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ATA Nº 5.412 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezoito (18) do mês de agosto do ano dois mil e 

dezesseis (2016), quinta-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, 

Daniel Mello e Edvaldo Fernandes Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador do 

Ministério Público de Contas Stanley Botti Fernandes, reuniu-se o Egrégio Colegiado do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o 

artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, 

quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério 

Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico as ausências 

do conselheiro presidente Luís da Cunha Teixeira e da conselheira substituta Milene Dias da 

Cunha por estarem cumprindo missão oficial em Brasília; e ainda a ausência do conselheiro 

André Teixeira Dias por motivo de força maior, sendo, por conseguinte, retirado da pauta de 

julgamentos desta sessão o processo n.º 2016/50434-9. Disponibilizada, previamente, no 

sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia dezesseis (16) de agosto de 2016, 

na forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi 

dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu seu texto à deliberação do Plenário: 

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

Manifestação 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 da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira (no exercício da presidência): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido e, em 
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ato contínuo, visando relatar processo de sua responsabilidade, a Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira, albergando-se nos preceitos regimentais internos, determinou a inversão da 

pauta e transferiu a presidência da sessão ao conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Agradecendo a deferência, o conselheiro Nelson Chaves solicitou ao secretário-geral o 

prosseguimento da sessão com a leitura da pauta de julgamento, anunciando-se o Processo nº 

2015/50670-2, que trata do Primeiro Monitoramento das Ações de Auditorias Operacionais na 

Secretaria de Estado de Integração Regional, Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, cuja 

Relatora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, 

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi para aderir à proposta de encaminhamento da 

unidade técnica do TCE-PA, de modo que a SEDOP encaminhe, a cada 6 (seis) meses, 

relatórios parciais do estágio de implementação das ações propostas no Plano de Ação 

ratificado pela Resolução nº 18.604/2014 da Corte, competindo à Secretaria de Controle 

Externo do Tribunal monitorar seu desenlace. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto no 

sentido de aprovar o relatório em todos os termos as seguintes determinações: a) encaminhar à 

SEDOP cópia da resolução desta decisão plenária, bem como do inteiro teor do relatório deste 

processo de monitoramento para fins de conhecimento e de tomada de providências cabíveis; b) 

encaminhar à SEDOP, ao Ministério Público do Estado do Pará, ao chefe da Casa Civil, e à 

Auditoria Geral do Estado cópias do relatório bem como da decisão que vier a ser proferida por 

este pleno para fins de conhecimento e de providências cabíveis; para que a SEDOP encaminhe 

a cada seis meses relatórios parciais de acompanhamento contendo estágio de implementação 

das ações propostas no plano de ação. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente conselheiro 

Nelson, sempre uma alegria vossa excelência ser o nosso presidente, sempre será o decano. É 

com alegria e satisfação que a gente vê vossa excelência presidindo mais uma vez as sessões 

deste plenário. Eminente representante do Ministério Público, seja sempre bem-vindo, doutor 

Botti. Sabe, como o conselheiro Nelson bem disse, é uma alegria, satisfação ver todo esse 

processo, suas competências, inteligência e dedicação. Bom dia conselheiro Odilon, bom dia 

doutora Rosa, bom dia Presidente e conselheira Lourdes Lima. Bom dia doutores conselheiros 
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substitutos. Nossos colegas que estão aqui na galeria. Bom dia a todos, bom dia doutor 

Arlindo. Presidente, eu lamento efetivamente que com muitos anos a oportunidade que teve o 

Estado de reverter essa situação em um assunto tão importante para a vida das pessoas. Tão 

relevante. E a gente fica preocupado, triste, e lamenta efetivamente que esteja nesta situação e 

que embora a equipe técnica do tribunal, com muito empenho e dedicação, mostre uma 

auditoria praticamente gratuita, ou seja, sem quase que ônus para o poder executivo, 

apresentando resultados relevantes para que eles possam ter uma evolução e melhoria nesse 

trabalho. Então eu quero votar favorável com a relatora, conselheira Lourdes Lima. E até 

dizer que temos, como ela já disse, eu até ouvindo bem atentamente o Ministério Público e a 

doutora Lourdes, propor até que fosse encaminhado ao Ministério Público do Estado e até ao 

Ministério Público de Contas para que analise a possibilidade de tomar as providências, 

porque, enfim, a legislação está aí, nós temos a responsabilidade, obrigação. O tribunal 

apresenta uma auditoria com sugestões, com o objetivo de melhorar, fazer acontecer e as 

coisas me aprecem que - não quero me enganar aqui - que não recebeu a devida atenção por 

parte das pessoas envolvidas no processo. E a gente tem que tomar medidas lamentavelmente 

no sentido de fazer reverter esta situação, que é um assunto muito importante para a vida das 

pessoas. Então, acompanho o voto da relatora, parabenizado a equipe técnica. Cumprimento 

mais uma vez o Ministério Público e, principalmente, a relatora pelo seu voto. Manifestação do 

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

Conselheiro Odilon Teixeira, mestre do meio ambiente, que honra muito este plenário pelo 

NAEA da Universidade Federal do Pará. Muito tem a ver com esta questão também. O meio 

ambiente ligado à questão do abastecimento de água, estamos todos desejosos de ouvir o voto 

de vossa excelência. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom 

dia conselheiro Nelson, que ora preside a sessão. Bom dia conselheira Lourdes Lima, ora 

relatora. Bom dia conselheiro Cipriano Sabino e Rosa Egídia. Bom dia Stanley, representante 

do parquet de contas, vossa excelência abrilhanta como bem colocou o conselheiro Nelson no 

início desta sessão de hoje. Conselheiro substitutos, senhoras e senhores. Mestre em gestão 

pública, conselheiro Nelson. Eu vou votar de acordo com o voto da conselheira Lourdes, já 

com todas as somatórias feitas pelo conselheiro Cipriano que eu acho todas pertinentes. O 

Tribunal de Contas quando realiza auditorias operacionais é um grande parceiro da 
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administração. Ele aponta eventuais gargalos que não estão na política pública, naquela 

respectiva política pública que estejam problemáticos. Ou seja, ele recomenda situações, 

comando de otimização operacional que possibilita com que a administração pública atue de 

forma mais eficaz e eficiente. E como eu disse, me somo as palavras do conselheiro Cipriano. 

Infelizmente, em alguns momentos, a administração não nos entende como parceiros, motivo 

pelo qual às vezes não coloca em prática as nossas recomendações, que nada mais são que 

comandos que de fato otimizam aquela política pública em prol da população de forma mais 

eficaz e eficiente. Voto com a relatora. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Bom dia a todos, presidente Nelson Chaves, presidente 

doutora Lourdes em exercício. Senhores conselheiros Cipriano, Odilon, doutor Stanley, bem-

vindo sempre. Senhores conselheiro substitutos, servidores, bom dia. Da mesma forma eu me 

associo aos comentários dos que me antecederam e acompanho o brilhante voto da relatora. 

Na certeza de que as ações operacionais concretizam aquele conceito de governança que tanto 

se espera e que se defende. Por isso, parabéns a relatora, eu acompanho o seu voto 

integralmente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves (presidente em exercício): Se for por exercício nós estamos bem na foto, porque não 

temos uma presidente em exercício e um presidente em exercício da sessão. Então estamos 

duplamente exercitados, conselheira Lourdes. Mas eu vou me aproveitar também dessa 

relatoria da conselheira Lourdes e já corroborada pela manifestação dos ilustres conselheiros 

e também do douto Ministério Público de Contas. Vou me valer dessa possibilidade da 

generosidade. Serão comentários brevíssimos. A minha vida profissional sempre teve ligação 

com essa área. Do magistério na minha carreira profissional até chegar na atividade política, 

eu era um engenheiro sanitarista civil. Tive a honra aqui de gerenciar o BNH na área de 

saneamento e depois o Departamento Nacional de Obras de Saneamento, que atuava nesse 

sentido. Os relatórios ao longo desse período de governo do estado, em todas as 

administrações, a gente vê progressivamente uma fragilização do setor de infraestrutura no 

que se refere ao abastecimento de água e sistema de esgotos. Mas quero dizer que muitas vezes 

até se louva e quero já fazer um parêntese aqui, presidente Rosa Egídia, da nossa escola de 

contas, ao mesmo tempo um apelo ou uma sugestão para que em uma das próximas Sextas de 

Integração a agente faça um convite para que a COSANPA venha aqui explicitar o que se 
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passa no saneamento básico do estado, porque o sistema saneamento no Brasil está falido. Os 

estados não têm condições financeiras e orçamentárias de custear os investimentos. As fontes 

de financiamento não estão tão a disposição como já estiveram, e o Brasil vai enfrentando 

progressivamente a deterioração nesse setor. Retrato claro disso é Baia de Guanabara. 

Estamos disputando as olimpíadas, imagem mundial, e o esgoto é uma sequência do 

abastecimento de água. Então, às vezes, o governo faz de tudo. Ontem estávamos todos, quem 

sabe, vendo a mesma televisão, reportagem, a consumidora falando que a água só serve para 

fazer lavagem das suas dependências externas, nada mais. Porque é uma deficiência do 

sistema que não tem aporte. Então, tantos quantos relatórios competentes e eu louvo aqui, nós 

façamos, eles correm o risco de ficar em um lugar vazio. Porque ao gestor não há 

possibilidade de ele ter recursos disponíveis para investimento. Então vamos recomendar: 

“Faça isso”. E então, com que faz? O Brasil está, de certo modo, em algumas situações 

revivendo o que passamos no Pará na época da interventoria. Os mais novos, com certeza, eu 

até não me lembro, já é fato histórico, nem eu era nascido. Mas tinha um interventor aqui que 

dizia que a lei era potoca. No Pará a lei é potoca. Algumas vezes se vê que a lei é potoca. Quer 

dizer, está na lei. A lei se desmoraliza porque não se pode cumprir. Então essa é uma situação. 

Eu vi outro dia, por exemplo, na morte do ícone mundial da cirurgia plástica, revelando o seu 

caráter humanitário na medida que começou esse seu labor atendendo as vítimas de incêndio, 

por exemplo, lá no grande circo em Niterói. E a repercussão da notícia foi muito forte pelo 

trabalho que fez. E eu quero dizer que no abastecimento de água, que é uma das formas da 

vacina, vamos vacinar contra a febre amarela, poliomielite, sarampo e também coisas 

monumentais em relação à contribuição da humanidade. Mas o plástico tem mais visão. O 

cirurgião plástico mexeu eventualmente com as vaidades sem tirar o mérito do trabalho dele. E 

os pesquisadores, como falou o conselheiro Cipriano na convocação, convite ao Evandro 

Chagas que virá aqui. Aqueles homens anônimos. Os trabalhadores das empresas de 

saneamento que tentam colocar água potável à disposição da população mais pobre, que 

ninguém dá bola, atenção, que estão lutando no bem da humanidade. Água potável, que é um 

princípio constitucional, universalizado, nós vemos pela palavra do ilustre procurador que não 

chegamos a 50%. Tantas doenças transmissíveis pela veiculação hídrica com água de má 

qualidade, de maneira que este é um assunto que anos se resolve com discursos, mas ele tem 
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que se resolver com ação, priorização e com o cancelamento de alguns investimentos em áreas 

totalmente supérfluas. Você não vai comprar o sofá da sala se não tiver a comida na cozinha. 

Isso é uma coisa que tem que ser respeitada a nível municipal, estadual e federal. Então, vossa 

excelência está de parabéns pelo relatório. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Mas o assunto é muito importante. Em todos 

os meios de comunicação do estado, pelo menos, eu falo isso para não dizer que: “Um lado é 

político contra, o outro lado é político, mas é a favor”. Mas não é isso. Todos os meios de 

comunicação do estado, hoje de manhã no Bom Dia Pará, por exemplo, como tem em outras 

emissoras, a mesma preocupação e crítica referente a esses assuntos. E o que é pior, 

conselheiro Nelson presidente, as contas chegam nas casas para eles pagarem e não tem a 

água. O produto não foi oferecido. Nem de qualidade e muito menos oferecido. E o Ministério 

Público do Estado, eu vi no noticiário, estava com uma ação com a comunidade junto com os 

órgãos no sentido de tentar equacionar essa situação. Tem um assunto importante, vem a 

questão que ele fez, faz-se a recomendação, fala-se, mas e então? É um assunto que busca a 

discussão do debate da efetividade das decisões dos Tribunais de Contas no Brasil. Porque a 

gente às vezes toma decisões aqui e como ele disse muito bem, o conselheiro Nelson, da sua 

experiência, competência, muitas vezes não é só o Tribunal de Contas, mas principalmente no 

nosso Tribunal de Contas as nossas decisões não têm efetividade e não acontecem às vezes 

como a gente deseja. Aí que está a possibilidade de ter uma aproximação maior com a 

sociedade, quando as nossas decisões tiverem a efetividade no cumprimento. Um auditor com 

um relatório de auditoria muito bem feito para dar ao gestor o encaminhamento na direção de 

atender as necessidades na sociedade, mas não foi isso que aconteceu. E o que é pior é que 

está chegando as contas nas casas cobrando um serviço que nem foi feito. Nem de qualidade. E 

quando é feito, às vezes, é de péssima qualidade. Mas a conta não é abatida, não tem desconto 

absolutamente. Então, vem a conta para pagar e o consumidor não está recebendo esse 

serviço. E vossa excelência, conselheiro Nelson, que é um homem que já atuou em vários 

órgãos aqui no Estado com muita grandeza e competência, sabe que este problema é 

antiguíssimo e essa questão vem se arrastando ao longo dos anos. Até quando nós vamos ter 

esse despertar para ter a consciência que este talvez seja um dos assuntos mais importantes 

para se cuidar na gestão pública. Obrigado conselheiro Nelson. Voto do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu fico honrado com o aparte de vossa 

excelência, conselheiro Cipriano. E digo que não há ninguém que possa ter o respeito pela 

instituição ministério público tão grande quanto eu tenho, pela missão nobre do ministério 

público. Em razão disto, vou me permitir divagar um pouco mais. Embora não devagar neste 

assunto. Que foi, talvez, a inspiração que nos fez trazer aqui a Sexta de Integração para esta 

sensibilização que eu digo dos servidores e dos conselheiros. Porque muitas vezes quando a 

gente vê, ilustre conselheiro Cipriano Sabino, com todo respeito a figura do procurador, 

promotor de justiça, e algumas manifestações que fazem, acho que o problema do Brasil estava 

resolvido. Era só botar o promotor de justiça na chefia das instituições e resolvia tudo. Tem 

solução para tudo. Então, nós estamos discutindo aqui é o efeito e não a causa. O ilustre 

procurador, por quem eu tenho enorme respeito, promotor de justiça que estava na entrevista 

da TV Liberal, pouco tempo passou na prefeitura municipal de Belém, com aquela confusão 

dos ambulantes. E a despeito de toda a atuação dele, dedicada, honrada, a situação não 

alterou muito, porque nós estamos discutindo o efeito e não a causa. Então o leigo vai dizer: 

“Não, está resolvido o problema”. Quando se discute aqui a questão, também vou puxar um 

pouco esse assunto que interessa. É a questão da saúde dos hospitais públicos ou privados. Se 

todo hospital privado fosse a solução para o país, entregava tudo para a iniciativa privada e 

estava resolvido o problema da saúde. Alguns poucos estão. Sei lá quais são os motivos, mas 

estão. Mas se fosse uma panaceia, bota os hospitais e serviços públicos de saúde tudo na mão 

da iniciativa privada, 100%. Não é assim. Então nós temos que ter a responsabilidade pelas 

funções que ocupamos de ver as causas, efeitos, erros e discuti-los. Essa questão da 

COSANPA, conselheiro Cipriano, é redundante. Já faz mais de três décadas. Não é a 

deficiência. Nem conheço o presidente da COSANPA, quero dizer aqui. Pareceu um cara muito 

sereno. Mas não é o problema do presidente da COSANPA de hoje, ou daqueles outros todos. 

É que eles estão realmente com um problema de ordem conjuntural gravíssimo, que são as 

políticas públicas, no Brasil, não cumpridas. Eu finalizando, então, e me desculpando por ter 

me alongado, porque o assunto é apaixonante, eu acompanho o voto da relatora. A Presidência 

proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Após 

esse procedimento, o conselheiro Nelson Chaves restituiu a presidência à conselheira Lourdes 

Lima, que solicitou ao senhor secretário o seguimento da pauta, sendo anunciado o Processo nº 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1276

2013/53423-0, que cuida do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria 

de Estado de Saúde Pública, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

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

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

determinação à Sespa e aplicação da multa regimental ao senhor Hélio Franco de Macedo 

Junior. A matéria entrou em discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto 

para deferir os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2013/53460-5, que trata do 

Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Centro de Hemoterapia e 

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

dispositivo legal e regimental, manifestou-se o representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento do registro, com 

recomendações ao Hemopa. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir o registro. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50371-5, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Centro de Hemoterapia e 

Hematologia do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No 

cumprimento dos ditames legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público 

de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela denegação do registro, 

determinando-se ao Hemopa, opinando-se, ainda, para que a Corte de Contas expeça 

determinação de adoção de procedimento seletivo simplificado a todos os Órgãos da 

Administração Estadual quando forem contratar temporariamente qualquer servidor público, 

adotando critérios objetivos de escolha de modo a ser preservado o princípio da impessoalidade. 

Pausa. A matéria ficou sob discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto no 

sentido de indeferir o registro, dando-se ciência às partes envolvidas. A matéria seguiu-se ao 

processo de votação: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 
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Teixeira: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Eu voto pelo registro excepcional. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício): Eu também 

voto pelo registro excepcional. A presidência proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o 

vencedor por maioria de votos (3x2). Imediatamente foi anunciado o Processo nº 2013/51590-6, 

que alberga o Ato de Aposentadoria em favor de Teodora do Nascimento Barreto, cujo Relator 

foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido 

o representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, 

opinando pelo arquivamento do processo, em razão da perda superveniente de seu objeto, bem 

como que a interessada seja dispensada da reposição das parcelas indevidamente percebidas, 

visto estarem presentes os pressupostos que autorizam a aplicação da Súmula nº 249, do 

Tribunal de Contas da União. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa.Ninguém se 

manietando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para determinar a extinção do 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, 

aplicado subsidiariamente nos termos do art. 104, II, da Lei Orgânica desta Corte de Contas e 

do art. 290 do Regimento Interno deste Tribunal. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foram anunciados os 

Processos nºs 2013/51923-7, 2014/51464-7 e 2014/51497-5, que tratam dos Atos de 

Aposentadoria em favor de Maria Joana Costa Pantoja, Rosilda da Silva Lobo e Maria da Silva 

Carvalho, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No amparo dos preceitos 

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

em que ratificou o parecer escrito nos autos opinando pelo deferimento dos registros. Pausa. A 

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

Excelência proferiu voto para deferir os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

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

2013/53389-4, que cuida do Ato de Aposentadoria em favor de Terezinha de Lourdes de 

Oliveira Costa, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No amparo dos preceitos 

legais e regimentais, o representante do Ministério Público de Contas foi ouvido, oportunidade 
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em que ratificou o parecer escrito nos autos opinando pela denegação do registro. A matéria 

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

Excelência proferiu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua 

Excelência informou inexistirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, franqueando 

em seguida a palavra aos presentes: Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, eu gostaria inicialmente, na primeira parte 

do momento que vou falar aqui neste plenário, de propor dois votos de pesar pelo falecimento 

de figuras representativas na sociedade paraense. Faleceu na semana passada a doutora Yeda 

Xerfan, servidora aposentada da UFPA, deu-me a honra de participar da administração desta 

Casa quando eu tive o privilégio de ser presidente. Administradora, deixou muitos amigos na 

instituição, com relevantes serviços prestados a nossa sociedade, especialmente na área 

administrativa da Universidade. De forma que gostaria de lamentar profundamente o seu 

desaparecimento, pedindo a anuência deste plenário e que fosse dado o conhecimento desta 

decisão a sua família, especialmente na pessoa do meu querido amigo Sahid Xerfan, com quem 

tive prazer de conviver, inclusive na atividade política. O Carlinhos, Zé Xerfan e as irmãs dela. 

Que nós manifestássemos o sentimento de tristeza desta Casa. O outro, que faleceu também no 

início desta semana, o meu colega engenheiro eletricista, embora não seja eu eletricista, sou 

civil, o engenheiro Airton Cavalcante Lopes de Souza, que trabalhou por mais de três décadas 

nas centrais elétricas do Pará. Prestou relevantíssimos serviços nessa área da administração 

pública do estado e também, depois de sua aposentadoria, na iniciativa privada, tendo ainda 

uma participação muito grande na diretoria da festa de Nazaré, que congrega muito dos 

integrantes da população de Belém na festa religiosa. E ele hoje, por coincidência, o seu filho 

Roberto ocupa o cargo que no ano passado foi ocupado pelo nosso ex-companheiro aqui, 

servidor Jorge Xefan. Hoje é o Roberto Souza, que é o presidente da diretoria da festa de 

Nazaré. Eu queria também, realçando os inúmeros serviços prestados por ele e também 

atuando junto à igreja, também atividade relevante do ponto de vista social acompanhado de 

sua esposa, dona Armínia, que manifestássemos à família os nossos votos de grande pesar pelo 

seu falecimento, no caso, sua viúva Armínia e seus filhos Roberto e Nara. Eram essas as 
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proposições que solicitava o endosso, se possível, deste plenário. Se vossa excelência deixar para 

fazer no fim da sessão, queria fazer alguns comentários sobre alguns assuntos que hoje estão 

abundantes. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira (Presidente em exercício): Então eu coloco em votação a primeira proposta, da senhora 

Yeda Xerfan. Gostaria de solicitar a secretaria que tome todas as providências mediante a 

proposta do nosso conselheiro e o voto deste plenário pelo falecimento da senhora Yeda Xerfan. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada 

no Ofício nº 0120/2015-SEGER, desta data. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício): Votaremos em seguida a proposição 

para votos de pesar pelo falecimento do senhor engenheiro Airton Cavalcante Lopes de Souza. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada 

no Ofício nº 0121/2015-SEGER, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, a vida brasileira democrática no país tem nos 

revelado ao longo dos anos uma mudança significativa, e eu acho que para melhor. Quando os 

integrantes dos colegiados, quero me referir aqui aos tribunais superiores de contas e outras 

congregações desse tipo, os seus integrantes deixam de ter aquela posição muitas vezes cômoda, 

monossilábica e às vezes absolutamente silente sobre o que se passa no país. Como se nós 

estivéssemos habitando aqui o país das maravilhas. Mas esse quadro, pela exuberante 

demonstração de inteligência de muitos membros, nos nossos colegiados, tem mudado. Eu mesmo, 

à época que tive a honra de ser encaminhado, sendo o primeiro pós-constituição de 88 e depois a 

nossa Constituição de 89, a Constituição do Estado do Pará, eu tive o privilégio de receber ajuda, 

apoio formal, explicito e público do conselheiro Cipriano, Lourdes, Luís Cunha, que aqui não está 

presente, para que eu viesse à primeira vaga destinada ao poder legislativo na configuração 

plenária do Tribunal de Contas do Estado. Sem nenhum demérito às cortes de contas no passado. 

Até porque grande parte da reestruturação das nossas instituições exatamente decorreu no sentido 

de que era em seguida ao processo da rotura democrática no país, que aconteceu, independente 

dos méritos que aqui não se vai entrar, da revolução como uns chamam e de outros que chamam de 

golpe de Estado de 64. Os membros dos colegiados à altura, eram escolhidos monocraticamente 

pelos governadores de Estado. Faziam as indicações do seu livre arbítrio procurando enquadrar os 

futuros integrantes das Cortes de Contas nos princípios constitucionais. Embora aqui e ali 

tenhamos visto algumas indicações que abusivamente contornaram os ditames legais. Não vou 
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esmiuçar para não detalhar. Não interessa. Estou apenas dizendo a evolução. A gente viu a 

promulgação da constituição. Progressivamente os tribunais superiores, por meio das vozes quase 

sempre inteligentes e moderadas, responsáveis dos seus membros, eles se albergarem naquilo que 

eu acho que de mais legitimo pode chancelar a nossa manifestação, que é exatamente a 

caracterização do cidadão brasileiro. Porque antes de eu tentar me qualificar ou que os outros me 

indicassem, achando que eu tinha esta qualificação, como todos nós, pelos meios corretos do 

concurso público e pelas indicações absolutamente transparentes e legais fixadas na Constituição. 

Quero dizer isso com muita tranquilidade, que nenhum de nós que venha do poder legislativo tem 

que ter o carimbo da improbidade, incompetência, desídia, que se o concurso público somente 

fosse o apanágio para a correção dos procedimentos na vida pública, a justiça do país não teria 

constatado, relevado abusivamente tantos problemas no desempenho da função pública. E uma 

grande, boa parte, diz: “Ah, o concurso”. Ele não tendo compromisso de cidadão, ele não vai 

prestar para ser conselheiro, governador, ministro, senador. Ele não tem o compromisso de 

cidadão. Então, esta é a nossa chancela principal. E aqui e ali a gente vê e nós estamos em uma 

Casa, ou em um sistema de controle que a nós cabe talvez a responsabilidade mais difícil do ser 

humano, que é ele apontar o erro dos outros. Isso é terrível. Porque todos nós somos humanos e 

temos defeitos e qualidade como ser humano. Agora, embora não julguemos aqui as pessoas, 

estamos julgando contas, mas ainda assim temos a prerrogativa constitucional de averiguar 

deslizes, propor punições que realmente é uma coisa muito desagradável. Aquele que tem o desejo 

de ser o dono da verdade, salvador da pátria, como dizia o seriado, “o salvador da pátria”. Não 

tem salvador da pátria. É muito difícil. A gente tem de entender as circunstâncias do outro com 

generosidade, cautela. Sim, exigindo o correto cumprimento do emprego da verba pública, com a 

determinação constitucional que a gente tem que fazer. Estou falando aqui com as pessoas 

qualificadas dentro e fora do plenário. É muito difícil, a gente não agrada ninguém apontando 

erro. E quando a gente se arvora a esse tipo de comportamento é logico que na parte 

administrativa, com os erros eventualmente que possamos cometer, a gente tem que ter o cuidado 

para que esse erro seja o mínimo. Porque eventualmente nós vamos apontar erros, no caso do 

julgamento da nossa jurisdição, área, que quem sabe um outro chegue conosco e diz: “E como que 

tu fazes na tua casa? Estás me apontado este erro aqui, será que tu exerces na tua casa a mesma 

forma, rigorosidade?” É uma indagação humana plausível. E o dia de hoje, ele me chamou a 

atenção, não é um fato anônimo. É um fato público. Mas que eu acho que nós devemos refletir 
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muito sobre ele. Eu vejo, por exemplo, nós discutimos aqui utilizar a conselheira Rosa, que é 

professora de língua estrangeira. Extraordinária professora de inglês, não sei se de francês, mas os 

franceses diriam “en passant”, não sei se é isso. Mas eu vou dizer de passagem aqui, no nosso 

idioma que me surpreendi, por exemplo, com uma declaração do eminente ministro Gilmar 

Mendes, que esteve aqui no nosso último fórum e abordei aqui o conselheiro Cipriano para fazer-

lhe justiça. Tem abordado com veemência aqui que já lhe é peculiar quando se manifesta, de um 

sistema que está sendo orquestrado, se supõe as origens, mas não se tem verdadeiramente a 

confirmação, mas de um sistema. As palavras que se utilizava lá no parlamento, uma orquestração, 

vamos dizer assim, para o desmonte do sistema de controle externo do país. Eu, na terça-feira, falei 

quando o presidente disse que iria à Brasília que os tribunais estariam atingidos. Embora eu tenha 

tido uma pequena discordância na formulação do raciocínio, porque ele dizia que isso pouco nos 

atingia, eu dizia: “Não, nós estamos aqui em um estado de exceção quanto à existência dos 

TCMs”. Que na medida em que não exista o TCM nos outros 22 estados, nós vamos ter que fazer. 

Sempre dei palavras aqui de estímulo e apoiamento ao TCM. Mas, eventualmente, se não tivesse, o 

TCE tinha que fazer, como fazia no passado. Mas eu louvo a atuação do TCM pela diligência e 

competência dos seus servidores. Enfim, tirocínio lá dos conselheiros. Mas eu dizia que o sistema 

todo de controle externo está ameaçado por essa lei, que é por isso a minha formulação de 

raciocínio. Por isso que nós temos que estar absolutamente transparentes nas nossas ações, para 

cobrar indispensavelmente ao nosso lado o apoio da sociedade, que é fundamental, indispensável. 

E eu vejo com muita tristeza, posso dizer assim, estou falando do O Liberal. Não estou falando de 

nenhum jornalzinho anônimo que possa sair aí. Vem a fotografia do ministro. Não estou entrando 

na tese, o ministro Gilmar Mendes diz assim: “Essa lei foi tão malfeita que parece que foi feita por 

bêbados”. Eu acho que faltou a ele dizer quais eram os ébrios que fizeram a lei. “Para ser correto, 

o fulano ali, na minha conceituação estava bêbado quando fez isso”. Esse sentido generalizado é 

muito perigoso. Acho até que a lei nos prejudica. Agora, imagina se o conselheiro Odilon vai dizer 

aqui que no parecer nosso ele achou que tinha sido um ébrio que tinha emitido. Não cabe. Isso 

coloca mal a instituição. Então, nesse sentido, eu vejo também aqui a coluna do Claudio Humberto 

de hoje, já conversei com alguns conselheiros antes, matéria que toma a imprensa nacional a partir 

das redes de televisão. Mas vou aqui, para não dizer que estou fazendo alguma afirmação que não 

é do conhecimento público, isso aqui é de agências, jornais de larga publicação de conhecimento 

no país, que tem a seguinte noticia, porque eu acho que toda reivindicação tem que ser feita no 
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momento oportuno, e nós temos que ter substância para reivindicar isso. Não vou entrar na 

questão da legalidade. Não vou me arvorar. Mas quero dizer que se é verdade a inoportunidade, 

insensatez de uma medida como esta que está publicada, me expondo a qualquer tipo de retaliação 

que possa vir. Eu sou cidadão antes de ser conselheiro. Isso eu acho que agrava, afronta. Momento 

que a associação dos tribunais de contas deveria sim tomar uma posição. E o próprio TCU para o 

esclarecimento. A nota é a seguinte, presidente, doutor Stanley. Coluna do Cláudio Humberto, 

edição do O Liberal, transcreve coluna de nível nacional que diz assim: “Depilação de contorno. 

Com a missão de zelar pelo bom uso dos recursos públicos, o Tribunal de Contas da União achou 

relevante mobilizar sua área técnica para elaborar e promover uma concorrência pública com o 

objetivo de instalar um salão de beleza em suas dependências, a ser usado pelos ministros e 

servidores”. Eu não tenho nada contra os salões de beleza. Só acho que não deveria estar no TCU. 

“Ainda impôs às empresas licitantes a oferta de serviços que incluem depilação de pernas e axilas, 

e até depilação de contorno, nas partes íntimas”. É assim que se chama, depilação de contorno. “O 

salão funcionará durante o expediente”. Embaixo a outra matéria diz: “Casa de massagens. O 

salão de beleza do TCU também oferecerá serviços de massagem relaxante e massagem estética 

para suas excelências”. Outra manchete: “Que vergonha. No salão do TCU, um prédio público, 

haverá corte de barba e cabelo, tintura, escova, além de manicure, pedicure e sobrancelha”. Diz 

ainda: “Banana para o país”. Só um pouquinho para o ministério público que não sou eu que estou 

dizendo, doutores. Diz assim: “Banana para o País”, só para ler a notícia toda, “O Tribunal de 

Contas não se deu ao trabalho de explicar seu salão de beleza. E o procurador do MP junto ao 

TCU desdenhou: “Nada a dizer”. Eu acho que o TCU tem muito a dizer para a nação. Muito. E 

ATRICON, que congrega. Eu fico muito à vontade, não estou criticando, eu não sou associado da 

ATRICON, eu sou a favor do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Agora, eu acho que no 

momento que os tribunais se reúnem para exigir a reparação desta lei, que eventualmente nos 

enfraquece, ou permanentemente nos enfraquecerá, uma notícia desta monta não pode ficar sem 

reparo. Ela tem que ter um desmentido. “Olha, o jornalista se equivocou. A fonte que deu a 

notícia”. Agora, o silêncio poderá parecer que quem cala consente. Eu quero dizer isso como uma 

manifestação de um cidadão, e mais do que isso, eu tenho a certeza que o TCU virá a público 

esclarecer que isso não é normal, porque se ele declarar normal nós vamos ter, talvez, uns salões 

de beleza instalados em todos os tribunais do país. Vai ser moda. Era o que eu tinha a dizer, 

Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 
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Junior: Presidente, senhora Lourdes, doutor Stanley Botti, ver como são as coisas, eu conversando 

de manhã cedo aqui com o conselheiro Nelson, antes da sessão, ele estava me falando aqui da 

indignação dele. Impressionante que a gente não se falou de ontem para hoje. E era mesma 

indignação, preocupação. Doutor Stanley, conselheira Lourdes, nossa Presidente, a coisa como vai 

de encontro, vai assim, como a gente pode, falando outro dia, semana passada a ATRICON, o 

empenho do Tribunal de Contas do Estado do Pará em se enquadrar, fazendo uma autoavalição. 

Falarmos aqui do concurso público, o tribunal se auto avalia, como a gente está cumprindo a 

Constituição. Fizemos todos os concursos, as pessoas estão nos cargos, não tempos temporários. 

Enfim, toda uma situação preocupada, aproximação da sociedade com o Tribunal de Contas, de 

projeto do conselheiro Nelson, também da interiorização. Enfim, toda uma preocupação com o 

sentido de cumprir o nosso papel constitucional. E mostrar até que o estado do Pará, com muito 

orgulho, como o Ministério Público também, não tenho procuração, mas com muito orgulho falo 

isso, também é tribunal. O Ministério Público é exemplo para o Brasil das nossas condutas, 

comportamento, relação, uma série de outras questões. Então vem duas emendas à Constituição 

Federal, uma já foi aprovada e já foi para a Câmara dos Deputados e está aí um lobby, trabalho 

imenso no sentido do prejuízo que isso vai causar para o país e para a democracia. E já estão 

trabalhando em cima disso e então vem uma decisão como essa do Supremo, com as declarações 

do ministro. Eu vi alguns ministros de forma ponderada dizer: “Olha, cuidado, não é bem assim. 

Vamos estipular um prazo”. Mas alguns declarando, batendo firme e forte. Eu até pensei, conversei 

com o Nelson, doutor Odilon, doutora Rosa, disse: “Os ministros não têm que ter um certo decoro 

nas suas falas?” O conselheiro Nelson disse: “Eles têm que dizer quem são os bêbados”. Vejam os 

efeitos que esta lei da ficha limpa trouxe para o Brasil. O que ela ajudou na evolução da 

democracia e no aperfeiçoamento da gestão, coibindo uma série de questões, quer dizer, efeitos 

positivos, muito importante para o Brasil. Aliás, foi um marco essa lei da ficha limpa na história 

brasileira. Era um clamor da população, luta, vamos dizer assim, que foi um passo que se 

conquistou. E depois de tudo isso, a gente ouve uma declaração desta. E há quantos anos esta lei 

está em vigor e trazendo benefícios concretos para a democracia e para o Brasil. E agora se fala 

isso? Eu fico preocupado. Será que não tem um decoro, a forma de se colocar para a sociedade? 

Enfim, esta preocupação existe. Por outro lado, como disse o conselheiro Nelson, eu acho que isso, 

todos nós falamos sempre que existe aqui e ali um tribunal de contas que comete alguns erros. Por 

isso essa preocupação da gente fazer uma autoavaliação, buscar melhorar cada vez mais, 
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cumprindo a nossa missão constitucional, vem uma situação como esta, que o conselheiro Nelson 

colocou, que é considerada, vamos dizer assim, ema referência para a gente. No próximo, antes do 

final do mês agora, não me falha a memória, doutor Stanley, dia 29, a Presidente vai ao congresso 

por conta de uma decisão do TCU, que ajudou muito nessa questão do impeachment da Presidente 

da República. Vejam bem o tamanho disso. Então vem uma situação dessa que realmente vai de 

encontro efetivamente a esse trabalho de fortalecer a democracia, o controle externo e o controle 

interno. De forma que eu quero concordar com o conselheiro Nelson. E com todo o tamanho, 

vamos dizer assim, que eu acredito que sou muito pequeno perto de quem dá declarações 

bombásticas. Mas eu acredito que a lei da ficha limpa foi e é um marco para o Brasil. E se foi 

algum bêbado que fez, nesse momento ele estava lúcido, porque o efeito da ficha limpa foi 

extraordinário para a democracia brasileira. Então, de qualquer maneira, com toda a humildade, 

respeito às autoridades, discordo desse ponto de vista. Acho que a lei da ficha limpa é 

verdadeiramente uma conquista extraordinária para o nosso país. E, como o conselheiro Nelson, 

eu acho que o Tribunal de Contas da União deve esclarecer essa situação. Para mim não é 

verdade. Pode ser uma notícia, sei lá, fofoca, disse me disse. O tribunal de contas com certeza vai 

dizer: “Olha, isso aqui é um engano. Não existe isso aqui”. Eu acredito que seja isso até para que 

nesse momento em que se discute a efetividade do tribunal de contas e das ações do tribunal de 

contas, e tudo o mais. Uma notícia que vem exatamente de encontro a tudo que a gente trabalha, 

busca conquistar, engrandecer e fortalecer essas instituições. Efetivamente o TCU deve essa 

satisfação, explicação, e acredito que dentro de alguns dias, acho eu, não só a ATRICON, 

conselheiro Nelson, mas toda sociedade vai exigir e é direito dela uma explicação com relação a 

este assunto e com relação à declaração da lei da ficha limpa. Eu acho que existe uma 

orquestração nessa direção de atingir os tribunais. Eu não posso afirmar, como disse o conselheiro 

Nelson, quem está por traz disso. Se imagina. Mas, de qualquer maneira, eu não concordo, mesmo 

sendo pequeno aqui no norte do Brasil. O conselheiro Nelson disse que não concorda, eu acho que 

a lei da ficha limpa é um marco para o pais e, com certeza, acredito eu que se não tiver bêbado, 

estiver lúcido, quem sabe as pessoas que pensam isso não possam amanhã consertar ou explicar o 

que disseram. Você olha a imagem, vídeo, parece que a pessoa está lúcida. Não é? Então espero 

que as pessoas tenham essa grandeza de dizer: “Olha, não foi bem isto que eu quis dizer”. Porque 

a própria Ordem dos Advogados do Brasil contestou imediatamente as declarações do ministro. E 

acho que todas as instituições que tem responsabilidade com a república, cidadania, bem do país 
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aprovou, aplaudiu e quer ampliar e melhorar a lei da ficha limpa. Então, enfim, essa é minha 

ponderação, considerando em todos os sentidos a palavra do conselheiro Nelson. Muito 

importante. E gostaria não só aqui no tribunal, entre nós, estamos aqui ouvindo e as pessoas que 

estão fora do plenário, mas de alguma maneira fazer repercutir, vamos dizer assim, a fala do 

conselheiro Nelson e muitas outras questões que a gente debate aqui. Eu, sinceramente, não tenho 

outro pensamento. É porque tenho convicção com relação a isso que eu falo, penso. Nesse sentido, 

eu não poderia fazer outra ponderação a não ser essa. Eu acho que não foi muito bem colocado 

essa frase e acho que tem que ser reparado isso como também o TCU tem que dar satisfação para 

a sociedade, pois é um órgão que está sendo considerado importante e respeitado no Brasil inteiro 

por decisões recentes e outras que tem tomado. Os dados, informações do TCU, estão na lava jato, 

em várias outras situações. Dados técnicos que estão dando robustez, vamos dizer assim, a várias 

situações. Então, não caiu bem também isso. Acho que o TCU deve esclarecer também essas 

declarações. Sinceramente, talvez amanhã, outro dia qualquer isso vai ser reparado, porque não 

ficou bem. Como já disse, rapidamente, a própria Ordem já reagiu e outras instituições estão 

dizendo: “Olha, não é bem assim”. Então, senhora Presidente, cumprimentar, parabenizar o meu 

querido amigo, conselheiro decano, pelas palavras sábias, contundentes, firmes aqui nesta manhã 

de hoje aqui no plenário do Tribunal de Contas do Estado. Podiam pensar, talvez se não hoje, 

outro dia, em encaminhar algum posicionamento nosso. Consultar também o Ministério Público. 

Para a ATRICON, alguma outra entidade, a Ordem dos Advogados do Brasil. Enfim, dizer: “Olha, 

o Tribunal de Contas do Estado está pensando assim”. Acredito que seria oportuno a 

manifestação. Tanto no caso das declarações como no caso do TCU também. O conselheiro Nelson 

foi muito feliz, mostrar o nosso posicionamento, porque nós somos o norte do Brasil, Presidente 

Lourdes, doutor Stanley Botti. Mas nós somos um exemplo de toda humildade, respeito, grandeza e 

posso dizer com orgulho, eu falo isso: “O Tribunal de Contas do Estado do Pará e o Ministério 

Público, não tenho procuração mas falo isso com alegria, demonstram em suas atitudes ações e 

comportamentos que são exemplos para outros tribunais no Brasil”. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Obrigado Presidente. O assunto 

trazido nesta manhã pelo conselheiro Nelson nós precisamos, de fato, ponderar e, como disse o 

conselheiro Cipriano, precisamos ressoar esse assunto. Independente do contexto que o ministro 

Gilmar Mendes falou que foi feito por bêbados a lei, é preciso que ele diga em qual contexto, em 

que acepção de bêbado ele está se referindo. Essa lei é uma lei de iniciativa popular. Bêbado é uma 
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palavra forte. Então a população, naquele momento, todas as assinaturas estavam ébrias? O 

legislativo não teve competência suficiente para burilar um texto final? É preciso saber de fato esse 

contexto. Porque se não foi explicado, conselheiros, fica um negócio ruim. Vindo de uma pessoa 

que já presidiu o excelso pretório e é ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, se há defeitos, 

como bem lembrou o conselheiro Nelson, nós somos seres humanos. Se há defeitos precisamos e 

temos a hombridade suficiente para corrigi-los. Quando alguém erra a crítica não precisa ser 

feroz. Basta apontar e dizer: “Olha, precisamos, otimizar, dar robustez”. Até porque a ideia que 

está por trás da lei da ficha limpa não é ruim. Muito pelo contrário. Ela enaltece a república e a 

democracia. E esse episódio que interfere nos tribunais de contas de fato me incomoda, como 

incomoda a todos nós que atuamos no sistema. Se há uma orquestração, e de fato em momentos eu 

penso que há mesmo, não é de hoje que isso existe, até porque as decisões dos tribunais de contas 

em alguns momentos incomodam, e elas trazem à tona alguns pecados da nossa república. Mas 

atire a pedra quem nunca pecou, não é verdade conselheiro Nelson? Atire a primeira pedra quem 

nunca pecou. Os tribunais de contas também são órgãos públicos e fazem parte da administração 

direta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Essa foi 

a resposta mais inteligente que Jesus deu àqueles que queria apedrejar. Não é? Se não tiver, nós 

todos somos suscetíveis a erros. Então é como vossa excelência diz com a inteligência que é 

privilegiada. Não precisa fazer crítica feroz. É corrigir rumos. Reconhecer o erro e dizer: “Olha, 

eu vou por aqui”. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Com certeza. E não é por motivos, alguns percalços, algumas decisões talvez equivocadas que 

eliminem as ótimas decisões dadas em outros momentos. E o trabalho bem elaborado e adequado 

que os tribunais, sistema de controle externo, prestam à república e à democracia brasileira. Penso 

sim que esse encontro que o nosso conselheiro Luís Cunha esteja participando em Brasília, eu 

torço efusivamente que obtenha frutos no sentido de sensibilizar tanto o poder executivo nacional 

como legislativo, a fim de colocar de volta o trem nos trilhos. E é necessário que o ministro Gilmar 

Mendes explique em que acepção ele está se referindo. Quem são esses bêbados afinal de contas. 

Penso que a notícia como ela foi trazida pelos jornais, nós precisamos, conselheiros, avaliar, o 

contexto também dessa eventual concorrência que está sendo elaborada pelo TCU. Eu não esqueço 

que uma vez, há muito tempo, quando fui à Brasília e visitei o Congresso Nacional e me deparei, 

então já servidor público, conselheiro Nelson, com uma barbearia dentro do Senado. Aquilo me 

chamou a atenção. Uma barbearia dentro do Senado e eu curioso. Manifestação do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu achei perfeita. E nós que conhecemos a vida 

pública, a gente sabe, às vezes que algumas notas são plantadas. A fonte ás vezes não é confiável. 

Às vezes o jornalista, alguns, para não perderem eventualmente um furo não avalia. Porque 

também eu acho que uma notícia desse porte, que mexe com a honra das pessoas, instituições, ela 

deveria ser extremamente, vamos dizer, confirmada, porque é aquela história da calúnia. Calunio 

vossa excelência, depois venho e lhe peço desculpas. É aquela história. Vá pegar os travesseiros 

com as penas de pato, quando reunir todas de volta. Porque eu fui caluniado hoje por uma notícia. 

E amanhã, o cidadão que não leu a minha resposta vai ficar com a imagem da calúnia que me foi 

imputada. Isso que nós temos vida pública aqui a gente sabe. Agora, uma notícia desse porte, ela 

exatamente exige da instituição uma posição formal ou a justificativa pelas quais a decisão foi 

tomada. O que eu não advogo jamais é o silêncio. Porque a pessoa que tem uma atividade pública, 

no momento que é criticada, tem que dar a resposta cabal que a sociedade precisa. Alguns querem 

saber quem deu a notícia. Não é o caso de quem deu a notícia, porque o jornalista que 

eventualmente publicou o fato mentiroso fica com a credibilidade também ameaçada. Porque se eu 

vou e dou uma nota em desapreço a vossa excelência falando por hipótese, eu tenho que ser 

responsável por aquilo que eu digo. É a lei da democracia. Vá lá e desminta. Agora, o que eu 

estava querendo dizer, e vossa excelência com muita ênfase, propriedade substancia aquilo que eu 

dizia no início, é que uma nota dessa não pode ficar sem resposta. Se houver uma resposta 

convincente o jornalista fica mal, porque ele perde um pouco da sua credibilidade. Agora, o 

silêncio vai testemunhar que aquilo é verdadeiro. E eu sinceramente creio que não havendo um 

contexto em que vossa excelência está colocando isto, a barbearia, as circunstâncias da coisa é que 

eu acho que precisa, no momento que o país passa, querendo tanta austeridade nos gastos 

públicos. Ainda agora discutimos a questão da infraestrutura, que não tem dinheiro para não sei o 

quê. Então, embora tenhamos um orçamento definitivo, isolado na distribuição dos recursos, mas a 

sociedade precisa. Isso não é uma atividade essencial, premente. Já que não haveria outros 

investimentos em função da melhoria dos serviços, equipamentos, especializações, enfim, e nesse 

sentido apenas que estou dizendo muito brandamente. Apenas eu não queria era ignorar um fato 

que a imprensa brasileira, a começar das televisões pelos jornais matutinos e depois a imprensa 

escrita, e enquanto não estará isso nas redes sociais, nós precisamos nos manifestar por causa do 

que o conselheiro Cipriano vem alertando. A gente nota que o controle não é muitas vezes bem 

visto. É nossa prerrogativa. Por isso que eu digo, a cautela. Que a gente nãos seja lá o dono da 
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verdade. A radicalização. O juízo que somos perfeitos. Ao contrário. Agora, na vida pública, 

administrativa, nós temos que reduzir ao mínimo as possibilidades de os erros acontecerem. Eu fico 

grato pela vossa excelência pela paciência de me escutar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Perfeito. Não discordo de vossa excelência. Eu me somo de 

fato. E como eu havia dito, naquela época eu fui no Senado saber exatamente se era uma concessão 

de espaço público para possibilitar que os congressistas e os servidores, já que há um certo padrão 

aqui para ser mantido, não se desloque e percam tempo e já esteja aqui dentro um espaço para 

isso. E essas concessões são feitas por concorrência pública de fato. Não sei se é o caso do TCU. 

Pode ser algo parecido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Que é um espaço público, vai ser colocada a licitação para alguém explorar, isso é outra 

coisa. Não é mesma coisa, mas é, por exemplo, como os restaurantes. De repente a instituição faz a 

licitação e alguém vem fazer. Quem quiser traga de casa. Isso é uma coisa. É que a notícia, no sal 

da notícia, ela não leva nessa direção do esclarecimento que rapidamente poderá ser feito. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Exatamente. O 

tempero não é ideal para o prato a ser servido. Então penso que, e quero crer, que seja algo nesse 

sentido. A concessão de um espaço público para algo eventual. Exatamente. Então eu fico até 

alegre que o TCU tenha espaços físicos que possibilitem esse tipo de coisa. Quem dera a gente 

possa. Mas do jeito que a matéria vem, e vossa excelência tem razão, como eu disse, o tempero não 

é adequado ao prato a ser servido. É preciso então recalibrar esse prato e servi-lo de forma 

correta. Explicar se realmente é isso que ocorreu. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro Cipriano, a gente usa muito aquela 

expressão de que pelo dedo se conhece o gigante. Então, veja bem, é no momento exato em que os 

tribunais estão reivindicando, com justiça, que não lhe tirem as prerrogativas. Então, 

eventualmente, quem vai levar a imagem exponencial do nosso sistema, o TCU, para uma situação 

de eventual descredito é quem tem interesse que isso aconteça. Então aqui, ali, outras coisas que se 

brincava, porque o jabuti não sobe em árvore. Ele não sabe nadar. É mão de gente ou enchente. 

Então é acreditar e nós tenhamos a oportunidade de lutar contra isso e mostrando para a 

sociedade que não é bem assim. As verdades não podem ficar, eu acho, isentas do esclarecimento. 

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

Obrigado. Exatamente isso. É impressionante. Eu não conversei nada com o conselheiro Nelson. 

Eu ia falar exatamente isso, nesse momento se aproxima a votação do impeachment. Há essa 
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campanha orquestrada com o objetivo de atingir os tribunais de contas. Porque é aquela coisa que 

vossa excelência falou, conselheiro Odilon, muitas vezes as pessoas não gostam da decisão do 

tribunal, por alguma razão. Parece que culpa é nossa. Não é nossa. Quem geriu o recurso, teve o 

mandato, autonomia ou a liberdade dada pela população para gerir, não somos nós. E então não 

gosta. E essa pessoa, por alguma razão, que foi atingida, por exemplo, talvez o governo federal que 

está lá em cheque. Enquanto eles puderem, vida tiverem, vão tentar atingir os tribunais. E, neste 

momento, sai uma decisão. Pega-se, como disse o conselheiro Nelson, eu acredito que isso não seja 

verdade, como disse aqui ainda agora. E vai ser esclarecido. E também acredito com toda a pureza 

de coração que o próprio ministro que fez aquelas declarações vai tentar explicar essa declaração 

dele. Vossa excelência foi muito bem. Da onde surgiu esta lei? Da onde veio esta lei? Todo mundo 

estava bêbado? Vossa excelência foi muito feliz. Então, eu acho que alguém no noticiário vai ver, e 

a própria OAB vai dizer: “Olha ministro, o senhor não foi muito feliz no que o senhor falou”. E 

talvez ele tente consertar. Eu acredito nisto. Como também acredito que estas informações do TCU 

não sejam verdade, ou então não seja bem assim. Mas estão querendo atingir os tribunais de 

contas, principalmente neste momento, quer dizer, criam dúvidas para o TCU, porque o parecer 

está lá. Parece assim que está cristalino na frente. Exatamente. Obrigado conselheiro pelo aparte. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Por isso que eu me 

somo a vossas excelências. Penso que é isso mesmo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: E a palavra de vossa excelência, conselheiro Odilon, me 

permita outra vez, porque eu acho que tem que dar de Cesar o que é de Cesar. A palavra de vossa 

excelência é esclarecedora de muitas suposições que se podem fazer. Exatamente essa, pela forma. 

Então achei valiosa a contribuição de vossa excelência, acho que todos nós estamos aqui querendo 

encontrar o mesmo rumo e sentido. Porque nós todos estamos integrados este mesmo barco. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De todo modo eu não 

advogo ao TCU. O TCU é que tem que vir e explicar. Eu só estou suscitando o que pode ter 

ocorrido e que está sendo manipulado. Eu concordo nesse momento devido a uma decisão anterior 

que não agradou alguém. São essas, Presidente, as minhas contribuições sobre o assunto. 

Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas 

Stanley Botti Fernandes: Só para me somar também as manifestações feitas que, como bem disse o 

conselheiro Odilon, a lei da ficha limpa surgiu no seio da sociedade. E trago aqui ao tribunal uma 

frase muita conhecida de Winston Churchill, que foi primeiro-ministro da Grã-Bretanha: “A 
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democracia é o pior dos regimes políticos. Mas não há nenhum sistema melhor que ela”. Então, se 

há defeitos na democracia? É evidente. Mas não há nenhum sistema, regime político melhor que 

ela. E que as tentativas de amesquinhar as competências, atribuições constitucionais dos tribunais 

de contas são também um ataque a democracia. Porque a lei definitivamente inseriu os tribunais de 

contas no processo eleitoral. De forma que algumas determinadas decisões dos tribunais de contas 

podem expungir do processo eleitoral aqueles gestores que não deram a coisa pública o trato que 

ela merece. Então, lamentar que as tentativas de diminuir essas atribuições constitucionais são 

também uma tentativa de diminuir o processo eleitoral. Agradeço. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente em exercício): Eu também 

aproveito nesse momento para manifestar concordando com o conselheiro Nelson, Cipriano, 

Odilon e o nosso representante do douto ministério público, que já concordaram com tudo que aqui 

foi exposto nesta manhã. E realmente é de se refletir sobre tais assuntos. E nada mais havendo a 

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

encerrada a sessão às 10 horas e cinquenta e cinco minutos (10h55min) e mandou que eu, Walmir 

Pantoja Clemente, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a 

presente ata. 

Belém, 18 de agosto de 2016. 
 
 
 

WALMIR PANTOJA CLEMENTE 
Subsecretário em exercício 

 
Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 

Sessão Ordinária de 23 de agosto de 2016. 
 
 
 
 

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Secretário-Geral 

V I S T O: 
 
 
 
 
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA 
              Presidente em exercício 


