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ATA Nº 5.413 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e três (23) do mês de agosto do ano dois mil e 

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

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de 

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

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

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

Fernandes Souza e, ainda, a Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério Público de 

Contas Silaine Karine Vendramin, 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 dezoito (18) de agosto de 2016, na forma 

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

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

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

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

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

na forma regimental. 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): Impedido na forma regimental. Em não havendo expediente a ser 

lido e, em ato contínuo, solicitou ao secretário-geral o prosseguimento da sessão com a leitura 

da pauta de julgamento, anunciando-se o Processo nº 2016/50871-4, que trata da Petição 
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Constitucional formulada por Evaldo Oliveira da Cunha, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do 

Ministério Público de Contas que proferiu a seguinte manifestação: Bom dia presidente, bom 

dia senhores conselheiros, conselheiros substitutos, peço licença para ler aqui alguns 

apontamentos dos memoriais. Após instrução regular, a 3ª CCG, por meio do relatório técnico, 

às fls. 35-35v, opinou pelo não acolhimento da pretensão recursal. Por entender que a citação 

e demais notificações dirigidas ao requerente no feito foram efetivadas nos termos regimentais 

vigentes à época, mantendo-se, na íntegra, o acórdão atacado. O interessado aponta supostos 

vícios transrescisórios que na sua ótica maculam de nulidade a decisão desta Corte. Nulidade 

essa que deseja ser declarada sob o fundamento de citação inválida e consequente ofensa ao 

contraditório e à ampla defesa, requerendo a reabertura de instrução processual desde a sua 

citação inicial. Ao examinar o pedido, aduzimos em síntese que o acórdão guerreado já foi 

alcançado pela imutabilidade do trânsito em julgado sem qualquer vício que afete sua 

existência, validade ou eficácia, capaz de justificar a pretensão em debate. Referido acórdão 

que julgou irregular a prestação de contas do convênio n.º 44/2007 de responsabilidade do 

requerente foi publicado na imprensa oficial em 16.09.2013 sem que tenha havido qualquer 

recurso contra a tal decisão, operando-se o seu trânsito em julgado na data de 02.10. 2013. 

Desse modo, possíveis nulidades apontadas pelo requerente deveriam ter sido objeto de pedido 

rescisório até 01.10.2015, ou seja, dois anos após. Sendo que a protocolização da presente 

petição somente se deu em 26.02.2016 quando já exauridos todos os prazos para a interposição 

dos recursos previstos regimentalmente, inexistindo previsão legal para o pedido apresentado: 

petição constitucional. Ciente da perda da faculdade processual, o interessado inova, 

sustentando por meio de mera petição supostos vícios transrescisórios, o que fazem sem 

previsão legal e sem comprovação das alegações veiculadas. In casu, não há qualquer 

nulidade de citação capaz de configurar alegado vício transrescisório atacável a qualquer 

tempo e grau de jurisdição. Registre-se que a relação jurídica se deu de forma válida e eficaz, 

apta, portanto, a produzir os efeitos inerentes à coisa julgada, na medida em que o interessado 

foi citado por edital para responder aos termos da prestação de contas em questão, o qual foi 

publicado no Diário Oficial do Estado do Pará em 15.05.2013, às fls. 523 do processo, em 

absoluta conformidade com o disposto no artigo 218 do Regimento Interno dessa Corte de 
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Contas. O interessado, apesar de ser regularmente citado, quedou-se silente. Ademais, 

conforme disposto no artigo 213 do Regimento Interno, constitui ônus da parte manter 

atualizado o endereço para correspondência, devendo comunicar de imediato qualquer 

alteração neste sentido, sob pena de serem consideradas válidas as intimações no endereço 

anteriormente informado. Por fim, carece o interessado de legitimidade ativa para requerer a 

reabertura de instrução processual, vez que o artigo 66 é taxativo ao determinar que somente o 

relator de ofício, ou a pedido do Ministério Público de Contas, poderá estabelecer providência 

neste sentido. O referido dispositivo legal é taxativo, não deixando espaço para qualquer 

interpretação lato sensu, ou muito menos, de elastecimento de inclusão de caminhos 

supostamente autorizadores da reabertura pretendida, em homenagem aos princípios do ato 

jurídico perfeito e da segurança jurídica. A vedação se torna ainda mais clara e lógica, quando 

se está diante de decisões perfeitas e acabadas, alcançadas pelo trânsito em julgado. Diante do 

exposto, opinamos pelo não conhecimento da petição constitucional e consequente 

arquivamento na forma do artigo 93 do Regimento Interno desta Corte de Contas. 

Alternativamente, caso não seja este o entendimento da Corte de Contas, no mérito, nos 

manifestamos pelo desprovimento do pedido, vez que os argumentos trazidos, além de já terem 

sido objeto de decisão transitada em julgado, não refletem a realidade da causa, tampouco o 

entendimento do Egrégio Tribunal. Este é um argumento que tem sido recorrente, e que o 

procurador-geral de Contas, Felipe Rosa Cruz, falou muito bem aqui sobre a nulidade de 

algibeira, ou de bolso, que vem sendo bastante discutida e aceita nos tribunais superiores, STF, 

STJ, onde a ponderação entre a boa fé processual e o princípio do contraditório e da ampla 

defesa. Se a parte interessada já teve a oportunidade de arguir essa nulidade, e não o fez a 

tempo, então guardar essa nulidade para quando lhe convier, isso não tem sido mais aceito 

pelos tribunais, porque em primeiro lugar está a boa fé processual. Imagine-se se daqui a dois 

anos tivéssemos que rever todos os julgados. Ia ser um trabalho infindável nessa Corte de 

Contas. Por isso, o opinamento desse Ministério Público de Contas é pelo não conhecimento 

da petição e seu arquivamento. A seguir, a Presidência proclamou que o peticionante, Senhor 

Evaldo Oliveira da Cunha, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei 

Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Senhor 

Presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, ilustre representante do Ministério 
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Público de Contas, conselheiros substitutos, muito bom dia. Eu, excelências, peço vênia mais 

uma vez para vir a esta Corte apresentar defesa em sustentação oral acerca dos processos que 

são de minha responsabilidade. Eu reitero que várias vezes já me dirigi a esta tribuna para 

poder me manifestar quanto à questão dos problemas que ocorreram nos meus processos aqui 

nesta Corte, de citação e de correspondência, onde em momentos anteriores, esta Corte, 

inclusive, já em cinco processos que estão transitando nesta Corte, entenderam o erro ocorrido 

da citação. No caso, eu trouxe robusta documentação provando que o meu endereço é a Rua 

Magalhães Barata, 601. O endereço da prefeitura é na rua Cristóvão Colombo, 34, e todas as 

correspondências que este Tribunal encaminhava ao nosso município estava indo a um terceiro 

endereço, ou seja, rua Luís Batista Nonato, já comprovado nos autos. É importante reforçar, 

excelências, que eu tomei conhecimento das reprovações de todos os processos que 

transitavam nesta Casa quando o oficial de justiça da comarca do município de Ipixuna do 

Pará me citou, em janeiro de 2015, já para bloqueio dos bens naquele momento. Foi então que 

eu procurei esta Corte para atualizar o endereço, porque verifiquei então naquele momento 

que havia de fato o problema do endereço e, de lá para cá, excelências, um ano e oito meses, 

eu tenho vindo praticamente todos os meses – e às vezes venho duas ou três vezes no mês – a 

esta Corte para me manifestar, para apresentar defesa, comprovando, portanto, que o que eu 

mais quero é pedir, neste momento, que este Tribunal me dê o direito de que a minha prestação 

de contas seja analisada. Não estou pedindo a aprovação das minhas contas, apenas que ela 

seja de fato analisada pelo problema que ocorrera no passado, quanto ao problema da citação. 

Por isso eu estou pedindo ao ilustre relator, a esta nobre Corte, que me dê apenas este direito 

que a minha prestação de contas seja analisada, pois estou muito tranquilo, excelências, de 

que os convênios que realizei no meu município, executei, apliquei seriamente os recursos, 

tanto é que aqui estou pedindo esse direito para justamente poder comprovar da 

responsabilidade e do compromisso que assumi junto ao meu município. Portanto, excelências, 

muito obrigado e estou aqui para pedir a esta Corte, mais uma vez, nos moldes das defesas que 

já fiz anteriormente, o que já foi comprovado por cinco vezes neste plenário, que eu possa ter 

esse direito de que as minhas contas sejam de fato analisadas. É o que peço e muito obrigado 

pela atenção. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer da Petição, para no mérito, 
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julgá-la procedente, considerando nulos todos os atos posteriores da citação, inclusive o 

acórdão 52.453, reabrindo a instrução processual, e dando-se ciência ao interessado para 

apresentar defesa, voltando os autos ao relator originário do processo principal. Consultado o 

Plenário, este assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Senhor presidente, bom dia a todos, eu acompanho o voto do eminente 

relator. Mas na minha modesta visão, obviamente, creio que há alguma coisa a ser corrigida. 

Tantas citações não atingem o destinatário. Isso é um atraso processual, ou um acúmulo de 

trabalho, vê-se aqui, lógico que o direito à ampla defesa, do contraditório foi ultrapassado, foi 

sepultado desde que a parte não foi citada. Mas não são raros esses casos. No caso dele 

mesmo aqui, até eu já decorei o endereço dele, tantas e tantas vezes ele vem dizer que não é 

esse, é outro. Alguma coisa está estranha nesse seguimento de não se acertar o endereço do ex-

prefeito, desde que nós tenhamos, porque são duas situações a se verificar: se nós tomarmos o 

procedimento corretíssimo, e ele na condição de ex-gestor fizer noticiar o tribunal para onde 

se mudou, a gente reduz o erro ao mínimo, pode até não eliminar a possibilidade de erro, já 

que somos humanos, mas é mínima, dentro dessa possibilidade. É apenas o meu reparo, não é 

o voto, mas é uma situação que precisa ser corrigida, porque tantas e tantas vezes o endereço é 

repetido, e erradamente, com tanta tecnologia para ajudar neste sentido, é um pouco difícil 

entender, mas eu acompanho o voto do relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o voto do relator. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente da mesma forma quero 

cumprimentar o conselheiro André pelo voto, que estudou a matéria e o processo todo, mas 

concordar com o conselheiro Nelson, nesta razão. É preocupante a própria fala da doutora 

Silaine, mostrando a preocupação disto, inclusive, até uma pessoa de má fé, sabendo disto, 

pode até guardar isto para usar de uma forma – vamos dizer assim - não muito republicana em 

seu benefício no futuro, por algum equívoco que ocorreu ao longo do processo nas citações. É 

preocupante realmente essa situação. Nós verificamos alguns casos aqui nessa questão de 

enviar a lista para o Tribunal Regional Eleitoral, julgamos casos semelhantes, mas eu quero 

destacar aqui que eu mesmo conversei com o conselheiro André rapidamente. E ele mostrou 

para mim que era um caso totalmente diferente dos anteriores. Essa denominação petição 

constitucional é a primeira vez que aprecio neste tribunal, eu já vou completar nove anos. Mas 
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o conselheiro André muito bem colocou. Esse caso é diferente, pois há no processo falhas. 

Onde o endereço foi errado. Mas aí o conselheiro Nelson disse, como a gente faz para evitar 

esse tipo de problema sob pena, como disse a doutora Silaine, de termos que julgar todos os 

processos antigos de novo? Porque houve lá atrás uma falha, ou não. É analisar essa questão 

com carinho. E é um momento importante se discutir essas questões. Fala-se muito no Brasil, 

inclusive, agora mais ainda, na efetividade das decisões dos tribunais de contas. Muitas vezes a 

gente se debruça toda a equipe técnica do Tribunal, servidores exemplares, o Ministério 

Público da mesma forma, em estudar o processo e às vezes a decisão não chega a lugar algum. 

Ou seja, às vezes o dinheiro não é devolvido, as multas não são pagas e, agora, com essa 

polêmica sobre a legislação a respeito de quem pode estar na ficha limpa, ou até na ficha suja. 

É uma situação preocupante. Levando em consideração a fala do conselheiro Nelson Chaves, 

concordando com o relator, mas levando em consideração essa preocupação, a gente ter um 

momento, talvez, entre os conselheiros, de o presidente reunir com o setor responsável para 

aprimorar o sistema de dar direito à ampla defesa, mas que não provoque esta situação, a 

gente tem que conversar depois sobre essa situação, concordo com o relator. Voto, 

excepcionalmente, favorável ao voto do relator. O próximo processo que leva o mesmo nome 

petição constitucional, mas vamos analisar, obviamente, mas é uma situação que o conselheiro 

Nelson, colocou bem, presidente, o que acredito ser a preocupação de todos nós, aqui; não 

apenas dele, no sentido de cuidar dessa situação. Voto com o relator. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Peço vista dos autos para melhor 

análise, tudo nos termos do que dispõe o art. 186, § 4º, do Regimento Interno. Neste sentido, a 

Presidência deferiu o pedido e determinou a remessa dos autos ao respectivo gabinete, fixando 

o prazo, para a continuidade do julgamento, até a sessão ordinária de 01-09-2016, nos termos 

do mesmo dispositivo do Ato Regimental. Imediatamente tornou-se público o anúncio do 

Processo nº 2016/50872-5, que trata da Petição Constitucional formulada por Evaldo Oliveira 

da Cunha, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, a representante do Ministério Público de Contas manifestou-

se, apresentando o seguinte pronunciamento: Este processo apresenta algumas peculiaridades 

em relação ao primeiro. Nele o requerente afirma às fls. 02, que as fls. 06 e 07 do processo n.º 

2008/53183-4, que é processo originário de instauração da tomada de contas, ele afirma que o 
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respectivo aviso de recebimento da informação da instauração da tomada de contas foi 

enviado para o endereço comprovado do ora suplicante, foi eficaz, obtendo o devido 

atendimento. Desta feita, está incontroverso que a notificação inicial sobre a instauração da 

tomada de contas, no processo originário, foi corretamente endereçada e eficaz. Contudo, não 

percebeu o autor que a primeira comunicação no âmbito do processo n.º 2008/53183-4 não foi 

dirigida ao endereço constante do ofício às fls. 06 do citado processo; mas sim para a rua Luís 

Batista Nonato n.º 159, centro de Ipixuna do Pará, conforme se verifica no Aviso de 

Recebimento, anexado às fls. 06v dos autos. Ele foi regularmente notificado sobre a 

instauração da tomada de contas, conforme consta desse recebimento, no endereço Luis 

Batista Nonato, em Ipixuna do Pará. Assim o endereço que o autor afirma estar correto, e que 

confessa ter recebido a primeira comunicação, é exatamente o mesmo para onde foram 

endereçadas as demais comunicações. Dito isto, claro está que todas as demais comunicações 

encaminhadas para aquele mesmo endereço estavam presumivelmente corretas e são válidas, 

conforme se depreende doa artigo 213 do Regimento Interno desta Corte de Contas: 

“Presumem-se válidas as comunicações dirigidas ao endereço residencial do profissional 

constante dos autos ou no rol dos responsáveis, devendo o responsável interessado ou 

procurador legalmente autorizado atualizar o respectivo endereço, sempre que houver 

modificação temporária ou definitiva.”. Ou seja, é dever da parte fazer esta atualização, não 

tem como o Tribunal adivinhar. Se a parte sabe que há um processo de prestação de contas ou 

uma tomada de contas correndo em seu nome, ela tem o dever legal de atualizar junto ao 

Tribunal. Por oportuno informo ainda, que nos Avisos de Recebimento devolvidos consta: 

mudou-se, e ainda, mudou-se com a seguinte observação: não reside mais na cidade. Entendo 

que tais anotações não dão asas à anulação dos atos subseqüentes, apenas reforçando que 

naquele endereço poderia ser anteriormente encontrado o autor, como de fato ocorreu 

aquando da notificação inicial, sendo cediço, que a atualização do endereço junto ao tribunal é 

obrigação do responsável. Além disso, todas as comunicações foram ainda publicadas no 

Diário Oficial do Estado, sendo, portanto, perfeitas a dicção do artigo 218 do Regimento 

Interno dessa Corte de Contas. Por fim entendo que os comprovantes da Rede Celpa, ora 

juntados, apenas fazem prova que o requerente possui algum vínculo com o imóvel cadastrado 

na prestadora de serviço; mas não conferem certeza absoluta que ele reside naquele local; ou 
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mesmo que não possua outros endereços, outros imóveis. Conclusão: não procedência do 

pedido, já que sendo a notificação inicial válida, não houve qualquer vício na formação da 

relação processual que autorize o manejo da querela nulitates e muito menos a anulação dos 

atos processuais posteriormente praticados. A seguir, a Presidência proclamou que o 

peticionante, Senhor Evaldo Oliveira da Cunha, estava presente e na forma como lhe faculta o 

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

termos: Excelências, mais uma vez bom dia, eu quero pedir vênia para reiterar as informações 

que apresentei no processo anterior, no que diz respeito ao endereço da minha citação. Mas 

gostaria também de esclarecer um pouco melhor diante das informações trazidas pelo 

Ministério Público de Contas, pois eu me recordo deste processo, me recordo do momento 

desta citação. E isto se deu, excelências, por uma ocasião em que estava correndo 

estranhamente a chegada de algumas correspondências à minha casa de outras instituições, de 

outros tribunais. E em algumas outras ocasiões chegava para mim, justamente no período em 

que eu ainda tinha técnicos atuando junto ao TCM e TCU. Aquelas Cortes por sinal eu não 

tenho nenhum problema junto a elas, e eu fui ao prédio dos Correios justamente falar com o 

chefe do órgão naquele momento para questionar o que estava acontecendo. E perguntar a ele 

se havia algum carteiro na cidade que não me conhecia, posto que a maioria eu conheço. E, 

naquele momento, ele me informava que com um dos carteiros, recém-chegado no município de 

Ipixuna, talvez tivesse acontecendo isso, de ele não estar me citando, ou não me encontrando 

por algum outro motivo. Eu andei pesquisando à época, na cidade, excelências, e aí descobri, e 

infelizmente num município pequeno, onde as questões políticas são muito acirradas, uma 

relação muito próxima daquele carteiro com o nosso então adversário político no município. E 

então fui levar essa informação ao chefe dos Correios na cidade e fiz ver a ele que estava 

achando muito estranho que umas correspondências chegavam e outras não chegavam. 

Perguntei, então o que estaria acontecendo. Naquele momento, inclusive, foi quando fui citado 

deste processo lá no prédio dos Correios, na agência dos Correios. Raramente acabei não 

observando essa questão do endereço, porque estava um pouco aborrecido pelo que estava 

acontecendo. E de fato tomei conhecimento dessa citação naquela agência. Eu lembro desse 

caso. Porém, em minha residência não recebi, excelências, e ressalto quanto ao fato de dizer se 

me mudei ou não do município, eu já trouxe em outros momentos declarações de autoridades, 
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ex-autoridades, empresários locais, que comprovam que dali nunca mudei da minha 

residência. Inclusive eu peço permissão para ler muito breve aqui, eu tenho declaração de 

vereadores, de ex-vereadores, de empresários, a declaração do senhor Jucivaldo, que já li 

outras vezes aqui, que é um proprietário de supermercados na cidade, dono de estâncias, e de 

outros empreendimentos, onde ele afirma que tanto eu quanto a minha esposa, Katiane Cunha, 

somos clientes dos empreendimentos dele e que, mensalmente, realizamos lá todas as nossas 

compras, inclusive de supermercado. E nós nunca mudamos de endereço. A cidade inteira é 

conhecedora disso. Portanto, excelências, peço vênia para reiterar os argumentos que 

apresentei anteriormente. De fato, a nossa cidade fica a cerca de 300 quilômetros da capital, 

eu enfrentei diversos problemas para continuar tocando a minha vida, sobretudo de ordem 

financeira nesse período, o que dificultou bastante, inclusive, não só a manutenção e o 

acompanhamento, porque para pagar advogado e contador não é uma tarefa muito fácil. E 

infelizmente eu tenho que relatar isso, mas é importante que a Corte tome conhecimento, 

porque o atual gestor municipal, que foi eleito pelo nosso próprio grupo à época, infelizmente, 

ao assumir a gestão, decidiu totalmente nos abandonar, virar-nos às costas e, portanto, o que 

queremos é apenas a oportunidade de trabalhar e de continuar mantendo as nossas despesas. 

Eu enfrentei muitas dificuldades no início, pois pagar advogado e contador para continuar 

cuidando das contas da gente não é tarefa fácil, mas por conta desses motivos, eu acabei não 

vindo acompanhar aqui in-loco, e reitero que só tomei conhecimento quando o oficial de 

justiça da comarca de Ipixuna foi até a minha casa, que eu nunca me mudei de lá, já para 

penhorar os bens. Excelências, eu reitero, de fato, que é muito estranho que todos os meus 

processos anteriores a essa data, de janeiro de 2015, quando eu vim a esta Corte atualizar o 

meu endereço, tenho vindo reiteradamente todos os meses aqui apresentar as minhas defesas, 

não é agora, por conta do período eleitoral, vossas excelências já devem estar até meio 

cansado do meu discurso. O conselheiro Nelson acabou de dizer que até já gravou o meu 

endereço, de tantas vezes que eu já falei aqui nesta Corte. É sabido também que nos municípios 

do nosso interior não circula de fato a questão do Diário Oficial do Estado. E que reiteradas 

vezes esta Corte já se manifestou pela importância de a gente ser citado e ter vindo aqui 

apresentar a nossa sustentação oral, como estou neste momento apresentando e como já estive, 

conselheiro André Dias, em outras vezes apresentando, não só no que diz respeito ao problema 
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que houve da citação, mas também no mérito das questões, no que estou muito tranqüilo, 

excelências, de que executei os serviços que os convênios permitiram que eu executasse. Não 

temo quanto a isto. Estou pedindo a esta Corte apenas de fato o direto de que a minha 

prestação de contas seja analisada, e que eu possa ter garantido o direito à ampla defesa. E se 

a Corte entender, ou não, que eu não executei, então eu compreendo com clareza, mas eu estou 

muito tranquilo quanto à questão do mérito das contas, e quero apenas reiterar a esta Corte, 

como já o fiz em outras ocasiões, mas que eu venho humildemente fazer esse pedido porque de 

fato o imbróglio ocorrido, o problema ocorrido com a citação, causa a este responsável, 

excelências, um enorme prejuízo moral, ético, porque no município do interior em que pese 

Ipixuna ter mais de 50 mil habitantes, os adversários políticos ficam se valendo de todas as 

informações para denegrir a imagem da gente para circular no município inteiro. Tiram cópia 

de lista, distribuem de casa em casa, e eu tenho muito cuidado quanto a isso, tranquilo, 

excelências, porque há um ano e oito meses eu estou presente nesta Corte desde que eu 

atualizei o meu endereço, não tenho me furtado e nem faltado nem um dia, nem um mês, aqui 

para apresentar minha defesa, excelências. Então, peço vênia apenas para reiterar o que 

defendi há pouco, e que esta Corte olhe com muito cuidado o nosso pedido, pois estou pedindo 

apenas o direito de que a minha prestação de contas seja analisada. Muito obrigado pela 

atenção e pela oportunidade. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, a 

argumentação vai até ao encontro do que diz o senhor Evaldo da Cunha de que ele não mudou 

de endereço. Quando se pede a alguém que atualize o endereço junto ao tribunal é obviamente 

por uma mudança de endereço, a questão das contas das empresas prestadoras de serviço, 

como no caso da CELPA, não é muito incomum se ver que às vezes um proprietário sai e a 

conta por um tempo ainda continua sendo emitida no anterior ocupante do imóvel. Enfim, mas 

neste caso aqui, ao contrário, não teria que haver nem atualização de endereço suposto que 

não houve mudança. Se não houve mudança, a menos que haja ciclicamente, dizer: “Olha, vou 

reafirmar”. Então, nesse sentido, aspecto, até atenua a situação dele porque ele não mudou de 

endereço. Agora, precisa saber, o computador erra, talvez o correio erre também. Ao diário 

oficial, porque quando se fala na atualização do endereço, foi o que eu escutei aqui salvo 

engano da minha parte, só vou atualizar o endereço se eu mudar. Se eu não mudar do meu 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1301

endereço não tenho porque fazer atualização de endereço. Apenas essa situação que eu queria 

aflorar ao julgamento. Logo após a devida manifestação, Sua Excelência proferiu seu voto para 

conhecer da Petição, e, no mérito, julgá-la procedente, considerando nulos todos os atos 

posteriores da citação, inclusive o acórdão 53.036 reabrindo a instrução processual, e dando-se 

ciência ao interessado para apresentar defesa, voltando os autos ao relator originário do 

processo principal. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: De acordo com o relator, com as mesmas 

indagações expostas no processo anterior. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o voto do relator. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Peço vista dos autos para melhor análise, tudo nos 

termos do que dispõe o art. 186, § 4º, do Regimento Interno. Neste sentido, a Presidência 

deferiu o pedido e determinou a remessa dos autos ao respectivo gabinete, fixando o prazo, para 

a continuidade do julgamento, até a sessão ordinária de 01-09-2016, nos termos do mesmo 

dispositivo do Ato Regimental. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Eu queria fazer apenas um comentário aqui, levando em conta as 

manifestações, principalmente conselheiro Nelson Chaves e Cipriano Sabino. É assim, o último 

dia que saiu a lista aqui, no prazo dia 12 de agosto, apesar do prazo ser dia 15, mas era um 

feriado. Eu saí daqui 17 horas e 15 minutos e pedi ao doutor Arlindo que fosse ao TRE e pedi 

também ao Walmir que fosse à Procuradoria da Justiça Eleitoral e Ministério Público 

Eleitoral entregar listas. E eu pude ver, conselheiro Nelson, como é trabalhoso. Até porque 

houve uma manifestação do TRE por volta das 13 horas pedindo uma alteração de quem tinha 

recolhido os débitos. Vou até levar esse documento ao conhecimento dos senhores. Atendemos 

o TRE. Eles queriam uma lista também, uma informação de quem que trouxe os débitos. Eu 

fiquei com pena dos nossos servidores, sinceramente. O Arlindo às 17:15h sem ter almoçado, 

Cláudia, Walmir e a equipe. A secretaria do nosso tribunal é bastante elogiada por todos nós e 

jurisdicionados. Eu, na verdade, mudei o chefe da equipe, agora é o Arlindo. O anterior, 

doutor Tuffi, que era uma unanimidade da Casa. O respeito e credibilidade que tinha o doutor 

Tuffi. Não mudou ninguém na equipe. A equipe é a mesma. Uma equipe confiável. Agora, são 

seres humanos, pode acontecer esses equívocos. É o mundo, muita coisa, endereços, é muito 
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provável. Espero que a implantação do processo eletrônico, que está em andamento, nos ajude 

a solucionar, dar agilidade e mais segurança. Por outro lado, uma queixa geral da secretaria, 

o doutor Tuffi pode confirmar isso, que está ali, é que há uma espécie de rodízio de servidores 

na secretaria, que quando o servidor está treinado, pronto, ele sai. E então vem outro. Treina, 

fica pronto, e sai. Na verdade, quem fica fixo lá é um grupo bem pequeno. E esse grupo está 

sobrecarregado, mas é um assunto a ser reparado em breve com o resultado do concurso 

público. Que a gente possa suprir essa deficiência da secretaria e oferecer à secretaria as 

melhores condições para que a gente faça um trabalho com maior qualidade e segurança. Mas 

eu faço esse registro aqui porque eu não posso deixar de ouvir as ponderações dos 

conselheiros Nelson e Cipriano, porque retrata uma falha da instituição. Uma falha humana 

que pode ter acontecido. Mas eu continuo defendendo a equipe. São servidores exemplares. 

Sinceramente, tiro o chapéu aqui. E ainda estendo isso ao doutor Tuffi, que está ali, patrimônio 

da Casa, que coordenou quase 12 anos isto. Lamento ter acontecido isso. Pois não, excelência. 

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

permita vossa excelência que entre no seu discurso que não houve ataque a equipe. Não fiz 

nenhum ataque a equipe. Eu me reportei a um erro, falei até nos correios, que há várias mãos. 

Então, o que eu apenas estranho, e isso aqui é redundante, é que o mesmo agente político 

esteve aqui repetidas vezes dizendo que também, redundantemente, repetidas vezes pode ser um 

erro ali dos correios. Pode acontecer. Mas que de fato isso confere um atraso processual. E se 

é uma falha, se corrige. Uma falha não se constitui acusação. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu entendi vossa excelência. Estou 

apenas prestando um esclarecimento, foram ponderações. Porque a gente acaba fazendo o mea 

culpa, eu sou o presidente no momento. Fico triste com um episódio desse. É um registro, fato, 

não pode negar, está nos autos. E a gente atribui a todo mundo. É responsabilidade, inclusive 

da presidência, secretaria. Mas o próprio secretário, eu sempre me dirigi a ele, disse: “Isso 

aqui aconteceu?” Ele confirma, houve uma constatação. Mas o que vossa excelência colocou e 

o conselheiro Cipriano, procede. A gente não pode também tapar o sol com a peneira. Houve 

uma falha da instituição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Presidente, um jurisdicionado e aqueles que são de boa-fé, e o primeiro 

momento todos aqui recebem assim o jurisdicionado. Aquele que tem do dever de prestar 
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contas, que recebe o recurso do Estado, tudo nós sabemos já. Mas aquele que insiste em não 

agir de boa-fé. Ai que eu quero até retirar da secretaria, como o conselheiro Nelson colocou 

muito bem. É ao contrário, nós todos aqui elogiamos o trabalho da secretaria. Não só agora, 

desde quando eu entrei, vou completar 9 anos aqui da posse, dia 28. O trabalho é exemplar. E 

não só os conselheiros como os jurisdicionados. Mas aquele que tem a intenção de se utilizar 

ou de utilizar isto para o seu benefício, muito bem colocou a doutora Silaine, e o processo 

também diz isso em algumas situações. Ele vai utilizar. Ele não vai esperar a secretaria, 

conselheiro, Ministério Público, ele não vai esperar. Ele está com aquela intenção maldosa e 

vai procurar, existe olhos para isso, as falhas para, lá na frente, no momento que for oportuno 

ele apresentar as argumentações dele e então não há conselheiro Nelson, Cipriano, Lourdes 

que vá dar conta dessa situação. Nós temos que estar atentos e fazer todo o possível para não 

permitir que fique procurando essas falhas e achando. Na minha opinião, a secretaria sempre, 

até hoje que eu conheço está de parabéns com todos os seus servidores, não é isso. O prefeito 

fez uma denúncia grave aqui, presidente, dizendo que a equipe do correio estava do lado do 

adversário dele. E até sugiro a vossa excelência que encaminhe a denúncia que o prefeito fez 

ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal para apurar essa conduta inadequada, 

indevida, dos servidores do correio. Porque vossa excelência sabe que existe todo um 

procedimento legal para cuidar da correspondência no Brasil. Ela é inviolável. Já tem várias 

decisões e encaminhamentos da lei. Então, quer dizer, o correio não entregou, como disse o 

conselheiro Nelson, a correspondência no tempo ou no endereço certo, ou seja, lá como foi. A 

secretaria que é responsável por isso ou o tribunal de contas? Absolutamente. Como eu disse, 

existe, não é o caso, não estou me referindo ao senhor Evaldo, absolutamente, não é isso, 

quero deixar bem claro. Mas são condutas que temos que acompanhar no sentido de verificar 

que todos nós sabemos, não vamos ser aqui ingênuos, dizer: “Poxa vida, vou pegar um 

processo, não tenho mais jeito, minha situação está complicada. Vou procurar de todas as 

formas encontrar uma saída”. A situação é essa. Não vamos aqui ser ingênuos. Vai contratar 

pessoas e tudo mais para procurar ali uma brecha, uma coisa. Só que o tribunal tem feito um 

trabalho, na minha avaliação, e acredito que de todos, exemplar para saber em que está essa 

situação toda. Nós tivemos que trabalhar muito, porque foram muitos processos nesses dias do 

mês de julho e agosto. Não só os gabinetes, a secretaria. A secretaria pega todos os processos. 
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O gabinete, conselheiro Cipriano, tem um número de processos. O Nelson, Ivan, André. 

Lembrei do Ivan agora, deve estar lembrando de mim. Doutora Rosa, doutor Odilon, Milene, 

Julival. Todos os nossos colegas, cada um pega uma parcela de processos. A secretaria pega 

todos os processos. Todos os processos. Então existe um trabalho que deve merecer os 

parabéns da secretaria. Mas também, presidente, vamos ver que o tribunal tem feito sim a sua 

parte. E cumprido o seu papel constitucional. Daí que está o número de decisões. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Brincar com o meu amigo 

Cipriano, que pega todos os processos, às vezes até dos aposentados. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Então, assim, um 

abraço conselheiro Ivan. Ele não está me ouvindo, mas deve estar lembrando de mim, por isso 

que eu falei o nome dele. Então, eu quero cumprimentar sim, senhor presidente, esse trabalho 

importantíssimo, imprescindível, fundamental para o Tribunal de Contas, que é o da secretaria. 

Como é o da equipe técnica, controladorias, que recebem processos que representam, senhor 

presidente, milhões e até bilhões de reais. Então, trabalho sério nessa direção. Para finalizar, 

presidente, eu cumprimento vossa excelência. Todos sabemos aqui do empenho, dedicação de 

vossa excelência nesse sentido de cuidar a coisa com seriedade e transparência para que a 

gente não tenha nenhum tipo de discussão ou questionamento sobre as decisões do tribunal e 

vossa excelência vem fazendo isso muito bem feito. Foi até bom o pedido de vistas do 

conselheiro Odilon. Nós já votamos aqui, nós três, mas não impede, senhor presidente, depois 

da concepção, obviamente, no entendimento até do conselheiro Odilon com o próprio 

conselheiro André, como já ocorreu isso em outras vezes, de apresentada a manifestação de 

vistas a gente até alterar os votos. Obviamente combinado com o conselheiro que vai estudar o 

processo. O conselheiro André já estudou, agora o conselheiro Odilon. Deixar registrado esta 

questão, uma vez que existe essa preocupação. Temos que garantir a ampla defesa e 

contraditório. Sem discutir o que está na Constituição, não há o que se discutir. Mas existe, 

efetivamente, essa possibilidade, conselheiro André já viu, disse que sim. Tanto é que nós 

votamos com ele. Então é importante a gente cuidar desse processo e de todos os outros no 

sentido de procurar obviamente acertar. Porque esse é o nosso dever, acertar e fazer justiça. 

Obrigado presidente. Parabéns à secretaria. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu fico muito feliz, conselheiro Cipriano, com 
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as ponderações de vossa excelência, conselheiro Nelson, que é assim, esse assunto eu já discuti 

bastante com o secretário, que está aqui na nossa frente, doutor Arlindo. O que houve? Porque 

a secretaria mandou a citação para o endereço que tinha. Mas a gente não conseguiu, pela 

memória de todos, chegar tão longe. Quando esse endereço chegou aqui, que talvez venha a 

ponderação do conselheiro Nelson, era o que tinha no arquivo da secretaria. Agora, a 

ponderação que fez o jurisdicionado responsável senhor Evaldo, no interior a política é 

exatamente assim. Há uma manipulação, maldade, perseguição que envolve, infelizmente, 

servidores públicos. Ou no caso do correio, que é uma empresa pública, é um outro regime. 

Mas isso é possível acontecer. Só sabe o que é uma política do interior quem convive. É um 

Remo e Paysandu permanente. Então não sei, mas o doutor Arlindo viu isso aqui, Walmir, 

Claudia, doutor Tuffi, que está ali, que eu ainda considero ele da secretaria. Eu acho 

importante refletir sobre essas ponderações. O nosso desafio é ajustar e melhorar o nosso 

trabalho. Eu tenho esperança que, com o processo eletrônico na nossa instituição, muita coisa 

melhore. Eu creio que a gente vai ganhar agilidade, eficiência, vai ser um ganho geral, 

extraordinário para todo mundo. Para a instituição, sociedade, conselheiro Cipriano. Eu 

espero. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Talvez seja importante chamar o superintendente aqui e comunicar o fato para ele. Em 

virtude de que vossa excelência o conhece muito bem. Eu o conheço pouco. Mas essa situação 

do interior do estado, o Correio obviamente não deve se envolver com esse tipo de situação, 

aliás, ninguém. Mas a gente não pode evitar. Mas a coisa tem que ser feita de forma 

republicana. Mas o correio é o órgão que tem uma credibilidade até então da sociedade, o 

respeito. Focar essa questão. Absolutamente. Vossa excelência, eu tenho um argumento forte 

aqui, o jurisdicionado, um ex-prefeito que fez uma denúncia.  Olha, nós recebemos essa 

situação que ele poderia até fazer por escrito para documentar à instituição, que pedimos que 

o correio absolutamente, totalmente, se abstenha desse tipo de envolvimento sob pena de, aí 

sim, ai vem talvez o Ministério Público Federal, Polícia Federal investigar. Porque esta 

questão é séria, de correspondência, presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Cipriano, eu sei que a gente 

acabou fugindo um pouco do assunto aqui, travamos a pauta um pouco. Eu conheço, só em 

Bragança, alguns correios, em dois municípios, três servidores dos correios que foram 
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candidatos a vereadores. Na hora que você se candidata, você tem que estar em um partido, 

tem que ter um lado. Então é provável que aconteça esse tipo de coisa. Eu conheço três. Há um 

envolvimento político da pessoa, do profissional. E se não tiver o controle, responsabilidade, 

isenção, pode tomar partido. Aqui, desta tribuna, vários ex-prefeitos chegaram aqui dizendo: 

“Na prefeitura não tem mais nada. Não tem num papel meu. Levaram tudo”. Disseram aqui. 

Vários. “Levaram todos os papeis da prefeitura, não tenho mais nada. Não tenho como 

recorrer a nada”. Já pensou o que é isso? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente. Eu acho que isso acaba vindo para o nosso 

debate e enriquece muito. Nós, uma vez, tivemos aqui a presença de, entre outros tantos 

advogados, de uma parte de gestor, que exatamente disse isso. Queixou-se que o gestor saiu, 

ele não encontrou nada, que o atual gestor queimou, deu sumiço, jogou no rio. Eu perguntei ao 

advogado: “E o senhor, doutor, fez o registro policial disso?” Então, o que está acontecendo 

muitas vezes, está se falando em tese, pelo amor de Deus, não simbolizando ninguém presente. 

Nada. Mas temos que acabar com isso neste país, deste tipo de argumentação especialmente 

quando vem por uma pessoa que é o advogado defensor, porque isso se constitui crime. A 

administração pública é impessoal. Então, não apareceu ainda aqui, ao que eu saiba, nesses 

anos todos que por aqui estou uma formalização de queixa crime de algum procurador contra 

o gestor, porque é lugar comum. Conselheiro André há de concordar comigo, o gestor diz: “Eu 

saí e não tenho acesso ao documento”. Eu vou à justiça. Eu tenho uma administração e preciso 

de documentos. Isso não ocorre só com o interiorano não. Já vi gente aqui muito culta, esperta, 

utilizar o mesmo argumento. “Eu não tenho acesso à secretaria”. Então você vá à justiça. 

Impute ao atual ocupante do cargo o crime da sonegação da documentação pública. E eu 

quero achar que o tribunal precisa, nesse sentido, tomar este rumo de exigir da parte no 

momento em que aqui declara que sofreu esta violência, porque isto é uma violência, que 

testemunha aqui com o procedimento adequado em uma delegacia de polícia, ou Ministério 

Público, queixando-se do gestor atual. Já pesou se, por hipótese, conselheiro Cipriano precisa 

de alguma documentação para alguma forma, convênio, vossa excelência na presidência nega 

essa documentação? Não é possível se entender uma situação dessa. Seja no mais longínquo 

interior que nós tenhamos. Então penso que, didaticamente, não digo coercitivamente, mas da 

forma como se procura elucidar razão pela qual a postulação dos encontros com os prefeitos 
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faz o TCM. Nós temos no nosso calendário aqui. É para que esses atos não se repitam. E 

algumas vezes a gente fica até constrangido, sinceramente, de ver as pessoas com intelecto 

desenvolvido, bem aculturados, dizendo: “Não pude porque meu cliente não tem”. Isso é uma 

pergunta que vem em troca imediatamente a essa: “Qual foi a providência que o senhor tomou 

a respeito disso?”. Houve um aqui que eu nunca mais vi voltar à Casa. Eu fiz essa pergunta a 

ele: “O senhor é um advogado, vem se queixar disso para nós. Por que não traz a queixa crime 

aqui?”. Nunca mais voltou, nunca mais pisou nesta Casa. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: O conselheiro Nelson colocou muito 

bem. Existe uma resolução que foi feita, eu acho que ainda existe. Com certeza foi feita e 

aprovada pelo plenário, conselheiro André Dias, que trata exatamente desta questão de 

transição e, salvo engano, ela orienta, vamos dizer assim, os prefeitos a fazerem a transição, 

caso aconteça alguma situação como foi dito aqui, que ele tome e as providências legais 

cabíveis. Era até bom, se fosse o caso, conselheiro André que foi o autor da resolução, e de 

tanta gente falar aqui isto, e os conselheiros perguntarem, como o conselheiro Nelson 

perguntou, dizer: “E qual foi a providência que vossa excelência tomou?” E ele não tinha o 

que dizer. Conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Presidente Cipriano, vossa excelência na presidência da Casa, quero fazer 

até por questão de justiça, houve um encontro, conselheiro Luís Cunha, acho que vossa 

excelência talvez tenha participado também. Me lembro pontualmente deste assunto quando 

era a consultora aqui uma advogada brilhante, talentosa, atuante, era a doutora Marta 

Bembom, que vossa excelência trouxe para consultoria da Casa por um período. E nesse 

encontro que tivemos, ainda no auditório antigo onde hoje se abriga a escola de contas, a 

doutora Marta na tribuna orientava nesse sentido de que poderia acontecer a sonegação de 

documentos públicos pela autoridade que viesse a assumir àqueles que estivessem deixando o 

poder, mas a justiça lhes asseguraria para que eles não sofressem esse tipo de violência. 

Então, foi ainda na administração do conselheiro Cipriano. E lembro bem que este fato foi 

tratado com clareza absoluta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Obrigado conselheiro. Presidente Luís Cunha, conselheiro Nelson, 

então existe essa providência já tomada pelo tribunal, por todos nós. Nós fizemos isso. Eu 

queria até pedir ao conselheiro André, se ele puder, ou vossa excelência presidente, 
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encaminhar. Vou procurar esta resolução que até surgiu por causa destas situações e houve 

este evento com os prefeitos. A equipe técnica do tribunal, doutora Marta Bembom como o 

conselheiro Nelson, colocou muito bem, conversamos com os prefeitos e foi dada essa 

orientação. Quem ganha com isso é a população. Principalmente a população que precisa 

mais, no interior do estado, às vezes essas localidades que não têm a mínima estrutura. E 

quando tem esse compromisso de responsabilidade dos gestores, a gente pode com isso 

amenizar este sofrimento das pessoas. Conselheira Lourdes já foi prefeita. Ela contando para a 

gente aqui que, quando ela foi receber a prefeitura, teve problemas seríssimos. Isso causa um 

transtorno, senhor presidente, talvez incalculável. Até a pessoa tomar pé da situação, procurar 

documentação, às vezes banco com conta bloqueada, uma série de questões. Isso é uma 

questão séria. Eu lembro bem da resolução do conselheiro André, foi importante, houve uma 

boa repercussão. Não podemos mensurar em que isso ajudou, mas eu tenho certeza que ajudou 

muito e a gente vê aqui, diariamente, principalmente nesses momentos, os gestores vindo aqui 

tratar dos seus assuntos. E a gente dá e conhecimento. O conselheiro André poderia fazer, eu 

até me coloco à disposição com humildade, precisa ser atualizada de alguma maneira, porque 

foi feita na eleição passada, há quatro anos atrás para prefeitura. Deve precisar de algumas 

alterações. E então trazer para o plenário voltar e encaminhar para todas as prefeituras e 

autoridades competentes. Para mostrar que o tribunal também orienta, ajuda na orientação, 

dizendo: “Olha, o caminho certo é este”. Não existe mais esse negócio no Brasil. A gente sabe 

que acontece, mas o ideal seria que não existisse mais isso no Brasil. Não só no estado do Pará 

com 144 municípios, mas com mais de 5 mil municípios no Brasil, ainda existe essas situações. 

Principalmente no interior. Então, queria pedir a revisão, no sentido de trazer à tona de novo a 

resolução. Ou, se for o caso, a revisão para atualizar ela, e informar para os prefeitos. 

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

determinar à secretaria que providencie uma cópia da resolução. Encaminhar a todos os 

conselheiros. Só para a gente rememorizar de novo o conteúdo da resolução que está em vigor. 

É a minha ideia, ainda vou conversar com os senhores, e fazer o evento com os prefeitos ainda 

este ano. Os prefeitos eleitos. Para que a gente possa tanto tratar da resolução como passar 

para os novos prefeitos a devida orientação sobre convênios, que é a nossa responsabilidade. 

Mas a gente vai ter tempo ainda para conversar e planejar isso. Mas eu espero que a gente 
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consiga realizar. É a nossa pretensão, senhores. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2016/50731-4, que trata da Consulta formulada por Eduardo Alberto da Silva Lima, cuja 

Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, com pedido de vista pelo 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, em sessão ordinária de 11/08/2016. 

Cumprindo dispositivo regimental, a palavra foi imediatamente concedida ao Conselheiro que 

pediu vistas, proferindo seu voto para acompanhar a relatora. 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 2013/51901-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, cuja Relatora foi a Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela denegação do registro, com as determinações à SUSIPE 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir em caráter excepcional os registros, 

com determinações à SUSIPE, SECEX e recomendação à SEAD. Consultado o Plenário, este 

assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Senhor presidente, diante das alegações muito bem fundamentadas pela ilustre 

relatora, eu tenho tido manifestação contrariamente ao que ela está propondo, mas em razão 

de sua bem fundamentada argumentação, eu acompanho a relatora deste processo. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho a 

relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Acompanho a relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

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

acompanho a relatora, presidente, entretanto em relação a Flávio Ferreira da Silva e voto pela 

denegação do registro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Eu não entendi, excelência, a parte final de seu voto. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Flavio Ferreira da Silva, que está extrapolando o 

contrato, não concordo com o deferimento excepcional. Tem que ser denegado. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: É o entendimento de 
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vossa excelência também? Perfeito. Então apenas nesse caso a decisão é por maioria porque 

eu acompanho a relatora. Apenas nesse caso. O restante é unanimidade. A presidência 

proclamou o Resultado: Voto da Relatora foi o vencedor por maioria de votos (6x1). 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53630-5, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do 

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

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

pronunciando-se nos seguintes termos: Bom, eu me sinto bem a vontade para mudar o 

opinamento do Ministério Público até porque fui eu que proferi o opinamento neste processo. 

No início do ano, eu ainda vinha em caráter excepcional deferindo o registro devido ao termo 

de ajustamento de conduta que havia entre o Ministério Público Estadual com vários órgãos do 

governo. E com o passar do tempo nós fomos verificando que este termo não está havendo 

cumprimento dos prazos. Então nós resolvemos mudar o nosso opinativo para indeferir tais 

registros, até com respeito a esses termos de ajustamento de condutas que não estão sendo 

cumpridos. Referente ao processo seletivo simplificado que saiu edital hoje, inclusive há 

algumas semanas atrás saiu também do hospital Ophir Loyola e já saiu também o da SEDUC. 

Meu receio é que agora se deixe de fazer concurso público e se passe a fazer processos 

seletivos simplificados, até atendendo as recomendações do tribunal de contas. Praticamente o 

trabalho é o mesmo. O processo seletivo simplificado também demanda servidores e tempo. E 

nós vimos aqui, com o concurso do Tribunal de Contas, que aquele argumento de que é 

dispendioso para o governo é um argumento que cai por terra. Inclusive muitos concursos são 

até superavitários. Então eu continuo batendo na tecla de que não basta esses processos 

seletivos simplificados. Precisa ter concurso público. Precisa que sejam contratados servidores 

efetivos. Não adianta ficar empurrando esse problema com a barriga. Então, eu mudo o 

opinativo para que seja indeferido realmente os registros e, principalmente, o do servidor Igor 

do Nascimento Souza, que já ultrapassou o período legal de contratação temporária. A matéria 

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

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Em respeito à manifestação da doutora Silaine, eu gostaria 

de destacar que estes contratos são de 2013, quando justamente ainda estava em vigência o 

termo de ajustamento. Salvo engano o termo final esgotou agora em julho, junho, deste ano. 
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Ocorre que também em março de 2016 o governo do estado através do decreto 1.513 

estabeleceu medidas de contenção de gastos dentre as quais está prevista a sustação de 

promoção de concursos, exceto aqueles que já estavam em andamento, assim como a 

contratação excepcional. Mas para que não inviabilize o funcionamento de instituições como a 

SUSIPE é preciso que ela não fique desprovida de servidores, em especial agentes prisionais. 

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

jornais publicaram, eu creio que há três dias, se não me falha a memória, eu creio que os 

conselheiros leram uma entrevista da Secretária de Administração do Estado, doutora Alice 

Viana, em que ela afirma que a SUSIPE estará realizando um concurso público para 2 mil 

vagas do cargo de agente penitenciário. O que está hoje é apenas um processo seletivo para 

que se tenha um critério na escolha do temporário, que nunca se teve critério. A SEDUC vem 

fazendo isso, foi a conselheira Milene que suscitou isso aqui no plenário. A SEDUC já vem 

fazendo isso. Agora a SUSIPE vai fazer. Que é uma área de segurança, não se pode contratar 

qualquer um agente penitenciário. A saúde está fazendo. Eu creio que já é um meio termo. Isso 

é um critério que se adotou para se escolher um temporário que tem validade de 2 anos, 1 ano 

prorrogável por mais 1 ano. Mesmo levando em contas as ponderações da senhora 

Procuradora, doutora Silaine, tento esse critério para escolher temporário, isso não anula o 

concurso. Até porque não é um concurso, é um processo seletivo que só vale por 2 anos. Pelo 

menos é o meu entendimento, não é isso? Eu já achei que foi um passo muito importante, uma 

conquista deste tribunal. Que levantou esta ideia e administração pública comprou a ideia. Isto 

é, tudo indica que pelo processo seletivo o estado tenha um servidor temporário mais 

qualificado para exercer aquele cargo. É o meu entendimento. Devolvo a palavra a vossa 

excelência. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Concordo com vossa excelência, presidente. Inclusive, se um ou outro 

contrato acaba extrapolando o prazo máximo, eu atribuo até a uma falta de controle do 

sistema. Então é preciso que a Secretaria de Administração estabeleça um sistema mais rígido 

de controle para que isso não ocorra. Houve pesquisa do meu gabinete no sentido de que 

alguns deles já não estavam mais recebendo, mas estavam incluídos no sistema. Então ainda 

há esta dúvida se eles ainda estão na ativa ou se apenas o sistema não os excluiu. Entendeu, 

presidente? Quando a contratação foi feita e desenvolvida durante o prazo regular, ela não 
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apresentou nenhuma impropriedade, irregularidade. E o servidor não contribuiu para isso. 

Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir em caráter 

excepcional os registros, com as determinações à SUSIPE, SECEX e recomendação à SEAD. 

Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, eu da mesma forma acolho a argumentação 

muito bem elaborada pela ilustre relatora. E fazendo adendo de toda a área administrativa do 

estado, seguramente a área da SUSIPE é a mais explosiva delas. Requerem tratamentos, às 

vezes, específicos. Aquilo que diz respeito à saúde pública, por exemplo. Mas o caso da 

SUSIPE, que se tem conhecimento, difícil até o planejamento se sustentar. Quando se tem a 

imagem, fez o concurso, passou para o emprego. É uma oportunidade, as pessoas necessitam. 

Vem a questão conjuntural e prática. É dos empregos mais perigosos. Então o sistema penal 

brasileiro, nas condições das penitenciárias, com essas pessoas, especialmente os agentes 

públicos, a todos os agentes prisionais quero me referir, e públicos também, ameaçados por 

toda essa rede de bandidagem que cerca os presídios. É realmente uma coisa de excepcional 

interesse público. Então eu me sinto inteiramente à vontade acompanhando o voto da ilustre 

relatora. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Acompanho a relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Acompanho a relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: Acompanho a relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Acompanho a relatora, com exceção do contrato de Igor Nascimento Souza, 

que voto pelo indeferimento. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Eu acompanho a relatora. A decisão em relação apenas a um registro de um 

servidor é por maioria. No restante há unanimidade. A presidência proclamou o Resultado: 

Voto da Relatora foi o vencedor por maioria de votos (6x1). Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2013/53122-1, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Rosa de Sousa Silva, 

cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 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 deferimento do registro (pausa). 

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

Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro. Consultado o Plenário, este 
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se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu 

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio 

adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato 

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Na sequência foi anunciado o Processo nº 2016/50434-9, que trata do Ato de Pensão em favor 

de Francisca Chagas da Silva, 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 deferimento do 

registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu 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 2016/50440-7, que trata do Ato de Pensão em favor de Raimunda 

Medeiros de Souza Navarro, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 

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 

deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão 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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira.  Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência 

apresentou o item da MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: 

Eu quero na matéria administrativa apresentar para a apreciação deste tribunal pleno 

proposta de instrução normativa oriunda da secretaria de controle externo que disciplina a 

prestação de contas a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, relativa 

as parcerias entre os órgãos e entidades integrantes da administração público estadual e as 

organizações da sociedade civil, regulamentadas pela lei número 13.019/2014 e alterações que 

passou a vigorar a partir de janeiro deste ano. A minuta já foi encaminhada aos gabinetes dos 
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senhores conselheiros e conselheiros substitutos basicamente dispõe sobre o prazo de 

encaminhamento e sobre os elementos que devem compor a prestação de contas do termo de 

colaboração e do termo de fomento. Instrumentos criados pela lei referida para efetivação de 

repasses de recursos públicos às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Em complemento 

apresento ainda minuta de resolução que fixa o valor a partir do qual a prestação de contas de 

termos de colaboração e fomento deve ser encaminhada ao tribunal. As propostas de alteração 

podem ser encaminhadas ao gabinete da presidência, ocorrendo posteriormente nas próximas 

sessões a decisão deste tribunal sobre a referida proposta. E aproveito apara cumprimentar a 

equipe, o Edilson, doutora Ana Paula, que estão aqui, Doutor Valino e extensivo a toda equipe 

que compõe a área técnica e do controle externo pelo trabalho apresentado. Vamos dar o 

tempo devido aos senhores conselheiros para que se manifestem sobre o assunto. Também 

informar que acabo de entregar ao Ministério Público também uma minuta. Se os senhores 

conselheiros desejarem melhores informações, eu quero colocar aqui a equipe do controle 

externo para dialogar com os senhores e também com os assessores de vossas excelências. 

Entendendo a matéria ser importante. A doutora Milene já participou de vários eventos com 

esse grupo, não foi, doutora? Como é o nome do promotor que está à frente disso? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Doutor 

Sávio Brabo, senhor presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Sávio Brabo, perfeito. E ficou ainda ter um outro evento 

para tratar disso? Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Tem. Na verdade, é uma reunião interinstitucional que participam vários órgãos do 

estado. E a próxima reunião está marcada agora para o último dia do mês de agosto. A gente 

está confirmando esta data ainda. Provavelmente no dia 30 ou 31 de agosto. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Perfeito. Senhores, a 

gente está se organizado para tratar do assunto. Eu creio que a secretaria de controle externo 

fez certo em apresentar aqui essa proposta para que a gente conduza da melhor forma esses 

assuntos. Eu creio que daqui para frente a gente vai ter mais cuidado, critérios. As amarras 

serão maiores e certamente essas entidades, conselheiro Cipriano, Nelson, que sempre nos 

causaram desconforto aqui ao receberem dinheiro público, elas terão uma dificuldade maior a 

partir de então, que agora há uma legislação que trata do assunto. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, nesse 

primeiro assunto quero dizer que ontem tive a alegria de receber o doutor Carlos Edilson e a 

Ana Paula. Já dei uma lida no documento, achei de ótima qualidade tanto que sempre pela 

diligência, pela forma competente como ambos se comportam na direção do controle externo. 

Eu já até me sentiria hoje absolutamente à vontade para votar na íntegra o documento que eles 

me apresentaram. Então, no sentido da minha palavra, é cumprimentá-los pela diligência. 

Cumprimento vossa excelência pelo desejo sempre de se aprimorar nesse sentido a atuação 

desta Casa. Então, finalizando este assunto, dando já por esclarecido eu poderia até, se fosse o 

caso, votar hoje. Mas eu como habitualmente faço todos os dias e mais acentuadamente aos 

domingos, quando se tem um pouco mais de tempo disponível pela manhã e já até no sábado a 

à tarde porque jornais de domingo normalmente já circulam nas tardes de sábado. Eu quero 

registrar então neste plenário que com muita alegria no domingo passado eu tive o prazer de 

ler um artigo muito bem fundamentado, escrito pelo conselheiro ex-presidente da Casa, 

Cipriano. Diz o título do artigo: “A quem interessa restringir e limitar a atuação dos tribunais 

de contas”. É sobre esse momentâneo assunto que o ministro Gilmar Mendes, diz que os ébrios 

fizeram a lei. Enfim, já se debateu neste plenário e aquela própria manifestação do conselheiro 

Cipriano naquela oportunidade com a experiência, vivência que tem, detectando aqui e ali a 

tentativa do presidente Jânio Quadros quando renunciou. Grande maioria aqui talvez nem era 

nascida, mas de qualquer forma é fato histórico. Ele denunciava as forças ocultas. Ele morreu 

e não explicou quais eram as forças ocultas. Mas ele dizia que elas existiam. A questão dos 

duendes, a gente não vê, mas sabe que eles existem. Então, conselheiro Cipriano faz aqui uma 

explanação que passa pelo controle interno, passa pelo controle externo e vai fundamente 

dirigida ao controle social. Que é fundamentalmente aqui tudo que devemos buscar. Então eu 

queria cumprimentá-lo pela oportunidade, coragem da manifestação, porque nesse momento 

da forma que ele expõe a gente sabe como as coisas são conduzidas no país, os interesses todos 

contrariados. Mas pela oportunidade do tema, eu pediria ao final que este artigo fosse inserido 

nos anais desta Casa. E cumprimentando o conselheiro Cipriano, que penso que retratou aqui 

com fidelidade aquilo que pensamos e que discutimos no plenário e ele concretamente vai a 

jornais e publica. Nesse sentido, acompanhando as notícias ainda nesse tema, portanto, 

conselheiro Cipriano, parabéns para vossa excelência, eu quero dizer que como membro e já 
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aqui uma conceituação, reflexão de quem já está nesse sistema há algum tempo. A ênfase da 

Constituição Federal pelo controle social, que temos aqui procurado de várias formas, 

especialmente no contato com a sociedade, pelos eventos que o tribunal proporciona, eu disse 

há pouco ao presidente, companheiros de bancada aqui, que acho extremamente importante e 

justa a reivindicação. Mas aqui no fundo do meu coração e dentro da minha cabeça, eu acho 

que ainda falta aos tribunais de contas o apoio maciço da sociedade. Se nós tivéssemos, 

conselheiro Odilon, por exemplo, o fechamento, que seria catastrófico, estou apenas fazendo o 

exercício de raciocínio. Mas se nós tivéssemos o fechamento do Pronto Socorro Municipal 

independente da cidade que seja, nós teremos uma avalanche da população. Embora com os 

serviços debilitados, normalmente superlotados, mas a sociedade vê a prestação dos serviços. 

Acho que nessa esteira, minha querida deputada, prefeita Lourdes Lima, conselheiro Cipriano, 

Rosa, André, presidente, nossa bancada competente dos conselheiros substitutos. Eu acho que 

é uma rota que nós estamos. É como um navio que larga do cais e vai procurando o seu 

destino. E o destino, inquestionavelmente, é nós estarmos ao lado e com apoio da sociedade. 

Quando a sociedade não reclama a existência de uma instituição pública, a gente quase fica a 

pensar que ela não tem razão de estar instalada. Mas no meio de todos esses argumentos, nesse 

mar revolto que a gente atravessa, alguma coisa nos anima como, por exemplo, eu estou em 

mãos com a revista do tribunal de contas de Minas Gerais, que achamos na Casa, que é um 

tribunal de ponta. Eu mesmo quando tive a honra de presidir este tribunal, o tribunal 

congênere a que me dirigi para que tivesse aqui conosco no sentido de nos aperfeiçoar, 

transferir experiências vividas, um estado com tantos municípios como o estado de Minas 

Gerais. Eu vejo aqui uma coisa que nos anima muito nesse objetivo porque quando vejo uma 

comitiva de integrantes do Tribunal de Contas ao país todo, e se nós tivéssemos a 

manifestação, embora aqui e ali se possa ter visto uma ou outra, mas a manifestação firme da 

sociedade dizendo: “Olha essa possibilidade que foi alcançada mediante a desestabilização no 

caso da lei da ficha limpa”. Que penso eu que foi um avanço para o país. E que tira, aqui no 

estado do Pará, de certo modo sentiríamos pouco, porque também somos o estado quase 

exceção na existência de TCM. Mas nos 22 outros estados, que tem as mesmas atribuições do 

TCM nos tribunais de contas do estado, esse impacto é fantástico, grande, enorme. É que aqui 

nós não tomamos conta no caso das contas municipais. E o caminho para que a gente possa 
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finalmente trazer a sociedade ao nosso lado, que possa sentir falta do nosso trabalho como 

sendo indispensável, como pregava Serzedelo Correa. E daí eu quero dizer com a 

responsabilidade do tempo que passa, que eu me sinto quase na porta de saída, às vezes 

quando faz-se alguma consideração em alguns sentidos, ou outros que nós somos humanos. 

Nós temos que entender que nós erramos. A desonestidade não é um erro, é um grande pecado. 

Agora, o erro é exatamente do ser humano, e eu sempre digo e convido sempre por onde passo, 

porque é um momento de uma grande reflexão. Nós vemos revista de circulação nacional 

atingindo o ministro do Supremo. A sociedade clama por uma questão da justiça, 

transparência e que todos os integrantes da administração pública possam fazer rigorosamente 

o seu dever de casa, para que a gente possa chegar na opinião pública dizendo o que fazemos, 

como fazemos, por que fazemos. E então vamos buscar na sociedade que nos paga o apoio que 

precisamos. Então, como cairia bem na sociedade brasileira, por exemplo, esse momento da 

reflexão, mudança, que nós vamos fazer isso e aquilo. Que o Congresso Nacional, senadores, 

deputados federais dessem o primeiro exemplo vendendo todos os imóveis funcionais. 

Economia brutal para a nação porque já recebe auxílio moradia e pagava os seus hotéis ou 

alugava os seus imóveis. Então fica aquela imobilizada conta fantástica desperdiçando 

dinheiro público. O país é rico na sua potencialidade, mas não pode ver o seu dinheiro gasto 

pelos ralos. Sei que talvez isso seja motivo de me fuxicarem com um ou com outro. O 

pensamento eu acho que é sensato. E eu queria dizer aqui mais para festejar, presidente, 

senhores conselheiros, que se vem ao longo do tempo buscando esse caminho. Quero me 

reportar a Minas Gerais a respeito da ouvidoria. A ouvidoria, como diz o próprio nome, nós 

temos que estar atentos ao clamor popular. E vejam aqui que resultado magnífico de Minas 

Gerais que se rebate a estrutura para a ouvidoria dirigida tão corretamente pelo conselheiro 

Odilon. Eles registram o seguinte: no primeiro quadrimestre deste ano, eles já registram 800 

atendimentos. O ano inteiro de 2015, só 720. E em 2014, cerca de 350. O que estou vendo 

nesse sentido é a entidade, Tribunal de Contas se comunicando com a sociedade. A sociedade 

acreditando nas nossas providências. Então no momento que a gente atravessa, vê um dado 

desse, em que a ouvidoria da Casa, ali também dirigida pela conselheira Rosa, a busca da 

integração com a sociedade. O TCE Cidadão conversando dentro das escolas. Atividade que se 

repete permanentemente. A gente festeja isso como um ponto positivo. E de resto o desejo. E 
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como nós todos estamos no mesmo barco, estamos movidos pelo mesmo sentimento. É que a 

gente, no que compete a nossa parte, possa cada vez mais fazer o dever da nossa casa, para 

que amanhã, por uma circunstância ou outra, quando formos chamados a dar explicações à 

sociedade pelo que fazemos ou deixamos de fazer, a gente possa, com toda humildade, 

modestamente, podermos olhar nos olhos de cada cidadão e dizer: “Estamos dentro do nosso 

limite e cumprindo com o nosso dever”. Obrigado, presidente. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor presidente eu também 

gostaria de me somar as manifestações do conselheiro Nelson. Primeiro no que diz respeito ao 

trabalho. Parabenizar vossa excelência por ontem que encaminhou ao gabinete dos 

conselheiros proposta de resolução da ampliação dessa questão dos convênios e, com certeza, 

nos dá uma visão para que quando a gente venha além de poder apresentar proposta e 

realmente saia uma resolução que possa ter o entendimento de todos. E vossa excelência 

encaminhou até os nossos gabinetes, nosso secretário, doutor Edilson e a doutora Ana Paula, 

estiveram prestando todos os esclarecimentos acerca do documento apresentado e 

encaminhado por vossa excelência. E a gente só tem a parabenizar pela atitude e forma de 

condução desse momento. E nos permite a uma melhor análise e também até, se for o caso, 

apresentar as nossas propostas de emendas. Parabéns e que Deus continue assim abençoando 

para que a gente possa realmente ter os trabalhos dessa forma compartilhado com todos. 

Outra, eu gostaria também de me manifestar no sentido de parabenizar o conselheiro Cipriano 

Sabino pelo artigo apresentado no domingo. Eu tive oportunidade de ler e realmente ele faz e 

deixa uma reflexão: “A quem interessa restringir e limitar a atuação dos tribunais de contas”. 

É uma visão também daqui da nossa instituição. E a manifestação do conselheiro no sentido de 

que a sociedade possa entender que, eu inclusive já me manifestei também aqui acerca desse 

assunto, mas parabenizo vossa excelência por ter levado ao conhecimento mais abrangente 

através da mídia. Parabenizo também, assim como fez o conselheiro Nelson, vossa excelência.  

No mais devolvo a palavra ao nobre presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu quero agradecer as 

manifestações do conselheiro Nelson, que me deixa muito feliz, me toca profundamente, assim 

como as da conselheira Lourdes Lima. A gente fez aqui as ponderações dele, importante, fez 

um elogio. Eu tive, a partir de uma manifestação no plenário, não sei quanto tempo, mas acho 
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que 10 a 15 minutos, nós estávamos aqui até com certa indignação, demonstrando essa 

preocupação de existir um orquestramento, organização, no sentido de atingir os tribunais de 

contas no Brasil. Vossa excelência até foi à Brasília tratar deste assunto com a ATRICON. 

Teve lá várias reuniões para debater e falar sobre essa preocupação que é de todos nós. E a 

gente fala assim: A aquém interessa? Quem não quer ser fiscalizado, ser transparente, prestar 

contas? E muitas vezes, efetivamente, essas pessoas não querem aparecer e até não aparecem.  

Eu me lembro de uma reunião na ATRICON e o presidente da ATRICON que está hoje ainda se 

referindo, existe por trás de todo esse escândalo de corrupção do mundo, pelo menos dos 

países democráticos, ninguém viu nada maior até hoje. Então, de tanta situação, existe aqui e 

ali algumas empresas, não quero generalizar, absolutamente, algumas que dependem, ou 

vivem, vamos dizer assim, como se fosse uma doença, sangrando e sugando dos órgãos 

públicos. E existem também os gestores que tem envolvimento com isso e acabam se permitindo 

e compartilhando dessa situação. O presidente da ATRICON em uma reunião colocou que uma 

dessas associações que defendia ou defende, entre aspas, digo isso e vou já dizer o porquê. Não 

sei o que transparência ou não sei o que, eu não lembro o nome da empresa. Depois eu vou 

pegar e trazer. Mas ficou bem claro. Simplesmente o presidente desta associação era irmão de 

um dos maiores empreiteiros do país. Estava com um texto enorme atacando os tribunais de 

contas. E foi descoberto isto. E olha, se não fosse aquele grampo telefônico, conselheiro André, 

Odilon, nós não iríamos saber o ataque que estava sendo feito para atingir a lava jato, porque 

ninguém aparece. O conselheiro Nelson disse que a gente sabe que existe, mas não aparece. 

Porque estão por trás, escondidos e não querem aparecer. A lava jato está recebendo apoio da 

população. Existe um adesivo já no Brasil, até já ganhei um apoiando a operação lava jato. 

Em são Paulo tem muito isso. Em Brasília. Aqui têm poucos. Eu já vi poucos. Mas existem 

pessoas que se não fosse o grampo a gente talvez não saberia quem era que estava querendo 

acertar a lava jato. Como também tem nos tribunais de contas. O TCU, hoje, talvez seja o 

esteio do impeachment, o mais importante. E quem quer prejudicar os tribunais de contas? Se 

a gente for verificar bem, quase que fica claro na vista da gente, um dos empreiteiros, eu quero 

não generalizar, repito, estava com problemas sérios no tribunal de contas de Santa Catariana. 

Tinha uma grande obra lá. E o tribunal de contas estava fazendo o seu papel constitucional 

quando começou a criar problemas. Descobriu-se que foi contratado um grande escritório de 
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advogados para fazer emendas à Constituição e contestação na justiça. Ou seja, para atacar e 

atingir os tribunais de contas. Não cabe a mim, talvez à ATRICON. E que está fazendo muito 

bem isso, mostrar a quem interessa. É simples. É quem não quer prestar contas, ser 

transparente, tem compromisso com outras coisas menos com a república, com pátria 

brasileira, com o nosso Brasil. São esses que querem. E então você vai procurar e vai achar 

efetivamente. Desta conversa que tivemos aqui no plenário, vossa excelência participou junto 

comigo, fez uma fala também muito boa. Houve uma repercussão interna aqui no tribunal.  

Muitos servidores compartilham do mesmo pensamento que os conselheiros têm. Acredito que 

a gente tem que continuar lutando e defendendo os interesses da sociedade através de manter 

sim o controle e a fiscalização, porque é o nosso dever. Quem não quer prestar contas, então 

não venha para a gestão pública. Vá fazer outra coisa. Mas se for trabalhar com o dinheiro 

público tem que prestar contas, ser transparente, cumprir a legislação. Eu conversei muito com 

o doutor Valino depois dessa situação. Com o doutro Tuffi também, com o Remídio e com o 

Lauzid. Porque foi me pedido um texto da fala. Só que eu não fiz texto, falei de improviso aqui. 

E muitos servidores me procuraram para cumprimentar. Devem ter procurado vossa 

excelência também, que vossa excelência falou naquele dia. Então nós organizamos a fala, 

talvez em termos de texto, porque foi uma coisa improvisada e o jornal O Liberal pediu e nós 

encaminhamos. Por sorte, com toda humildade e respeito, eles resolveram dar, vamos dizer 

assim, a atenção e apoio a esse pensamento que acredito seja de todos nós. Então verifico, 

senhor presidente, que o tribunal, já finalizando, nós fizemos algumas pesquisas de avaliação. 

A preocupação do conselheiro Nelson tem muito sentido e é importante. A sociedade tem que 

conhecer bem o trabalho dos tribunais até para saber se considera ou não importante. Acredito 

que sim, porque quem tinha 3% e passou para 15% de conhecimento da função do tribunal, 

considera o tribunal um órgão importante. Ainda é muito pequeno. Mas eu vejo que estamos no 

caminho certo e buscando essa aproximação com a sociedade através do fórum, projeto do 

conselheiro Nelson de conversar com os estudantes, TCE-Cidadão, através da interiorização. E 

não é só no Pará. Os tribunais do Brasil têm feito isto. Na ouvidora, enfim, a escola de contas. 

Vejo que o trabalho do tribunal está no caminho certo. Acredito, presidente, conselheiro 

Nelson fala bem isso e eu concordo com ele, a gente tem que aprimorar o nosso trabalho, 

desenvolver melhor e buscar o crescimento. É natural de qualquer instituição. Agora, querer 
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atingir e acabar com o controle externo isso é um absurdo. Não existe. Nós vivemos em uma 

democracia. E na democracia também consta lá um item importante que é o tribunal de contas 

que faz a fiscalização dos recursos públicos. Só na ditadura que não tem controle externo e 

nem interno. Só na ditadura que ninguém é controlado, porque quem manda é o ditador, o 

tirano, que manda e acabou-se. Mas na democracia não. E eu tenho orgulho de integrar o 

tribunal de contas com muita alegria, satisfação. Amo o meu país. E o que eu puder fazer pela 

pátria brasileira no sentido de cumprir a minha obrigação, eu vou fazer. É pouco, é um 

pedacinho, mas eu vou buscar fazer a minha parte. Como faz o conselheiro Nelson, Lourdes, 

André, Odilon, Rosa, nossos queridos conselheiros substitutos e todos os servidores do tribunal 

de contas defendem o seu trabalho. Então melhorar. Temos que melhorar. Mas daí, querer 

atingir o tribunal para acabar com os tribunais de contas, isso é extremamente um absurdo. 

Inaceitável. Então eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer o conselheiro Nelson 

que trouxe este assunto aqui hoje. Com muita humildade divido com os meus colegas 

servidores, também com muita humildade aos conselheiros. Muito generoso o conselheiro 

Nelson. E sabemos sim que às vezes não parece, nem querem aparecer. Escondem-se de toda 

as formas. Mas acabam sem querer aparecendo e mostrando a cara. E então vem tudo à tona. 

A clareza de quem quer prejudicar os tribunais de contas. Então, conselheira Lourdes Lima, 

muito obrigado pelas palavras generosas de vossa excelência, saiba que eu acredito muito 

nisso. Todos os conselheiros. O conselheiro Nelson, entre nós aqui, foi o antigo presidente, 

mais antigo, é o nosso decano. Depois foi vossa excelência. Depois comigo, agora com Luís 

Cunha. Em seguida deverá ser o conselheiro André e assim sucessivamente. Nós temos um 

compromisso e fazemos o nosso trabalho com muito esforço. Acho que todos têm esse 

compromisso. Então, presidente, muito obrigado pelas palavras dos conselheiros Nelson e 

Lourdes. Conselheiro André também falou comigo. E acho que o tribunal tem que continuar 

insistindo fazer o seu papel porque é nossa obrigação. Mas como o conselheiro Nelson disse 

para mim aqui, a gente fala o que a gente pensa. Luta. Quem é contra, não concorda, que 

apresente os seus argumentos, e venha defender aqui o que eu acho que é o indefensável. 

Porque quem não quer ser controlado não tem que trabalhar com questão pública. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Conselheiro Cipriano, eu quero aproveitar esse momento, o gancho, para dizer que ao chegar 
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ao tribunal, eu cumprimentei vossa excelência pelo artigo e o informei que encaminhei o artigo 

de vossa excelência à ATRICON. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Muito obrigado, presidente, por isso. É verdade. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Nós temos um grupo 

que está sistematizando todas as matérias publicadas em todos os jornais do Brasil sobre o 

projeto de lei 257 e sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. Encaminhei imediatamente 

o artigo de vossa excelência e a gente recebe o retorno, os cumprimentos do presidente 

Valdecir Pascoal e de outras pessoas também. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Permita-me o diálogo, presidente. Há pouco 

tempo atrás o Supremo Tribunal Federal decidiu em última instância, transitado em julgado, 

não há o que se discutir. Que os únicos órgãos no Brasil competentes para analisar as contas 

são os tribunais de contas. O Supremo Tribunal decidiu isso, no topo. Maior situação, 

presidente, acredito que tem alguma coisa a ser feita, porque o próprio supremo já deliberou 

sobre esta questão. Quer dizer, como fica essa situação? Agora vem outro questionamento. 

Como fica? Eu acho que isso já foi pacificamente decidido. Obrigado pelo aparte, presidente. 

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

bem, então vamos fazer assim. Eu vou colocar em discussão, votação a proposição do 

conselheiro Nelson Chaves para inserção nos anais da Casa do artigo de vossa excelência. E 

então cada conselheiro se manifesta. Eu quero aproveitar para fazer também uma proposição. 

Por uma questão de justiça, primeiro a um servidor da Casa Reinaldo Valino, pois o presidente 

da ATRICON, conselheiro Valdecir Pascoal, passou uma mensagem de voz para o Valino no 

grupo dos presidentes dos tribunais, cumprimentando e agradecendo o Valino. Porque o 

Valino fez um trabalho muito interessante esse período todo. Silencioso, mas em dois momentos 

deixou de ser silencioso. Ele conseguiu publicar dois artigos, um sobre o projeto de lei 257, eu 

creio que saiu há uma semana no jornal ou 10 dias. E na quinta-feira saiu um dele junto com a 

conselheira substituta Milene Cunha, sobre a decisão do Supremo. Saiu na quinta-feira. Tudo 

isso está indo para ATRICON. Isso se somou com o artigo de vossa excelência. Eu quero 

agradecer a vossa excelência por isso e por ter tido a ousadia. Não é fácil emplacar uma nota 

no jornal. Não partiu da comunicação do nosso tribunal. Vossa excelência mandou o artigo. 

Há uma comissão de redação que avalia se publica ou não. Então parabéns a vossa excelência, 
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assim como parabéns também à conselheira Milene e ao Valino. A minha proposta é que o 

artigo que o Valino fez sobre o projeto de lei 257 e o artigo que também fez junto com a 

conselheira Milene tenha inserção nos anais da Casa. E eu quero também aproveitar, 

senhores, porque eu vou passar a palavra e é provável que alguém comente o que foi decidido 

na nossa reunião em Brasília. Eu não fiz aqui uma prestação de contas, tenho por sinal várias 

fotos dos eventos. Foram vários eventos, tanto no Tribunal de Contas do Distrito Federal, que 

foi nosso quartel general de apoio para os presidentes dos tribunais, como o momento com o 

Presidente da República, que por sinal eu gostei muito. Têm fotos e vários registros. Mas para 

mim o mais importante é que teve uma publicação maior, uma reportagem no Jornal Nacional 

sobre o assunto. Então quero dizer o seguinte: o que ficou decidido, conselheiro Cipriano, o 

Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, ficou de entrar hoje, se não amanhã, com o 

embargo de declaração no Supremo Tribunal Federal para reverter essa decisão do Supremo 

sobre o julgamento de contas de prefeitos. Mesmo assim, o Ministério Público Federal 

entrando, a ATRICON também está entrando com o embargo de declaração. Esperamos ter 

sucesso. Caso não tenhamos sucesso, está se construindo, mas é o passo seguinte, uma 

proposta de emenda à constituição para poder reestabelecer essa competência dos tribunais. 

Eu vou tentar fazer quero determinar à secretaria de comunicação que faça chegar aos 

conselheiros a pesquisa nacional do IBOPE, que faz uma avaliação dos tribunais de contas. 

Dois, que a gente faça um memorial com todas as matérias publicadas em todos os jornais do 

Brasil sobre os últimos episódios evolvendo o projeto de lei 257, emenda 30 do Senado e a 

decisão do Supremo Tribunal Federal, porque a nossa avaliação é que a gente teve um apoio 

enorme da sociedade, principalmente através das entidades organizadas, o apoio da OAB, 

CNBB, eu considerei da maior importância, como outras entidades. Mas eu entendo também a 

ponderação que fez o conselheiro Nelson. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu divido este apoio em dois momentos. Eu posso estar 

equivocado. A manifestação que vi da OAB é no sentido de não dar às câmaras a decisão. Ela 

não veio em socorro dos tribunais. Ela discutiu o aspecto da lei. O que eu acho que nós temos é 

que pugnar. E só poderemos conseguir isso por meio das nossas ações no sentido de que a 

sociedade venha ao lado dos tribunais. Ela está discutindo o mérito lá, se vai ser a câmara, 

aliás, como acontece no congresso, acontece nas contas dos governadores. São dois tipos, eu 
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não quero me ufanar com algum apoio que não seja diretamente aos tribunais. Há uma 

discussão legal. Agora, eu não vi ainda, na minha modesta avalição, juízo, uma manifestação 

concreta das entidades civis em relação aos tribunais de contas. Porque esse é um assunto 

fundo, interessa a todos. É por isso eu se fala aqui com parcimônia, cuidado, cautela. Acho que 

devemos ter cuidado nos nossos passos porque, infelizmente, no sistema do controle externo 

muita coisa a gente não pode acompanhar. Temos coisas dolorosas acontecendo em tribunais 

de contas que isso impede o apoio maior aos outros, que é o problema da generalização. Nós 

temos situações complicadas em tribunais de contas, que é a questão do contato coma 

sociedade. É mostrar que, como em todos os lugares, há as dificuldades e desvios. Mas é o 

momento da reflexão para que isso não aconteça mais ou se reduza ao mínimo, como se diz. 

Então eu penso é que nesse sentido, claro, a lei da ficha limpa foi uma conquista da sociedade. 

Tanto que ela é oriunda do desejo de quase 2 milhões de assinaturas. Ela precisa, até fazendo 

humor com a frase do ministro, haja cachaça para embriagar 2 milhões, ou seja, 2 milhões 

para ficarem ébrios. Mas o que eu quero dizer, isso não é uma crítica, presidente, quero me 

dirigir também carinhosamente, respeitosamente ao tribunal, Ministério Público de Contas, 

que tem, por meio da sua associação, os ministérios públicos de modo geral. Eu acho que é o 

momento, não de uma acusação contra nós, de reflexão de todos nós. Porque se a gente tiver 

aqui e ali com o passe errado, vamos corrigir. E, aliás, é nobre reconhecer erro e corrigir. 

Estou falando isso de uma maneira muito generalizada. Outro dia estava falando aqui a 

respeito das leis, às vezes acontece, e nós somos seres humanos, e tem o erro. Não estou 

falando do pedaço da corrupção. E estou falando do erro. Mas as pessoas são sempre muito 

embriagadas pela transitoriedade do poder. Então acontecem, às vezes, as grandes distorções. 

Porque isso gera no ser humano o desejo da superpotência. Não me referindo a vossa 

excelência, seria deselegante. Não me utilizaria da ironia para isso como a nenhum outro 

colega ex-presidente. Mas muitas vezes, aqui e ali, não precisamos ir muito longe, uma simples 

caneta cheia de tinta confere a alguns a experiência de que são insuperáveis e inatingíveis. E o 

cargo público, antes de tudo, tem que exigir quanto mais elevado seja o dirigente, mais humilde 

ele tem que ser para reconhecer seus erros, dialogar com os colegas, sociedade, buscando o 

caminho que é de todos nós, que é o caminho do bem comum. Então é nesse sentido que eu 

diria que ficaria feliz se ao lado desta reivindicação não pudéssemos tantas quantas entidades 
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organizadas da sociedade civil dizer: “Nós temos que pugnar pelo Tribunal de Contas”, 

naquilo que o Serzedelo, me lembro até uma vez que a conselheira substituta foi lá no TCE, 

vossa excelência esta do meu lado, quando o foi dialogo do Serzedelo com o Marechal. 

Quando ele se queixava, lá atrás, Serzedelo Correia que gramou cadeia, quando a gente luta 

aqui pela reedição da vida do Serzedelo Correa. Porque se a gente perguntar ao geral, aqui em 

Belém, se eu sair aqui na rua e perguntar quem é Serzedelo Correa? Dirão que é uma avenida 

que fica ali perto da praça da república, e só. Mas são os princípios, não são as pessoas, e eu 

detesto entrar em âmbito de pessoas. Coisas menores é a gente criticar uma pessoa. Temos que 

lutar por postulados, princípios. E o Serzedelo naquela altura quando Marechal quis impor a 

ele alguma coisa, disse: “O tribunal quer ficar acima de mim”. Ele respondeu ao presidente, 

depois lhe custou a cadeia, ele disse: “Não, se vossa excelência tiver cumprindo a lei, o 

Tribunal de Contas estará a seu serviço. Se Vossa excelência estiver afrontando a lei, o 

Tribunal de Contas estará contra o senhor”. Essa é a nossa missão, que nós temos que passar 

e com muito mais ênfase poder dizer claramente: “É isso que nós estamos fazendo”. Eu acho 

que é isso que nós estamos fazendo. Eu acho que é isso que a gente pretende e que a sociedade 

espera da gente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente eu queria só ajudar. É assim, essa decisão que o Supremo tomou já 

dizendo que o único órgão competente no Brasil para analisar as contas são os tribunais de 

contas, ele poderia ajudar. Acho que vossa excelência poderia, não sei se eles já sabem lá, mas 

talvez enviar para o Valdecir Pascoal essa decisão, para que ele pudesse questionar essa 

questão. Talvez fosse importante. Porque há uma contradição, a meu ver. E a outra questão, 

presidente, no dia da minha fala aqui, na época, não sei se foi terça ou quinta, era um dia 

imprensado no meio daquelas situações de julgamentos aqui parecidos. E eu recebi o 

telefonema de fora daqui do tribunal. Então eu liguei para o doutor Tuffi e pedi que ele 

solicitasse a ata da sessão, para tentar transcrever, porque foi de improviso, não é? E também 

falei com o doutor Valino, Lauzid e com Remídio, que nos ajudaram a elaborar, vamos dizer 

assim, desenhar essa questão, com o objetivo de produzir um material para entregar com base 

na fala que foi feita aqui por mim de improviso. Eu quero também já estar dividindo com ele no 

sentido de que vossa excelência já pediu a inserção e nós aprovamos. Eu aprovo com louvor. 

Aliás, não é de hoje que o douto Valino vem defendendo essa questão. Inclusive o próprio 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1326

doutor Tuffi também. Sempre que ele tem a oportunidade ele se mostra presente na atuação de 

defender a questão dos tribunais de contas. Então, quero dividir com eles toda essa situação 

que vossa excelência já fez muito bem. Mas foi importante, uma vez que estava fora daqui, 

sexta-feira, e o jornalista me ligou e me pediu, e eu tinha que elaborar. Eu sei que envolvi umas 

quatro pessoas. O Lauzid já ficou responsável de transmitir para cá e para lá através da 

internet, e acabou que a missão foi cumprida, graças a Deus. Então parabenizo o doutor Tuffi, 

Valino, Lauzid e o doutor Remídio pela contribuição, não neste caso somente meu, mas em 

todos os outros que eles fazem e colaboram, A gente sabe que eles fazem muito aqui, ajudando 

em todos os sentidos a nossa instituição. Eu voto favorável, senhor presidente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Voto favorável. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu voto favorável e questiono 

vossa excelência se eu já posso comentar outros assuntos nesse momento. Respeitando, 

naturalmente, a conselheira Rosa Egídia. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Vossa excelência votou e comenta. Depois ela vota e se 

desejar comenta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Vou comentar vários assuntos aqui perpassados nesta sessão, presidente. Inicialmente, quero 

me somar aos cumprimentos que o conselheiro Nelson esboçou inicialmente e acompanhado 

dos outros conselheiros ao artigo que vossa excelência escreveu, no domingo, opinião. E 

estendo também à conselheira substituta Milene e ao Valino, que escreveram sobre a decisão 

recente do Supremo. Penso que ao cumprimentá-los eu os parabenizo. Penso que, na linha de 

raciocínio do conselheiro Nelson, nossos tribunais de contas, no âmbito dos outros órgãos e 

entidades públicas, precisam evoluir um pouco mais em relação ao encontro do controle 

social. E artigos como esses nos permitem dialogar com a sociedade, nós damos a cara para 

bater, nós não estamos escondendo. E aqui eu acompanho o raciocínio de vossa excelência 

também, quando diz: “A quem interessa? Precisamos conversar mais com a sociedade, debater 

mais sobre o assunto, às vezes, conselheiro Luís Cunha, eu penso que algumas iniciativas 

enquanto corporação, a ATRICON, muitas são exitosas, mas em alguns momentos a agente 

fraqueja em algumas coisas. A observação feita pelo conselheiro Nelson, da OAB, é totalmente 

pertinente. Os comentários não foram em nossa colaboração, mas simplesmente não deixar na 

mão das câmaras. E aqui, além de cumprimentar, o conselheiro Nelson mencionou a entrevista 
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do conselheiro de Minas sobre a ouvidoria, e que quero fazer o gancho justamente com esse 

controle social. Essa entrevista, se vossa excelência for hoje no meu gabinete, ela está aberta 

no meu armário. De vez em quando eu olho para trás e vejo, tento lembrar algumas 

explicações que esse conselheiro, muito feliz na sua forma de condução da entrevista, 

explanou. Precisamos dialogar mais com a sociedade. Nosso tribunal especificamente, não vou 

aqui entrar em juízo de valor em relação a outros tribunais, penso que cada um tem que fazer o 

seu esforço específico. Mas o nosso especificamente vem fazendo muitos esforços em muitas 

frentes. Em relação a esse caminho, que penso que é sem volta, não podemos fechar os olhos 

de que a responsabilidade fiscal vem desde já em 2000. E estamos em 2016. Na sequência vem 

a transparência e, hoje, o acesso à informação. Ainda damos conta dos postulados, conselheiro 

Nelson, é esse o caminho. Uma ministra sueca foi demitida há algum tempo atrás porque 

comprou uma barra de chocolate com dinheiro público. Alguém vai questionar. É por isso que 

eu defendo que o patrimônio e dinheiro público são indisponíveis. Por isso às vezes me 

posiciono contra algumas decisões da nossa própria Corte. Não é o valor da barra de 

chocolate, é o princípio que está em jogo. Hoje é a barra de chocolate, amanhã são mil reais, 

depois de amanhã 100 mil reais. Então, novamente concluindo o raciocínio, nosso TCE vem 

fazendo muitos esforços. Temos projetos como o TCE-Cidadão, Escola de contas, vários 

projetos e iniciativas. Iniciou com vossa excelência e a doutora Rosa está dando continuidade. 

E a ouvidoria, penso, e aqui há que enaltecer que ouvidoria só funciona se todos apoiarem 

enquanto instituição. Se nossa ouvidoria hoje está refletindo alguma forma exitosa para 

sociedade, ainda penso de forma tímida, poderia ser muito mais. Mas a gente tem que colocar 

em jogo toda a questão financeira e logística que nos impedem. Esse esforço é contribuição de 

todos enquanto membros, instituição e servidores que não se furtam em colaborar com a 

ouvidoria. Quando tínhamos apenas um e-mail, o fale conosco, em 2014 nós tivemos 77 

demandas. Alguém vai questionar: “Nossa, 77 demandas em um tribunal de contas desse porte 

no ano de 2014”. Com a ouvidoria em implantação iniciada no final do mandato do 

conselheiro Cipriano Sabino, e na sua gestão, já tivemos de 2014 para 215 um aumento de 

300% de demandas. Olha o esforço que fizemos e como a sociedade já nos está vendo com 

outros olhos. Mas penso que poderia ser muito mais. Em 2015, 235 demandas, 300% de 

aumento em relação a 20014. As 235 demandas já foram superadas esse ano de 2016 já no 
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primeiro semestre. Em agosto tivemos até hoje 294 demandas. Então de 2015 para 2016 um 

aumento de 25%. A sociedade está nos procurando, quer informações do tribunal, quer 

informar situações da administração pública ao tribunal. Por que? Porque estamos nesse 

esforço e aqui é um esforço de todos enquanto instituição dando a sua contribuição para isso. 

Não podemos deixar a peteca cair. Esse é um caminho sem volta na minha forma de pensar. 

Dito isso, presidente, eu fico feliz que o encontro que vossa excelência teve em Brasília com o 

presidente em exercício Michel Temer tenha tido êxito. Inclusive fico ainda mais feliz com essa 

iniciativa do Procurador Geral da República de entrar com embargos de declaração contra a 

decisão, indo ao encontro do que fez vossa excelência, Cipriano Sabino. Decisões anteriores 

que falaram situações opostas. Falaram outras situações. Há uma contradição que precisa ser 

olhada novamente. Principalmente entre contas de governo, conselheiro Nelson, contas de 

gestão. São coisas totalmente diferentes. Só porque há um problema de dicção dentro do texto 

constitucional em relação aos municípios, e tem que pensar diferente. Surpreende-me e causa 

estranheza a interpretação, e em alguns momentos casuística, de algumas coisas. Dito isto, 

presidente, eu deixo aqui um grande parabéns e aqui estendo aos servidores que tiveram 

esforço também no sentido de providenciar a minuta de resolução que apreciaremos logo nas 

sessões futuras. Precisamos sim. Estava aqui conversando com o conselheiro André de como é 

difícil hoje abrir uma associação neste país. Estava dizendo para ele, nós não temos que 

facilitar para associações de faz de conta ou associações laranja de alguém. Nós temos que 

enaltecer associações que são sérias, que promovem assistência social, educação e saúde. E de 

forma profissionalizada. A lei que regulamentaremos através de resolução de como se dará os 

prazos e processos do nosso tribunal, ela é uma lei feliz como é também uma lei democrática 

igual à lei da ficha limpa. Eu sempre digo o seguinte: quando se reclama demais você tem que 

ponderar alguma coisa. “Opa, porque está reclamando tanto?” Então eu lembro a sua fala, 

conselheiro Cipriano Sabino, os interesses que estão por trás, amarras, frouxidão. Dito isto 

presidente, eu estou muito satisfeito. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Presidente, eu acompanho os que me 

antecederam com relação a ambas as proposições. Louvando a ideia, opinião do doutor Nelson 

Chaves aqui apresentadas. Aproveito a oportunidade para parabenizar o conselheiro Cipriano 

Sabino pelo lúcido artigo. Com relação aos demais auditores dos demais artigos, eu já pude 
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cumprimentar pessoalmente, parabenizá-los pessoalmente. E finalmente eu cumprimento vossa 

excelência, presidente, pelo êxito das ações realizadas em Brasília na defesa das atribuições 

constitucionais das cortes de contas nesse país. É isso, presidente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Da minha 

parte eu já me manifestei pelo voto favorável. A decisão é unânime do pleno. Em relação à 

proposição do conselheiro Nelson Chaves fazendo referência ao artigo do conselheiro 

Cipriano Sabino, e também ao que eu propus em relação ao artigo do servidor Valino e da 

conselheira substituta Milene Cunha. E eu quero agradecer as falas aqui dos senhores 

conselheiros. Eu acho que sempre um debate no nível que fizemos hoje é muito saudável para a 

instituição e para quem está nos ouvindo. Então muito obrigado a todos que se manifestaram 

sobre esses temas. E eu vou concluir informando o seguinte, eu não entrei muito no mérito da 

conversa com o Presidente da República. Ele se surpreendeu com os tribunais de contas. 

Primeiro que ele pensou que era uma comissão, conselheiro Cipriano, de cinco pessoas. E 

quando ele viu a sala, a mesa de reunião com os ministros superlotada, 31 presidentes dos 34 

tribunais de contas que a gente tem no Brasil compareceram, incluindo o de São Paulo. E os 

tribunais em que os seus presidentes não foram, mas foi um conselheiro representando. O 

presidente Michel Temer quebrou o protocolo em vários momentos, tanto para cumprimentar 

individualmente cada um dos presentes, como deu uma palestra. Ele conhece muito de direito 

constitucional. E deixou claro que está esperando o resultado do Senado, se ele fica ou não, 

mas ele falou de quatro reformas. E hoje o jornal já começa a estampar isso. Ele disse: “Farei 

reforma da previdência, tributária, política”. Deixou muito claro. Mas ele falou com uma 

convicção. Ficou claro. Ele disse assim: “Eu preciso do apoio”. Porque nós fomos discutir o 

ajuste fiscal. Primeira coisa. E os tribunais disseram que não são contra o ajuste fiscal, só 

queremos participar, discutir e contribuir. E uma informação, conselheiro Nelson, é de que ele 

esse surpreendeu quando o presidente da ATRICON afirmou para ele: “Não existe no Brasil 

quem tenha melhores informações do que os tribunais de contas. Nosso banco de dados é 

riquíssimo para contribuir com vossa excelência em qualquer reforma que queira fazer”. E eu 

fiquei muito satisfeito. Porque a partir dali, ficou claro que vai ter um diálogo com o 

Presidente da República. Ele e os tribunais. Que também fique registrado que foi a primeira 

vez na história da republica que os tribunais de contas foram recebidos pelo Presidente da 
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República. Conselheiro André, eu não sabia disso também. Então a gente vai avançar na 

reforma. Não os tribunais reunidos como a gente fez. O TCU estava lá representado pelo 

ministério Bem-querer, pois o presidente do TCU, Aroldo Cedraz, estava em tratamento de 

saúde. Então, assim, saber que vai sair a reforma da previdência, tributária, que é um assunto 

delicadíssimo, reforma política é outro assunto delicadíssimo. É muito importante. E eu espero 

que a gente possa ter esse canal para dialogar com o Congresso Nacional e com o Presidente 

da República. Ele disse também, “alteração do 257”, que nós tivemos sucesso nos tribunais de 

contas. Ele disse: “Eu dei aval para se alterar. Eu fui convencido com os argumentos 

apresentados pelos tribunais de contas. Eu fui convencido”. E ele demonstrou. Eu quero dizer 

isso porque foram as palavras dele como: “Respeito os tribunais de contas”; “Eu fui 

constituinte. “Eu ajudei a escrever a Constituição”; “Reconheço o papel dos tribunais de 

contas”. “É importante para o país e para a Republica”. Ele não quis entrar no mérito da 

decisão do Supremo até porque era um assunto delicado para entrar, mas ele fez um 

comentário extremamente favorável aos tribunais de contas. E a partir daí com o presidente da 

Câmara e do Senado está tendo uma linha de conversa permanente, conselheiro Cipriano. 

Montamos uma espécie de um assessoramento em Brasília para ficar atento ao que tramita na 

câmara e no Senado. E nós vamos acompanhar passo a passo. Sempre que possível, eles vão 

convocar alguém dos nossos tribunais para comparecer. Mas eu fiquei muito satisfeito. Eu 

espero ainda que outras notícias a gente possa trazer. O convencimento do Procurador Geral 

da Republica, Rodrigo Janot, de sair em nossa defesa, eu acho que foi uma grande coisa. 

Independentemente disso, a ATRICON está se movimentando também. Eu quero com o apoio 

de vocês, foi o que eu transmiti e disse: “Olha, o nosso tribunal está dando total apoio. Há 

unanimidade. Há uma preocupação, mas a gente está unido”. E eu pude ver também a união 

de todos os tribunais brasileiros defendendo a democracia, república, ajuste fiscal e as 

reformas. Conforme deliberado nesta sessão, seguem os artigos publicados no jornal O Liberal, 

de autoria do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Milene Dias da Cunha e 

Reinaldo dos Santos Valino: A quem interessa restringir e limitar a atuação dos Tribunais de 

Contas? Controle. É um substantivo que podemos definir como um poder de fiscalizar e 

administrar determinada coisa. No seguimento da administração pública, é a atribuição de 

zelar e orientar que um poder, órgão ou entidade exerce sobre a gestão de recursos públicos, 
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por exemplo. Várias são as espécies de controle da administração pública dentre as quais, 

quanto à sua extensão, existem os controles interno, o social e o externo. De forma resumida, 

podemos dizer que o Controle Interno é aquele realizado pelo órgão no âmbito da própria 

administração. O Controle Social ou popular é aquele exercido pelos cidadãos como uma 

maneira de democracia direta. Já o Controle Externo é aquele realizado por instituição 

competente para fazê-lo, o qual possui independência aos órgãos ou entidades controladas, se 

utilizando de estrutura organizacional com procedimentos, atividades e recursos próprios para 

realizar a fiscalização, verificação e correção dos atos administrativos. Nesse caso, 

especificamente, me refiro ao controle externo exercido pelos Tribunais de Contas. Os 

Tribunais de Contas são instituições que possuem competências garantidas na Constituição 

Federal para fiscalizar os administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 

mantidas pelo Poder Público, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra 

irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Pois bem, depois que os Tribunais de 

Contas começaram a atuar como ferramenta de transformação da sociedade, especialmente 

após a promulgação da Carta Magna, diversos e sistemáticos movimentos e ações foram 

utilizados para atingir essas instituições. É incrível a insistência em tentar abater, prejudicar, 

machucar e, de todas as maneiras, tentar enfraquecer o controle externo. Para se ter uma 

rápida ideia da importância dos Tribunais de Contas em suas atuações de controle externo, 

convém destacar alguns benefícios que suas ações proporcionam à sociedade. Posso citar 

como exemplos, a determinação de devolução ao erário de bilhões de reais mal aplicados por 

gestores públicos; o controle preventivo, que evita um dano antes mesmo da realização de uma 

obra mal planejada; a lista de gestores que tiveram suas contas reprovadas enviada à Justiça 

Eleitoral, a qual representa, desde a promulgação da Lei da “Ficha Limpa”, em 2010, cerca 

de 84% dos casos de inelegibilidade; e por ser um órgão aberto às denúncias dos cidadãos, 

pode averiguar indícios de irregularidades das quais tome conhecimento e que possam causar 

prejuízo ao patrimônio público. Ainda sobre a Lei da “Ficha Limpa”, chancelada por mais de 

dois milhões de assinaturas na ação popular que a propôs, cumpre reafirmar a sua 

importância, os grandes avanços que trouxe à democracia brasileira e os inúmeros benefícios 

que foram alcançados após ela ter sido instituída. Quanto ao papel dos Tribunais de Contas, a 
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estes coube o cumprimento integral do seu texto naquilo que lhe compete e, certamente o 

empenho e a competência extraordinária dos técnicos dos tribunais para a sua efetiva 

aplicação. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), retirando dos Tribunais de 

Contas a competência para julgar as contas de prefeitos e governadores que atuam como 

ordenadores de despesas; o Projeto de Lei Complementar (PLP) 257/2016, (que trata da 

renegociação das dívidas dos Estados com a União) e, indiretamente, restringe a atuação dos 

órgãos de controle, e a PEC 254/2016, que fixa limite de despesas para os Tribunais de 

Contas, bem como os inúmeros projetos de emendas constitucionais que tramitam no 

Congresso Nacional propondo a extinção dos Tribunais de Contas, são alguns exemplos dessa 

tentativa. Nos países assolados pelo vírus da ditadura, não existe o controle externo. Mas, 

vivemos em uma democracia, a Constituição construiu o sistema que temos hoje e que funciona 

muito bem em várias partes do mundo. Agora, obviamente, aqueles que, por razões que não 

podemos entender, dentro da própria razoabilidade e do princípio lógico regente das 

sociedades democráticas, querem acabar, atingir, diminuir a atuação dos Tribunais de Contas 

no Brasil, devem ter muita coisa a perder ou esconder. A percepção é de que existe um 

movimento que busca desmontar os órgãos de controle e fiscalização, há uma calada 

arquitetura de pessoas e setores atingidos pela atuação dos Tribunais de Contas que querem 

eliminar essa “pedra” dos seus caminhos, mas a sociedade está atenta e sabe exatamente de 

onde parte essas tentativas, afinal, a quem interessa restringir e limitar a atuação dos 

Tribunais de Contas? Quem tem medo de ser controlado? Milene Cunha e Reinaldo Valino. 

Decisão do STF enfraquece o controle e abre caminho para a impunidade. Num momento em 

que o Brasil vem tentando passar a limpo todas as mazelas feitas com o dinheiro público, como 

se verifica na operação Lava Jato, a qual vem obtendo êxito e recuperando valores roubados 

por corruptos; como na descoberta das pedaladas fiscais pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU), que abriu caminho para o avanço do processo de impeachment contra a presidente da 

República; eis que vem o Supremo Tribunal Federal (STF) com uma decisão que soa como um 

freio nesses esforços de combate à corrupção e enfraquece a vontade popular expressada na lei 

da Ficha Limpa. A decisão exarada, por maioria, no Recurso Extraordinário (RE) 848826, 

desconsidera a dualidade de regimes das prestações de contas dos chefes do Poder Executivo, 

cujo critério é a natureza das contas prestadas, conforme dispõe o art.71, I e II da CF/88. O 
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art. 71, I refere-se às contas de governo, já o art. 71, II às contas de gestão. As contas de 

governo, por incorporarem as decisões políticas do chefe do executivo têm um julgamento 

político, levado a efeito pelo Parlamento, mediante auxílio do Tribunal de Contas, que se limita 

à emissão do parecer prévio. Por sua vez, as contas de gestão, prestadas pelos administradores 

e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos - denominados ordenadores de 

despesas - chefes do Executivo ou não, têm um julgamento técnico e definitivo a cargo dos 

órgãos de contas, sem interferência do Poder Legislativo, e originam um acórdão com eficácia 

de título executivo. O plenário do STF decidiu retirar dos Tribunais de Contas (TCs) a 

competência de julgar as contas de gestão dos prefeitos, lhes cabendo agora apenas auxiliar o 

poder legislativo municipal, com a emissão de parecer prévio e opinativo, que poderá ser 

derrubado por decisão de dois terços dos vereadores. A partir da decisão, a competência de 

julgar tais contas é exclusiva das câmaras municipais. Assim, os prefeitos que atuaram como 

ordenadores de despesas e tiveram suas contas reprovadas pelos tribunais de contas, só se 

tornarão inelegíveis caso assim entender o poder legislativo municipal. Logo, a decisão nesses 

casos, sobre quem pode ou não se candidatar a cargos eletivos deixa de ser técnica e passa a 

ser política. Com essa inesperada decisão, fez-se letra morta a competência dos tribunais de 

contas para julgar as contas de gestão do prefeito ordenador de despesa, com repercussão na 

inelegibilidade, na contramão da clássica lição de que não existem palavras inúteis no texto 

constitucional. Bem, ao que parece, agora estaremos diante de frases inteiras. Sobre o aspecto 

da inelegibilidade, a interpretação do STF torna sem efeito a lei complementar nº 135/2010, a 

Lei da Ficha Limpa, art. 1ª, inciso I, alínea “g”, que torna inelegíveis os detentores de 

mandato eletivo que atuarem como ordenadores de despesas e que tiverem contas julgadas 

irregulares (por falhas insanáveis caracterizadores de improbidade dolosa) pelos tribunais de 

contas. Ao modificar entendimento disposto na Lei da Ficha Limpa, a decisão suprema vai de 

encontro à vontade da sociedade, já que se origina de um projeto de lei de iniciativa popular, 

que reuniu cerca de 1,6 milhão de assinaturas com o objetivo de aumentar a idoneidade dos 

candidatos eletivos. Além do que, afetará consideravelmente um dos principais motivos de 

declaração de inelegibilidades pela Justiça Eleitoral, que é a rejeição de contas pelos tribunais 

de contas, cerca de 84% dos casos. O Tribunal de Contas é atingido exatamente no momento 

em que sua relevância à sociedade ganhou maior evidência. Pois, foi grande a repercussão do 
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relatório técnico e emissão do parecer prévio do TCU sobre as contas do governo federal de 

2014, quando o Brasil passou a ter conhecimento das famosas pedaladas fiscais, sendo essas a 

principal motivação para o afastamento da presidente da República. Entretanto, uma 

consideração se faz importante. Apesar de ser um forte precedente, principalmente porque 

reconhecida a repercussão geral da matéria, a decisão do Supremo Tribunal deve ser 

analisada de forma restritiva, vez que a decisão versou somente sobre o aspecto da 

inelegibilidade. Acontece que a inelegibilidade é apenas uma das consequências do julgamento 

das contas pelos Tribunais de Contas. Assim, parece razoável concluir que, ainda que o 

julgamento não repercuta no âmbito eleitoral, os tribunais de contas, diante de desvios, 

irregularidades ou ilegalidades nos atos de gestão praticados por prefeitos, continuam 

competentes para determinar o ressarcimento de valores e aplicar as sanções definidas em lei. 

Pensar em sentido contrário seria provocar maior retrocesso na moralização do gasto público 

e um reduto à impunidade. O patrimônio público ficará ainda mais fragilizado diante de 

desvios e apropriações ilícitas verificadas na gestão, pois questões técnicas sobre atos 

concretos de ordenação do gestor, como o não pagamento de fornecedores para locupletar-se 

dos valores, superfaturamento de bens ou serviços, apresentação de notas fiscais frias, por 

exemplo, estarão sujeitas à absolvição política pelas Câmaras Municipais. Bastará que o 

prefeito avoque para si as funções de ordenação de despesas, para que sua gestão escape do 

controle externo e se dificulte o ressarcimento de recursos eventualmente desviados, tendo em 

vista a costumeira negligência do parlamento municipal para com as contas do Executivo. 

Certamente, essas são consequências gravíssimas. Por essas razões, é de se concluir que não 

foi uma decisão acertada, especialmente ao se observar que durante os debates, a suposta 

politização dos tribunais de contas e a pretensa falta de preparo técnico de alguns prefeitos ou 

de sua equipe de assessoramento foram argumentos usados para justificar a mitigação de 

competência desses órgãos de controle externo. Ora, a pretexto de repelir as disfunções, feriu-

se de morte todo o sistema, invertendo-se a lógica de buscar a correção dos desvios e a 

responsabilização do mal gestor, permitindo aumentar ainda mais o foço das mazelas sociais 

oriundas da má gestão. Reinaldo Valino. PLP 257: remédio ou veneno? O Brasil passa por 

uma grave crise econômica proporcionada por diversos fatores que levaram ao desequilíbrio 

das finanças públicas. Dentre as causas estão a má gestão da política econômica, a corrupção 
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com os achados da Lava Jato, a crise política, a inflação e, também o déficit nas contas 

públicas. Percebe-se então que muito há de se fazer para tirar o país do buraco em que sem 

encontra. Uma das medidas para equilibrar as contas públicas reside na renegociação das 

dívidas dos estados com a União, matéria do texto do Projeto de Lei Complementar nº 

257/2016 (PLP 257), que tramita na Câmara Federal, em regime de urgência constitucional – 

aquele em que se têm até cinco sessões para apreciação e aprovação em Plenário. Para 

renegociar as dívidas, o governo federal propôs que os estados adotassem algumas ações, 

dentre as quais a aplicação de medidas que continham teor altamente prejudicial aos 

servidores públicos em geral e consequentemente aos serviços públicos essenciais. Com o 

pressuposto de se fazer ajustes nas despesas com pessoal e buscar o reequilíbrio fiscal, o texto 

original do PLP 257, encaminhado ao congresso pelo governo da presidente afastada Dilma 

Rousseff, atingia diretamente o funcionalismo público, ameaçando direitos historicamente 

garantidos e conquistados, como por exemplo, o impedimento de progressões nas carreiras dos 

servidores, o congelamento dos salários e das despesas de custeio, a elevação das 

contribuições previdenciárias, a instituição de programas de desligamento voluntário e licença 

incentivada de servidores e empregados. Sob a relatoria do deputado Espiridião Amim, o 

projeto sofreu várias alterações, que gerou o texto substitutivo que excluíram as restrições 

impostas pelo texto original do PLP 257. Porém, ainda com a permanência do dispositivo que 

congelava os salários dos servidores por dois anos, após a sanção da lei. Entretanto, na 

votação do projeto, após forte pressão das entidades representativas do funcionalismo público, 

o dispositivo que proibia a concessão de reajustes salarias por dois anos foi excluído, o que 

representa uma vitória para essa classe de trabalhadores. No projeto continham, ainda, 

regramentos que alteravam significativamente a Lei de Responsabilidade Fiscal, os quais 

também, de forma acertada, foram retirados, deixando para outro momento a discussão de 

mudanças no processo de elaboração das leis orçamentárias e nos limites de despesas e de 

gasto de pessoal. O PLP 257 se mostra como uma das alternativas de solução para o 

reequilíbrio das contas públicas, porém é preciso lembrar que existem outras vertentes a serem 

consideradas, como por exemplo, o aumento da arrecadação da receita dos estados e 

municípios, com a execução de eficientes ações de combate à sonegação fiscal, a recuperação 

dos créditos da dívida ativa tributária e a reavaliação das políticas de concessões de benefícios 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1336

fiscais. Diante da atual situação de crise que se encontra o país, é inegável que há a 

necessidade de se adotar medidas que busquem o controle e a estabilidade das finanças 

públicas. Porém, devem-se buscar alternativas de melhorias com uma visão sistêmica, de modo 

que o remédio receitado seja bom para um, mas que não seja um veneno para outros. E nada 

mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos 

de Deus, declarou encerrada a sessão às 12 horas e sete minutos (12h07min) e mandou que eu, 

Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 23 de agosto de 2016. 
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