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ATA Nº 5.422 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e sete (27) 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, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Milene 

Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de 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 as ausências por motivos de saúde do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior e do Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária 

do dia vinte e dois (22) 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: Impedido. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 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 Presidente Luís da Cunha Teixeira: Impedido. Em não havendo expediente 

a ser lido, e em ato contínuo, a Presidência, considerando dispositivo regimental, convocou a 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha para atuar na sessão 
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como Conselheira, que declinou em favor do Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de 

Souza, que de imediato assumiu o encargo.  Neste momento, sua excelência o Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira concedeu a palavra ao Excelentíssimo Procurador Geral 

Felipe Rosa Cruz, que fez o seguinte pronunciamento: Bom dia senhor presidente, 

conselheiros, conselheiros substitutos, advogados, servidores e cidadãos aqui presentes. 

Prestimosos colegas do Ministério Público de Contas que aqui se fazem presentes, prestigiando 

esta sessão. Senhor presidente, hoje é um dia de júbilo para o Ministério Público de Contas e, 

certamente, também para Corte de Contas do Estado do Pará. É de conhecimento público que 

o procurador geral da república ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade questionado 

dispositivos da lei orgânica do Ministério Público de Contas do Estado e do Ministério Público 

de Contas dos Municípios acerca da sua independência, autonomia administrativa e 

financeira. Essa ADI resultou de uma representação que fora apresentada a PGR. E o 

procurador geral da república, no uso do seu munos, ajuizou a ADI 5254. Quando isso chegou 

ao conhecimento nesta Corte, em uma sessão histórica, todos os membros desse tribunal se 

manifestaram publicamente defendendo a legitimidade, constitucionalidade, continuidade da 

autonomia administrativa e financeira que foi conquistada pelo Ministério Público de Contas 

do Estado e que serve de farol a iluminar todas as demais instituições congêneres que se miram 

no Mistério Público do Estado e nos tem como paradigma do modelo ideal a ser nacionalmente 

seguido. Obviamente essa manifestação do pleno foi juntada a ADI na forma de memoriais do 

estado do Pará e o que eu trago aqui hoje é o primeiro passo para se reverter uma 

jurisprudência, que já se mostra vacilante e que se avança para o reconhecimento estabelecido 

no estado do Pará como modelo ideal a ser seguido. O próprio procurador geral da república, 

na manifestação como custos legis na ADI, reviu o seu posicionamento e manifesta-se 

fundamentadamente pela constitucionalidade e legitimidade do modelo estabelecido no estado 

do Pará. Então, com o reconhecimento do procurador geral da república, tem-se o primeiro 

passo e um passo decisivo para que finalmente toda essa celeuma e todas aquelas vozes que 

ainda insistem em vislumbrar algum tracejo de inconstitucionalidade do modelo que aqui já se 

encontra legítimo, consolidado e funcionando plenamente, isso resulta uma resposta muito 

forte. E como uma forma de gratidão pela atitude que este plenário teve com o Ministério 

Público, trago ao conhecimento dos senhores e peço para fazer passar a todos os membros 
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desse tribunal o parecer do procurador geral da república, citando textualmente os memoriais 

elaborados pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará revendo sua posição e 

pugnando pela constitucionalidade da autonomia administrativa e financeira. De modo que é 

uma obrigação nossa trazer ao conhecimento da Corte, informar o andamento processual. 

Informar que a cada dia a gente se encontra mais próximo de superar uma interpretação já 

obsoleta, que já se mostra incompatível com a realidade que nos cerca. A presença de todos os 

colegas do Ministério Público de Contas é a prova viva de que o relacionamento entre as 

nossas instituições é mais do que saudável, profícuo, e posta sim para o caminho certo e nós 

vamos continuar seguindo na dianteira da história e o Tribunal de Contas do Pará vai 

capitaneando um movimento que, como o nosso decano fala, “não tem mais volta”. Então, leve 

do Ministério Público de Contas do Estado a nossa gratidão e reconhecimento por todo o 

apoio que nos foi dado nessa batalha vencida, mas a guerra ainda continua. Temos muito a 

fazer e conversar no Supremo, batalhar, mas a disposição e a certeza do melhor direito está 

conosco. Nós temos a agradecer e continue contanto conosco e obrigado pelo apoio de sempre, 

senhor presidente. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Antes da gente iniciar a votação dos nossos processos da pauta de 

hoje, eu vou colocar a palavra à disposição e já inicio propondo ao plenário que a gente possa 

incluir nos anais da Casa este documento que eu considero da maior importância. Eu, na 

semana passada, estava em um evento na cidade de Palmas, estado do Tocantins, no tribunal 

de lá. O corpo jurídico de todos os tribunais de contas do Brasil estava lá, conselheiro Nelson 

Chaves. Também tinha uma representação do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal 

de Justiça e do TCU. Um debate de altíssimo nível. E eu fiquei muito impressionado porque 

ontem também resultou em um evento na nossa Casa, infelizmente eu não pude comparecer. 

Um projeto da área de atuação de vossa excelência que tratou de jurisprudência dos tribunais 

de contas do Brasil. Ontem nós tivemos a oportunidade de poder ter aqui um curso para os 

nossos servidores. E, em um determinado momento, eu dialogando com o pessoal do ministério 

público, tinha bastante gente dos ministérios públicos, principalmente o pessoal de Tocantins, 

que estava lá em peso, eles comentavam comigo sobre o nosso modelo, mas o que eles queriam 

saber era sobre a convivência. Eu disse: “A melhor possível”. E a prova de que o nosso 

modelo é o melhor, é que vocês têm independência administrativa e financeira, e não há 
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conflito. Nenhum conflito. A gente sempre, ao longo do tempo, conviveu em harmonia. 

Entendendo que o Ministério Público de Contas tem a sua independência em todos os sentidos. 

No caso aqui, do Pará, é plena. E nos tribunais onde não há essa independência, o conflito 

existe sempre. Em alguns tribunais de contas do Brasil o conflito, inclusive, chega ao nível de 

dificultar o relacionamento. E ações de alguns tribunais chegam a travar o funcionamento de 

alguns ministérios públicos de contas. Porque, dependendo do humor de cada presidente, até 

coisas pequenas como uma viagem, diária, eles não concedem ao Ministério Público de 

Contas. Uma situação humilhante. E nós temos esse privilégio de poder dizer que o nosso 

modelo, e foi isso que testemunhamos aqui, no momento em que o doutor Antônio Maria 

Cavalcante trouxe o assunto ao plenário, lembro como se fosse hoje, a gente percebeu em cada 

depoimento de conselheiro a solidariedade e o apoio. Eu o testemunho dizendo o seguinte: 

“Estamos certos de que temos o modelo correto e que funciona dentro dessa nossa visão 

republicana de como deve ser o funcionamento de uma instituição”. E é isso o que a gente quer 

para o Brasil todo. E que tendo a independência do Ministério Público de Contas do Pará, foi 

o que nós testemunhamos, está em documento aqui, o relacionamento é o melhor possível. E o 

destaque é de fato a independência, isenção, imparcialidade, tranquilidade para conduzir o 

trabalho e cumprir a missão ministerial. E hoje saber que a gente tem um resultado positivo, 

mesmo sendo parcial, como disse o nosso procurador geral, mas é uma vitória que eu creio que 

já abre os caminhos para, se deus quiser, um resultado final favorável ao Ministério Público de 

Contas do Pará e, certamente, isso vai influenciar no que vai acontecer daqui para frente em 

todo o Brasil. No sistema todo. É um documento aqui de uma autoridade importante da 

república, que tem se destacado muito nos últimos anos, o procurador que eu posso dizer que, 

no momento, é corajoso e estudioso. Ele tem enfrentado, posso dizer assim, problemas graves 

do Brasil, inclusive o nosso agora. Foi ele que sentou para ouvir os tribunais sobre a decisão 

do Supremo Tribunal Federal e disse: “Não. Não pode ser assim. Pode contar com o 

Ministério Público Federal. É possível a gente entrar com embargo de declaração”. Eu estou 

me referindo a decisão do Supremo passando para as câmaras municipais a competência de 

julgar as contas de gestão e de governo dos prefeitos. Então, o nosso procurador geral da 

república se mostrou muito sensível, eu acho que ao apoiar essa decisão do Ministério Público 

do Pará, que na verdade é de todos os ministérios públicos. Manifestação do Excelentíssimo 
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Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Isso reverbera 

para o Brasil. Ele admite que esse modelo do estado do Pará é um modelo constitucional que 

deve ser reverberado no Brasil afora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então eu fiquei muito satisfeito. Passei uma mensagem ao 

doutor Felipe no momento em que ele me comunicou. Cresce a minha admiração pelo 

procurador geral da república, doutor Rodrigo Janot. E falar novamente sobre esse 

testemunho de que ele recebeu a representação dos tribunais de contas do Brasil através da 

ATRICON e foi bastante sensível ao nosso problema. Mostrou boa vontade e coragem de 

entrar com embargo de declaração sobre a decisão do Supremo. Então eu quero propor, neste 

momento, que entre em votação para que se inclua esse documento nos anais da nossa Casa. 

Eu considero um documento da maior importância para o sistema tribunais de contas. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor 

presidente, bom dia a todos. Aproveitar a chance que dá vossa excelência que a gente se 

manifeste no plenário em um dia tão especial para o Ministério Público de Contas. 

Cumprimentar os conselheiros da Casa, doutor procurador, procuradores do Ministério 

Público de Contas, conselheiros substitutos, servidores de ambas as instituições, advogados e 

jurisdicionados. Neste momento, senhor presidente, se tivesse, logicamente, comparativamente 

fazendo uma imagem que haveria de ter uma corrida em uma pista de atletismo com vários 

obstáculos, mas que em diferentes alturas, eu suponho que no dia de hoje foi ultrapassado o 

obstáculo de maior altura. Os outros todos, para mim, serão secundários em relação à 

ultrapassagem com a manifestação do procurador doutor Janot. Então é um dia alegre para 

todos desta Casa. Porque de fato é a possibilidade concreta de uma luta que há muito vem se 

arrastando. Então, nesse sentido, eu queria cumprimentar o doutor Antônio Maria, que lutou 

muito, ex-procurador geral de contas. Abrir uma janelinha, doutor Felipe, para relembrar os 

antigos procuradores do Ministério Público de Contas. Tenho certeza que se enturmara, no 

bom sentido, na conquista junto à Assembleia Legislativa. E penso que a contribuição do 

Tribunal de Contas foi pequena no sentido de fazer o apoiamento a essa reivindicação. Que ela 

testemunha o estado democrático de direito como se, um de nós, tentasse interferir no 

desempenho de um colega e na autonomia dele. Então o Ministério Público de Contas passa a 

ser mais reconhecido porque nessas pesquisas que se faz de tribunais de contas, sistema de 
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controle externo, é bom realçar que muitas vezes nós próprios e o Ministério Público de Contas 

é muito confundido como se fosse alguma dependência do Ministério Público estadual, o que 

não seria nenhuma desonra, mas é preciso realçar exatamente as entidades neste modelo. O 

que eu quero dizer, e é importante para o colegiado desta Casa, é que é muito fácil se aderir a 

uma luta quando se conhece já o vencedor. Isso é facílimo. É o que mais se vê na vida. Vai 

passar para lá, vai ganhar, está todo mundo de acordo. Quero dizer que esta Casa em nenhum 

momento teve dúvidas, ao que muito aparecia que perderíamos alguma autonomia ou o poder. 

E à Casa, é justo que se realce pelo plenário, não estou me incluindo nesse grupo, mas 

realçando os outros companheiros que em momento nenhum se admitiu essa hipótese, 

reconhecendo a autonomia administrativa, financeira do Ministério Público de Contas. 

Portanto, nós estamos aqui, na minha visão, eu pessoalmente estou ao lado festejando esta 

conquista porque penso que é uma conquista democrática. Muito mais do que o Ministério 

Público de Contas que, por todos os títulos, teria a alegria de comemorar nesta importante 

data, no sentido da fixação das suas prerrogativas, eu acho que comemora quem luta de fato 

pelo estado democrático de direito e esse é um caso concreto que nós todos desejamos festejar. 

Então queria parabenizar vossa excelência que dirige com aprumo, correção e eficácia a 

instituição Ministério Público de Contas, todos os procuradores aqui presentes e, também, em 

um gesto de carinho, relembrança, fazer um voto de saudação especial a todos aqueles que já 

não estão mais na ativa do Ministério Público de Contas, mas que com suas vozes, atuações, 

com certeza, fizeram parte desse trabalho lá atrás na Constituição do estado do Pará para que 

esta data pudesse ser festejada hoje. Parabéns em nome da instituição à vossa excelência e a 

todos que lá trabalham. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Senhor presidente, conselheiros, conselheiros substitutos, nosso 

procurador geral do Ministério Público e todos os procuradores e procuradoras aqui 

presentes. Nós gostaríamos também de nos manifestarmos no sentido de festejar vossas 

excelências nesse momento que é mais um passo em busca da autonomia que, na prática, 

existe. E com certeza nesta praticidade, forma de agir que já vem há muito tempo, inclusive, 

doutor Antônio Maria, nós somos testemunhas que há muitos anos vem lutando por isso com 

muita firmeza, e a gente aproveita para festejar os novos procuradores que, os antigos também, 

inclusive a doutora Rosa que hoje faz parte deste colegiado, já vinha junto ao Ministério 
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Público de Contas, doutora Iracema, Maria Helena e tantos outros que até me antecederam. 

Quando eu cheguei aqui já havia esse movimento, essa prática. Inclusive eu lembro quando eu 

cheguei aqui que o conselheiro Nelson costumava brincar que era o Tribunal de Contas junto 

ao Ministério Público de Contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Conselheira, só um aparte. Havia lá um procurador, aliás, eu reclamava 

muito que achava até que ele estava exercendo ilegalmente a profissão. Estava entrando na 

seara dos engenheiros. E os engenheiros reclamavam, que negócio é esse? E eu dizia, pela 

beleza que ficou o prédio, que nós deveríamos, senhor conselheiro substituto Daniel, Milene e 

Evaldo, que nãos estavam aqui, Odilon também, mudar a denominação. É o Tribunal de 

Contas junto ao Ministério Público. Então era assim que eu brincava com eles lá. E outra coisa 

que eu quero relembrar, a conselheira Lourdes gentilmente me permite que fale aqui, eu 

também quero fazer justiça, doutor Felipe, importante que se faça isso. Eu não falei no início, 

agora ela com generosidade me permite lembrar, que quando houve a reforma, eu, aliás, 

cheguei aqui, os procuradores ainda trabalhavam no prédio do TCE, então era o caso da 

reforma da casa em que o ministério público passou a ocupar o imóvel onde vossa excelência 

dirige a instituição. E havia um problema porque a casa não tem garagem, aliás, é um item que 

embora com o novo edifício estamos um pouco apertados, de vez em quando, é boca de forno 

para chegar, mas a gente vai resolver isso, então, qual foi o impasse? O tribunal, em 

homenagem ao nosso plenário antigo, não colocou, até o doutor Antônio pode testemunhar, 

não fizemos nenhum obstáculo para que essa passagem se tornasse comum. Porque se não 

houvesse a transigência do tribunal em ceder o terreno, o Ministério Público de Contas não 

poderia chegar com os carros na garagem, não poderia abrir pela frente porque o imóvel é 

tombado. Haveria uma série de consequências. E o tribunal, já naquela altura, pelo plenário 

antigo, eu estava presente aqui, revelava também a consideração que se tinha pelo Ministério 

Público. Já naquela altura nós fizemos a cessão de uso para que os carros do Ministério 

Público pudessem chegar na garagem. De maneira que foi um gesto pequeno, mas de uma 

demonstração de apreço, carinho e respeito. Obrigado, conselheira Lourdes. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Esse gesto de 

harmonia entre o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas nunca deixou de existir. 

Muito pelo contrário. Ele se fortaleceu nessa parceria. Eu lembro quando estive presidente, a 
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parceria que sempre tivemos em todos os momentos, inclusive nos nossos eventos. E essa 

harmonia se mantém. Certamente dessa forma vem apoiando essa liberdade, autonomia, que é 

tão sonhada pelo Ministério Público de Contas de todo o Brasil. Estou de acordo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Naturalmente eu 

voto com os meus colegas conselheiros, que com muita qualidade, antes de mim, já se 

manifestaram. Que toda evolução começa de um primeiro passo. E passo por passo, step by 

step, você vai alcançando uma nova organização de sociedade. Então eu acompanho a 

proposição feita e felicito cada um daqueles que participaram e que participam desta 

caminhada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom 

dia presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, conselheiras, conselheiros substitutos e 

em especial aos membros do Ministério Público de Contas aqui presentes nesta manhã. 

Presidente, eu recebo este comunicado do procurador geral com muita alegria. O direito é 

maravilhoso por isso, ele tem a sua dinamicidade, posições outrora estabelecidas de que é 

impossível, improvável que ocorram, naturalmente como bem mencionaram os meus 

antecessores, elas evoluem. O Pará há muito tempo está na vanguarda no tocante à questão do 

Ministério Público de contas e penso que esse parecer do procurador geral da república de 

fato se demonstra como o primeiro passo que se irradiará, com certeza, para os demais 

ministérios públicos de contas do Brasil com bastante alegria e ênfase no tocante a sua 

autonomia. O Pará, há mais de 50 anos se não me fala a memória, procurador Antônio Maria, 

vem demonstrando na prática essa experiência que além de ser salutar demonstra o seu êxito. 

Por isso é um exemplo que deve ser seguido e comemorado. Então eu cumprimento todos os 

membros do Ministério Público de Contas e felicito-os por esse primeiro embate que 

naturalmente haverá outros dentro do STF e entre eles convencer o próprio ministro relator 

e/ou os demais membros daquela Corte, para que isso perdure com o tempo, essa opinião se 

cristalize, concretize-se que de fato é a mais lúcida no que tange ao modelo de controle 

externo. Dito isto, presidente, eu me somo às palavras dos conselheiros que me antecederam 

felicitando todos por isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Bom dia a todos, em especial aos meus colegas, ex-colegas de 

Ministério Público de Contas, dizer que hoje eu me sinto festejando juntamente com todos 

vocês pelo grande passo, rumo ao grande objetivo do Ministério Público de Contas do Brasil. 
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Eu me emociono nesse momento porque participei do início da luta. Desde o embrião da 

AMPCON e durante todos esses 21 anos que integrei com muito orgulho o Ministério Público 

de Contas do Pará. Como testemunha, eu preciso ressaltar o empenho; dedicação dos 

procuradores de contas da época, doutor Mescouto, Bitar, o meu pai Pedro, doutor Ivan, 

Antônio, que está aqui para testemunhar. Deus lhe colocou aí para testemunhar isso, ainda deu 

esses 5 anos a mais, doutor Antônio, para o senhor testemunhar essa vitória do Ministério 

Público, que certamente virá. Doutra Helena e Iracema. Esse apoio, dedicação, foi 

fundamental para a manutenção do modelo paraense para inspirar os MPCs do país. É com 

muito orgulho que eu voto favorável à proposição do presidente doutor Luís. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Edvaldo Fernandes de Souza: Bom 

dia presidente, conselheiros, conselheiros substitutos, todos aqui presentes que nos ouvem, 

realmente eu quero parabenizar o Ministério Público de Contas. Me somo também às palavras 

dessa parte histórica, realmente estamos a pouco tempo, eu e o conselheiro Daniel, mas é 

importante mostrar essa harmonia que não é de hoje e sim de muito tempo. Esse 

reconhecimento do Ministério Público de Contas fortalece a independência tanto na autonomia 

administrativo-financeira, mas eu vejo isso como reflexo nos entendimentos, que isso só 

engrandece essa discussão de forma amigável com o Tribunal de Contas do Estado. Dessa 

forma eu quero parabenizar a todos, todos os procuradores que, com certeza, é um esforço 

conjunto de todos. Então sou favorável à proposição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Da minha parte nem precisa dizer 

que sou favorável, até porque propus. A decisão, doutor Antônio Maria, é unanimidade do 

pleno. Eu quero registrar com muita alegria a presença no nosso plenário dos estudantes do 

curso de direito da UFPA. Eu quero até pedir que todos os nossos visitantes acadêmicos da 

UFPA do curso de direito fiquem de pé, por favor, para que a gente possa identificá-los. Sejam 

todos bem-vindos à sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Vocês 

chegaram agora, a gente estava em um momento, antes da sessão, celebrando uma decisão do 

procurador geral da república, Rodrigo Janot, em relação ao Ministério Público de Contas. O 

TCE não funciona sem o Ministério Público de Contas. Para que a gente julgue um processo 

aqui, no pleno, tem que ter uma manifestação do Ministério Público de Contas. Ao meu lado, 

senta à mesa no momento da sessão o procurador geral de contas que no momento é o doutor 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1522

Felipe Rosa Cruz, que está ao meu lado aqui. Eu vou aproveitar essa oportunidade também, 

como a sessão é especial, é um privilégio sempre poder ter esse momento com o mundo 

acadêmico, receber aqui os futuros profissionais do direito. E eu vou pedir para vocês 

conhecerem os integrantes do Ministério Público de Contas, vai começar agora pela ordem: o 

decano da Corte ministerial é o doutor Antônio Maria Cavalcante, fique de pé; pela ordem, a 

segunda pessoa, doutora Silaine Vendramin; agora o terceiro é o procurador geral de contas 

doutor Felipe Rosa Cruz; o quarto, Guilherme Sperry; o quinto não pôde comparecer, Patrick 

Mesquita; doutor Steferson Victer; doutora Deíla Maia; e o caçula, jovem procurador, doutor 

Stanley. O procurador está dizendo: “Caçula na carreira e na idade”. Senhores universitários 

visitantes aqui no nosso tribunal, essas pessoas integram o Ministério Público de Contas do 

Estado do Pará. Agora eu peço que sentem, por favor. E apenas para melhorar a nossa 

compreensão, o procurador geral da república, Rodrigo Janot, entrou com uma ação de 

inconstitucionalidade do Ministério Público de Contas do Pará. E agora o próprio procurador 

geral da república recuou, dizendo que não é inconstitucional. E hoje estamos celebrando essa 

vitória. O nosso modelo constitucional deverá ser seguido por todo o Brasil, porque nem o 

Ministério Público de Contas junto ao TCU tem sua independência. E por conta disso, no resto 

do Brasil, há muitos conflitos entre os tribunais de contas e as procuradorias de contas do 

ministério público. E o nosso modelo aqui é festejado como modelo ideal porque eles têm 

independência administrativa e financeira, conduzem o seu trabalho da maneira que acham 

mais conveniente e o relacionamento é respeitoso e, eu posso até dizer, fraterno. A gente, com 

isso, dá esse testemunho para todo o Brasil. E outra coisa, apenas para acrescentar para vocês 

aqui, temos outro tribunal no Pará, que é o Tribunal de Contas dos Municípios, que tem o 

Ministério Público de Contas junto ao TCM, também tem a sua independência. E isso foi uma 

vitória. Está aqui o documento oficial do procurador geral da república, Rodrigo Janot, 

recuando, dizendo que o nosso modelo é constitucional. E essa independência aqui no Pará, 

não sei se está certo, desde 92, é isso doutor Antônio Maria Cavalcanti? O nosso modelo 

constitucional. E o Ministério Público desde 59, 60, já vem funcionando dessa forma. Então eu 

aproveito novamente o senhor como um visionário, lutador, que sempre brigou pelo Ministério 

Público e hoje deixa como legado para o sistema toda a renovação do Ministério Público de 

Contas com a posse de todas essas pessoas que estão aqui, com exceção de vossa excelência. 
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Tirando vossa excelência, todos os outros integrantes do Ministério Público foram aprovados 

no último concurso público realizado por vossa excelência. Esse é o maior legado. E essa 

turma nova veio com todo o gás e estudos profundos. Eu creio que isso melhorou muito o 

trabalho do nosso tribunal. Um enriquecimento para o nosso sistema. Então, da minha parte, 

eu estou muito satisfeito, parabéns. E acho que a nossa pequeníssima contribuição foi naquele 

dia do nosso debate, aqui, os nossos pronunciamentos em ata que vossa excelência solicitou. 

Eu creio que isso serviu para reforçar o pleito de vossas excelências no sentido de convencer o 

procurador geral da república que o nosso modelo, além de se constitucional, é o mais 

adequado para o sistema Tribunal de Contas. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Bom dia senhor presidente, ministério público, 

conselheiros, todos presentes que nos ouvem. Hoje, além de ser um dia histórico para esse 

tribunal, torna-se ainda mais histórico com a presença dos acadêmicos do direito. Um 

momento icônico em que o Ministério Público de Contas referenda toda sua autonomia e 

independência administrativa e financeira no âmbito deste tribunal. Eu não poderia deixar de 

manifestar realmente o meu contentamento com essa realização do Ministério Público porque 

ele vem, na verdade, ao encontro do fortalecimento dos próprios tribunais de contas. Tribunais 

de contas a partir do momento quando a gente diz que o Ministério Público tem autonomia 

administrativa e financeira, isso permite com que ele possa exercer todo o seu mister 

constitucional amplamente, como fiscal da lei, com a sua atuação sempre muito retilínea no 

uso do gasto público. E, é claro, ao atuar dessa maneira quem ganha é a sociedade. Quem se 

fortalece é também a instituição Tribunal de Contas. Então, mais uma vez eu gostaria de dizer, 

já disse antes da sessão começar, ficamos muito felizes com essa conquista, ou seja, a mudança 

de entendimento do procurador. Até porque caso fosse entendido de maneira diversa, isso seria 

um certo retrocesso a um dos princípios básicos do direito, que é aquele não admite 

retrocessos. Então, que consigamos evoluir, essa é uma primeira etapa, primeira conquista. E 

que a decisão final dessa ação realmente seja favorável nesse sentido de se manter essa 

autonomia, essa independência. Como o doutor Felipe falou, o estado do Pará está na 

dianteira porque ele acaba servindo como o exemplo e estandarte para o restante do Brasil. A 

gente tem que estar buscando essa dianteira, vanguarda, estar na onda do progresso e não na 

onda do retrocesso. Então, mais uma vez, quero me somar às palavras que foram ditas aqui e 
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dizer a todos os procuradores do MPC que estamos juntos nessa batalha e ficamos muito 

felizes com essa conquista. Então, que vocês possam realmente comemorar porque realmente é 

uma data icônica. E que essa seja a primeira etapa de uma vitória que realmente veio a trazer 

o fortalecimento para os tribunais de contas e para a sociedade como um todo. Parabéns. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Senhor 

presidente, Felipe Rosa Cruz, douto procurador geral do Ministério Público de Contas, 

senhores conselheiros, acadêmicos aqui presentes e especialmente aos membros do parquet 

que se fazem presentes nessa sessão e servidores da Casa. É uma grande satisfação poder falar 

e cumprimentar na figura do Felipe Rosa Cruz todos os membros do Ministério Público de 

Contas pela conquista parcial, como bem colocou o doutor Felipe Rosa Cruz. A batalha foi 

vencida, mas a guerra ainda está por ser vencida, eu já antecipo e, certamente, o procurador 

geral da república em um juízo sumário se posicionou. Mas a partir de uma análise exauriente 

da temática, mudou o seu posicionamento e sucumbiu ao óbvio. Se o Ministério Público comum 

tem autonomia plena, não há o que se falar e nem imaginar o contrário do Ministério Público 

de Contas com uma função de relevo social que exige essa independência plena. E fico 

extremamente feliz porque é uma conquista do Ministério Público de Contas absolutamente 

justa e legitima. É uma conquista do Tribunal de Contas do Estado do Pará pela sensibilidade 

na deliberação nesse plenário. É uma conquista da Assembleia Legislativa porque nós temos 

também a participação do nosso legislador, mas, sobretudo, é uma conquista da sociedade 

paraense. E uma vez mais o Pará servirá de paradigma positivo para todas as cortes de contas 

do país. E isso é motivo de orgulho para todos nós. A sensibilidade venceu em relação à 

possibilidade de retrocesso ou de estagnação, colocado aqui pela conselheira substituta 

Milene. Me felicito juntamente com o Ministério Público de Contas e deixo aqui os meus 

parabéns. A guerra continua e contem conosco. Estamos na mesma empreitada e certamente a 

união de forças fará com que a guerra também seja vencida de forma legitima e justa. Meus 

parabéns a todos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Muito bem. Vou passar a palavra para as considerações finais do procurador 

geral de contas. Eu gostaria de saber se a professora Luma Scaff se encontra. Por favor, 

professora, fique de pé, para a gente saber. Esta é a professora que traz aqui os alunos, 

acadêmicos de direito da UFPA. Professora, muito bem-vinda ao nosso TCE. Aqui, pelo o que 
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eu vi, nós temos duas turmas. A turma 40 e a turma 30. É isso? Da turma 40: Armando Lima, 

Edgar Costa, Guilherme Azevedo, Gian Peter, Luís Heleno, Mário Nascimento, Maurício 

Maio, Pedro Figueira, Tainara Amaral. Turma 30: Adam Silva, Amanda Martins, Apolo 

Palheta, Jeferson Caldas, João Cazavara, eu acho que é este o nome, Karen Moraes, Leandro 

Valente, Luciana Borges, Milena Silva, Patrícia Aquino, Wendel Carvalho. Novamente, bem-

vindos. E para as considerações finais eu passo a palavra ao senhor procurador geral de 

contas doutor Felipe Rosa Cruz. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do 

Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Obrigado senhor presidente. Inicialmente 

saúdo os acadêmicos de direito que aqui se fazem presentes. É muito gratificante ver ainda nos 

bancos da faculdade de direito a incursão no controle externo aqui no Tribunal de Contas do 

Estado porque a minha experiência é que ao longo da faculdade muito pouco se vê sobre o 

controle externo. Muito pouco se aprofunda e conhece sobre o controle externo. Seja os 

tribunais de contas e, principalmente, também o Ministério Público de Contas. Mas o que 

vossas senhorias estão testemunhando aqui, hoje, é algo que o ministério público comum já 

passou e conseguiu superar desde a Constituição de 88. O Ministério Público hoje, aos olhos 

da sociedade, é uma instituição republicana garantidora dos direitos e garantias individuais 

indisponíveis. Até 88 era um apêndice do executivo ou mesmo do judiciário. Não tinha 

autonomia administrava-financeira que hoje tem. O que se discute na ADI 5.254? O que se 

discute é a autonomia administrativa e financeira. Porque as garantias de ordem subjetiva, 

aquelas que garantem uma atuação independente de cada membro, são inquestionáveis, 

sempre foi assim e sempre será. Cada membro do Ministério Público de Contas tem plena 

liberdade para atuar de acordo com suas convicções. Isto está fora de discussão. O que se 

discute no Supremo Tribunal é o modelo adotado aqui pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, qual seja, de garantir à instituição Ministério Público de Contas a autonomia 

administrativa e financeira. Se esse modelo surge diretamente da constituição e se, obviamente, 

a respeita. E o que os senhores testemunharam foi, e eu sugiro que até como um exercício de 

conhecimento, sondem no site do Supremo, o número da ADI é 5.254. Lá os senhores podem 

baixar tanto a inicial quanto o parecer do procurador geral da república. Verifiquem e se 

informem. É uma matéria interessantíssima, extremamente importante para a nossa república 

nos dias atuais, em que uma presidente foi impedida por uma atuação que se originou de um 
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membro do Ministério Público de Contas que atua no Tribunal de Contas da União, 

procurador Júlio Marcelo, os acontecimentos atuais no Brasil só revelam a importância que o 

controle externo tem para a saúde financeira e manutenção das garantias básicas que a 

república tem por dever de prestar. Mas superado isso, senhor presidente, eu gostaria de mais 

uma vez agradecer ao pleno dessa Corte pelo reconhecimento. Essa Corte nunca vacilou em 

garantir essa autonomia e sempre foi altiva ao defendê-la. Eu tenho o privilégio de capitanear 

a instituição nesse momento histórico, mas eu tenho plena consciência de que muito foi remado 

até aqui pelos que me antecederam. Muitas picadas foram abertas pelos que me antecederam 

de modo que a minha missão é apenas dar continuidade a esse trabalho que foi realizado até 

aqui e tentar na mediadas minhas forças e das minhas limitações levá-lo adiante, melhorando e 

consolidando o modelo que a gente quer ver espraiado Brasil afora. Muito obrigado aos 

senhores e levem minha gratidão. Na continuidade, e não havendo expediente a ser lido, Sua 

Excelência proferiu o seguinte discurso: Com elevada honra, transfiro a direção desta sessão 

ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias, conforme prevê o art. 17, I, do 

Regimento Interno para que eu possa relatar os processos em pauta de minha relatoria. Ao 

assumir a direção dos trabalhos, sua Excelência após os cumprimentos iniciais determinou ao 

senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2016/50415-

6, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de 

Recursos Públicos Estaduais, procedência Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, exercício financeiro de 2015, responsáveis Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior e Luís da Cunha Teixeira, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, registrando-se na ocasião o impedimento do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo o 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 recomendações da 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 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. Neste momento foi registrada a saída em definitivo do recinto do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro André Teixeira Dias. Na sequência, sua Excelência Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira restituiu a Presidência à Sua Excelência Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, que agradeceu o apoio recebido e determinou ao secretário o prosseguimento da 

pauta, quando foi anunciado o Processo nº 2013/53090-0, 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, que antes do relatório, proferiu o 

seguinte discurso: Senhor presidente, mas eu vou me aproveitar dessa generosidade de vossa 

excelência para pedir permissão para ser o mais breve possível. Uma data que temos que 

festejar a conquista do Ministério Público de Contas e para também dizer que, para mim, é 

sempre um momento de grandíssima alegria quando eu vejo estudantes no nosso plenário. 

Quero cumprimentar a professora Luma, os nossos queridíssimos estudantes, e dizer que falo 

aqui com o coração de um ex-professor. Também, como a senhora, tive honra na minha vida de 

passar décadas dentro da Universidade Federal do Pará, onde procurei minimamente dar uma 

contribuição na formação de uma sociedade melhor, mais justa. Dizer que é uma grande honra 

para mim estar na bancada do Tribunal de Contas e receber uma delegação de estudantes da 

nossa Universidade. Me recordo com saudade do tempo em que estava exercendo as funções 

na UFPA e na nossa reunião de departamento tantas e quantas vezes reunimos com os 

estudantes para receber deles as reivindicações e aquilo que precisávamos melhorar para 

atingir o objetivo de quem senta em uma cadeira universitária. Mas eu quero me alongar nesse 

breve momento de me manifestar aqui e dizer, presidente, que na fala de vossa excelência e eu 

aqui pensando nas coisas, para ver como é importante se ter a comunicação. Eu queria 

perguntar para os nossos queridos colegas universitários, que levante a mão quem sabe quem 

foi o criador dos tribunais de contas. Quem que foi o inspirador dos tribunais de contas no 

Brasil? Não fiquem como se fosse uma pergunta para jogar contra a parede. Isso é para nos 

revelar, presidente, que muito daquilo que acontece em pesquisas que nos informam e que 

tantas vezes eu faço uma pequena crítica, mas é no sentido construtivo. Eu não tenho na minha 

crítica o sentido destrutivo. Ao contrário. Mas é que no Brasil quando se critica alguma coisa 

no sentido do construir, melhorar, a autoridade que está ali já fica aborrecida. Estou falando 

ao meio universitário. Quero dizer que nenhum levantou a mão. Nenhum. Isso não é erro de 

vocês. É erro nosso. Nós não estamos sabendo nos comunicar com a sociedade. Não levem no 
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sentido depreciativo. Eu estou me dirigindo a elite paraense, porque, no Brasil, aqueles que 

têm a oportunidade de chegar em uma universidade pública, em um curso de direito, com todo 

o respeito, somos privilegiados. Tantos que não chegam. Nós estamos no limite aqui da 

inteligência. Quero dizer para os senhores que o inspirador do Tribunal de Contas foi Rui 

Barbosa. Talvez o mais ilustre dos brasileiros. Patrono dos cursos de direito no país, da 

democracia brasileira, está lá no senado o busto, e nós estamos aqui diante de universitários 

de direito e não sabiam que o Rui Barbosa foi o inspirador do controle externo e dos tribunais 

de contas. Ele sonhou, como todo homem e toda mulher deve sonhar na construção de uma 

pátria feliz, mais solidaria. Sabem quem foi o implantador dos tribunais de contas no Brasil? A 

quem devemos o controle externo no Brasil na casa que hoje, para alegria nossa, os senhores 

frequentam e estão nos assistindo? Serzedelo Correa, um paraense ilustre. O controle externo 

lamentavelmente no Brasil não tem correspondido ainda aos anseios da sociedade na sua 

plenitude, porque o homem que chefiou e implantou o controle externo para fiscalizar as 

contas públicas ficou insubordinado diante do presidente que quis passar por cima do Tribunal 

de Contas. Disse-lhe o presidente Floriano: “O Tribunal de Contas me atrapalha”. E ele disse: 

“Não, presidente. O Tribunal de Contas é submisso a vossa excelência quando vossa 

excelência cumpre a lei. Mas é altivo e se impõe a vossa excelência quando vossa excelência se 

julga acima das leis”. Essa é a história do controle externo, que tem a grande participação do 

Ministério Público. E se não for assim, esses tribunais não têm razão de existir se não forem 

independentes. Eu, ouvindo a palavra do presidente, conversando aqui com a minha colega 

Lourdes, Edvaldo, que nos dá o prazer de estar na bancada e olhando ali para a presidente, 

quero dizer aos senhores que a vinda dos senhores capitaneados pela professora Luma me fez 

sonhar também nesta Casa, de dia, pensando no instrumento que brotou aqui nesta Casa, que o 

presidente se referiu, que é o TCE-Cidadão. O TCE Cidadão é um trabalho que o tribunal 

desenvolve, pioneiro no Brasil, Tribunal de Contas do Estado do Pará, de levar a cidadania, 

controle do recurso público lá para o menino da escola primária, para que mostre como ele é 

importante no controle dos gastos públicos. E nós temos aqui um modelo que já está sendo até 

transportado para outros estados, que é o TCE-Cidadão. Que temos esse viés. E quero dizer, 

de uma certa forma, que se o TCE-Cidadão tivesse sido implantado no Brasil, há décadas 

atrás, talvez não tivéssemos uma república tão apodrecida em alguns líderes que hoje a gente 
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enxerga. Tivéssemos os cidadãos no controle do país, talvez nós não tivéssemos esse quadro 

danoso, dantesco, que nós estamos vendo a corrupção se alastrando pelas diversas formas em 

todos os níveis. E eu sonhei aqui, doutor Felipe, que no TCE-Cidadão nós tivemos a inspiração 

para levar esse programa às escolas públicas, como se nós tivéssemos duas figuras de criança 

que sentam nos bancos escolares. Embora tantas crianças ainda estejam fora dos bancos 

escolares, nós fizemos aqui esta ação em que vai o tribunal esclarecer nas escolas da onde vem 

o recurso. O estado não produz recurso nenhum. O recurso todo vem da sociedade, que é para 

quem deveríamos desenvolver os nossos esforços. Então nós fizemos aqui o TCE-Cidadão 

como se fossem dois estudantes e foi eleito aqui esse conjunto pelos servidores, que votaram, e 

tivemos aqui duas figuras de criança: o Pedrinho e a Aninha, que levam controle externo para 

as escolas públicas. Houve frutos positivos. Mas a Aninha e o Pedrinho simbolizam uma faixa 

etária. Quando nós vamos, conselheiro Odilon, que vossa excelência gosta também da prática 

esportiva e as pessoas vão subindo na idade e nós temos o máster, sênior, eu quero dizer que o 

Pedrinho e a Aninha nós não queremos soltar daqui. Eles são imprescindíveis no TCE-

Cidadão. E agora eu vou chegar no ponto que eu sonhei, presidente, dividindo aqui com a 

conselheira Lourdes e me dirigindo para presidente da escola, que tem feito um magnífico 

trabalho, onde tive a honra de passar também nessa escola por 1 ano e pouco. E sugeri à 

escola, diferentemente do que se está fazendo no TCE-Cidadão, que está alcançando as escolas 

públicas, aqui já é um contingente mais facilmente identificado, que se houver concordância do 

plenário e se a sugestão for aceita pela escola de contas, que dá o nome de um servidor 

falecido, Escola de Contas Alberto Veloso, nós possamos caminhar, conselheira Rosa, no 

sentido de conveniar com as universidades, especialmente as universidades públicas, e com os 

cursos de direito, administração, economia, contabilidade, para que o tribunal possa, por meio 

da escola, que é juntamente com a nossa ouvidoria que tem a superior direção do conselheiro 

Odilon, de largos serviços prestados ao controle do gasto público, que nós pudéssemos 

formatar, isso aqui está apenas nascendo na nossa imaginação, um dia a cada mês que fosse, 

discutindo com os centros universitários a possibilidade de levarmos o controle externo de uma 

outra forma. Ele é o mesmo controle externo, mas a linguagem já seria um pouco diferente. E 

que nós pudéssemos fazer especificamente como fazemos para o controle e para o terceiro 

setor, e esse é um trabalho longo, professora Luma. É como se nós pingássemos o azeite na 
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água. Aquela bolha vai se formando e acaba tomando conta, dependendo da quantidade, de 

toda aquela superfície. Aqui nós estamos querendo fazer na raiz. Construindo a cidadania lá 

na nascente, que é na escola pública. Mas aqui em cima, o Pedrinho e a Aninha crescem. 

Vamos ter que fazer uma nova pesquisa para ser, quem sabe, o Joãozinho e a Maria, de quem 

for, mas já representando o universitário. Para que a linguagem do controle externo possa ser 

efetivamente passada para todos esses jovens. Em uma ação que vai ao encontro da nossa 

atividade, que é a busca pelo controle social. Nós temos que induzir a sociedade para nos 

controlar de todas as formas. E eu faria a sugestão de que essa escola e tantos passos positivos 

que tem dado, pudesse construir daqui para a frente uma possibilidade de chamar 

primeiramente as escolas públicas, em um momento que os centros acharem conveniente que a 

gente pudesse conversar de controle externo com os cursos superiores do estado do Pará. 

Então é uma sugestão que eu deixo. Agradeço muito a professora Luma e os estudantes todos 

que temos o prazer de receber hoje aqui e, quem sabe, neste dia memorável, presidente, para o 

Ministério Público de Contas, a gente possa encontrar uma saída para levar o que tem sido tão 

positivo no TCE-Cidadão já com uma linguagem um pouco mais profissional. Para que quando 

o aluno saia do curso de direito, contadoria, contabilidade, administração, economia e depois 

outros cursos, mas esses especialmente, que eles possam ser absolutamente conscientes do que 

fazem os tribunais de conta, ministérios públicos de conta, no sentido de controlar o gasto 

público. Quero cumprimentar os senhores todos, professora e alunos. Me desculpem aqui que 

deu um pouco de saudade da sala de aula. E é sempre uma coisa que rejuvenesce a gente e que 

nos estimula. Venham mais e muito obrigado pela presença de vocês. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu quero agradecer a 

vossa excelência esse comentário, que acaba a sessão se tornando diferente. O rito que a gente 

segue aqui é do regimento, fica uma sessão um pouco fria, a gente está quebrando um pouco o 

rito para fazer esses comentários que, no meu entendimento, acrescentam. Acho que um 

estudante universitário está sempre em busca de conhecimento. E o conselheiro Nelson foi 

muito feliz em colocar essa parte, principalmente sobre a origem. O brasileiro Rui Barbosa 

pensou em uma forma de controlar o poder. Ele criou os tribunais de contas porque não 

poderia ter segredo para dinheiro público. Mas ele não teve na época condições de implantar, 

pois era uma coisa nova, e o governo não queria ser controlado. E nós tivemos o privilégio de 
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ter um paraense, na época Ministro da Fazenda, Serzedelo Correia, que exerceu vários cargos 

no país, era do exército, e ele implantou e enfrentou o poder, inclusive quando tentaram demiti-

lo por conta disso, mas ele foi firme. A história dele está aí, tem o memorial aqui na Casa, acho 

que vocês já passaram por lá, senão, estão convidados. E o nosso TCE é guardião dos restos 

mortais de Serzedelo Correia. Está bem na saída do plenário. E estamos com um livro pronto, 

falta só publicar, uma professora da Universidade Federal do Pará, Amarílis Tupiassu, na 

época estava à frente da escola de contas o conselheiro Nelson Chaves, a gente a convidou 

para que ela fizesse o novo livro de Serzedelo Correia. Então é um trabalho belíssimo que só 

falta publicar e essa publicação será nacional. Para vocês terem uma ideia da importância 

dele, não porque é nome de rua aqui em Belém, mas o instituto mais importante vinculado a um 

tribunal que existe no Brasil é o instituto Serzedelo Correia, que é uma espécie de escola de 

contas do Tribunal de Contas da União. Mas pouca gente sabe no Brasil que ele é paraense. E 

aqui tem algumas frases maravilhosas proferidas por Serzedelo Correia. Estão no nosso 

memorial um pouco da sua história. Então eu quero agradecer esse complemento de 

informações. Eu espero que com o tempo a gente tenha condições de interagir melhor com o 

mundo acadêmico porque nós estamos juntos. Vocês aqui, futuros profissionais do direito, 

tiveram o privilégio de conhecer os procuradores do ministério público. Todos são da área 

jurídica. Para ser procurador tem que ser bacharel em direito. Vocês ocuparão esse espaço no 

futuro, se Deus quiser. Assim como no nosso tribunal, grande parte dos nossos servidores 

também vem da área jurídica. Em seguida, sua excelência apresentou ao colegiado seu relatório 

e, cumprindo o 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 dos registros e determinações à Fasepa (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para indeferir  os registros e observar as advertências e as devidas recomendações. 

Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Pelo deferimento excepcional dos registros. 

Acompanharam o relator os Conselheiros Odilon Inácio Teixeira e o Conselheiro Substituto 

Convocado Edvaldo Fernandes de Souza. Acompanharam o voto divergente, suas Excelências a 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e o Conselheiro Presidente Luis da Cunha 
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Teixeira. Em havendo empate na votação, Sua Excelência Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira apresentou voto de qualidade acompanhando a divergência para deferir 

excepcionalmente os registros.  A presidência, então, proclamou o Resultado: Voto do 

divergente foi o vencedor pelo voto de qualidade (4x3). Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2015/50378-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, 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 do registro e recomendação ao 

Pleno do Egrégio TCE-PA passe a exigir dos processos de registros de servidores temporários 

expressa declaração do admitido de obediência à “quarentena” de 6 meses prevista no parágrafo 

único do art. 2º da LC 07/91 (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir  o registro e 

observar as advertências e as devidas recomendações. 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 2016/50251-4, 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, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50275-1, que trata do Ato de Admissão de 

Pessoal temporário realizado pela Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, 

cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a retirada de pauta, 

sendo de imediato deferido. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50278-4, 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, que solicitou a sua 

retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2016/50330-2, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pelo 

Centro de Perícias Científicas "Renato 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 ratificou o parecer escrito nos autos, cujo 
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entendimento jurídico foi pelo indeferimento do registro, com determinações ao Centro de 

Perícias Científicas “Renato Chaves” e, ainda, determinação à Egrégia Corte de Contas para 

incentivar aquele órgão promoção de processo seletivo (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir o registro em caráter excepcional. 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 

2012/52306-8, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Rose Mary Nogueira 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, com a 

recomendação da SECEX (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu a proposta de decisão para deferir 

o registro, com ciência à beneficiária. 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 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será 

lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2016/50131-8, que trata do Ato de Pensão em favor de Maria de Nazaré Coelho do 

Espirito Santo, cujo Relator foi Conselheiro André Teixeira Dias. Tendo em vista a ausência do 

relator no Plenário, a Presidência solicitou a retirada de pauta deste processo. Esgotada a pauta 

de julgamentos, Sua Excelência apresentou o item da MATÉRIA ADMINISTRATIVA, 

pronunciando-se nos seguintes termos: Eu peço à secretaria geral que faça distribuir aos 

senhores conselheiros, proposta de resolução para autorizar a celebração de convênio por este 

tribunal com a Sociedade Educacional Ideal. Encaminhada pela escola de contas Alberto 

Veloso visando dar benefícios especiais aos servidores e seus dependentes que vierem a 

ingressar nos cursos oferecidos pela entidade. E eu creio que os conselheiros já tomaram 

conhecimento da programação do Círio de Nazaré, se não, eu peço à secretaria que faça 

distribuir. Na próxima terça-feira, após o plenário, nós vamos fazer um ato simbólico, uma 

espécie de inauguração das nossas canoas de promesseiros, aqui, nos nossos lagos do tribunal. 
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Vamos ter um artista da terra que vai também fazer a sua exposição. É o artista Sebá Tapajós. 

Senhores, eu vou colocar a palavra à disposição dos senhores, apresse-me que tem uma 

exposição da escola de contas. E também dizer à professora que hoje foi uma sessão mais 

simples. Geralmente o forte aqui é o julgamento de processos de prestação de contas. Quando 

tem um processo de prestação de contas, quando a conta está regular, o responsável pelas 

contas não é citado para comparecer. Mas quando há imputação de multa ou débito, ou a 

conta do relator caminha na direção de regularidade com ressalva, pelo regimento, nós temos 

que citar o responsável pelas contas para comparecer. E, se ele quiser, ele pode se manifestar 

da tribuna. É uma pena que hoje não teve nenhuma experiência dessa para os senhores. É 

justamente o contraditório. Está julgando um processo, aqui está o responsável pelas contas e 

ele vem aqui fazer a sua defesa. E dependendo a defesa o conselheiro relator, ou a conselheira, 

pode acatar ou não. E quero dizer que muitos já tiveram sucesso ao usar a tribuna para fazer a 

defesa na hora da sessão e com isso conseguiram êxito modificando a decisão do relator. 

Como também, dependendo do processo, a pessoa traz documentos novos, o conselheiro 

relator pode acatar e pedir a reabertura da instrução para que o processo seja novamente 

reanalisado. Pois não, excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, vossa excelência permite uma pequena intervenção? 

Queria dizer à professora e seus alunos, acadêmicos que ainda estão presentes, que é um ponto 

muito importante o julgamento que o presidente se refere porque em muitíssimos casos a parte 

é defendida por um advogado. O jurisdicionado pode assomar à tribuna para se defender, mas 

a grande maioria faz a defesa por meio de advogados. E quero dizer à professora, acadêmicos, 

que esta Casa, no cumprimento da determinação constitucional da ampla defesa e do 

contraditório, instalou uma sala que leva o nome de uma advogada falecida, que foi auditora 

do Tribunal de Contas, que se chama “sala do advogado”. Isso é para que a instituição dê ao 

advogado toda a condição. Muitas vezes pode ser um advogado que não tenha uma banca 

forte, vem defender seu cliente aqui e a secretaria da Casa coloca à disposição do advogado 

toda a legislação, informações pertinentes para que quando ele chegue nesta tribuna, ele faça 

com todas as informações necessárias a defesa do seu cliente. Aquilo que ele vai dizer para que 

o plenário possa manter ou mudar sua posição. De forma que é uma dependência que deve ser 

estimulada, inclusive pelos professores e universitários de direito para saber como isso 
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funciona, e a secretaria dá todo o amparo nesse sentido. De maneira que a frequência dos 

docentes e discentes será muito prazerosa. Que o tribunal possa mostrar como essa coisa se 

passa aqui. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Também outra coisa interessante e muito importante, porque trabalhamos juntos, 

TCE e Ministério Público fazem parte do sistema. Então, quando a gente decide aqui julgar um 

processo e há imputação de débito a uma pessoa, isso vai para a secretaria da fazenda e há 

uma inscrição na dívida ativa e também uma execução pela procuradoria do estado. A pessoa é 

executada a pagar o debito. E apenas para informá-los, isso é uma coisa que nos incomoda 

bastante, o que tem retornado aos cofres públicos gira em torno de 5%. De tudo o que a gente 

julga, condenações, volta apenas 5%. Por conta disso, O Ministério Público há 

aproximadamente 3 anos fez um movimento nesse sentido, envolvendo a procuradoria do 

estado, Secretaria da Fazenda, Ministério Público do Estado e o TCE no sentido de melhorar 

isso, agilizar. E gora, recentemente tivemos uma boa notícia, o novo procurador do estado, 

doutor Ophir Cavalcante, está focado nisso, no sentido de fazer as execuções dessa dívida 

ativa. O doutor Felipe está me dizendo que os termos de cooperação estão sendo renovados, os 

ajustes necessários para que, realmente, tanto da execução fiscal como as nossas aqui, fruto 

dos nossos julgamentos. É lamentável, mas isso é uma média nacional. Isso é inaceitável. A 

procuradoria tem que executar aquele que deve ao erário, que não administrou corretamente o 

dinheiro público. E, nessa caminhada de 10 anos, fizemos vários eventos, creio que os senhores 

já devem ter participado de algum evento. O último deles foi no Hangar, reunimos 2 mil 

pessoas naquele fórum que a gente faz com os jurisdicionados. A gente destina uma quantidade 

de inscrições aos estudantes universitários, pois nós temos todo interesse em dialogar com o 

mundo acadêmico. E fizemos também no interior, para considerar a cultura do controle interno 

e estamos estimulando o controle social, que é o nosso desafio do momento. E graças a Deus o 

retorno está sendo extraordinário, a própria ouvidoria pode confirmar isso. Não adianta ter 

uma placa anunciando uma obra em um município do Pará. O cidadão passa lá, vê a placa, vê 

o valor daquele convênio, mas a obra é abandonada e ninguém diz nada. E a gente só vai ver 

aqui quando chega a prestação de contas. Por conta disso, o tribunal já tomou a decisão de 

evoluir no sentido de fazer um controle concomitante, isto é, queremos saber como acontece o 

gasto público no momento e não examinar uma prestação de contas que estará aqui há 5, 10 
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anos. E também uma outra coisa que a gente tem conversado muito, e estamos caminhando 

para isso. É impedir a realização de um processo licitatório ou a celebração de um contrato 

que a gente já perceba que há indícios de irregularidade ou superfaturamento. Então se entra 

com uma medida cautelar e impede a realização de um processo licitatório. Isso também pode 

acontecer no início da assinatura do contrato como também na realização do contrato. 

Estamos caminhando para isso. O tribunal está implantado nesse momento o processo 

eletrônico. Isso vai dar mais agilidade aos nossos trabalhos e a gente deseja caminhar para um 

nível de excelência no sentido de acompanhar em tempo real a realização da despesa do 

estado. A gente tem que acompanhar um orçamento em torno de 23 bilhões de reais. Hoje, o 

governo do estado do Pará recebe aproximadamente 30% de receita transferida e 70% de 

receita própria do ICMS arrecadado pelo governo do estado. Isso, há uns 15 anos, era o 

inverso, 70% era receita transferida e 30% de receita própria do governo do estado do Pará. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor 

presidente, não se trata de proposta e nem de resolução, mas eu acho que é importante que 

se trate neste plenário de um assunto que veio ao meu conhecimento na leitura de 

publicações dos outros tribunais, quero me referir especificamente ao tribunal de Minas 

Gerais. Já me referi aqui quando tive a honra de ser presidente desta Casa em relação ao 

controle externo, por duas vezes tivemos aqui equipes do TCE de Minas Gerais, que 

fizeram aqui um intercâmbio com os nossos companheiros, técnicos do controle externo do 

tribunal, com resultados absolutamente positivos e aqueles que estavam na Casa, na 

ocasião, e até hoje repercutem este sucesso. Não meu, mas da equipe do TCE de Minas 

Gerais. E agora o TCE de Minas Gerais começa uma política que eu penso que todos 

deverão acompanhar. Eu acho que é um salto para o futuro e, por isso, sugiro a vossa 

excelência e às administrações que está Casa possa ter, eu até chamei aqui a imagem, 

quero me referir ao drone, que é o veículo aéreo não tripulado, na utilização para 

fiscalização das obras públicas. Eu até dei a denominação, se esta Casa vier a adotar, que 

seja “O Desbravador”. Então isso partiu de um grupo de servidores do TCE de Minas 

Gerais. Aqui está na tela as imagens, eu quero dizer que eu próprio, particularmente, acho 

extremamente interessante, senhor presidente, e fala até um pouquinho aqui ainda com a 
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condição de engenheiro, para que muitas vezes a dificuldade para que a fiscalização 

acontece, esse veículo não tripulado surgiu até inicialmente em um aparato de guerra e ele 

tem normalmente a possibilidade de uma decolagem de 150 metros, um raio de alcance de 

2 quilômetros, provavelmente, um pouco mais do que isso. E muitas vezes as obras e as 

informações não chegam. Aqui são imagens, quero dizer que eu, pessoalmente, e com o 

apoio imprescindível, extraordinário do meu querido amigo assessor, que é o Matheus 

Bonna, que está me acompanhando no convencimento das autoridades a respeito do 

parque urbano de Belém. Mostrando o que seria em relação àquela área verde, com as 

demandas que vossas excelências até já acompanharam aqui. E eu quero sugerir 

exatamente que este tribunal inscreva nas suas prioridades para o próximo exercício. O 

treinamento da equipe técnica não é uma despesa de grande monta. Aqui é uma imagem 

belíssima da catedral de Belém, mostrando como isso pode, por exemplo, nas barragens, 

rios, escolas, imagem aérea da praia. Quer dizer, esse equipamento é utilizado hoje pelas 

televisões, forças de segurança e o TCE de Minas deu essa passada, fruto da imaginação 

dos servidores. O presidente Helvécio, que é amigo desta Casa, está adotando e o Pará não 

pode ficar parado. Tinha um governador aqui, conselheiro Odilon, que dizia: “Nós não 

podemos deixar o Pará na retaguarda do atraso”. Não pode. Nós temos que estar sempre 

na frente. A nossa estrela está lá em cima da ordem e progresso da bandeira nacional. E 

assim se constrói o futuro e a modernidade. É uma tecnologia espetacular, está ali a igreja 

de Santo Alexandre, a parte do Ver-o-peso, que são filmagens, conselheiro Odilon, 

absolutamente detalhadas. E quantas vezes a gente na fiscalização tivemos de acesso. 

Nesse interior do Pará, por exemplo, nesse Marajó tão vasto, no Tocantins, na região de 

vossa excelência, e que o técnico, se tiver acesso a esse equipamento, teria o trabalho 

facilitado. Então há necessidade do tribunal fazer esta revisão, possibilidade de treinar 

equipe e de fornecer aos nossos técnicos do controle externo, E também facultar isso a 

integrantes dos gabinetes dos conselheiros, para que tenham acesso e para que a gente 

possa implantar no mais breve espaço de tempo e dar oportunidade a nosso controle 

externo de contar com essa tecnologia, que já está sendo praticamente comum, embora 

ainda não utilizada na grande maioria dos tribunais e de outros órgãos que tem como 
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competência a fiscalização das contas públicas. Então eu queria fazer, na realidade, uma 

sugestão ao plenário, apelo para que a gente possa conversar sobre o tema e acho que 

ainda na gestão de vossa excelência este passo já poderá pelo menos ser dado nos 

contatos, pesquisas e que o tribunal passe a contar já no próximo, dando o apoio a nossa 

equipe técnica de campo nas nossas inspeções, com um aparelho que nos traz 

detalhadamente as informações muitas vezes superando grandes obstáculos, que a gente 

fisicamente não teria como chegar. Então a sugestão que eu quero colocar, aqui, contar 

com anuência da conselheira Lourdes, Odilon, Rosa, Edvaldo, Milene, Daniel, nosso 

parceiro de sempre, e Ministério Público de Contas. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Nelson, vossa 

excelência sempre na vanguarda das iniciativas e hoje vossa excelência traz a este plenário 

uma ideia que pode ajudar muito a fiscalização. Instrumento novo, mas um instrumento que 

pode até facilitar, economizar e dar uma visibilidade àqueles técnicos que muitas vezes 

nós, hoje mesmo, estamos enfrentando aqui no tribunal uma grande dificuldade, que vossa 

excelência presidente tem enfrentado em relação à dificuldade financeira. Nós todos 

sabemos que essa crise por que passa o país e a gente enfrenta dificuldades inclusive no 

controle externo, na fiscalização, que é um dos objetivos fins nosso. E isso, inclusive, na 

fiscalização de obras muitas vezes a gente tem dificuldades, mas tendo um instrumento que 

possa visionar, dar suporte aos técnicos, isso vai depender de um projeto. Mas um projeto 

que possa dar início a uma ideia, na administração de vossa excelência, não sei, acho que 

fazer um estudo, que possa dar início. E a gente, assim, como o projeto que vossa 

excelência vem lutando para implantar, que é o processo eletrônico e esse é mais um 

instrumento no sentido daquele objetivo nosso, que é buscar a fiscalização em tempo real e, 

com certeza, vai ajudar muito nesse objetivo. Eu espero que a gente possa dar continuidade 

a esta ideia que traz a esse plenário o conselheiro Nelson Chaves. Hoje esta tecnologia está 

disponível no nosso país e, principalmente, em grandes e modernos países. Esse processo 

tecnológico é uma realidade no mundo inteiro, a globalização. E eu acredito que é uma 

ideia importantíssima para esta Corte de Contas no sentido de mais um instrumento para 

auxiliar os técnicos do controle externo e a nossa atividade fim. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheira Lourdes, 

obrigado. E eu queria dizer que me lembrei muito de vossa excelência, porque esta Casa, 

presidente, tem uma extrema necessidade desse controle no que se refere as nossas 

controladorias no sentido da parte ambiental. A conselheira Lourdes esteve em Santarém, 

lembro-me que o presidente Augusto Nardes, ex-presidente do TCU, até que aparece uma 

foto que estavam em uma torre para observar de cima. Nós que temos no estado do Pará 

talvez o caso, juntamente com Mato Grosso, mais sério no que se refere ao desmatamento e 

desequilíbrio ecológico. A testemunha precisou observar alguma coisa em Santarém e teve 

que subir em uma torre, andaime de madeira, para tentar observar com mais detalhes, 

circunstancias, os efeitos catastróficos no que se refere a parte da natureza. Então nós não 

estamos trazendo aqui nada, embora seja quase uma nave, mas não é nada marciano. É 

terrestre a tecnologia. Temos a possibilidade e sugiro a vossa excelência um estudo com a 

equipe técnica, gabinete de conselheiros, uma interlocução imediata com Minas Gerais que 

foi, pelo o que eu vejo, o precursor dessa tecnologia. E mais do que isso, presidente, vai 

dizer: “Mas o Nelson está falando aqui em uma coisa inacessível financeiramente”. Não é 

não. É uma tecnologia de alta importância, há o avanço, mas que está absolutamente no 

nível dos custos que o tribunal pode arcar. Com esse equipamento, 1, 2 ou 3 equipamentos, 

essa avaliação que eu sugiro que seja feita e o treinamento da nossa equipe no manuseio 

desse apetrecho tecnologicamente avançado. Isso vai qualificar e dar segurança, inclusive, 

em alguns momentos para que os nossos técnicos possam fazer uma captação de imagem. 

Eu vi ali, por exemplo, na orla praiana, oceânica, quando a gente tem, por exemplo, a 

poluição hídrica, uma das primeiras coisas que a gente nota é a mudança na coloração. 

Tivemos problemas da bauxita em Oriximiná e com os rejeitos aqui em Barcarena. Então, 

na hora que eventualmente uma poluição física ou química esteja atingindo o manancial, o 

recurso hídrico, as imagens aéreas rapidamente captam aquela mudança de coloração que 

pode ser de extrema importância para o meio ambiente. Então é a sugestão que eu me 

permiti fazer a vossa excelência, plenário, esperando que seja uma contribuição positiva. 

E, se for, que rapidamente ela possa ser adotada por nós. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então, conselheiro Nelson, eu vou 
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estudar o assunto. É uma coisa interessante. Eu acho que tudo o que vier a contribuir para 

aperfeiçoar o nosso trabalho é bem-vindo, e a gente, na medida do possível, vai analisar os 

custos para acolher. E eu sempre digo que a gente não deve estar inventando muita coisa. 

É acolher as experiências de sucesso que já acontecem em outras instituições. E eu vejo o 

tribunal de Minas Gerais como um tribunal que avançou bastante. Até porque tem mais de 

800 municípios. Um tribunal que analisa a prestação de contas do governo do estado de 

Minas Gerais e mais de 800 munícipios é um tribunal realmente que está organizado, 

senão não daria conta. Inclusive, nessa área de TI, o tribunal de Minas avançou bastante. 

Eu vou analisar direitinho, a gente vai estar conversando para ver a possibilidade de 

implantar. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Presidente, apenas para justificar a entrega de uma minuta preparada 

pela escola, pela doutora Géo, diretora da escola de contas, a respeito do próximo curso de 

capacitação com data determinada para o dia 28 de novembro próximo, que se dirigirá aos 

conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores de contas. Apenas uma minuta da 

temática do conteúdo programático para análise dos senhores conselheiros, procuradores 

e conselheiros substitutos para uma eventual sugestão ou contribuição. A escola de contas, 

através da professora Géo, receberá a todos e nós a levaremos em consideração. A única 

coisa que não poderá ser alterada é a data, já que houve uma dificuldade muito grande 

para a gente conseguir chegar a uma data em que todos pudessem participar, inclusive os 

dois professores convidados. É isso, presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Então, sobre esse assunto, conselheira 

Rosa Egídia, a gente vai ainda confirmar, a princípio é a data que está prevista e isso é 

apenas para também informar, professora, os alunos, a gente está fazendo também uma 

experiência muito interessante aqui. Estamos fazendo capacitação de membros, isto é, os 7 

conselheiros que fazem parte do TCE e mais os 4 conselheiros substitutos, assim como os 

integrantes do Ministério Público de Contas. Aquele dia que a gente tira para estudar. É 

uma coisa nova: a capacitação de membros. A gente vai fazer pela segunda vez no nosso 

tribunal. Desta vez estamos trazendo dois palestrantes preparadíssimos, justamente para 

dar esse curso aos conselheiros e procuradores. A gente considera isso um grande avanço, 
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porque em outros tempos era impossível colocar um conselheiro no banco da escola, isto é, 

em uma cadeira, sentar na condição de aluno para aprender. E eu vejo isso um gesto 

grandioso. Primeiro de humildade dos membros, segundo essa busca pelo conhecimento 

para aperfeiçoar a nosso trabalho e enriquecer os nossos conhecimentos. E vai acontecer 

pela segunda vez na nossa instituição. Graças a Deus. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Presidente, mais uma coisa, a 

respeito do último curso ocorrido neste tribunal, promovido pela escola de contas, relativo 

ao terceiro setor, a escola de contas gostaria de agradecer o empenho e dedicação da 

servidora Andréa Cavalcante, que representou os técnicos do tribunal na mesa redonda 

oferecida no primeiro dia do curso. E nos dois dias seguintes, ela foi responsável também 

por ministrar os cursos para os servidores da Casa e jurisdicionados. Foram três dias de 

curso com a participação incansável da servidora Andrea Cavalcante. E também 

gostaríamos de agradecer a presença dos conselheiros substitutos Daniel e Edvaldo no 

curso de jurisprudência que aconteceu ontem. Foi um sucesso. Aliás, a escola de contas, 

professora Géo e todos os integrantes da escola de contas estão de parabéns pela maneira 

com que vêm cumprindo a agenda cheia que a escola tem tido recentemente. É isso, 

presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Professora, só para a senhora ter uma ideia, na semana passada, aliás, nas duas 

últimas semanas tivemos aqui quatro eventos. E esse evento que a conselheira Rosa Egídia 

se refere foi com o terceiro setor. A gente constatou ao longo do tempo que quando o 

governo do estado passa dinheiro para as organizações, para uma associação, instituto, 

fundação, há um grau de dificuldade muito grande, primeiro, para realizar a despesa. 

Segundo, para prestar contas corretamente. Esse é um trabalho preventivo de orientação 

que estamos fazendo. Até se adequando à legislação que temos no momento, que disciplina 

isso. E a gente precisava fazer esse ajuste e adequação. Então é um trabalho de orientação 

que a gente está fazendo. Foi muito importante para o terceiro setor, durou três dias e 

valeu a pena. Nós temos aqui uma escola de contas que capacita servidores, conselheiros e 

jurisdicionados em todo o estado do Pará. É isso que ela está falando. E no dia de ontem já 

tivemos um outro evento, especificamente para o público interno, sobre jurisprudência nos 
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tribunais. É importante para vocês, estudantes, que nós estamos tentando uniformizar isso. 

Os tribunais estão propondo, através de lei nacional, um código de processos. Isso não é 

fácil. A gente precisa avançar nesse sentido, mas a gente está discutindo isso. E foi o 

evento de Palmas, justamente isso, todos os tribunais do Brasil se reuniram para discutir 

essa parte de jurisprudência e os primeiros passos para essa lei processual, conselheira 

Milene, que a gente vai propor ao Congresso Nacional. Especificamente para os tribunais 

de contas para que a gente fale a mesma língua em todo o Brasil. Tomara que dê certo. 

Então está bom, da minha parte, muito satisfeito com essa sessão principalmente esse 

privilégio de ter aqui os estudantes de direito da Universidade Federal do Pará, a 

professora Luma Scaff e dizer que a gente está à disposição em um outro momento, em uma 

sessão, eu posso dizer assim, mais completa, que eu acho importante quando há o 

contraditório, defesa, porque, para um estudante universitário, eu considero que é uma 

contribuição muito grande. Vocês estão sempre convidados. Conforme deliberado nesta 

sessão, segue a transcrição do Parecer da Procuradoria-Geral da República: Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 5.254/PA. Relator: Ministro Roberto Barroso. Requerente: Procurador-

Geral da República. Interessados: Governador do Estado do Pará. Assembleia Legislativa do 

Estado do Pará. CONSTITUCIONAL. EXPRESSÕES DO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR 

9/1992 E DO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR 9/1992 E DO ART. 2º DA LC 83/2013, 

AMBAS DO ESTADO DO PARÁ. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, EXTENSÃO DE GARANTIAS OUTORGADAS AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO COMUM. ART. 130 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 

COMPATIBILIDADE. 1. Aos membros do Ministério Público nos Tribunais de Contas 

aplicam-se as disposições pertinentes ao Ministério Público da União e dos Estados quanto a 

direitos, vedações e forma de investidura (art. 130 da Constituição da República). 2. 

Conquanto não tenha o art. 130 da CR, expressamente outorgado ao Ministério Público de 

Contas autonomia administrativa e financeira não impede que tais garantias objetivas sejam 

garantidas por norma infraconstitucional federal ou estadual ou pelo poder constituinte 

derivado das unidades federativas. Deve o art. 130 da CR ser visto como núcleo mínimo de 

prerrogativas subjetivas dos integrantes do MPC, não como impedimento à concessão de 
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outras garantias de ordem objetiva à instituição, mormente daquelas voltadas a assegurar 

atuação independente de seus membros e a resguardá-la de ingerência indevida em suas 

funções institucionais. 3. Parecer por improcedência do pedido. 1. RELATÓRIO. Trata-se de 

ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela 

Procuradoria-Geral da República em face das expressões (i) “independência financeira e 

administrativa, dispondo de dotação orçamentária global própria”, do art. 2º da Lei 

Complementar 9, de 27 de janeiro de 1992 (Lei Orgânica do Ministério Público de Contas dos 

Municípios paraenses), ambas do Estado do Pará. Eis o inteiro teor das normas (destaques 

acrescidos às expressões impugnadas): LEI COMPLEMENTAR 9/1992 Art. 2º O Ministério 

Público Especial de que trata esta Lei e na forma da Constituição Federal e da Constituição do 

Estado do Pará, tem como princípios institucionais: a unidade, a individualidade e a 

independência financeira e administrativa, dispondo de dotação orçamentária global própria. 

LEI COMPLEMENTAR 86/2013. Art. 2º O Ministério Público de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará de que trata esta Lei Complementar e na forma das Constituições Federal e 

Estadual tem como princípios institucionais a unidade, a individualidade e a independência 

funcional, financeira e administrativa, dispondo de dotação orçamentária global própria. 

Sustenta-se afronta ao art. 130 da Constituição da República. Alega-se que o Supremo 

Tribunal Federal possui entendimento segundo o qual previsão constitucional de existência de 

Ministério Público em tribunais de contas não basta para lhes conferir todas as prerrogativas 

inerentes ao Ministério Público da União e ao dos estados-membros. O Ministério Público de 

Contas do Estado do Pará pediu admissão no processo, na condição de amicus curiae, e 

apresentou memorial pela improcedência do pedido (peças 19 e 24 do processo eletrônico). 

Adotou o relator o rito do art. 12 da Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999, e solicitou 

informações à Assembleia Legislativa e ao Governador do Pará e manifestação da Advocacia-

Geral da União e da Procuradoria-Geral da República (peça 20). Requereu, ainda, ingresso 

na ação o Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará (peça 36). A 

Assembleia Legislativa paraense limitou-se a afirmar regularidade do processo legislativo do 

qual advieram as leis complementares atacadas (peça 42). O Governador do Pará defendeu a 

possibilidade de o estado-membro, com base em sua capacidade de auto-organização, 

assegurar autonomia financeira e administrativa ao Ministério Público de Contas, como forma 
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de viabilizar desempenho regular das atividades atribuídas a seus membros, sem ingerência 

indevida dos demais poderes e órgãos autônomos (peça 44). A Advocacia-Geral da União 

posicionou-se por procedência parcial do pedido. Aduziu que o art. 130 da CR consubstancia 

cláusula e garantia subjetiva, a qual confere direitos e prerrogativas a membros do Ministério 

Público especial, mas não garantias institucionais propriamente ditas, relativas à 

independência do órgão para elaborar e executar o respectiva orçamento (peça 48). É o 

relatório. 2. DISCUSSÃO. Em que pese a não ser mais o Procurador-Geral da República o 

único legitimado a provocar o Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade de 

ato normativo em controle abstrato e concentrado de constitucionalidade (como ocorria até o 

advento da Constituição da República de 1988), o chefe do Ministério Público Federal, na 

condição de legitimado universal e de representante de instituição primariamente responsável 

pela defesa da ordem jurídica, recebe numerosas representações que objetivam o acionamento 

da Corte nessa área. Não obstante os respeitáveis fundamentos desta ação direta de 

inconstitucionalidade, a Procuradoria-Geral da República, ao rever a postulação, na condição 

de custos legis, reputa que o pedido deva ser julgado improcedente. Previsto nos arts. 73, 

parágrafo 2º, 1º e 130 da Constituição da República, o Ministério Público com atuação 

especializada perante o Tribunal de Contas da União teve sua configuração jurídico-

institucional inicialmente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação 

direta de inconstitucionalidade 789/DF. Entendeu o STF por unanimidade, estar o órgão 

vinculado administrativamente à Corte de Contas federal, sem dispor de autonomia 

administrativa e financeira, a despeito de seus integrantes possuírem expressivas garantias de 

ordem subjetiva, como independência funcional e outras prerrogativas conferidas aos demais 

membros do Ministério Público. Posteriormente, a Suprema Corte reputou inconstitucionais 

arranjos organizacionais dos Tribunais de Contas de Tocantins e de Goiás, os quais 

conferiram autonomia financeira e administrativa aso respectivos Ministérios Públicos de 

Contas (MPCs). Tais decisões deram-se por maioria e com composição desse STF hoje 

profundamente alterada. Em outros precedentes, reconheceu ao MPC estrutura e fisionomia 

institucional próprias, além de competência para elaboração de lista tríplice destinada à 

escolha de seu procurador-geral. Do julgamento da ADI 169/TO, destaca-se trecho de voto 

vencido do Ministro Marco Aurélio, no qual defende a autonomia do MPC (inteiro teor do 
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acórdão, fls. 33-34). Acompanho tal entendimento o Min. Ayres Barroso, no julgamento da ADI 

2.378/GO, oportunidade em que teceu relevantes considerações sobre a necessidade de 

estender aos Ministérios Públicos de Contas prerrogativas institucionais (ou objetivas) do 

Ministério Público em geral (inteiro teor do acórdão, fls. 25-34, destaques do original). A 

Constituição da República, no art. 130, determinou aplicação do regime constitucional de 

direitos, vedações e investidura do Ministério Público geral aso membros do MPC. Conforme 

ressaltou o Ministério Público de Contas do Pará, em memoriais, não veda a Lei Fundamental 

de 1988 aos MPCs a garantias objetivas de autonomia financeira e administrativa 

constitucionalmente asseguradas ao Ministério Público (peça 24, fls. 54-55). Parecem corretas 

essas considerações. O silêncio da Constituição quanto à extensão dessas garantias objetivas 

ao MPC não constitui obstáculo à sua outorga por norma infraconstitucional federal ou 

estadual nem pelo constituinte derivado das unidades federativas. Deve o art. 130 da CR ser 

visto como núcleo mínimo de prerrogativas subjetivas dos integrantes do MPC, não como 

impedimento à concessão de outras garantias de ordem objetiva à instituição, mormente 

daquelas voltadas a assegurar atuação independente de seus membros e a resguardá-la de 

ingerência indevida em suas funções institucionais. O Supremo Tribunal Federal em vários 

julgados, reafirmou a indissociabilidade entre a independência funcional de membro do 

Ministério Público e a autonomia administrativa e financeira da instituição. Raciocínio 

idêntico aplica-se ao Ministério Público de Contas. Com acerto ponderou o Min. Celso de 

Mello, em voto na medida cautelar na ADI 2.513/RN, que a outorga constitucional de 

autonomia financeira ao MP confere-lhe atuação funcional e orgânico-administrativa livre de 

ingerência indevida de poderes e órgãos (inteiro teor do acórdão, fls. 9 e 23-24). É preciso ter 

em conta que o exercício pleno de direitos inerentes ao Ministério Público pelos Procuradores 

de Contas, nos termos assegurados pelo art. 130 da CR, pressupõe que estejam esses agentes 

vinculados à instituição com capacidade de autoadministração e autogestão. Ausência de 

autonomia financeira e administrativa impede o órgão de organizar e realizar concurso 

público próprio, promover seus membros de carreira, prover seus órgãos administrativos, 

editar decisões administrativas e suprir-se de meios materiais e humanos para execução de 

suas atividades. Ademais, trouxe o MPC paraense alarmante relato de graves episódios de 

desrespeito às prerrogativas funcionais de procuradores de contas de diversas unidades da 
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federação por parte dos órgãos de contas perante os quais oficiam (peça 24, fls. 44-46). Diante 

desse quadro, que não parece tópico, mas reiterado, e que não deve ser desconsiderado, as 

disposições questionadas das Leis Complementares estaduais 9, de 27 de janeiro de 1992, e 86, 

de 3 de janeiro de 2013, ao conferir autonomia administrativa e financeira aos órgãos do 

Ministério Público de Contas do Estado do Pará e do Ministério Público de Contas dos 

Municípios, revelam-se de fundamental importância para resguardar atuação livre e 

desimpedida dos procuradores de contas paraenses e conformam-se plenamente com o art. 130 

da Constituição da República. Por conseguinte, entende a Procuradoria-Geral da República 

não haver inconstitucionalidade nas expressões atacadas das leis complementares paraenses. 

CONCLUSÃO. Ante o exposto, o parecer é por improcedência do pedido. Brasília (DF), 22 de 

setembro de 2016. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Procurador-Geral da República. 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 trinta e seis minutos 

(11h36min) e mandou que eu, Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em exercício do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 27 de setembro de 2016. 
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