaminhasse aos conselheiros o voto com antecedência. Isso tudo já foi conversado, é 

desnecessário ficar repetindo. Mas como vossa excelência colocou essa situação, tentou 

explicar a necessidade, talvez se tivesse distribuído antes para os conselheiros, tivesse tido 
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alguma reunião, talvez isso não fosse necessário. Então, também faço a minha justificativa, 

porque estou fazendo esse pedido de vistas. Existe a urgência, necessidade, mas também 

existem questões importantes dos conselheiros a serem consideradas. Então, eu peço vênia a 

vossa excelência, com todo o respeito e admiração que tenho a vossa excelência. Vossa 

excelência sabe disso. Da minha colaboração e contribuição. E também peço vênia aos 

conselheiros nesse sentido. Eu acho que é mais importante a gente dar conhecimento a todos, 

para que todos possam se posicionar de forma convencida, tranquila, transparente e aberta, 

presidente. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Conselheiro Cipriano, eu entendo vossa excelência. Eu, sinceramente, a gente 

conversou sobre isso. Eu não vi esta matéria como matéria polêmica. Eu vi matéria normal, 

apesar de ser longo o voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Não estou dizendo que é polêmica. Eu não falei polêmica. Eu falei 

um voto longo, e aí chamou a atenção. Eu pedi por que? Então vou olhar com carinho, mas 

com a intenção de tentar colaborar, ajudar. Não é polêmica. É uma questão, há importância, 

necessidade de urgência como vossa excelência falou. Mas eu também entendo, Presidente, 

perfeitamente vossa excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: E também se encaminhou normal para pauta, procedimento 

normal. Eu entendi como um entendimento pacífico. Mas é um voto longo, necessitou de 

estudo, eu até parabenizo a conselheira Milene por ter ido a fundo nesse sentido. Eu lembro 

que na época que eles me procuraram, eu chamei o jurídico da Casa, controle externo e o 

entendimento foi o mesmo, ele estava certo. Nosso entendimento. Não, mas foi uma reunião 

técnica. A reunião foi técnica. E a distribuição, relatoria, caminhou tudo normal. Eu vi como 

uma coisa normal. Sem a necessidade de fazer essa distribuição prévia. Outros casos sim. Está 

pactuado, eu entendo. Isso eu já conversei com todo mundo, quando for matéria polêmica, 

compartilhar antes com os conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Então, não é polemica, não tem porque a gente correr 

tanto. Deixa os conselheiros tomarem conhecimento, estudar a matéria e prosseguir. 

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

vossa excelência pode pedir vistas. Já está deferido a vossa excelência. Concedido vistas a 

vossa excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério 
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Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Vou ser bem breve, mas eu gostaria de trazer ao 

conhecimento desse plenário, registrar e parabenizar o nosso presidente Luís Cunha que ontem 

foi agraciado pela AMPEP - Associação dos Membros do Ministério Público do Estado, em 

uma cerimônia que marcou a posse da nova diretoria e os 45 anos daquela entidade. Tive a 

honra de me fazer presente e presenciar a homenagem que foi prestada ontem ao senhor 

Presidente, pela figura que é, fidalguia que recebe todos, conhecimento que tem, por ter 

transitado durante tantos anos na seara política e agora dando a sua contribuição aqui no 

Tribunal de Contas do Estado. Foi uma honra ontem e parabéns. Eu não poderia deixar de 

fazer esse registro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Poxa, muito obrigado doutor Felipe. Um evento muito importante do 

Ministério Público do Estado do Para, comemorando 45 anos da sua entidade que congrega 

todos os membros. É uma entidade classista exclusivamente para os membros do Ministério 

Público, procuradores, promotores e também procuradores e promotores aposentados. E o 

Ministério Público do Estado do Pará e o Ministério Público de Contas estavam presentes no 

evento. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu vou antes de passar para os conselheiros que 

desejarem, fazer um registro aqui. Cumprimentando e abraçando todos os pais. Vamos 

celebrar o dia dos pais no final de semana. E certamente a gente só vai se encontrar aqui no 

pleno na terça-feira. Então fica aqui o meu registro, abraço, os parabéns a todos os pais 

conselheiros, procuradores e também servidores do TCE e do Ministério Público de Contas. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, rapidamente, eu quero cumprimentar também vossa excelência pela homenagem 

que o eminente procurador chefe geral do Ministério Público de Contas, o doutor Felipe Rosa 

Cruz, aqui o fez. Parabéns a vossa excelência. Com certeza é uma honra vossa excelência ter 

recebido, mas com certeza é uma honra para todos nós conselheiros e para o tribunal de 

contas essa homenagem. E também parabenizar todos os pais aqui e inclusive vossa 

excelência. Vossa excelência fez a homenagem mas dedica aos outros. Também dedico a vossa 

excelência. Vossa excelência é um grande pai e chefe na família. E cumprimento a vossa 

excelência, conselheiro Nelson Chaves, André, Odilon, doutor Julival, grande pai. Já é? Ainda 

não, mas vai ser. A todos os pais da Casa. Eminentes conselheiros substitutos e auditores. A 

homenagem justa que o presidente se referiu, mas eu fiz questão de falar para homenagear ele 
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também, que é um grande pai. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Muito obrigado. Eu também quero dizer que amanhã, às 7 e meia da 

manhã, o nosso coral da casa vai fazer uma homenagem aos pais. Vai se apresentar aqui nas 

dependências do tribunal. Já para no momento da chegada dos nossos servidores que são pais, 

o coral vai fazer essa homenagem. Quero registrar e todos estão convidados. O coral sempre 

surpreende positivamente, uma apresentação sempre agradável. Faz bem para a alma. Então 

vai acontecer amanhã na nossa instituição. Desde já um agradecimento e um abraço aos 

integrantes do nosso coral. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Presidente, também cumprimento a vossa excelência pelo recebimento da 

comenda. E dizer que há dois tipos de avós presentes no plenário. Um sou eu, que sou avô por 

idade. E vossas excelências que são avós por merecimento. De maneira que eu quero dar um 

abraço a todos os pais e extensivamente aos avós. Enfim, a graça e ventura daqueles que ainda 

podem festejar o dia dos pais com seus pais presentes. Vossa excelência tem essa oportunidade, 

Cipriano. Queridíssimo amigo Pedro Crispino, alvi azul. Conselheiro Odilon. Enfim, aqueles 

que possam estar com os seus pais presentes, os que já partiram, aqueles que estão ausentes, 

não estão no dia a dia, mas estão presentes nas nossas vidas. Nosso doutor procurador como 

nossos conselheiros substitutos, eu não sei ainda a particularidade de cada um, mas em todos 

os níveis, aqueles que estarão sempre presentes, senão fisicamente, estarão sempre na nossa 

lembrança. Que a gente possa viver um domingo abençoado e muito feliz por todos.  

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Do mesmo modo 

presidente, parabenizo vossa excelência pela comenda recebida. Certamente vossa excelência 

mereceu. Parabéns. E cumprimento todos os pais do tribunal e extensivo a todas as famílias 

deles. Os pais dos nossos servidores, conselheiros e membros. E que possam festejar junto com 

seus pais o carinho e amor existentes dentro de uma família. Parabéns a todos. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Igualmente 

gostaria de parabenizar o presidente pela comenda recebida. Dizer que um imprevisto familiar 

me impediu de estar presente. Apesar de ter confirmado presença, eu não pude comparecer à 

cerimônia da AMPEP ontem. E da mesma forma parabenizar todos os pais aqui presentes e os 

pais desta Corte e desejar sempre muita felicidade a eles para desfrutar por longos anos essa 

alegria da paternidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 
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da Cunha Teixeira: Eu quero agradecer as palavras do doutor Felipe, conselheiro Nelson, 

Cipriano, Odilon, doutora Rosa em relação à medalha. Eu fiz isso de forma bem discreta, 

compareci apenas com a minha esposa Rosimeire, não convidei ninguém da minha assessoria e 

cerimonial. Mas eu fiquei muito feliz. Eu até imaginei um evento menor. Fiquei muito surpreso 

e acho que o doutor Felipe também. Foi no espaço São José Liberto, aquele espaço 

maravilhoso. Graças a Deus, conselheiro Nelson Chaves, iniciativa de vossa excelência propor 

que aquilo fosse desativado como presídio. Espaço maravilhoso. E o Ministério Público se 

reuniu ali para celebrar os 45 anos da sua entidade. E foi uma programação de altíssimo nível. 

Eu tive que retornar mais cedo porque eu estava com muito desejo de ver pelo menos parte do 

jogo da seleção brasileira, que conseguiu se redimir com os torcedores. Mas foi muito boa a 

programação. Fiquei muito feliz em poder receber aquela comenda. Eu tenho que compartilhar 

com todos. Eu sei que também a minha condição de presidente favoreceu muito pela escolha. 

Muito embora o presidente da entidade, o promotor Manoel Murrieta, me conheça há bastante 

tempo. Ele ainda menino já andava lá por Augusto Correia. Ele conhece a minha vida. E ele 

disse lá, o doutor Felipe ouviu, que o meu nome passou, foi leve, unanimidade lá. Tem um 

conselho que aprova. Eu fiquei muito feliz também. E ao encerrar esta minha reunião, 

senhores, muito satisfeito, agradecendo a todos os conselheiros, Ministério Público, que eu fiz 

um pedido a todos, que desse celeridade aos processos. Principalmente relacionados a pedidos 

de rescisão. O meu desejo aqui era votar, em respeito aos jurisdicionados que pediram. E 

vocês acompanharam aqui na Casa a angústia de muitos deles. Eu faço questão de registrar 

isso, porque o meu compromisso é trazer a pauta. Pedido isso ao doutor Felipe, vamos dar 

celeridade. Não fiz promessa, solução e milagre para ninguém. Eu só disse: “A instituição vai 

funcionar através de seus s conselheiros, funcionários, para que a gente vote até o dia de 

hoje”. Nós conseguimos com sucesso concluir praticamente todos os pedidos de todos os 

jurisdicionados do Estado do Pará. Amanhã sairá a lista. Reuni o jurídico da Casa, controle 

externo, informática da casa, áreas de TI, a secretaria para que a gente discutisse o detalhe da 

lista para que não tenha falha. Que a lista representa a posição oficial da nossa instituição. 

Procurei saber como aconteceu nos anos anteriores, como foi que cada presidente procedeu 

para o encaminhamento da lista. Mas isto está bem consolidado na Casa. Tirei as dúvidas que 

ainda eu tinha e amanhã sairá uma posição oficial da nossa casa. A lista será encaminhada ao 
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tribunal regional eleitoral e à justiça eleitoral. Que é o Ministério Público federal, melhor 

dizendo, conselheiro Cipriano, obrigado. E o que eu queria tratar com vocês como pedido, 

para que todos pudessem estudar com suas assessorias o que aconteceu ontem em Brasília no 

Supremo Tribunal Federal. Eu não sei vocês viram hoje, aqui eu olhei para o meu telefone. Eu 

recebi de ontem para hoje, aproximadamente, 200 mensagens. Aproximadamente. Não teve um 

presidente de tribunal de contas do Brasil que não se manifestasse. Todos se manifestavam com 

preocupação. A decisão do Supremo Tribunal Federal principalmente em relação à julgamento 

de contas de prefeito. Isso para o nosso tribunal irmão, tribunal de contas do município é um 

baque muito grande. É um enfraquecimento. E o entendimento geral, como se a decisão do 

supremo enterrasse a lei da ficha limpa. Mas está muito cedo para fazer esse juízo de valor. Eu 

queria que a gente estudasse. Por que que eu estou pedindo isso? Porque eu fui convocado 

para uma reunião, na semana em Brasília, e ela vai acontecer com todos os presidentes de 

tribunais de contas. Vai acontecer no Tribunal de Contas do Distrito Federal, e vai acontecer 

também com o Presidente da República, Michel Temer, presidente em exercício. Vamos tratar 

de três assuntos, mas o mais importante agora passou a ser este. Tivemos sucesso já no 

primeiro embate no Congresso Nacional, principalmente na Câmara Federal. O projeto de lei 

257 que prejudicaria muito o funcionamento das nossas instituições. Graças a um movimento 

gigantesco dos nossos tribunais de contas, seus conselheiros, presidentes em uma articulação 

com a Câmara Federal a gente conseguiu barrar as emendas que nos prejudicavam. Mas eu 

entendo que não é uma matéria vencida até porque o Senado aprovou recentemente em 

primeiro e segundo turno uma outra matéria. Uma emenda constitucional extremamente 

prejudicial aos tribunais de contas. Exatamente. Então eu vou para lá na quarta-feira à tarde. 

Quarta-feira eu estearei aqui no horário normal de expediente e a tarde viajarei para Brasília. 

Eu gostaria, não sei se em uma reunião, mas trocar ideias com os senhores que pensam sobre 

isso. Não sei até que ponto afeta o nosso tribunal. Acho que muito pouco, ou até nada, mas os 

tribunais de contas dos municípios são fortemente atingidos. E os tribunais no Brasil todo que 

cuidam do Estado e dos municípios estão atingidos pela decisão do supremo. No meu 

entendimento, primeiro apenas para informá-los, teve um empate, 5 a 5, quem acompanhou o 

placar. Um embate muito grande e o Ministro Presidente do supremo desempatou. Mas teve um 

voto muito, eu posso dizer assim, equivocado da ministra Carmem. No meu entendimento ela 
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está completamente equivocada. Um voto infeliz. Mas ela é Ministra, a gente vai discutir em 

como as coisas vão caminhar. Já se pensa até em uma proposta de emenda à Constituição para 

ajustar isso. Pela importância que tem, graça a Deus. Eu vou mandar para os senhores uma 

pesquisa feita nacionalmente pelo IBOPE, a pedido da ATRICON sobre a avaliação dos 

tribunais de contas. Uma surpresa agradável, conselheiro Cipriano. Eu vou informar para os 

senhores, já houve divulgação. Foi uma pesquisa nacional com um instituto que tem 

credibilidade, que é o IBOPE e a gente apareceu muito bem nessa pesquisa, graças a Deus. A 

exemplo do que vossa excelência sempre fazia aqui no Pará, fizeram agora nacionalmente. E 

acho que tudo isso vem a colaborar com esse entendimento. Quero pedir isso aos senhores 

para que na próxima semana, segunda ou quarta, converse um pouco. Que eu quero levar uma 

mensagem representado o entendimento da nossa instituição. O doutor Felipe está também 

preocupado. Ele está acompanhando com o parquet ministerial o assunto, porque também eles 

são atingidos na medida, de alguma forma. Eles estão discutindo o assunto. TCU também de 

alguma forma. E como é uma matéria nova, aconteceu ontem, surpreendeu todo mundo. Eu 

quero pedir que a gente estude com as nossas assessorias, para a gente ter um juízo de valor 

sobre o assunto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, eu cumprimento a ATRICON em primeiro lugar, pela defesa da 

instituição e de todas as instituições. Realmente a ATRICON, eu tenho pouco tempo aqui, 

quase nove anos e eu percebi essa evolução, crescimento da ATRICON na discussão desses 

assuntos. Todos sabem que a partir da Constituição os tribunais de contas receberam muito 

poder, força para exercer a sua competência de forma a trazer os resultados que a sociedade 

espera. Mas depois de muitos anos que os tribunais começaram a perceber, e então a gente 

assume que todos nós, obviamente, essa situação do poder de ferramenta de cidadania que 

pode se transformar. E o tribunal cresceu. Todos os tribunais no Brasil cresceram muito. E a 

ATRICON cresceu mais ainda. Cumprimentar todos os presidentes dos tribunais, inclusive 

vossa excelência. Ao presidente da ATRICON por essas medidas não só saneadoras, como por 

exemplo, os tribunais ingressaram em uma auto-avaliação espontaneamente para se corrigir 

algumas situações internas. E isso foi espontâneo. E essa evolução está acontecendo em todos 

os tribunais, inclusive no nosso. E essa avaliação com a população através de pesquisa, eu tive 

a oportunidade, ainda na presidência do conselheiro Coutinho Jorge, até solicitei para ele e 
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ele mandou fazer a primeira. E eu sei que alguns tribunais no Brasil já faziam. Eram poucos, 

não chegava a 10. Eu acho que 7 faziam essas avaliações. E a partir desse momento, o 

Coutinho Jorge, não lembro da conselheira Lourdes Presidente, talvez tenha feito. Nós fizemos 

com que os conselheiros todos tomassem conhecimento dessa avaliação e como vossa 

excelência bem diz, Presidente, houve uma evolução, graças a Deus. Ainda pequena perto do 

que a gente considera e o que a Constituição diz do que é efetivamente a competência dos 

tribunais. Mas é um passo importante, significativo que a ATRICON e os tribunais têm dado 

nessa direção. Eu me lembro que na primeira pesquisa de avaliação, salvo engano, já faz 

alguns anos, apenas 3% da população paraense sabia efetivamente qual era a competência do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará. E, com o passar do tempo, interiorização, controle 

interno, o projeto do conselheiro Nelson que vai ao interior, TCE-Cidadão, Santarém, Marabá 

e todos os eventos que nós fizemos e outros tribunais no Brasil também fizeram isso. Salvo 

engano em torno de 15% da população nas últimas pesquisas já estavam, isso há alguns anos 

atrás, tendo conhecimento da importância. E outra, Presidente, é importante frisar, é 

obrigação nossa? É. Mas é importante frisar isso. Em uma outra pesquisa, quem tinha maior 

credibilidade perante a população, primeiro lugar o Ministério Público do Estado, segundo 

lugar o Tribunal de Contas do Estado. Isso me deixou muito feliz. Essa avaliação é importante 

para que a gente tenha o feedback, o retorno. O que a população pensa da gente? Conhece a 

competência da gente? Sabe como utilizar o tribunal como ferramenta de cidadania. Que o 

projeto TCE-Cidadão vem fazendo essa aproximação, explicação muito bem. Então, 

cumprimento a ATRICON, a todos os presidentes, vossa excelência que está à frente disso, 

nesse sentido de a gente ter esse contato com a sociedade. Se aproximar da sociedade. Nós já 

estamos fazendo isso há tempos. E saber o que a sociedade está pensando. Porque é ruim a 

gente tomar uma decisão, nosso plano estratégico, buscando a nossa missão, visão sem saber 

se a gente está, como dizem, entre aspas, atirando no lugar certo. Ou seja, indo no caminho 

certo. A população espera da gente através da nossa competência constitucional isso e isso. E 

a gente vai para outro lado. Quer dizer, a chance de a gente se afastar da população é muito 

grande. Então a gente tem que estar, na minha modesta interpretação, entrosado, caminhando 

junto com o que estão pensando o cidadão e a população. E como que a gente vai mensurar 

isto? Através de avaliações técnicas que permitem pelo menos com 90, 95% de realidade dos 
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dados, mensurar e caminhar na direção do cidadão. Então, eu parabenizo a ATRICON por 

isto, a vossa excelência, todos os conselheiros, porque pode parecer que não, mas todos têm 

uma contribuição muito importante nesse processo e cada passo que se dá aqui, cada decisão 

que se dá os conselheiros ajudam, contribuem, dão ideias, sugestões e a gente tem caminhado 

nisso. Então, quero cumprimentar vossa excelência e a ATRICON por esse importante 

encaminhamento com relação a outra polêmica senhor Presidente, eu tenho uma interpretação 

que vou estudar, por recomendação de vossa excelência, já conversei com a nossa assessoria. 

Vejo muitos servidores do tribunal preocupados com isso, trocando mensagem com os colegas 

e conselheiros. Por exemplo, o doutor Valino. Vejo também alguns servidores do Ministério 

Público, o próprio Ministério Público de Contas, também preocupado com isso. Estava de 

manhã conversando com o conselheiro Odilon sobre esta questão. Conversei com o 

conselheiro Nelson também debatendo sobre isso. Eu vejo que a gente tem aqui apenas que 

estudar, obviamente, importante, e confirmar, acredito eu uma situação que talvez os tribunais, 

o tribunal de contas, por exemplo, do Estado do Pará, talvez não tenha. Ainda vou estudar 

Presidente, mas a princípio acredito que não terá nada a ver com essa situação. Acredito que 

eu talvez seja vinculado mais e mais profundamente com os TCMs. Acredito eu. Mas quero 

estudar a matéria porque é preocupante. Veja, presidente, é bom se vossa excelência 

concordar, aceitar, analisar e levar a reunião dos presidentes a atuação sistemática para 

atingir os tribunais de contas no Brasil. É incrível como tem emenda, ações, até o Ministério 

Público de Contas enfrenta isso. É incrível como querem abater, prejudicar, machucar de 

alguma maneira atingir o controle externo. Isso é absurdo. Quem não quer ser controlado? Só 

pode ter problemas. Ou seja, quem não quer isso? Nos países que existe a ditadura, não existe 

o controle externo. Mas nós vivemos em uma democracia. A Constituição construiu esse 

sistema que a gente vive, que funciona muito bem no mundo inteiro. Agora obviamente aqueles, 

aqui, ali, que são, por razão que não podemos, sei lá, querem obviamente acabar, atingir, 

diminuir, cortar de alguma forma e atingir os tribunais de contas, o controle no Brasil. Isso é 

inadmissível. É uma luta que vai ser constante, obviamente, até que o país evolua ainda mais. 

Mas pensa quem quer atingir o controle no Brasil são pessoas, obviamente, aí é toda hora, 

presidente, toda hora. Então, quero cumprimentar vossa excelência nesse sentido, que esta é 

mais uma medida que talvez queriam atingir. Na minha modesta interpretação, até onde eu vi, 
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vou estudar a matéria, por sugestão de vossa excelência. Mas aqui no TCE, por exemplo, os 

tribunais de contas do estado ainda não teriam um grande efeito. Talvez não, acredito eu. 

Claramente aos TCMs. Mas o mais importante de tudo isso é confirmar na reunião, se vossa 

excelência aceitar, a campanha grande, violenta, para atingir os tribunais de contas e o 

Ministério Público de Contas. Eu não tenho procuração para falar. Quem sou eu? Mas eu vejo 

que aqui e ali o Ministério Público de Contas tem que enfrentar situações absurdas e como 

tribunal de contas também. Então eu cumprimento, conte comigo Presidente, acho que deve ser 

frisado essa questão a nível nacional. O presidente da ATRICON já se colocou à disposição 

para debater isto em qualquer lugar do Brasil, até no exterior, para mostrar que existe uma 

campanha sistemática para atingir os tribunais de contas. Vossa excelência, apresentar os 

dados do Pará, são milhões e milhões de reais que o tribunal está trazendo de volta. Ou seja, 

condenando por irregularidade, pedindo devolução. Não sei quantos pessoas com condição 

que não pode ser candidato. Eu não sei quantos. Mas com certeza vários não poderão ser 

candidatos por conta da decisão do Tribunal de Contas do Estado. Quer dizer, isso tem um 

efeito extraordinário para a democracia e para a população. Tem que ser conversado isso no 

sentido de se deixar claro que existe uma campanha sistemática. E a gente com dinheiro por 

trás disso. É muito grande no sentido de atingir os tribunais de contas. Querem tirar o poder, 

enfraquecer e até desmoralizar os tribunais de contas. E eu acho que isso nós não devemos 

aceitar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Conselheiro Cipriano, quero agradecer novamente a intervenção de vossa excelência, 

que foi perfeito. É exatamente isso. Esse é o entendimento geral. Tenho falado com os 

presidentes que o objetivo dessa reunião em Brasília é a gente se organizar para ver como a 

gente vai caminhar daqui para frente. Mas já havia uma audiência marcada com o Presidente 

da República agora tratar do projeto de lei 257. E a gente vai agora tratar da decisão do 

Supremo. Conselheiro Nelson, a Ministra Carmem Lucia, futura presidente do Supremo teve, 

para mim, o pior voto. Ela chegou ao ponto de dizer que a gente não tem competência para 

julgar. Ainda bem que só ela falou isso. Ela está completamente equivocada. Mas a gente vai 

analisar com calma. Tem um ministro aposentado do Supremo, Carlos Aires Brito, pena que 

está aposentado, que é o maior defensor dos tribunais de contas. Esse conhece o tribunal de 

contas. Ele já foi acionado para orientar a ATRICON de como deve caminhar. Ele já está 
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sendo acionado hoje para prestar uma espécie de consultoria neste momento para orientar 

como a gente deve proceder. Eu não queria dizer isso, mas vossa excelência expressou muito 

bem. Há um sentimento nacional para tentar enfraquecer o controle externo brasileiro. Meus 

amigos, minhas amigas, novamente agradeço a participação e colaboração de todos. 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 cinquenta e sete minutos (11h57min) e 

mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 11 de agosto de 2016. 
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