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ATA Nº 5.418 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia treze (13) do mês de setembro do ano dois mil e 

dezesseis (2016), terça-feira, no Palácio “Serzedêllo 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, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, 

além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias 

da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor 

Procurador Geral 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. Em 

seguida, Sua Excelência justificou a ausência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior por motivo de saúde. Disponibilizadas, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal as atas das sessões ordinárias dos dias primeiro (1º) e oito (8) de setembro 

de 2016, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura das 

mesmas foi dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu seus textos à deliberação do 

Plenário: Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Aprovo a ata do 1° e impedido na ata do dia 08. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-as. Manifestação do Excelentíssimo 

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

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Aprovo a ata do 

dia 08. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Convocada Milene 

Dias da Cunha: Aprovo a ata do dia 08. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Convocado Daniel Mello: Aprovo a ata do dia 08. Manifestação do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Aprovo a ata do dia 08 e impedido na 

ata do dia 1°. Em não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, a Presidência, 

considerando dispositivo regimental, convocou o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha para atuar na sessão como Conselheiro, que declinou em favor do 

Conselheiro Substituto Daniel Mello, que de imediato assumiu o encargo. Neste momento, Sua 

excelência o Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira, solicitou ao plenário a inversão da 

pauta de julgamentos para que os Processos de relatoria do Conselheiro André Teixeira Dias 

fossem apregoados mais para o final da sessão, em seguida foi anunciado o Processo nº 

2010/52050-2, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Conselho Escolar da Escola Estadual de 1° Grau Monteiro 

Lobato, responsável Edna Martins Ribeiro, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival 

Silva Rocha. 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 irregularidade das contas, com aplicação das multas regimentais à responsável e aos 

senhores Luís Carlos Barbosa Cavalcante e Iracy de Almeida Gallo Ritzmann (pausa). A seguir, 

a Presidência proclamou que os senhores Edna Martins Ribeiro e Luís Carlos Barbosa 

Cavalcante, secretário de estado à época, estavam presentes e na forma como lhe faculta o art. 

90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhes concedida a palavra, manifestando-se primeiramente 

a senhora Edna Martins Ribeiro: Bom dia Conselheiro Julival Silva Rocha, senhor presidente 

do Tribunal de Contas e demais membros do Ministério Público. Eu venho justificar que eu não 

compareci porque eu estava em tratamento de saúde, em Manaus, porque facilita, para nós, lá 

em Manaus do que aqui na nossa capital. Quando me mandaram o comunicado, eu não estava. 

Quando eu cheguei à escola e falaram que já tinha sido resolvido. Foi então que eu voltei. 

Chegou outro comunicado e eu não estava, pois me encontrava em Manaus. Fiz uma cirurgia 

de urgência e, quando eu voltei, procurei ligar para cá e me disseram que o processo já estava 

em julgamento, então eu vim para resolver esse processo. Eu vou entregar, aqui, os 

documentos que eu tenho, os comprovantes todos, o atestado, o laudo médico, para me 

justificar. Em seguida apresentou defesa o senhor Luís Carlos Barbosa Cavalcante: Bom dia, 

senhor presidente, bom dia aos conselheiros. É sempre bom a gente ter o direito de defesa. Eu 

tenho que agradecer a Vossa Excelência e aos conselheiros. Não tenho o que lamentar, diante 
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da dificuldade que eu tenho, mas tenho feito todas as defesas e, mesmo quando parece 

impossível você argumentar aos conselheiros, eu não abdico o meu direito de fazer a defesa. 

Acho que ela é um instrumento fortíssimo, garantido por esse tribunal, pelo menos para que 

nossos argumentos sejam ouvidos. Apesar de que eu entendo que as decisões que vocês têm que 

tomar não são feitas, muitas vezes, com base na justiça, mas na legislação. Eu quero dizer que, 

às vezes, a lei é injusta com algumas pessoas, mas é a lei e quando a gente aceita um cargo, 

temos que compreender que existe a lei e as regras, e elas se aplicam a todos. Às vezes há 

pessoas que não necessariamente teriam que responder por determinada situação. Quero dizer 

que a vida de um ex-secretário não é fácil: você responde por muitas coisas, boas e ruins, e até 

pela desonestidade alheia, mesmo que não saiba o que estava acontecendo dentro de uma 

secretaria, já que é impossível você conhecer as pessoas, saber, realmente, quem são os 

honestos e quem são aquelas pessoas que simulam honestidade, mas se apropriam de alguma 

coisa. Não estou me referindo a esse caso, porque ele não tem nada a ver com isso. É um caso 

simples de transferência de um recurso para o conselho, e, pela defesa da presidente do 

conselho, provavelmente, o recurso foi aplicado. Era um valor, se eu não me engano, de 6 mil 

reais e era prática você transferir esse dinheiro para o conselho. Até então, não havia 

argumentação contrária a isso. A escola comprava os seus uniformes. E qual era o objetivo 

disso? Estou defendendo uma coisa que eu não deveria estar, até porque eu não era secretário, 

não fui eu que tomei essa decisão, que fique claro. Mas, muitos dos alunos, na questão do kit 

escolar, que foi muito polêmico, não tinham uniformes. Tinha aluno matriculado no turno da 

tarde e o outro aluno a mãe matriculava no turno da manhã. Na inversão do turno, o aluno 

pegava o uniforme e ia para a escola. Muitas das escolas cobraram 15 ou 20 reais pelo 

uniforme. Então, o ato de fazer o kit escolar foi correto, ainda que tenha havido, sem dúvida, 

problema na sua implementação, discussões sobre a legalidade da forma como feito. É uma 

prática comum em muitos estados. Eu acho que esse é o papel, efetivamente, do governo: fazer 

com que o recurso público chegue à população mais pobre desse país. Então, o que eu entendo, 

aqui, é que eu estou tendo que responder por algo que eu não executei, mas a lei é a lei, como 

eu falei para vocês. É a legislação. O que eu quero argumentar é que, em todos os ofícios que 

eu encaminho à minha defesa, eu parto do seguinte princípio: eu quero que seja escutado o 

fiscal do convênio. Todo convênio na Secretaria de Educação – para que ele seja publicado, 
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assinado – precisa, necessariamente, ter o fiscal. Como eu tenho que responder pela preguiça 

alheia, desculpe o termo, porque eu dei condições efetivas para os funcionários da SEDUC 

trabalharem, nós implantamos um sistema informatizado, e hoje a SEDUC é toda 

informatizada, nós, efetivamente, climatizamos as salas, compramos computadores, que nunca 

mais foram comprados, inclusive, para a rede. Eu visitei, recentemente, a SEDUC e o estado é 

terminal, infelizmente, de falta de infraestrutura para os funcionários trabalharem. Mas quero 

dizer que este secretário, aqui, que era funcionário da casa e é um funcionário de carreira, 

efetivamente deu condições. Não eram as ideais, mas eram condições de trabalho. Um 

funcionário tem 6 a 7 horas de trabalho por dia, e eu, como técnico que fui da secretaria, sei 

fazer um relatório de acompanhamento técnico, sei como se faz e sei que é possível fazer, 

dentro de um tempo de 6 horas, uma quantidade pelo menos significativa de relatório. O que eu 

quero argumentar aqui é que não venho pedir para Vossa Excelência fazer o que não pode, 

porque eu conheço que eu vou ter que responder por algo que o convênio não foi executado no 

meu período. Mas o pedido de formação se deu no meu período e, portanto, um funcionário, o 

diretor da época, deveriam ter respondido o ofício. Eu quero pedir que, neste processo, seja 

escutado o fiscal do convênio, que ele argumente, coloque a informação de porque ele não 

responde isso, porque nós somos todos servidores públicos. Hoje eu dou aula em todas às 

sextas-feiras, todos os dias da semana, eu estou trabalhando, eu tenho uma responsabilidade, 

como servidor público, e não entendo como alguém não responde um simples relatório de 

fiscalização. Todos os processos que eu venho aqui, eu tenho que ser multado, porque vocês 

têm que fazer isso, eu entendo, é parte, vocês não podem burlar a lei e entendo que é 

indefensável você chegar aqui e dizer: “Olha, não me multem, porque eu não sou culpado por 

isso, eu dei condições para o trabalho”. Mas eu acho que essa multa tem que ser respondida de 

forma solidária: quem também deu causa a isso, precisa responder. Eu acho estranho, nesse 

processo, porque sempre eu pedi que fosse ouvido o fiscal do convênio. Então, o que eu quero 

pedir é que ele seja notificado e faça a defesa explicando porque não emitiu esse parecer e 

porque essa secretaria nunca me responde. Se eu consegui dois relatórios técnicos, foi muito. 

Em todo o processo, eu até apelo para o conselheiro que notifique a SEDUC, para ela dar 

acesso ao relatório. Como é que eu posso me defender se eu não consigo que a SEDUC me 

explique porque não confeccionou um simples relatório, já que não foi no meu período? 
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Quantos anos se passaram da minha gestão? 6 anos e a SEDUC não confeccionou esse 

documento. Então, quero pedir a Vossa Excelência e ao conselheiro, que notifique o fiscal e 

que, se eu for pagar multa, que ele também pague por ter sido negligente em relação ao que ele 

deveria fazer, já que eu considero que ele tinha condições de fazer esse relatório. Obrigado, 

presidente. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Presidente, ainda em discussão, 

eu só quero lembrar que, nesse convênio, não foi nomeado fiscal. A SEDUC se comprometeu a 

designar um servidor, mas não designou. Ou seja, inexiste fiscal para esse convênio. 

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

tem nenhum ato da SEDUC? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Convocado Julival Silva Rocha: Nesse caso, não tem. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Senhora Edna, a senhora mora em Alenquer? 

E esse convênio foi realizado lá? E a senhora foi a Manaus para tratamento de saúde, porque 

se torna mais fácil? Só para a gente refletir, conselheiro Nelson, esse é o Pará nosso: uma 

pessoa de Alenquer prefere ir para Manaus em busca de tratamento de saúde, do que vir à 

Belém. Esse é o Pará de imensas dificuldades. Mas, de qualquer maneira, dona Edna, eu quero 

lhe agradecer por ter vindo aqui. Alenquer é bastante longe, eu sei do grau de dificuldade que 

a senhora deve ter enfrentado para chegar até aqui. Muito obrigado. De qualquer maneira, 

após a decisão que vamos proferir nesta casa, eu quero colocar à sua disposição a casa, a 

secretaria, esses dois servidores que estão aqui, na minha frente, essa servidora em pé, senhora 

Cláudia, se a senhora precisar de alguma orientação para que, ao voltar para Alenquer, saiba 

o que deve fazer. O doutor Luís Carlos Cavalcante já é bastante conhecido nosso, vem aqui 

com maior frequência, certamente, ele terá um pouco mais de facilidade para buscar os 

esclarecimentos. A senhora, pelo que eu vi, há uma dificuldade maior, então, eu quero colocar 

o tribunal à disposição da senhora. Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência 

proferiu proposta de decisão para julgar as contas regulares com ressalva. 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 Rosa Egídia Crispino 
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Calheiros Lopes. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2013/51177-8, que trata da Tomada 

de Contas instaurada no Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental Camilo 

Ataíde, responsável José Luiz Morais Paiva, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Neste momento se registrou o ingresso em plenário de Sua Excelência o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50945-4, 

que trata da Tomada de Contas instaurada no Conselho Estadual Trânsito-Cetran e Federação 

dos Moto-Taxistas, Moto-Fretes e Condutores Autônomos do Estado do Pará, responsável 

Raimundo Nonato Alves da Silva, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha, registrando-se na ocasião o impedimento do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas com responsabilidade quanto à 

devolução do valor conveniado, recebido e não declarado legalmente, dos senhores Raimundo 

Nonato Alves da Silva, Alberto Campos Ribeiro, Rosymary Neves Teixeira, Antônio Carvalho 

de Oliveira, Sérgio Duboc Moreira, Maria do Céu Guimarães de Alencar, Álvaro Ayres de 

Oliveira Júnior e Alessandra Maria de Andrade e, ainda, com sugestão de imposição de multas 

regimentais (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que os responsáveis pelas presentes 

contas, embora regularmente notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram representar. 

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

Sua Excelência proferiu proposta de decisão para julgar as contas irregulares, compelindo o 

senhor Raimundo Nonato Alves da Silva ex-presidente da federação a devolver aos cofres 

estaduais a importância de R$303.600,00 (trezentos e três mil e seiscentos reais), aplicando-lhe 

as multas de R$12.144,00 (doze mil, cento e quarenta e quatro mil reais) pelo débito apontado e 

R$4.235,00 (quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais) pela instauração da tomada de contas. À 

senhora Alessandra Maia de Andrade, fiscal do convênio, aplicar a multa de R$847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais) pela falta de comprovação do acompanhamento e supervisão 

da execução do convênio e não emissão do laudo conclusivo. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio 
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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 2016/50853-2, que trata do Pedido de Rescisão 

formulado por Alberto Campos Ribeiro, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se 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, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50229-4, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento excepcional dos registros, com a 

recomendação de que as futuras contratações sejam atinentes a processo seletivo, com 

observância ao TAC (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir  os registros 

com a advertência de que sejam observadas as recomendações constantes do parecer do 

Ministério Público de Contas. 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 2013/52920-8, 

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 assim manifestou-se: Senhor presidente, nesse processo, 

eu me sinto muito à vontade para alterar o opinativo ministerial, uma vez que a própria 

procuradora que subscreveu a manifestação me procurou, informou que avaliou melhor o caso 

dos autos e resolveu modificar seu entendimento, pugnando pelo indeferimento do registro e o 

faz sob os seguintes pilares: como esse Ministério Público já defende há tempos, na bancada, 

entende que os pressupostos condicionais para a contratação temporária não foram 

observados. É importante, também, a gente tocar em um ponto que preocupa o Ministério 
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Público, que é o fato de esses contratos administrativos já terem perdido sua eficácia, ou seja, 

já não se encontrarem mais vigentes. O tribunal tem deferido o registro, excepcionalmente, 

mas não se pode negar que há efeitos secundários desse ato administrativo que perpetuam 

mesmo após a sua vigência, e que não podem passar ao largo da jurisdição dessa Corte de 

Contas, como, por exemplo, uma vez entendido que esse contrato não se deu sob a égide da 

Constituição e pugnando pelo indeferimento, os efeitos de contagem de tempo de serviço 

daquele servidor que exerceu, no entender do Ministério Público de Contas, um contrato de 

forma irregular, ainda que ele tenha seus efeitos financeiros preservados, por óbvio, isso não 

se questiona, o tempo de serviço que ele prestou não pode ser contado, posteriormente, para 

efeito de ATS, como prevê a lei complementar número 7 de 91. Então, com fulcro nessas razões 

e tudo mais que consta nos autos, o Ministério Público modifica sua manifestação original, 

pugnando pelo indeferimento do registro dos atos, senhor presidente. (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir  os registros, determinando-se à SUSIPE para que no 

prazo de quinze dias promova a extinção, para todos os efeitos, dos contratos dos servidores 

Cleber Fernandes Sacramento e Jorge Natalino Dineli Siqueira, com recomendações à SUSIPE 

e SEAD. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho a relatora. Voto da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho a relatora. Voto do 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia presidente, conselheiros, 

procurador geral de contas, conselheiros substitutos, senhoras se senhores. Eu acompanho o 

voto da relatora, presidente, entretanto, aos 2 servidores, Kléber e Jorge, eu voto pelo 

indeferimento. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Edvaldo 

Fernandes Souza: Acompanho a relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu também acompanho a relatora, portanto, unanimidade 

parcial e apenas divergência em relação a dois servidores. O voto divergente é do eminente 

Conselheiro Odilon Teixeira. A presidência proclamou que o voto da relatora foi o vencedor 

por maioria de votos. Ato contínuo foi anunciado o Processo nº 2013/52963-8, que trata do Ato 

de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Centro de Perícias Científicas "Renato 
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Chaves", cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo 

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

quando assim se manifestou: Senhor presidente, o relatório da ilustre Conselheira Rosa, bem 

explicita o entendimento do Ministério Público de Contas, mas eu peço, todas as vênias, 

licença ao plenário, para me ater ao memorial que eu tenho em mãos, porque ele circunscreve, 

de uma forma mais pormenorizada, o entendimento que eu falei há pouco. “A teor dos 

elementos que se colhem dos autos, o que se percebe é que os servidores temporários são 

contratados apenas para substituir outros temporários pretéritos, em um círculo vicioso que 

pretende se perpetuar incondicionalmente, como se infere no documento de folha 6. A 

eternizada recontratação de servidores temporários somente corrobora que a necessidade 

pública não é permanente e que a contratação não está fundamentada em qualquer 

excepcionalidade. Definida a irregularidade da contratação, cabe-se debruçar se o 

exaurimento dos efeitos econômicos da contratação temporária inconstitucional é situação 

bastante para o deferimento dos atos de admissão. Diante dessa indagação, a resposta há de 

ser negativa, sob pena de amputar-se uma competência constitucional do TCE pela mera 

demora de seus trâmites processuais ordinários. Como se sabe, a nulidade em direito público, 

via de regra, não se sana pelo mero decurso do tempo, ainda mais quando o viço é de natureza 

constitucional. Ademais, ainda que a anulação dos atos de admissão resguarde os efeitos 

econômicos do contrato administrativo, há outros efeitos secundários decorrentes da 

contratação temporária, que podem ser sustadas a partir da declaração de nulidade, como, por 

exemplo, o aproveitamento do tempo de serviço temporário nulo para fim de contagem futura 

de ATS, como fez prever expressamente, a inteligência do artigo quarto da lei complementar 

estadual número 7, de 91. Por óbvio, a contratação temporária eivada de nulidade não deve 

prestar validade jurídica para a contagem do ATS, o que não conduz a outra solução, se não a 

denegação dos registros dos atos de admissão, ressalvado o direito dos contratados apenas as 

repercussões de natureza pecuniária, sob pena de enriquecimento ilícito do erário. Por sinal, 

os processos de registro em trâmite, no TCE, sejam de admissão ou de inativação, são voltados 

não apenas para o futuro, mas, principalmente, para o passado, e servem como ferramenta 

fundamental da análise de juridicidade dos atos atribuídos as autoridades públicas, em 

exercício pleno e fecundo das atividades controladoras das Cortes de Contas. Ademais, ainda 
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que não restasse qualquer vestígio de eficácia do ato, que não é o caso, posto que já 

demonstramos os efeitos secundários remanescentes, não andaríamos bem em afastar a devida 

análise do Tribunal de Contas em razão deste fato. O exaurimento do ato administrativo, em si, 

jamais importa à cessação da jurisdição controladora do Tribunal de Contas, sob pena de a 

própria autoridade controlada ter o domínio sobre o controle exercido sobre si, já que bastará 

a ela anular de per si o ato, para escapar da investigação do TCE, ou pior: reter e atrasar o 

envio do ato para a Corte de Contas, de modo que se torne impossível a sua apreciação dentro 

do período de eficácia. Aqui, o que se deve fazer, é tomar proveito da lição sobranceira da 

escada ponteana dos negócios e atos jurídicos, em que se separam os campos do ato jurídico 

em existência, validade e eficácia. Sobre os três campos, deve dissertar o controle externo. É 

por isso que a falta de eficácia do ato, apenas um dos campos do ato administrativo, não impõe 

obstáculo sobre o debruçamento do ato sobre os pálios da validade e existência. Não estando 

prejudicada, pois, a análise do Tribunal de Contas, a denegação do registro; é a medida que se 

impõe”. Esse é o opinativo, senhor presidente. (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 das admissões. 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 2013/52432-8, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Secretaria de Estado de Administração, cujo Relator Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

Contas, quando assim manifestou-se: Presidente, da mesma forma, também por conversa com a 

subprocuradora que subscreveu o parecer, o Ministério Público altera o seu entendimento 

constante nos autos, mas, inicialmente, eu gostaria de fazer um registro para que a posição do 

Ministério Público fique bem clara. O Ministério Público não é contra ou não entende que uma 

contratação temporária, em tese, é proibida. Muito pelo contrário: a contratação temporária é 

um instrumento legítimo que foi alçado na Constituição Federal, está lá, plasmado, e é um 

instrumento absolutamente legítimo para o gestor. Quando o Ministério Público opina pelo 

indeferimento, é porque ele entende que as balizas constitucionais estabelecidas para essa 

contratação não foram respeitadas. É importante que se faça essa diferença. E já com os 
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fundamentos que eu expus, anteriormente, senhor presidente, o Ministério Público, retificando 

a manifestação constante nos autos, manifesta-se pelo indeferimento do registro. (pausa). A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para deferir  de forma excepcional, devendo a Secretaria deste 

Tribunal expedir ofício à SEAD, para que o Órgão contratante cumpra as recomendações do 

Ministério Público de Contas, deixar de aplicar multa à senhora Alice Viana Soares Monteiro, 

secretária da SEAD, em razão do que dispõe o Prejulgado nº 6 desta Corte de Contas. 

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

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o relator. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, eu quero entender uma 

situação. Eu entendi, no relatório, que a multa seria em virtude da intempestividade. É da 

publicação ou do encaminhamento ao tribunal? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu peço à secretaria que encaminhe o 

processo ao relator. Eu queria fazer, nesse pequeníssimo tempo que o conselheiro relator 

pediu, um comentário, e eu tenho certeza que o Conselheiro André, a Conselheira Lourdes 

Lima, o Conselheiro Nelson Chaves e o Conselheiro Cipriano, que está ausente, que atuaram 

no legislativo vão lembrar. Eu lembro, ainda, de alguns, porque não foi um único discurso que 

eu fiz, e o Conselheiro Nelson Chaves, na mesma esteira, naquele meu primeiro mandato, 

iniciado em 9 fevereiro, a gente combateu, na Assembleia Legislativa, o excesso de contratos 

temporários. Vossa Excelência lembrou muito bem, Conselheiro Nelson Chaves. Parece-me, na 

época, que o governador não tinha limites, mas o legislativo ficou combatendo. Criou-se, no 

estado do Pará uma cultura dos contratos temporários e envolveu todos os órgãos da 

administração pública, inclusive o TCE. Até 4 anos, a gente tinha, aproximadamente, 200 

temporários. Tinha o TJE, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa e o Executivo. Era 

uma cultura. O doutor Felipe me confirma que o Ministério Público de Contas tinha, TCM 

tinha, e não sei se o Ministério Público, junto ao TCM, tinha. O que me contenta, hoje, é que 

aqui não tem. Aproximadamente 4 anos, não tem mais temporário no TCE. O TCM não tem, o 

Ministério Público tem um caso. A Assembleia Legislativa ainda tem, o Executivo reduziu 

bastante, o TJE, pelo que eu sei, não tem, o Ministério Público Geral não tem. Me contenta, 
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também, saber que o TCE vem agindo preventivamente, orientando a administração pública 

estadual e, recentemente, a gente viu duas experiências que eu considero positivas: a 

Secretaria de Educação, mesmo contratando temporariamente, vem adotando um critério 

através de um processo seletivo responsável. Além de democratizar a escolha, o processo 

permite ter uma seleção dos melhores. Agora, a SUSIPE acaba de fazer nos mesmos moldes, 

em todo o estado do Pará, até à realização do concurso público, que já foi anunciado pela 

administração estadual, um processo seletivo para escolher o temporário que passa a ser 

contratado, também seguindo uma orientação nossa. Fizemos um trabalho, inclusive, em 

alguns momentos, a Conselheira Milene Cunha e o Conselheiro Julival estiveram na SEAD, 

depois a SEAD esteve aqui. Já reunimos, em alguns momentos, com o procurador de justiça 

que agora, por sinal, está recém-nomeado, doutor Ophir Cavalcante, foi o presidente nacional 

da OAB, é o novo procurador do estado. E a gente tem alinhado com a Procuradoria do 

Estado, esse entendimento: SEAD, Procuradoria, Ministério Público, TCE, e eu tenho 

impressão que as coisas evoluíram bastante. Alguns TACs foram celebrados e eu creio que o 

que travou alguns concursos públicos este ano foi, justamente, a crise. Por um lado, esbarra 

nos limites de gasto com o pessoal em obediência à lei de responsabilidade fiscal, e tem que ter 

esse equilíbrio, esse meio termo. A gente tem que ter esse cuidado de saber conduzir isso, 

porque, estando no executivo, o grau de dificuldade é bem maior. Imaginemos, Conselheira 

Rosa Egídia, tinha uma mulher, aqui, de Alenquer, há pouco, que deu um depoimento – a gente 

não perguntou – que ela precisou ir tratar um problema de saúde em Manaus. Aparentemente, 

uma senhora simples. Tudo indica que ela foi de navio porque o grau de dificuldade para ir de 

avião, de Alenquer para Manaus, não é, Conselheiro Nelson? Teria que ser em um voo 

particular, não tem linha. Imaginemos o sofrimento. Eu citei o caso da saúde para dizer que, 

em um determinado município, até mesmo para fazer um processo seletivo, é complicado. Falta 

um professor de química, um de Belém não vai para lá, para Faro, para o Marajó e nem para 

Alenquer. Mas a administração precisa funcionar, e aí o gestor tem que dar um jeito, porque se 

ouvir um secretário, principalmente de educação e da SUSIPE, já tem lá uma recomendação, 

alguma manifestação do promotor do município, obrigando a contratar o professor. Aqui, não 

se deu repercussão, mas prenderam a secretária de administração. E ela foi para a cadeia. 

Estou mentindo, Conselheiro André? Isso foi há pouco tempo. Porque ela deixou de cumprir, 
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justamente, um ato desse, de nomeação. Então, tem umas coisas muito complicadas que o 

gestor tem que manter esse equilíbrio, porque ele tem que encaminhar a solução. O secretário 

de saúde, aqui, ele tem prazos de 24 horas para fazer certos internamentos, em hospital 

particular, sob pena de ser preso, o que levou a secretária de administração à prisão? Ela não 

conseguiu cumprir um prazo que deram. Uma pessoa que a gente sabe que é uma servidora 

pública comprometida. Na hora em que vem uma decisão dessa, obrigando a secretária de 

saúde a internar, o custo é altíssimo para o estado, mas não tem jeito, é uma ordem judicial. 

Então, eu fico analisando, primeiro, a tranquilidade, Conselheira Rosa Egídia e senhor 

Procurador Doutor Felipe, de que eu reconheço, de tudo que eu já lidei como parlamentar e 

aqui no tribunal, que há um esforço muito grande, hoje, do Governo do Estado, em solucionar 

esse problema, e a gente está monitorando. Eu tenho esperança que, nos próximos dois anos, a 

gente vai avançar bastante, até porque alguns concursos públicos já foram anunciados. Então 

era isso que eu queria ponderar. Eu estou muito tranquilo para me posicionar, para votar, e eu 

sei que, também, cada conselheiro se posiciona dessa forma, para exercer o nosso papel, 

levando em conta este equilíbrio, porque a administração pública precisa funcionar para servi 

a sociedade. Agora, eu creio que o relator já reúne as condições. Desculpas eu peço por ter 

proferido essas palavras, apenas para clarear. É uma convicção minha que eu desejaria 

manifestar, e foi o que fiz, nesta manhã. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Esclarecendo ao conselheiro Odilon, o atraso foi de apenas três dias e, 

de forma alguma, prejudicou a análise desta Corte de Contas. Por isso, eu optei por não 

aplicar multa à senhora Alice Viana Soares Monteiro. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Eu acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o relator. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Edvaldo Fernandes Souza: 

Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu também acompanho o relator. Deferimento de forma excepcional aprovado por 

unanimidade do Pleno. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51306-0, que trata da 

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

procedência Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará, responsáveis 

Maria Adelina Guglioti Braglia e Eduardo José Monteiro da Costa, cujo Relator foi o 
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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 pela regularidade das contas da FAPESPA e regularidade das 

contas com ressalva do IDESP, com aplicação da multa regimental ao titular da SEAD (pausa). 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares de Eduardo José Monteiro da 

Costa e regulares com ressalva as contas de Maria Adelina Guglioti Braglia e deixar de aplicar 

multa a titular da SEAD, por constar nos autos o Laudo Conclusivo da FAPESPA. 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 2013/51726-4, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo, responsável Hildefonso de Abreu 

Araújo, 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 pela regularidade das contas com ressalva e 

multas regimentais (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para 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 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 2013/51986-0, que trata 

do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Instituto de Desenvolvimento 

Econômico Social e Ambiental do Pará, 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 pela 

denegação do registro, com determinação ao IDESP (pausa). A matéria foi colocada em 

discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu 

voto para deferir  o registro, com recomendação ao IDESP para o cumprimento do TAC. 
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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 2016/50645-7, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do 

Pará, 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 pela denegação do registro, com determinação 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir  o registro, com recomendação 

ao IDESP para o cumprimento do TAC. 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 

2013/51112-2, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Alda Soares da Silva Matos, 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 e notificação à servidora do 

resultado do Acórdão que julgar seu pedido de registro de aposentadoria (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir  o registro, devendo a Secretaria desta Corte de 

Contas notificar a interessada para a ciência dos termos do parecer do MPC. 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 1997/51417-3, que trata da Tomada de Contas instaurada no 

Cartório do Único Ofício da Comarca de Curionópolis, responsável Margarida Fernandes 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 arquivamento dos autos, cientificando o 

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

na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para arquivar  os autos. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou 
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que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento se 

registrou a ausência em definitivo ao plenário de Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira 

Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51939-4, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Rosélia dos Anjos Barbosa, 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, com determinação corretiva de seu 

fundamento legal (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Só queria entender melhor o 

dispositivo, a questão da multa, exatamente. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: No caso, como é uma determinação para a 

anotação nos assentos funcionais da beneficiária, a gente está se baseando no inciso VIII da 

Lei Orgânica, no caso de descumprimento de determinação do tribunal. Caso seja 

descumprido, poderia ser feita a aplicação de uma multa. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Nesse caso, a fundamentação, na verdade, a 

remissão, é o inciso que está inadequado? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Isso. É uma determinação para que seja feita, no 

assento funcional da aposentanda, a remissão ao inciso correto do pagamento do ATS, porque 

procederam a retificação do valor do ATS, sem, no entanto, proceder a retificação no 

fundamento legal. Então, o que se está propondo é a determinação para que seja feito esse 

assentamento funcional e, em caso de descumprimento por parte do IGEPREV, aplicação de 

multa com base na previsão da lei orgânica. Essa é a proposta. Logo após o devido 

esclarecimento, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir  o registro, com 

determinação ao IGEPREV para a referida retificação no assentamento funcional da servidora 

no prazo de 15 dias sob pena de multa. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

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

unanimidade, acolher a manifestação da relatora. 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. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2013/51962-3, que trata do Ato de Aposentadoria em 
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favor de Maria de Nazaré da Silva Morais, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival 

Silva Rocha. 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 pelo Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2014/51111-7, que trata do 

Ato de Aposentadoria em favor de Cândida Terra da Costa, 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 da relatora. 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. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2016/50076-7, que trata do Ato de Aposentadoria em 

favor de Rosemary Ferreira da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

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

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

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 2016/50139-5, que trata do Ato de Pensão 

em favor de Júlio Dias Bastos, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 
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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. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, 

nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi 

estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, contados a partir da publicação 

da referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua 

Excelência apresentou o item da MATÉRIA ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos 

seguintes termos: Peço a Secretaria que faça distribuir ao colegiado as seguintes matérias: 

Solicitação de baixa de bens considerados inservíveis, levando em conta nosso regimento 

interno, artigo 172, se possível, para a gente deliberar na próxima sessão, solicitação de baixa 

de bens considerados inservíveis para o patrimônio desse tribunal, conforme relação constante 

no processo 2016/50903-6, dando-se destinação nos termos que dispõe a legislação pertinente. 

Por oportuno, informo aos senhores, Conselheiros, que o processo cumpriu as exigências 

contidas no manual de procedimentos de bens patrimoniais desse tribunal, sendo constituída a 

comissão especial para analisar a baixa e a alienação dos bens inservíveis. O relatório 

conclusivo foi submetido à Procuradoria e a Coordenadoria de Controle Interno, obtendo 

manifestações favoráveis. Então, esse o primeiro item da pauta. O segundo, trata da proposta 

orçamentária para o exercício financeiro em 2017, deste Tribunal de Contas, elaborada pela 

Secretaria de Administração, através da diretoria de finanças. E eu quero, também, aqui, já 

colocar à disposição dos Senhores Conselheiros, a Secretaria de Administração e a Secretaria 

de Planejamento do TCE para prestar os esclarecimentos necessários sobre a proposta 

orçamentária para exercício financeiro de 2017. De igual modo, segue a proposta de resolução 

para autorizar a celebração de convênio por este tribunal com a escola de idiomas Minds 

English School, encaminhado pela Escola de Contas Alberto Veloso. Visando dar benefícios 

especiais aos servidores e seus dependentes deste tribunal que vierem a ingressar nos cursos 

oferecidos pela entidade. Também apresento, para a ciência e apreciação deste tribunal pleno, 
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a minuta de resolução, que tem por finalidade aprovar o compêndio tomada de contas especial, 

perguntas e respostas. Esse trabalho foi elaborado pela Secretaria de Controle Externo, com o 

objetivo de orientar os órgãos e entidades da administração pública estadual na instauração 

da tomada de contas especial. A presente minuta contempla as emendas apresentadas pelo 

gabinete da Conselheira Substituta Milene Cunha, que foram objeto de análise pela Secretaria 

de Controle Externo, tendo em vista que, em oportunidade anterior, a matéria foi distribuída 

aos senhores conselheiros, já com a proposta inicial da unidade técnica, e que sofreu alteração 

com as emendas apresentadas pelos senhores conselheiros. Então, eu queria que a gente 

examinasse. Creio que é um belíssimo trabalho da Secretaria de Controle Externo, oportuno 

para orientar àqueles que ainda tem dúvidas de tomada de contas especial. Senhores, ao último 

item, eu peço a devida atenção. Por fim, submeto ao colegiado – se os conselheiros se sentirem 

em condições – à deliberação plenária a proposta de resolução, cujo objetivo é orientar os 

jurisdicionados quanto à prestação de contas das parcerias entre a administração pública e as 

organizações da sociedade civil, alcançadas pela lei número 13.019, de 2014. A proposta é da 

lavra da Secretaria de Controle Externo e sofreu emendas, que aperfeiçoaram seu texto, dos 

Conselheiros Odilon Teixeira, Cipriano Sabino e do Conselheiro Substituto Daniel Mello. A 

matéria está dividida em duas iniciativas, sendo a primeira que trata da instrução normativa 

que disciplina a organização e o encaminhamento das prestações de contas, e a outra é 

específica quanto aos valores de alçada. Considerando a ausência do Conselheiro Cipriano 

Sabino e a sua proposta de emenda está voltada somente para o valor de alçada, o valor que 

temos, hoje, é 50 mil e ele está propondo um valor mais baixo. Esta presidência propõe, neste 

momento, que se coloque em discussão e votação apenas a proposta de resolução que dispõe 

sobre a instrução normativa, ficando a questão do valor de alçada para deliberação no retorno 

do Conselheiro Cipriano Sabino. São duas propostas: essa primeira, pelo que eu vi, entre nós, 

está pacificada, até porque vai ter um evento que vamos tratar disso, que o Ministério Público 

faz parte. Seria muito importante a gente aprovar, então, se os conselheiros reunirem as 

condições de poder votar, discutir e aprovar hoje, eu ficaria muito satisfeito. Quando vai ser a 

reunião, Conselheira Milene? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha: Dia 22 de setembro. Na verdade, são três dias: 22, 23 e 24. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: É um 
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evento. Explique, por favor, para conhecimento dos conselheiros. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: É um evento voltado 

para o terceiro setor, senhores conselheiros, principalmente em decorrência do marco 

regulatório, que é a lei 13.019, voltada para as entidades do terceiro setor, que alterou, 

sistematicamente, a forma de repasse do estado para essas entidades, inclusive, mudando os 

termos de parceria entre essas entidades do terceiro setor. Então, este evento, que será 

realizado agora, no mês de setembro, tem como foco ampliar a consciência tanto da 

administração pública, como um todo, em relação ao tema, como também dos nossos técnicos e 

jurisdicionados relacionados ao controle interno, a análise de prestação de conta desses 

recursos que serão repassados, bem como também dos nossos próprios servidores. Assim como 

busca, também, conscientizar e iniciar um diálogo com as próprias entidades do terceiro setor, 

no manuseio e na aplicação desses recursos públicos. Então, esse evento vai ser dividido em 

algumas etapas. Em um primeiro momento, a gente estaria conversando com a administração 

pública estadual, que seriam as autoridades, de um modo geral, repassando quais são as 

aplicações da lei e o papel do Tribunal de Contas do Estado, neste processo. Em um segundo 

momento, a gente estaria capacitando os nossos servidores e também os servidores da 

administração que estão ligados diretamente com o controle interno e com a prestação de 

contas, e, em um terceiro momento, estaríamos fazendo a capacitação voltada para as próprias 

entidades do terceiro setor, onde recebem um maior volume de recursos públicos. É isso. A 

Conselheira Rosa pode complementar as informações. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Não é uma complementação, eu só 

queria questionar se os conselheiros foram convidados para participar desse momento 

primeiro, onde as autoridades vão estar reunidas para discutir. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu não sei lhe dizer 

com precisão. A senhora tem essa informação, Doutora Milene? Eu acho que sim. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Bem, 

presidente, a gente teria que verificar com a organização da Escola de Contas. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Quem está emitindo 

os convites? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: A própria Escola de Contas. A diretora de lá é responsável por fazer o 
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encaminhamento, então, acredito que isso deva estar chegando nessa semana. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Quais os órgãos que 

participarão do evento? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha: Todos os órgãos da administração pública direta que repassam 

recursos para as entidades de terceiro setor. Então: SEDUC, SEAD, Secretaria de Segurança. 

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

Ministério Público geral estará presente? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Ele será convidado. A gente só precisa confirmar com o 

cerimonial se já foram expedidos os convites. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Você está se referindo a esse evento, mas e 

a reunião que vai haver nessa semana? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Qual reunião? Eu não tenho conhecimento dessa reunião, 

conselheira. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Eu fui questionada por uma ex-colega do Ministério Público de Contas do 

TCM. Ela me fez referência a uma reunião que deveria acontecer. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Existe uma reunião 

amanhã, mas não tem nada a ver com a questão do marco regulatório. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Está bem. Então, é 

essa reunião que eu quero questionar. Sobre o marco regulatório, a escola está 

providenciando, já até vi o layout. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Não, essa reunião é outra coisa. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: E o que é? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: É em 

relação à rede de controle do combate à corrupção. Não tem envolvimento com a matéria que 

a gente está discutindo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Sim, desculpe, eu confundi. Esse do marco regulatório a escola está 

providenciando, o convite está pronto, eu fui informada ontem. Mas essa rede de controle, essa 

questão é que eu queria trazer: essa reunião de amanhã, houve a representação do tribunal? 

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

eu faço parte da rede de controle. Tem 12 órgãos. Quem toma a frente disso é o TCU, TCE, 
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TCM, Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu fiquei envergonhada de 

desconhecer essa reunião de amanhã. Parece que o tribunal está envolvido. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas foi aquele evento, 

eu acho que Vossa Excelência foi no TCM quando foi implantado. Teve um evento solene da 

rede de controle. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Sim, eu sei, mas sobre as reuniões, a gente não é informada? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas eu não sei se pode. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Não é convidado, é informação para termos notícia do que se trata. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Informação, sim, até 

porque tudo é transparente. Eu creio que ainda está na fase inicial. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, me parece que essa 

questão da rede de controle decorre de um convênio que Vossa Excelência subscreveu, 

autorizado pelo plenário. Penso que é interessante divulgar, entre os conselheiros, se existe 

algum cronograma de reuniões, caso algum deles deseje participar. Eu acredito que Vossa 

Excelência participe de todas as reuniões e penso que isso não inviabiliza a participação de 

outros membros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Eu não tenho muita certeza, porque parece-me que tem o regimento interno, 

mas eu vou esclarecer para Vossa Excelência: o que eu tenho visto na reunião, é que sempre 

vai um de cada órgão, mas eu acho que não há impedimento, não. Ou três. Eu até acho que 

quanto maior a participação, melhor. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: O que eu questionei aqui, foi só a notícia do evento. 

Isso não está sendo divulgado entre os conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Isso é um trabalho que está sendo realizado em 

todo o Brasil, porque, qual é a nossa ideia da rede de controle? Alguns órgãos se apropriam 

das informações e não querem compartilhar, como se elas fossem propriedade daquele órgão, 

e a gente, trabalhando em rede, temos uma facilidade maior de realizar o nosso trabalho. De 

repente, precisamos de uma informação da Secretaria da Fazenda, ninguém consegue; da 

Polícia Federal, ninguém consegue; do TCM, ninguém consegue. E, trabalhando em rede, 
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compartilhando as informações, todo mundo sai ganhando. O objetivo principal de tudo isso é 

o combate à corrupção. Se trabalhar em rede, a nossa chance de sucesso é bem maior. Mas, de 

qualquer maneira, vou levar em conta as ponderações de Vossa Excelência, para que a gente 

possa informá-los melhor. A segunda matéria, Conselheiro Nelson, o promotor que tomou a 

frente foi o doutor Sábio Brabo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Isso. Quem deu a iniciativa para um grupo interinstitucional 

foi o Doutor Sávio Brabo, e aí foram convidados vários órgãos: o Tribunal de Contas do 

Estado, o Tribunal de Contas do Município, os Ministérios Públicos de ambos os tribunais, o 

próprio Ministério Público do Estado, a Casa Civil da Governadoria, a Procuradoria Geral do 

Estado, a própria Prefeitura de Belém. Esse grupo foi criado em, aproximadamente, maio de 

2015, justamente com o foco de buscar, entre essas entidades, uma regulamentação em relação 

ao marco regulatório que entrou em vigor a partir de janeiro. Esse era o objetivo desse grupo 

que foi formado. Então, foram feitas várias e várias reuniões, buscando alinhar o entendimento 

em relação à aplicação da lei 13.019 para o Estado do Pará, em que cada órgão, dentro do seu 

plexo de competência, colocou o seu ponto de vista e foi se discutindo, buscando avançar, 

realmente, no aprofundamento do tema. Para este grupo, Conselheira Rosa, não sei se, talvez, 

fosse essa sua dúvida, ainda não tem uma reunião próxima marcada. A gente tinha uma 

reunião marcada para o dia 31 de agosto, mas ela foi adiada, devido alguns contratempos do 

próprio Ministério Público do Estado, e a gente está aguardando uma nova data para se 

marcar a reunião. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Só para esclarecer, também: essa lei é a lei federal, não é, Doutora Milene? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Sim, é 

uma lei nacional que estabelece que Estados e municípios devem buscar suas próprias 

regulamentações internas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: O meu entendimento, Conselheiro Nelson, Vossa Excelência que bateu 

muito nessa tecla, aqui, de que algumas entidades não reuniram condições de poder celebrar 

esse tipo de convênio, eu tenho impressão de que, agora, há um grau de dificuldade maior. 

Então, não é mais qualquer entidade que reúne condições de celebrar o convênio, e aí já vai 

eliminando, certamente, as possíveis entidades oportunistas, que ficam tentando tirar dinheiro 

da administração pública. Eu acho que é uma boa coisa. O que foi que nós fizemos, aqui, a 
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Secretaria de Controle Externo? Preparamos instrução normativa, que nós entendemos ser 

imprescindível como um trabalho preventivo de orientação. Agora, o Conselheiro Cipriano fez 

uma ponderação, mas tem divergências, o próprio Conselheiro Odilon já manifestou o seu 

ponto de vista, sobre a questão do valor. Nós estabelecemos, já em uma outra norma, 50 mil e 

ele está propondo que baixe. Então, é uma discussão que a gente vai deixar para um segundo 

momento. A primeira, não vejo nenhum problema de aprovar. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria unanimemente aprovada e consubstanciada 

na Resolução nº 18.842, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Quero aqui, neste momento, fazer um registro. Está aqui o 

Secretário Carlos Edilson, Valino, Doutra Sônia, e quero que estenda isso a toda a comissão 

do Controle Externo, que é considerada pequena, a servidora Andreia também. Uma comissão 

muito pequena, mas que eu considero bastante técnica, de servidores comprometidos, que 

conseguiu produzir esse trabalho. Aliás, esses trabalhos apresentados aqui, eu entendo que são 

um passo importante que estamos dando, e, certamente, daqui para frente, aquelas entidades 

que a gente já viu, aqui, casos e casos, elas existem mais em uma pastinha debaixo do braço do 

presidente, certamente, daqui para frente, elas não terão muito sucesso de conseguir dinheiro 

público. Então, tem que ter uma responsabilidade maior de todos os governos: o federal, 

estadual e municipal. Eu creio que estamos dando um passo muito importante. Quero 

agradecer a compreensão dos conselheiros, nesse sentido, e, em um momento oportuno, no 

retorno do Conselheiro Cipriano Sabino, a gente vai discutir este valor. A nossa proposta 

continua sendo os 50 mil, ou até alterar para maior, mas ele decidiu baixar, principalmente no 

quesito tomada de contas. Quando se referir à tomada de contas, ele entende que deve baixar, 

no restante, não. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Senhor presidente, eu quero me reportar, inicialmente, a tudo que foi falado neste 

plenário. Quero cumprimentar a equipe que foi responsável pela preparação dessa 

documentação, por seu empenho, mas, na observação que se faz ao longo do tempo, e 

penso que o Brasil vem evoluindo nesse sentido, o que falta, também, muitas vezes, é 

compromisso para a gestão pública em querer acertar. O Brasil é um país muito rico em 

exemplos daqueles que se julgam acima da lei, de forma que a má gestão pública, a 

despeito dos convênios, das reuniões que, muitas vezes, se fazem, eles não têm o objetivo 
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atingido porque a própria autoridade insiste em burlar o controle. No Brasil, parece que é 

uma coisa que envergonha as pessoas quando se pede a prestação de contas, que é a coisa 

mais corriqueira, o recurso é público, a pessoa deve se orgulhar, se alegrar de poder 

prestar conta daquilo que gerencia. Eu me lembro que, no nosso primeiro embate, 

infelizmente, houve o apoio da instituição, dos companheiros do plenário, foi exatamente 

de onde nós viemos, Conselheira Lourdes Lima – não está aqui o Cipriano, e o André não 

está mais. Era aquela loucura de você tentar barrar a Assembleia Legislativa fazer 

convênio, porque ela não tem estrutura para fiscalizar coisa alguma nesse sentido. A 

função dela é fazer as leis e fiscalizar o executivo, mas tem aquela história do poder: “Eu 

posso, eu mando”. E isso contribuiria muito, como contribuiria. O que Vossa Excelência 

diz é absolutamente verdadeiro. A esperteza está sempre à espreita do primeiro bobo para 

que ele possa morder, e, na maior parte das vezes, o bobo é o Estado. Então, eram, de fato, 

escritórios fictícios, organizações fantasmas que, especialmente na época da eleição, é 

atendimento odontológico, médico, não tinha sede, um negócio de louco. Isso todo mundo 

via, mas, na hora em que se coloca o dedo, então: “Radicalização”. Ninguém está 

radicalizando nada: o recurso vai ser empregado para uma entidade que se respeita, que 

vai comprovar o serviço. Não vejo nenhuma dificuldade de prestar conta daquilo que 

recebeu. Então, esse foi o primeiro combate nosso, e, felizmente, houve uma aceitação, com 

alguma resistência de alguns ex-companheiros nossos de parlamento, porque se achava 

que aquilo estava afetando a autonomia e carreira política. Uma visão completamente 

equivocada, de maneira que eu festejo essas ações, sempre, e venho dizendo, em uma 

linguagem corriqueira, que o lubrificante do entendimento é a saliva. Então, nós temos que 

nos comunicar entre nós, abrindo a informação dos fatos que acontecem ou dos eventos 

que vão ocorrer. Não pode haver limitação de participação em um evento do porte, por 

exemplo, do controle da corrupção. O conselheiro que quiser ir, ou substituto, 

especialmente a liderança do Ministério Público nessa campanha fantástica, porque eles 

também têm que ser exemplo para o público. Porque quem propõe as medidas tem que 

exemplificar na sua atuação. O cara vai dizer: “Casa de ferreiro, espeto de pau”. E eu 

louvo a atuação do ilustre procurador-geral, pelo desempenho, pela diligência com que 
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conduz essa instituição, e quero dizer o seguinte: hoje, por tudo que o Brasil atravessa, eu 

não quero falar de tristeza. Na nossa vida, eu já acompanhei presidente que se suicidou, 

morte natural, incapacidade física – Costa e Silva –, depois, teve a junta militar, renúncia 

de Jânio, deposição de Jango, impeachment. Enfim, o Brasil vem, sucessivamente, 

acompanhando esses fatos, e, nos fatos recentes, isso vale muito, presidente, a quem, 

eventualmente, está no poder, nenhuma ironia a respeito de Vossa Excelência, que está 

sentado na cadeira de presidente, como o nosso procurador, mas a todos nós que 

exercemos e já passamos nas cadeiras. Dizia o poeta Augusto dos Anjos: “A mesma mão 

que afaga é a mesma mão que apedreja”. Eu não preciso descer a comentários para a 

minoria insignificante que se acotovela em torno daqueles que caem. Sem entrar no mérito 

dessas deposições, General Assunção derrotou o Barata, aqui, que era o caudilho, e, 

quando ele subia as escadas do palácio Lauro Sodré, levado por uma multidão fantástica, 

meus pais me contando e, depois, o episódio da descida dele, que fez o governo 

democrático, naquela altura, progressiva para o Estado do Pará, com muitos ganhos. Ele 

dizia uma frase que meu pai me contava e eu nunca mais esqueci: “Quando subia as 

escadas, eram tantos que não me lembro de quem eram, e quando eu desci as escadas, são 

tão poucos que eu não esquecerei de nenhum”. Essa é a lição da vida pública. Senhor 

presidente, hoje quero falar de esperança, esperança de quem vive a vida pública já há 

alguns anos, procurando dentro das nossas limitações, oportunidade esta que eu quero me 

referir à posse da ministra Carmen Lúcia, na presidência do Supremo Tribunal Federal. 

Quem sabe nesse momento, o Brasil precise encontrar o destino que eu vejo meio tortuoso 

e incerto pela fraqueza das nossas instituições, das nossas figuras que teriam o dever de 

dar o exemplo na condução deste grande país que precisa encontrar o seu destino, qual 

seja o de ser uma pátria feliz. Vejo que a presidente, uma magistrada, professora, 

procuradora, mestra, ministra que toma posse com competência, com sabedoria, com 

compromisso, com austeridade, com autoridade e com simplicidade, inova na saudação dos 

discursos protocolares, coloca à frente das pessoas e das autoridades o povo brasileiro, 

saudando a cidadã, e igualmente o cidadão a quem devem ser dirigidos os nossos esforços 

em melhor servir; e ela passa a imagem que deve ser um binômio do encontro da 
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administração pública, uma administração que tenha a tolerância sem fraqueza, e a 

austeridade sem formalismo. Saiu das Minas Gerais, de Montes Claros, quem sabe para 

aclarar os horizontes deste Brasil, hoje tão cinzentos, em que a sua figura possa dar 

esperança a todos os administradores públicos do Brasil, de igual modo para o mundo. 

Aquela situação das filigranas administrativas, dos by pass para afrontar a lei, para 

atender os apadrinhamentos escusos em benefício de uns em detrimentos de outros. Esse é 

o compromisso que deve perdurar a todos para que isso acabe definitivamente no Brasil em 

todos os poderes, em todas as instituições. Porque temos de ter a necessidade de poder nos 

exibir à sociedade para mostrar o que fazemos, e como fazemos, para que o discurso da 

transparência não soe falso. E eu quero exatamente ressaltar, dizer que ao longo da vida 

pública mais uma vez ter esperança muitas vezes nas figuras públicas que assumem suas 

funções. Que ela reconhece com humildade as carências da justiça, dizendo que precisa 

melhorar para construir uma pátria mais feliz, uma pátria que busque exatamente o 

estigma da redução das desigualdades. E penso da forma como a ministra Carmen Lúcia se 

comporta, tem se comportado porque eu sempre digo que daqui para a frente nós podemos 

mudar os nossos dias, a nossa história. Até este momento nós não podemos mudar o que 

fizemos para trás. Ela tem sido coerente com a sua história de decência, de luta, de 

probidade, de honradez, chamando a atenção daqueles que fazem a vida pública, 

especialmente os que dirigem as instituições, como representantes dos poderes, aquilo que 

o grande nordestino Ariano Suassuna dizia “que o Brasil vive dois mundos distintos: o 

mundo real e o mundo oficial.” Este mundo oficial que alguns irresponsáveis insistem em 

não se distanciar, e passar uma informação para a sociedade, para o público como se 

estivéssemos sempre num mar de maravilhas, e a história está mostrando que não está. Eu 

quero falar hoje exatamente para dizer que ao longo desta vida, que não é tão longa, mas 

que também já não é curta; mas dizer da esperança de uma figura que tenho o 

conhecimento à distância, acompanhando apenas a sua brilhante e irrepreensível trajetória 

especialmente dentro do Supremo Tribunal Federal. Que ela possa, sim, ser inspiradora 

pela sua competência na sua simplicidade, na sua sabedoria, na sua humildade, na sua 

austeridade, porque não precisa ser brabo para ser austero. Que ela possa influenciar a 
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mentalidade de todos aqueles que dirigem os órgãos públicos no Brasil para fazer com que 

cumpram o seu dever, deixando de lado aquilo que vai em detrimento à construção do 

estado brasileiro, feliz, fraterno, solidário, como todos nós almejamos e desejamos. É a 

manifestação que faço no dia como hoje em que o país tem todos os motivos para estar 

triste em todos os sentidos, mas que nos enaltece o aparecimento de uma figura, que no 

meio de todo este tormento, nos dá a esperança para que de fato possamos sonhar em 

testemunhar que o nosso amado país, este lindo e grande Brasil, encontre-se rapidamente 

com o seu glorioso e verdadeiro destino em ser uma pátria próspera, livre, fraterna e 

solidária. Que Deus ilumine e proteja a Excelentíssima Ministra Carmen Lúcia em sua 

nobre e dificílima missão. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Senhor presidente, senhores conselheiros, representante do 

Ministério Público, conselheiros substitutos, jurisdicionados aqui presentes, servidores e 

servidoras, eu gostaria de parabenizar o Conselheiro Nelson, neste momento, porque traz à 

nossa reflexão um sentimento que gostaria de dizer para Vossa Excelência que foi, e é, o 

meu sentimento também. Acompanho Vossa Excelência em suas palavras, gostaria de dizer 

que este sentimento que Vossa Excelência traz a esse plenário, com certeza não é só seu, 

mas do povo brasileiro, é nosso, também, e que há muitos momentos, inclusive, 

recentemente, ontem mesmo, que nós vimos, em duas casas: poder judiciário e legislativo, 

momentos de felicidade e de tristeza, porque, no poder legislativo que, ao longo desses 

meses, vem correndo, e nós vimos, também, no Brasil, recentemente, a forma de como 

tomou posse a nova presidente do Supremo Tribunal Federal, e na forma como nós a 

conhecemos, temos acompanhado a sua história e temos a certeza de que, realmente, nos 

dá uma esperança de dias melhores ao nosso país, uma pessoa como a ministra que a gente 

conhece e sabe que, com certeza, ela terá uma condução, um maior poder judiciário do 

país, e, pela sua respeitabilidade, certamente, todos aqueles que fazem a justiça, e os 

brasileiros, se renovam de esperança. E também procuraremos seguir o exemplo desta 

brasileira que, em um momento tão difícil, mas que o povo brasileiro acende a vela da 

esperança que realmente se tem, para que dias melhores nós tenhamos em nossa nação 

brasileira. Parabéns, Conselheiro Nelson. Eu gostaria até de pedir a Vossa Excelência, se 
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pudesse, que o nosso plenário expressasse isso e enviasse, o plenário do Tribunal de 

Contas, votos de parabéns, de felicidades, de elogios a nova presidente e, também, ao seu 

vice-presidente, o Ministro Dias Toffoli, e toda a mesa diretora do Supremo Tribunal 

Federal do nosso Brasil. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha: Senhor presidente, eu só gostaria de aproveitar a oportunidade 

para parabenizar toda a equipe da SECEX em relação aos dois trabalhos que foram 

apresentados e aprovados por este plenário, hoje, porque acompanhei um pouco da 

trajetória incansável deles para, realmente, buscar o melhor estudo e fazer uma resolução 

que atendesse os nossos anseios e, também, os da sociedade paraense. E, apenas, se me 

permite, Conselheiro Nelson, compartilho com Vossa Excelência dessa mesma esperança. 

Quiçá chegará o dia em que todas as instituições públicas e seus servidores que nele 

oficiam, possam, realmente, exercer seu ofício com a seriedade, consciência e atendimento 

da expectativa da sociedade sobre as nossas instituições, para que a gente, realmente, 

possa dizer que nós somos um Estado democrático de direito, de fato, e não apenas 

formalmente, em texto constitucional. Então, eu também compartilho dessa mesma 

esperança, e nós estamos vivendo momentos tão sombrios, ultimamente, no Brasil, que a 

esperança possa, realmente, vencer todos os medos e forças contrárias que, às vezes, 

atuam em prol do progresso, da evolução e da seriedade, neste país. Obrigada. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes Souza: 

Bom dia. Eu deixei mais para esse período final, para registrar, aqui, a honra que é 

participar, efetivamente, dessa primeira sessão, como conselheiro substituto convocado. 

Isso vale ressaltar a todos: presidente, conselheiros, conselheiros substitutos, procurador-

geral, a todos os presentes, que tivemos a oportunidade de conversar com todos, muitos 

servidores, e isso contribuiu de forma decisiva para saber qual será a minha trajetória 

aqui. A gente conseguiu assimilar muito da experiência de cada um. Isso é, juntar com as 

nossas expectativas. Realmente, eu queria agradecer e registrar, aqui, também, presidente, 

a condução com fluidez com que ocorrem os atributos de nós, conselheiros substitutos. O 

nosso intuito é, apenas, de somar, aqui neste egrégio tribunal, como efetivos membros e, 

com certeza, é isso que nós estamos tentando passar e firmar com todos. Apenas para 
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somar. E, também, registrando, aqui, que me somo às palavras do Conselheiro Nelson, 

Lourdes Lima e Milene, que estamos passando por um momento que devemos ter, 

realmente, muita cautela, e que devemos conduzir da forma mais coerente, porque o nosso 

único foco é, realmente, a sociedade. Seriam essas considerações para registrar nesse 

momento, presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Voltando, mas não quero ser repetitivo, vai ser rápido. Eu estava 

conversando com o colega, aqui, porque ele já passou na bancada dos substitutos, dizer 

para ele que, quando eu sentei naquela cadeira, a primeira vez que a gente vem, o mais 

novo no plenário, vai ali, à esquerda do Conselheiro Odilon, aquela cadeira tremia para 

caramba, eu não sei porque. Eu acho que ela passou para mim, na ocasião. Mas eu queria, 

presidente, registrar um fato ameno, mas, por trás disso, ele tem uma significação especial 

para esta Casa: nós vamos ter, aqui, estamos próximos, a nossa grande festa, que é o Círio 

de Narazé, festa religiosa, respeitando as outras denominações religiosas. Além da parte 

católica, auxílio pela majestosa procissão, pela festa que é, acaba tornando-se uma festa 

ecumênica. Reúne a família paraense, os que nos visitam, enfim, é uma tradição já de 200 e 

tanto anos a procissão. Este ano, Belém completou 400 anos no dia 12 de janeiro. Na 

programação de festejos dos 400 anos de Belém haverá alguma coisa na área cultural. Eu 

não sei bem a programação da prefeitura, mas sei bem que, em homenagem a cidade de 

Belém, a Marinha do Brasil vai deslocar para a nossa cidade, especialmente, no Teatro da 

Paz, a sua banda sinfônica. A gente tem, aqui, a banda dos fuzileiros navais, como há em 

outras cidades, mas há a banda sinfônica da marinha brasileira. A informação que tivemos 

é que foi decorrente de uma vinda a esta Casa, aqui, do Almirante Alípio Jorge Rodrigues 

da Silva, foi condecorado por nós, e, naquela ocasião, isso é uma notícia que a Conselheira 

Lourdes ficou muito feliz, e eu, com ela, fico também a respeito do coral da Casa, nós 

fizemos, não sei se Vossa Excelência se recorda que, quem sabe, um dia, pudéssemos ter a 

participação do nosso coral, conjuntamente com a banda dos fuzileiros navais, aqui. A 

informação que recebi ontem e transmiti a Vossa Excelência, até para pedir licença, 

também, para estimular os entendimentos, é que nesta apresentação que vem a banda 

sinfônica, quero repetir, da Marinha do Brasil, para homenagear Belém, em seus 400 anos, 
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no Teatro da Paz, provavelmente, haverá uma janela para participação com a orquestra 

sinfônica da Marinha do Brasil, do nosso coral. Eu acho que isso é uma deferência para 

esta Casa, um gesto de fraternidade com a nossa cidade, e nós, aqui, que temos procurado, 

em todos os momentos, incentivar, inclusive nos eventos muito bem promovidos pela nossa 

Escola de Contas e em todas as nossas atividades. Eu sempre digo que o coral faz o 

acolchoamento dos sentimentos, das várias condições que nós temos nas posses, nas nossas 

sextas de integração, e eu acho que é uma valorização desse trabalho, pela crença. Me 

permita, em modéstia, de dizer que fico muito feliz de ter sido o criador desse coral que, 

depois, foi reativado pela Conselheira Lourdes e o Conselheiro Cipriano deu-lhe, inclusive, 

o nome – muito merecidamente – da saudosa Conselheira Eva Pinheiro, mas acho que há 

uma deferência a esta Casa, quando uma orquestra sinfônica do porte da Marinha do 

Brasil, reconhecida em todo o país, possa, na sua apresentação em Belém, dar uma 

oportunidade para que os nossos servidores e aposentados, em nome do Tribunal de 

Contas, possa participar desse festejo, que eu já antecipo que, na minha visão, será 

monumental, no bom sentido. Eu queria dizer isso, me alegrar, transferir essa informação. 

O maestro já ligou para mim, aos integrantes do coral, e ver que é uma coisa humilde que 

foi surgindo e que poderá ter uma noite consagradora e eu parabenizo toda a Casa, 

porque, na realidade, ali, todos nós estamos representados pelas vozes que, em nosso 

nome, saúdam os que nos visitam e nos alegram. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Nelson, na terça-feira 

passada, Vossa Excelência não estava presente, e teve um momento, aqui, marcante, muito 

emocionante, bonito de se ver, no encerramento do nosso evento nacional das Escolas de 

Contas de todo o Brasil. Tivemos o privilégio de reunir, na nossa instituição, 27 Escolas de 

Contas, e tinham vários conselheiros presentes, inclusive presidentes de Tribunais de 

Contas. E, no final do evento, já por volta das 18 horas, o coral – mesmo cansado de uma 

viagem que fizeram à Camboriú – fez uma apresentação, e, quando concluíram a terceira 

música daquele momento, os integrantes do evento levantaram e pediram mais, para não 

parar. Foi impressionante. Mas a programação já estava praticamente encerrada, o 

maestro já tinha feito o sinal de encerramento e acabamos, com isso, não retomando, mas 
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houve um apelo dos presentes de todo o Brasil, pedindo a continuidade do espetáculo que o 

coral estava fazendo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Vossa Excelência sabe que já tem sido, praticamente, rotineira, nas 

apresentações do nosso coral. Nós temos um ícone da música paraense, o saudoso, 

festejado maestro Waldemar Henrique, compositor de repercussão internacional, inclusive, 

pelas coisas da Amazônia, mas, também, pela música brasileira. A informação que temos, 

como homenagem para que o Tribunal de Contas, normalmente, em todos os seus eventos, 

faz inserir a composição do maestro “Minha Terra”, que é uma música lindíssima, na 

orquestra sinfônica que, rotineiramente, não tem no seu script, no roteiro das suas músicas. 

Eles vêm aqui, para o entendimento com o maestro, para que, na apresentação, isso é a 

informação, a música que simbolizará, eu acho que pode ficar isso simbolizando a nossa 

Casa. “Minha Terra”, do Waldemar Henrique, atende a todos os reclames da cultura, da 

terra, enfim, eles vão fazer inserir, na programação, quando o coral do tribunal for 

participar, a música deverá ser “Minha Terra”, do maestro paraense Waldemar Henrique. 

Creio que será um belo presente para a nossa cidade, e não posso deixar de dizer que será 

também para a nossa Casa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Tomara que dê certo. Vossa Excelência já é o 

interlocutor desse trabalho. Tomara que aconteça do jeito que a gente espera. Em nome da 

nossa instituição, Vossa Excelência pode conduzir o coral, o cerimonial, para que tudo dê 

certo. E, também, os nossos agradecimentos antecipados ao comandante da Marinha, que 

demonstra, mais uma vez, um respeito, uma consideração, por todos nós, o Almirante 

Alípio Jorge. Eu quero colocar em votação a proposição de congratulações da Conselheira 

Lourdes Lima pela posse da Ministra Carmem Lúcia, segunda mulher a assumir a 

presidência do Supremo Tribunal Federal. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada no Ofício nº 128 e 129/2016-Sec, 

desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Eu quero aproveitar, também, para me somar às manifestações do Conselheiro 

Nelson, Conselheira Lourdes, Conselheira Milene e do Conselheiro Substituto Edivaldo, 

em relação ao comentário oportuno do momento do discurso proferido pela Ministra 
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Carmem Lúcia. Eu acho que todos nós temos que fazer uma profunda reflexão. E me 

dirigir, por fim, ao Conselheiro Substituto Edivaldo, parabenizando-lhe pelas suas 

palavras nesta primeira vez. É um registro importante para a sua vida. Eu estou muito feliz 

de poder ter contribuído para a posse de Vossa Excelência. Eu torcia muito por isso, 

porque, entre todos que foram aprovados, você era o mais paraense, porque veio para cá 

menino. Quantos anos? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Edvaldo Fernandes Souza: 8 anos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então, estava mais enraizado, e eu vi quanto Vossa 

Excelência criou uma expectativa para pertencer a nossa instituição. Então, deu certo, 

graças a Deus. Desejar muita sorte a Vossa Excelência, continue assim, sabendo chegar, 

vir, buscando aprender, procurando somar, como foi todo o discurso de Vossa Excelência. 

É isso que a gente quer, que todos nós, comprometidos com a instituição, possamos dar o 

nosso melhor, e, com isso, a gente vai servir quem nos paga, que é a sociedade paraense. 

Obrigado pelas palavras, por ter proferido, pela primeira vez, daqui, da bancada, 

assumindo, hoje, como conselheiro para compor esse quórum de 7, votando, pela primeira 

vez, e pelo que disse. Já falei isso para o Doutor Daniel, os outros já estão aqui há três 

anos, em um trabalho consolidado. Que a gente possa formar, acima de tudo, uma grande 

família, cada qual fazendo – dentro daquilo que é a sua competência – o seu trabalho. Uma 

grande família, que é a família TCE, em que todos nós conselheiros, conselheiros 

substitutos e servidores, possamos dar o nosso melhor. A sociedade está aí, olhando para 

nós - e isso que disse o Conselheiro Nelson vale para todo mundo –, querendo melhores 

resultados. A própria ministra disso isso, ontem, admitindo que a própria justiça ainda 

falha, ainda tem muito a fazer. Ela falou, exercendo o maior cargo, que é o da Suprema 

Corte. Ela é presidente da suprema Corte e mandou esse recado para todo o Brasil: 

“Mesmo o poder judiciário comete equívocos, ainda deixa a desejar”. Fica aí a reflexão, 

para todos nós. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Acredito que eu perdi o momento de saudação ao Doutor Edivaldo. Estou 

com um problema sério na minha vista, precisei resolver, mas quero repetir o que já disse, 

anteriormente: é um prazer dividir a bancada com Vossa Excelência. Seja sempre bem-
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vindo, contamos com a sua competência para abrilhantar a Corte de Contas. Sucesso. 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 quarenta minutos (11h40min) 

e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em exercício do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 13 de setembro de 2016. 
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