
 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1345

ATA Nº 5.415 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia trinta (30) 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 Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Ministério Público de 

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

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

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

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

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

deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia vinte e cinco (25) de agosto de 2016, na forma 

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

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

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

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

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

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

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

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

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

(presidente): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, sua excelência solicitou ao 

senhor secretário a inversão da pauta, antecipando o julgamento do processo de número 2 da 

pauta de relatoria do Conselheiro Nelson Luiz Teixeira, oportunidade em que anunciado o 
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Processo nº 2014/51720-4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 

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

opinou pelo indeferimento dos registros, devendo-se cessar a partir de então todo e qualquer 

pagamento decorrente dos respectivos atos, acaso ainda vigentes, e, ainda, com sugestão da 

aplicação de multa regimental ao Presidente da FASEPA proferindo, em seguida, o presente 

discurso: Bom dia senhor presidente, senhor conselheiro relator e demais conselheiros dessa 

Casa, conselheiros substitutos. É enorme a satisfação de reassumir as minhas atividades junto 

a essa Corte e ao Ministério Público de Contas. Senhor presidente, apenas numa tentativa de 

complementar já o brilhante relatório que foi aqui lido pelo conselheiro Nelson Chaves, o 

Ministério Público reafirma a posição já a muito defendida aqui no plenário, de que nesses 

casos, a questão de base, que é a falta dos pressupostos condicionais, da necessidade 

temporária de excepcional interesse público, não está verificada, além de que uma série de 

regularidades formais na contratação, como bem pontuou o ilustre conselheiro relator, a não 

observância dos prazos estabelecidos no TAC, que fora firmado ao Ministério Público, a 

ausência de processo seletivo para as contratações, e aquilo que salta aos solhos, que é a 

ausência da comprovação da inscrição para o cargo específico de psicólogo no conselho 

respectivo, que é uma condição sine qua non do exercício das atribuições de psicólogo. Então 

com fulcro nessas observações, o Ministério Público reitera o parecer pelo indeferimento, 

senhor presidente. A presidência tornou público que o representante pelos atos, embora 

regularmente notificado, não esteve presente nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu voto no sentido de indeferir os registros. Consultado o plenário este se 

manifestou com a seguinte opinião: Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Voto pelos excepcionais registros e pelas recomendações. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Voto acompanhando o 

conselheiro Nelson Chaves. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Voto pela excepcionalidade do registro. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Voto pela excepcionalidade do registro. Voto da Excelentíssima Senhora 
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Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Voto pela excepcionalidade do registro. 

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

também acompanho a divergência. A presidência proclamou o Resultado: Voto do divergente 

foi o vencedor por maioria de votos (5x2). Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 

2013/51613-7, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de 

Gestão Previdenciária do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou por denegar o registro, 

com aplicação da multa regimental ao responsável pela contratação e reforçando, ainda, a 

obrigação de se promover concurso público para o preenchimento de vagas correspondentes à 

necessidade permanente. A presidência informou que o responsável pelos atos, regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou no 

foco da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu voto no sentido de deferir o registro em caráter excepcional, e aplicar ao senhor Allan 

Gomes Moreira a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela remessa 

intempestiva e recomendação ao IGEPREV. Consultado o plenário este se manifestou 

favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar 

unanimemente a manifestação do relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Uma questão de ordem, o registro que eu faço merece por todos 

os motivos. Quero dizer que para nossa alegria, nossa honra e também com muita satisfação, 

tenho certeza absoluta que o procurador doutor Felipe Rosa Cruz, tenho honra de registrar 

nesse plenário, a presença de dona Didi, que a gente conheceu daquela forma da primeira vez 

que aqui esteve, com muita simpatia, dona Maria Esther e a dona Teté, que é tia do nosso 

Procurador Geral de Contas, e também sua irmã Janice Rosa, estão aqui dando a honra das 

suas presenças e, com certeza, não só nos alegrando, mas enchendo de alegria o coração do 

nosso Procurador Geral de Contas. Então eu quero fazer o registro muito caloroso, afetuoso e 

que elas sejam bem-vindas, não só a essa Casa como o estado do Pará. Era isso que eu queria 

registrar senhor presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Muito bem excelência. Oportuno registro. Eu também quero 

cumprimentar a mãe do doutor Felipe Rosa, a família que está aqui. Bem-vindos à Belém do 
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Pará e bem-vindos a essa Casa, onde ele sempre atua representando o Ministério Público de 

Contas. Deus abençoe vocês. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2006/50805-9, que 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu, responsável Denimar 

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

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

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas, com aplicação 

da multa regimental. Em seguida fez o seguinte agradecimento: Gostaria de agradecer o 

carinho e a gentileza que o conselheiro Nelson e todos os demais membros têm comigo, com a 

minha família, isso é muito reconfortante. A gente que é de terras outras vir para cá e se sentir 

em casa, isso é muito gratificante para o exercício do meu labor diário. Obrigado. A 

presidência tornou público que o responsável, embora regularmente notificado, não esteve 

presente nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

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

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

manifestação do relator. 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na sequência foi anunciado o Processo nº 

2011/51293-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Instituto Integrado de Desenvolvimento Comunitário, 

Educação, Cultura e Assistência Social "Zita Cunha", responsável Maria de Nazaré Monteiro 

Pereira, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. No cumprimento 

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

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas com 

ressalva, com aplicação das multas regimentais ao senhor Domingos Juvenil Nunes de Souza e 

recomendações à responsável pelo convênio. A presidência tornou público que tanto a 

convenente quanto o concedente dos recursos, embora regularmente notificados, não estiveram 

presentes nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido 
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de julgar as contas regulares com ressalva, com determinação de expedição de recomendação 

à responsável para observar a necessidade de abertura de conta específica para realização de 

despesas oriundas de convênios. Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, 

oportunidade em que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar unanimemente a 

manifestação do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2011/52654-8, que cuida da 

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

procedência Agremiação Carnavalesca Sócio-Cultural ''Bloco os Mascarados'', responsável José 

Brito da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das 

contas, sem devolução, com aplicação das multas regimentais e determinações à ALEPA. A 

presidência tornou público que o responsável supracitado, embora regularmente notificado, não 

esteve presente nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido 

de julgar as contas regulares com ressalva. Consultado o plenário este se manifestou 

favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar 

unanimemente a manifestação do relator. De imediato, foi dado conhecimento sobre o Processo 

nº 2011/52821-5, que agasalha a prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Colônia de Pescadores Artesanais Z-7 de 

Maracanã, responsável Valdenize Borcem Costa dos Santos, cujo Relator foi o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos, opinou pela regularidade das contas, com aplicação da multa regimental ao senhor 

Domingos Juvenil Nunes de Sousa. A presidência tornou público que tanto a convenente quanto 

o concedente dos recursos, embora regularmente notificados, não estiveram presentes nem se 

fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas 

regulares e isentar a responsável da aplicação de multa pela intempestividade em face do 

Prejulgado nº 14 desta Corte de Contas; e deixar de acolher a sugestão do Ministério Público de 

Contas, no sentido de expedir determinação à ALEPA, pois o órgão, acatando a orientação 
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desta Corte de Contas, não mais formaliza convênios desta natureza. Consultado o plenário este 

se manifestou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que decidiu o 

plenário acatar unanimemente a manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o Processo 

nº 2013/50208-5, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Associação Pará responsável Tânia do Socorro de Souza 

Palheta Sodré, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo as disposições 

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

o parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas com ressalva e expedição de 

recomendação à entidade convenente para que se abstenha de realizar pagamentos avulsos 

oriundos de recursos públicos. A presidência, então, manifestou-se no sentido de comunicar que 

a responsável supracitada, embora regularmente notificada, não esteve presente nem se fez 

representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas 

regulares com ressalva, determinar a Secretaria deste Tribunal, expedição da recomendação 

do Ministério Público de Contas. Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, 

oportunidade em que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar unanimemente a 

manifestação do relator. Sem detença, procedeu-se ao anúncio do Processo nº 2013/50831-0, 

que cuida da prestação de contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos 

Públicos Estaduais, procedência Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do 

Estado do Pará, responsável Antonio Bentes de Figueiredo Neto, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas com ressalva, com aplicação da 

multa regimental e determinação a ARCON. A presidência tornou público que o responsável 

supracitado, embora regularmente notificado, não esteve presente nem se fez representar à 

sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas regulares, com 

determinações a ARCON, determinar ainda, seja oficiado aquela Agência Reguladora, as 

recomendações constantes dos itens 5.2.1.1.1, 5.2.2.2, 5.3.1.1.1, 5.3.1.2.2 e 5.3.1.3.3 do 

relatório técnico, bem como que o Controle Interno adote medidas preventivas na área de 
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contratos, para que os mesmos estejam em conformidade com as normas legais. Consultado o 

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

decidiu o plenário acatar unanimemente a manifestação da relatora. Registrou-se a ausência do 

conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior neste processo de votação. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2011/53062-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Goianésia do Pará, responsável Itamar Cardoso do Nascimento, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos, opinou pela regularidade das contas com ressalva, com aplicação da multa regimental. 

Presente em plenário, o senhor Maurício Blanco de Almeida, procurador do senhor Itamar 

Cardoso do Nascimento, fez uso da palavra, garantia do direito à ampla defesa: Muito bom dia 

senhor presidente, senhores conselheiros, senhores auditores, servidores do tribunal e colegas 

advogados presentes. A resignação do gestor nesse julgamento é apenas com relação à 

aplicação da multa. Eu trago aqui um expediente, uma exposição de motivos do ex-gestor, 

informando que no último ano do mandato, ele teve que adotar algumas medidas de 

saneamento, em que houve grande redução de profissionais e alteração do cronograma de 

trabalho, e no organograma de diversas secretarias envolvidas na apresentação das contas. 

Nesse sentido, excelência, eu trago a exposição de motivos que eu gostaria que fosse 

apresentada ao relator, sem nenhum pedido procrastinatório, no sentido dos autos serem 

retirados de pauta para análise. Gostaria, inclusive, que fosse analisado o documento em 

sessão, e a critério do relator, fosse acatado. Nesse sentido, o pedido é apenas pela não 

imposição da multa por intempestividade. Muito obrigado excelência. Pausa. A matéria entrou 

na fase a discussão. Ninguém se manifestando na fase regimental, Sua Excelência proferiu voto 

para julgar as contas regulares com ressalva, e, aplicar ao seu responsável a multa no valor de 

R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela remessa intempestiva das contas. Consultado 

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

que decidiu o plenário acatar unanimemente a manifestação do relator. Em seguida, foi 

anunciado o Processo nº 2013/52392-6, que agasalha a tomada de contas instaurada no Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado do Pará, de responsabilidade dos senhores Paulo Gerson 

Novaes de Almeida, Luiz Cláudio Sarmanho da Costa, Hegésipo Donato Teixeira Junior e João 
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Hilberto Sousa de Figueiredo, sob a relatoria do Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Em 

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

de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas, 

com aplicação das multas regimentais, por fim as Contas de Exercício do DETRAN/PA e da 

SEGUP do ano de 2007/2012 deverão receber a informação do fato aqui constatado para a 

devida apreciação no processo de contas anuais ordinárias. A presidência tornou público que os 

representantes legais, embora regularmente notificados, não estiveram presentes nem se fizeram 

representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de julgar as contas 

regulares com ressalva, com recomendação ao DETRAN e ao Corpo de Bombeiros Militar 

que observem a legislação pertinente às suas atribuições, evitando a utilização de convênio no 

sentido de ampliá-las. Antes de colocar o processo em votação, sua excelência manifestou-se: 

Conselheiro Nelson Chaves, quero registrar com alegria a presença de sua excelência, doutor 

Luis Fernandes Rocha, ex-secretário de segurança pública do estado do Pará, e o atual 

secretário de estado da secretaria de meio ambiente e sustentabilidade. Muito bem-vindo 

excelência, agora sim, conselheiro Nelson Chaves. Consultado o plenário este apresentou a 

seguinte manifestação de voto: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Também quero fazer uma saudação ao ilustre secretário amigo nosso, e 

quero dizer que, nesse voto, acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Também antes de dar meu voto, gostaria de cumprimentar 

o doutor Luis Fernandes e o doutor Cláudio Lima, que estão aqui presentes, sempre tendo a 

consideração e o respeito recíproco. Meu voto é acompanhando o relator. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, 

cumprimento o doutor Luis Fernandes, secretario já é um servidor público antigo no estado, 

com certeza já tem grandes contribuições e serviços prestados à população do estado do Pará. 

E é com muita alegria que recebemos o doutor Luis Fernandes, seja bem-vindo. Eu tenho uma 

objeção pequena acompanhando o voto do relator, a apenas as contas regulares, mas eu 

queria ouvir o relator, nesse sentido, se após a devida análise, se há possibilidade de reverter a 

questão para contas regulares, uma vez que me parece que há falhas apresentadas. Mas eu 

queria ouvir o relator, se fosse possível eminente relator. Obviamente com toda a vênia, com 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1353

todo o respeito, vossa excelência estudou todo o processo, a prestação de contas, mas eu estou 

aqui querendo acompanhar vossa excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu gostaria de pedir a gentileza ao relator, 

conselheiro Odilon Teixeira, se pudesse manifestar atendendo as ponderações do eminente 

conselheiro Cipriano Sabino. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: O DETRAN e o Corpo de Bombeiros Militar firmaram um convênio ampliando 

competências que não era possível, que não estava na lei. Por outro lado, toda a execução do 

convênio foi perfeita, entretanto, essa mácula existe. Eu mantenho o voto pela regularidade 

com ressalva. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Com base, novamente, nas colocações feitas pelo eminente conselheiro relator, acredito 

que como foi tudo feito como ele disse, estudou o processo, eu queria votar regular e aí eu já 

peço que faça uma recomendação no sentido de que ele observe essas situações que o 

conselheiro relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: já consta no voto, conselheiro. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Já consta no voto, perfeito. Então contas regulares com as 

recomendações que o relator determina, se assim o plenário concordar. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Cumprimentando o doutor Cláudio e 

doutor Luis Fernandes, muita satisfação em assistirem a nossa seção. Quero acompanhar o 

relator no seu voto. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Da mesma forma, cumprimentando os nossos ilustres secretários, doutor Luis 

Fernandes e doutor Cláudio, eu acompanho na íntegra o voto do eminente relator.  Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu vou acompanhar a 

divergência do conselheiro Cipriano Sabino. A presidência proclamou o Resultado: Voto do 

Relator foi o vencedor por maioria de votos (5x2). Prosseguindo-se, então, foi anunciado o 

Processo nº 2016/50863-4, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Dimas 

Gomes de Santana, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo conhecimento do 

recurso, no mérito, pelo seu integral provimento, reformando-se o acórdão guerreado com o fim 

de que sejam julgadas regulares. A presidência tornou público que o representante pelos atos, 
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embora regularmente notificado, não esteve presente nem se fez representar à sessão. Pausa. A 

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

Excelência proferiu proposta de Decisão no sentido de conhecer do recurso de reconsideração 

para no mérito dar-lhe provimento, reformando-se o acórdão guerreado com o fim de que sejam 

julgadas regulares as contas do recorrente, Dimas Gomes de Santana, CPF nº 088.848.111-04. 

Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a 

presidência que decidiu o plenário acatar unanimemente a manifestação da relatora. Registrou-

se a ausência do Conselheiro André Teixeira Dias na votação deste processo. 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 Odilon Inácio Teixeira. 

Logo após, foi anunciado o Processo nº 2010/51553-5, que trata do Recurso de Reconsideração 

interposto por Luiz Furtado Rebelo, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha. Ao solicitar a retirada deste processo da pauta supra, Sua Excelência obteve o imediato 

deferimento. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2015/51293-1, que trata do Pedido de 

Rescisão formulado pelo Procurador do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, 

Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo conhecimento e 

provimento do presente pedido de rescisão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

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

decisão no sentido de dar conhecimento e o provimento do presente pedido de rescisão, 

desconstituindo integralmente a decisão impugnada, constante do Acórdão n.º 54.831; 

propondo-se, ainda que sejam remetidos os autos à Coordenadoria de Informação e 

Documentação – CID para retificação dos dados no SISGED, nos termos sugeridos pela 

SECEX. Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que 

proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar unanimemente 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 Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2013/50852-5, que trata do 

ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
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Sustentabilidade, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

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

registro, com aplicação da multa regimental e determinações à SEMA. Pausa. A matéria entrou 

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

proferiu voto no sentido de deferir  o registro em caráter excepcional, entretanto, apenas no que 

respeita aos efeitos gerados até 13.2.2015, indeferindo-o quanto aos efeitos gerados 

posteriormente a essa data limite, em obediência ao que dispõe o art. 2º da Lei Complementar 

nº 77, de 28.12.2011. Notifique a SEMA para que desligue a servidora Nanci Farias da Silva 

imediatamente e cesse qualquer pagamento decorrente do ato impugnado, sob pena de 

responsabilidade solidária, conforme parágrafo único do art. 209 do RI/TCE-PA, bem como 

que nas próximas contratações de temporários adote critérios objetivos, agilizando ao máximo 

as providências administrativas necessárias à realização de concurso público, em cumprimento 

e respeito ao que foi formalizado no Termo de Ajustamento de Conduta. Consultado o plenário, 

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

Chaves: Eu acompanho a manifestação do órgão ministerial nesse processo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Não sei se é o mesmo sentimento de 

vossa excelência, mas eu não compreendi a conselheira Lourdes. A senhora registrou mas 

mandou cessar o pagamento? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: A partir do momento que completou dois anos, porque o contrato é 

de um ano prorrogável uma única vez por igual período. Esse contrato foi de 14 de fevereiro de 

2013. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: E a pessoa 

ainda está trabalhando? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Eu não tenho conhecimento. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Se for semelhante ao caso que já 

tive e julguei a semana passada, eu opinei pelo registro excepcional, e determinei a sustação. 

Se o servidor desempenhou o serviço público, ele não pode ser responsabilizado pela falha da 

administração, que deveria ter cessado o efeito do contrato e não o fez, se esse for o caso. Na 

minha situação, eu votei pelo deferimento excepcional do registro e determinei a sustação, mas 

não há necessidade da devolução desse valor, caso ele tenha trabalhado, essa é a minha 
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opinião. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Conselheiro presidente, eu posso retificar meu voto? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Ou se então algum conselheiro desejar 

pedir vistas, eu acho perfeitamente normal quando há dúvidas. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É porque eu já retirei de pauta esse 

processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu queria, 

por gentileza, pedir vistas. A presidência deferiu o pedido, devendo retornar para julgamento no 

dia 13 de setembro do ano em curso. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2004/51456-0, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Henrique Alves Ramos, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido 

de deferir o registro. Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, oportunidade 

em que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar unanimemente a manifestação do 

relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2013/50714-7, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Henriete Boa Morte da Costa, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

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

decisão no sentido de deferir o registro. Consultado o plenário este se manifestou 

favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar 

unanimemente 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. Em seguida, foi anunciado o 

Processo nº 2013/52590-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Inez Ferreira 

Pinheiro, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Em cumprimento às 

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

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro; Pausa. A 
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matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu proposta de decisão voto no sentido de deferir o registro. Consultado o 

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

decidiu o plenário acatar unanimemente 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. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2005/50828-0, que trata do Ato de Retificação 

de Aposentadoria em favor de João Guerreiro Chaves, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante 

do Ministério Público de Contas que assim pronunciou-se: Senhor presidente, apenas 

complementando o que o ilustre conselheiro André bem pontuou, a posição do Ministério 

Público, fulcra-se no pagamento de uma gratificação de representação de chefe de serviços de 

transporte, que foi deferida pelo IGEPREV, através da portaria retificadora, foi paga essa 

rubrica dos proventos do servidor, do aposentado, posteriormente ele veio a falecer, mas o 

pagamento perdurou durante algum tempo. Então com esse entendimento de que essa rubrica 

dos seus proventos gerou eventos financeiros, o Ministério Público manifesta-se pelo 

conhecimento e pelo cabimento do julgamento e não pelo arquivamento, melhor dizendo, e, ao 

final, se manifesta pelo indeferimento do registro, sugerindo que seja aberta uma sessão 

extraordinária para apurar o pagamento dessa gratificação. É a manifestação, senhor 

presidente. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido da extinção do processo sem 

resolução de mérito, por restar prejudicado o exame do objeto em análise, nos termos do art. 7º, 

I, Resolução 237/2010 do TCU; deixar de aplicar multa a senhora Leida Maria Coelho Bosnic e 

arquivem-se os autos. Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, oportunidade 

em que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar unanimemente a manifestação do 

relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2016/50056-3, que trata do Ato de Retificação 

de Aposentadoria em favor de Artemio de Oliveira Leão, cuja Relatora foi a Conselheira Maria 

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

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

opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 
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Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

deferir o registro. Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, oportunidade em 

que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar unanimemente a manifestação da 

relatora. Imediatamente, foi chamado à ordem da pauta o Processo nº 2016/50129-3, que cuida 

do Ato de Pensão em favor de Maria de Lourdes Rodrigues Siqueira, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro; Pausa. A matéria entrou na fase 

da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 

voto para deferir o registro. Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, 

oportunidade em que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar unanimemente a 

manifestação da relatora. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2016/50136-2, que trata do 

Ato de Pensão em favor de João Ademilson Frutuoso Duarte, cuja Relatora foi a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo as disposições legais e regimentais, foi ouvido 

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

opinando pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

deferir  o registro. Consultado o plenário este se manifestou favoravelmente, oportunidade em 

que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar unanimemente a manifestação da 

relatora. Em sequência, foi dado conhecimento público sobre o Processo nº 2016/50684-3, que 

agasalha o ato de Pensão em favor de Leila Patrícia dos Reis Nascimento Palha, cuja Relatora 

foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase 

da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 

proposta de decisão no sentido de deferir o registro. Consultado o plenário este se manifestou 

favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que decidiu o plenário acatar 

unanimemente a manifestação do relator. Registrou-se a ausência do conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior no julgamento deste processo. Conforme sistema de rodízio adotado 

pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da 
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referida decisão será lavrado pelo Conselheiro André Teixeira Dias. Nos termos do disposto no 

artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta 

Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) 

dias para o seu recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário 

Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem 

assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA pronunciando-se nos seguintes termos: Eu queria 

apenas dizer, não sei se a conselheira Rosa Egídia e a conselheira Milene podem distribuir aos 

senhores o convite do evento da próxima semana. Na verdade, é um evento que se repete na 

nossa instituição, já esteve aqui presente o presidente do IRB, conselheiro Sebastião Heuvecio, 

do Tribunal de Contas de Minas Gerais, sobre educação corporativa. Isso faz parte de um 

trabalho iniciado no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, terra do nosso procurador, 

Felipe Rosa Cruz, e que lá apresentamos algumas experiências que consideramos exitosas, que 

foi o TCE-Cidadão e o planejamento estratégico. Este evento agora vai acontecer no Pará, e o 

IRB entendeu que deveria acontecer nos dois tribunais. Então no primeiro dia vai acontecer no 

TCM e no segundo vai acontecer no TCE. No TCM vai ter também o lançamento do livro “O 

Ovo da Serpente”, de autoria da conselheira, Dóris de Miranda Coutinho, do TCE de 

Tocantins. Então eu gostaria muito que os conselheiros pudessem prestigiar tanto no TCM 

como aqui no TCE o evento, e extensivo ao Ministério Público. Vamos receber servidores do 

TCE e conselheiros de todo o Brasil. Virão diversos tribunais de contas do Brasil. Tem uma 

inscrição, mas para conselheiros e assessores de conselheiros é livre. Aqui não há esse 

problema. E eu gostaria até de pedir a ajuda dos conselheiros, no seguinte: o evento aqui no 

TCE, acontecerá na próxima terça-feira, justamente no horário da sessão. Eu estava pensando 

em abrir a sessão e fazer a abertura do evento, e a conselheira Lourdes Lima daria 

procedimento. A outra possibilidade seria a gente cancelar a sessão para oportunizar aos 

conselheiros que desejarem sair. Fica a critério dos senhores, porque não atrapalha, a gente 

pode realizar uma sessão rápida e os conselheiros, na medida que forem ficando livres, se 

desejarem ir, comparecerão ao evento. Então eu quero ratificar os convites para a 

programação do TCM, e eu creio que é imprescindível a presença da doutora Rosa Egídia e da 

doutora Milene, por conta que a escola de contas estará presente. Eu vou estar somente na 

parte da tarde, não vou estar em Belém da parte da manhã, pois estou indo para o encontro 
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dos presidentes de tribunais, mas a tarde estarei no TCM e terça-feira aqui. Então senhores, 

isso faz parte de um trabalho grandioso que o IRB faz à nossa Casa. O conhecimento dos 

tribunais de contas, instituto Rui Barbosa, e, sinceramente, a presidência do conselheiro 

Sebastião Helvecio é um espetáculo. Esse homem tem andado o Brasil, percorreu todos os 

estados brasileiros, e aqui no nosso tribunal, é a segunda vez que ele comparece enquanto 

presidente do IRB, isso para nós é um prestígio muito grande. Então fica aqui o convite aos 

conselheiros ou se quiserem encaminhar aos assessores. E a doutora Rosa Egídia e a doutora 

Milene reúnem as melhores informações sobre o evento que é da escola de contas. É isso 

doutora Rosa? Então fica certo, assim, como não houve nenhuma manifestação, fica de pé a 

sessão ordinária de terça-feira, vamos fazer uma sessão breve, eu faço a abertura e, em 

seguida, passo a presidência para a conselheira Lourdes Lima para que possa dar 

prosseguimento no evento do IRB. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Vai ter sessão? Desculpa. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Vai ter sessão. Não houve 

manifestação no sentido de não ter. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Porque eu iria pedir. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Da minha parte não há problema. 

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

que me desculpe, mas eu acho que se tem um evento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Concordo com ela, acho que não se faz necessário ter 

sessão. É um evento importante para o tribunal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: É nacional. Virão conselheiros de outros 

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

Oliveira: Da minha parte, uma indelicadeza. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas a decisão é dos senhores. Não houve 

manifestação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Eu acharia conveniente até que não houvesse a sessão. Da minha parte, não estarei 

presente na semana que vem. Mas eu creio que é acertado. Aliás, lamento não participar do 

evento, já tinha falado com a conselheira Rosa sobre isso, mas se eu pudesse dar opinião em 

razão da singularidade do evento, isso não se repete todos os dias e todos os meses, eu penso 
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que não haveria nenhum problema se a pauta de quinta-feira pudesse receber, alertava a 

secretaria eventualmente para julgamentos marcados, mas eu penso que seria até de uma 

forma gentil do tribunal acolher o evento nessa sua segunda parte nas nossas instalações. 

Cancelava-se a sessão de terça-feira, e como eu não estarei presente mesmo, eles que 

fiquem com uma pauta carregada na quinta-feira. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então vamos fazer assim, levando em 

conta ponderação do conselheiro Nelson Chaves, reforçado pelo conselheiro Odilon, o que 

a gente faria na terça, a gente acrescenta na pauta de quinta. De qualquer maneira, nós 

vamos estar aqui na terça trabalhando, recebendo o evento nacional, que é um prestígio 

para o nosso tribunal. Os conselheiros que quiserem me acompanhar para fazer recepção 

aos conselheiros e participar um pouco do evento. E o Ministério Público, não terá sessão. 

E também no TCM, aqueles que puderem ir, a programação está aqui, foi tudo feito de 

comum acordo, as duas escolas de contas, os dois tribunais e o IRB à frente. Acho até, 

senhores, num momento oportuno, a gente tem que explorar mais o IRB, que está a nossa 

disposição, é a casa do conhecimento, para que preste maiores serviços. Vou aproveitar a 

oportunidade, há um pleito do Ministério Público de Contas. Mas como tem bastante 

tempo, só para a gente ir alinhando, o ministério público necessita nos dias 25 e 27 reunir 

fora de Belém todos os seus membros, num evento nacional, 13º Congresso Nacional do 

Ministério Público de Contas, que vai ser na cidade do conselheiro Odilon Teixeira, Santa 

Catarina. Tem bastante tempo, eu queria alinhar também, conselheiro Nelson Chaves, para 

atender o Ministério Público, não teria sessão nesses dias, e a gente compensava na 

semana seguinte. Se os conselheiros estiverem de acordo, porque ele precisa confirmar a 

presença dos membros do ministério público nesse evento. Ele está pleiteando isso aqui. Eu 

sempre digo, tudo tem que ser público e transparente e eu acho que é possível conciliar, 

não é nenhum problema da minha parte. Da ciência também ao jurisdicionado que existe 

uma razão para isso. Vossa excelência se quiser, em um momento oportuno, manifestar-se 

hoje, o pleito é do ministério público. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, da mesma forma como já fizemos a 

manifestação do nosso pensamento em relação ao evento do IRB, é absolutamente 
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significativa a reunião dos integrantes do Ministério Públicos de Contas de todo o país e 

não haverá prejuízo, porque todas as decisões e processos poderão ser transferidos para 

uma semana posterior ao evento, de maneira que eu acho que é relevante que todos os 

integrantes do MPC participem desse encontro. Da minha parte não haveria nenhum 

problema nesse sentido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Então vamos fazer o seguinte doutor Felipe. Vossa excelência já 

está autorizada a fazer sua programação, e junto à secretaria nós vamos fazer uma 

compensação nas sessões seguintes dessas duas sessões que vamos deixar de realizar. E a 

última matéria. Acabei passando despercebido, mas eu quero fazer isso em um minuto, não 

vai tomar tempo dos conselheiros. Eu quero pedir a inserção nos anais da Casa, de uma 

matéria da maior importância que recebi do MPC, a entidade nacional se manifesta em 

relação à decisão do STF, relativa à lei da ficha limpa. Eu quero pedir a inserção nos 

anais da Casa, que é uma matéria muito importante, muito bem escrita e fundamentada. 

Consultado o Plenário, este se manifestou unanimemente aprovando a proposição. Nota 

pública em defesa da Lei da Ficha Limpa e das competências dos Tribunais de Contas. 

As Associações representativas das categorias de Membros dos Tribunais de Contas 

(Atricon, Abracom e Audicon), dos Membros do Ministério Público de Contas (Ampcon), 

dos Auditores de Controle Externo (ANTC) e de Servidores dos Tribunais de Contas do 

Brasil (Fenastc), emitiram, neste sábado (6), uma nota pública em defesa da Lei da Ficha 

Limpa e das competências constitucionais dos Tribunais de Contas.  A nota é publicada no 

momento em que o STF inicia a votação do Recurso Extraordinário (RE) nº848826, em que 

se discute a competência dos Tribunais de Contas para julgar as contas de gestão dos 

Prefeitos que atuam como ordenadores de despesas. NOTA PÚBLICA EM DEFESA DA 

LEI DA FICHA LIMPA E DAS COMPETÊNCIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. As 

Associações representativas das categorias de Membros dos Tribunais de Contas (Atricon, 

Abracom e Audicon), dos Membros do Ministério Público de Contas (Ampcon), dos 

Auditores de Controle Externo (ANTC) e de Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil 

(Fenastc) representadas por seus respectivos Presidentes, abaixo assinados, 

MANIFESTAM publicamente. 1. A Lei da Ficha Limpa corre sério risco de perder 
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efetividade. Está em pauta no STF, com votação já iniciada, o Recurso Extraordinário (RE) 

nº848826, em que se discute a competência dos Tribunais de Contas para julgar as contas 

de gestão dos Prefeitos que atuam como ordenadores de despesas. 2. O entendimento de 

todos os Tribunais de Contas do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral e do Ministério 

Público Federal, especialmente após o advento da Lei da Ficha Limpa, é de que os 

Prefeitos se submetem a duplo julgamento. Suas contas de governo – que têm um conteúdo 

limitado a aspectos contábeis, orçamentários, financeiros e fiscais – são julgadas pela 

Câmara de Vereadores, cabendo ao Tribunal de Contas, neste caso, a emissão de um 

Parecer Prévio, que somente pode ser rejeitado pelo Legislativo por decisão de 2/3 dos 

Vereadores. Na hipótese, porém, em que o Prefeito decide assumir a atribuição de 

ordenador de despesas, os seus atos relativos ao processamento da despesa, integrarão, 

como as de quaisquer outros administradores de recursos públicos, as chamadas contas de 

gestão, cabendo o seu julgamento exclusivamente aos Tribunais de Contas, sem 

participação do Legislativo, conforme estabelece o artigo 71, II c/c artigo 75 da 

Constituição Federal. 3. A interpretação sistemática do artigo 31, 71, I e II, da Carta da 

República, amparada no princípio da máxima efetividade da Constituição Federal, deixa 

inconteste essa competência dos Tribunais de Contas. Tanto assim que por meio do 

julgamento conjunto, em 2012, das ADI 4578, ADC 29 e ADC 30, o STF declarou 

constitucional a Lei Complementar 135 (Lei da Ficha Limpa), inclusive a atual redação da 

alínea “g”, do artigo 1º, inciso I, da Lei Complementar 64, que torna inelegíveis os que 

tiverem contas julgadas irregulares (por falhas insanáveis caracterizadores de 

improbidade dolosa) pelos Tribunais de Contas, inserindo-se nesta alínea expressamente 

os detentores de mandato eletivo que atuarem como ordenadores de despesas. Destaque-se 

que na discussão sobre a constitucionalidade da referida “alínea g”, restaram vencidos 

uma minoria de Ministros que excluía os Prefeitos da incidência da norma por entenderem 

que estes, em qualquer situação, deveriam ter contas julgadas pelas Câmaras de 

Vereadores. 4. Neste momento, por meio do referido RE 848826, o Plenário do STF volta a 

examinar a questão, tendo o Relator do Recurso, Ministro Luís Roberto Barroso, votado 

pela manifesta competência dos Tribunais de Contas para julgar as contas de gestão dos 
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prefeitos que, por vontade própria, decidiram ser ordenadores dos gastos, mantendo a 

decisão do TSE e seguindo parecer da Procuradoria Geral da República. 5. Não se pode 

desconhecer a realidade dos pequenos municípios brasileiros, nos quais os prefeitos 

efetivamente são os ordenadores de despesas, realizando licitações, assinando contratos, 

empenhos, ordens de pagamento e cheques. A estrutura da Presidência da República, dos 

governos estaduais, das prefeituras de Capitais e demais grandes cidades, nas quais 

secretários municipais são os ordenadores de despesas, não se repete na maioria dos 

municípios, especialmente nas regiões mais pobres do País. 6. Prevalecendo o 

entendimento de que os Tribunais de Contas poderiam apenas emitir Parecer Prévio sobre 

os atos de gestão e ordenações de despesas na maioria dos Municípios, tem-se, sem sombra 

de dúvidas, o enfraquecimento da efetividade do controle externo e de proteção do 

patrimônio público, uma vez que às Casas Legislativas não foram conferidos os meios 

constitucionais para assegurar o ressarcimento aos cofres públicos nos casos de desvio de 

recursos e corrupção. 7. Tal interpretação – se vier a prevalecer – tornaria a Lei da Ficha 

Limpa praticamente sem efeito, na medida em que, comprovadamente, a rejeição de contas 

pelos Tribunais vem sendo a principal causa de impugnação de candidaturas por parte do 

Ministério Público Eleitoral. Além disso, retira a possibilidade de o Tribunal de Contas 

atuar tempestivamente para corrigir desvios e assegurar o imediato ressarcimento do dano 

ao erário, já que as prestações de contas anuais não são julgadas pelo Poder Legislativo 

em prazo inferior a seis meses contado do encerramento do exercício em que o desvio 

ocorrer. 8. Por outro lado, seguindo a tese contrária à do Relator, os Tribunais de Contas 

não poderão aplicar sanções nem imputar débitos, quando o prejuízo ao patrimônio 

público decorresse de ordenação de despesas feitas pelo Chefe do Poder Executivo, apesar 

de a Constituição da República, expressamente, conferir aos Tribunais de Contas – e não 

às Casas Legislativas – a competência para proferirem decisões com eficácia de título 

executivo contra quaisquer responsáveis por desvio de bens e dinheiros públicos. 9. Outra 

consequência indesejável que pode advir de um retrocesso jurisprudencial do STF é o de 

estimular que todos os prefeitos e até Governadores e o Presidente da República possam, 

eventualmente, assumir a ordenação de despesas, o que tornará letra morta as principais 
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competências conferidas aos Tribunais de Contas pela Constituição Federal, notadamente 

o artigo 71, II, VIII, §3º: julgar contas de gestão, determinar ressarcimentos por prejuízos 

causados ao erário e aplicar sanções a gestores que cometeram graves irregularidades. 10. 

Caso seja retirada essa competência constitucional dos Tribunais de Contas, mitiga-se, por 

conseguinte, a igualdade entre as pessoas federativas da República. De fato, quando o 

prefeito é ordenador de despesas de verba oriunda do Governo Federal, por meio de 

convênios ou acordos com órgãos federais, não se questiona a competência do TCU para 

julgar diretamente as contas dos prefeitos em relação aos convênios, inclusive impondo 

débito e aplicando multas. Esta diferenciação entre verba federal, de um lado, e verbas 

estaduais e municipais, de outro, não encontra lógica e consistência no texto 

constitucional. Do contrário, equivaleria a dizer que, em uma mesma obra, com 

contrapartida de recursos municipais, a verba federal teria um controle técnico, enquanto 

a verba municipal se submeteria apenas a um controle político das Câmaras Municipais, 

sem atuação do Ministério Público de Contas para assegurar a observância das garantias 

constitucionais das partes, sujeita tão somente ao jogo partidário, o que não é condizente 

para esse tipo de controle e com o Estado Democrático. 11. Por todo o exposto, ao tempo 

em que compartilhamos essa importante questão com a sociedade brasileira, ressaltamos 

nossa confiança e exortamos o Egrégio Supremo Tribunal Federal, especialmente neste 

contexto em que o cidadão exige efetividade, rigor técnico e imparcialidade na fiscalização 

e no julgamento da aplicação dos recursos públicos, a manter o entendimento já 

consagrado por todos os 34 Tribunais de Contas do Brasil, Justiça Eleitoral, Ministério 

Público Federal e do próprio STF (ADC 29 e ADC 30), seguindo o voto já proferido pelo 

relator do processo. Em assim não prevalecendo, estaremos testemunhando um dos 

maiores retrocessos republicano e democrático e um ferimento de morte na Lei da Ficha 

Limpa. Brasília, 06 de agosto de 2016. Valdecir Fernandes Pascoal. Presidente da 

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – Atricon.  Thiers Vianna 

Montebello, Presidente da Abracom – Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos 

Municípios. Marcos Bemquerer Costa, Presidente da Associação Nacional dos Ministros e 

Conselheiros- Substitutos dos Tribunais de Contas – Audicon. Julio Marcelo de Oliveira, 
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Presidente em exercício da Associação Nacional do Ministério Público de Contas – 

Ampcon. Amauri Perusso, Presidente da Federação Nacional das Entidades dos Servidores 

dos Tribunais de Contas do Brasil – Fenastc; Lucieni Pereira, Presidente da Associação 

Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil – ANTC. 

Não tendo havido pronunciamentos neste segmento; e nada mais havendo a tratar, Sua 

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

encerrada a sessão às onze horas e dez (11h10min) e mandou que eu, Walmir Pantoja 

Clemente, no exercício da Subsecretaria do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 30 de agosto de 2016. 

 
 

WALMIR PANTOJA CLEMENTE 
Subsecretário em exercício  
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