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ATA Nº 5.428 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezoito (18) do mês de outubro 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, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, Odilon 

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

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

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

Contas Deíla Barbosa Maia, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do 

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

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

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

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

deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia treze (13) de outubro de 2016, na forma do 

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

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

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

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

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

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel 

Mello: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, a 

Presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o 

Processo nº 2006/50911-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 
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Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará, 

responsáveis Evaldino Bento Celestino - Espólio, Renato Coradassi e Walmir de Araújo Alves, 

cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas do senhor Walmir de 

Araújo Alves e irregularidade das contas, com devolução de valores, das contas de 

responsabilidade do espólio de Evaldino Bento Celestino e Renato Coradassi, devendo ser 

citado o Banpará para apresentar defesa acerca da cobrança de tarifas bancárias (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar regulares as contas do Senhor Walmir de Araújo Alves; julgar irregulares as contas de 

responsabilidade do espólio de Evaldino Bento Celestino, declarando os sucessores em débito 

com o erário estadual no valor de R$3.914,46 (três mil, novecentos e catorze reais e quarenta e 

seis centavos); julgar irregulares as contas de responsabilidade de Renato Coradassi, 

declarando-o em débito com o erário estadual no valor de R$26.263,04 (vinte e seis mil, 

duzentos e sessenta e três reais e quatro centavos), aplicando-lhe a multa de R$3.000,00 (três 

mil reais) pelo débito apontado. 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 2007/51508-2, 

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

Estado, procedência Associação da Casa Familiar Rural de Óbidos, responsável Antônio 

Cláudio Ferreira Gameleira, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

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

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

entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva e determinações ao 

responsável e à Associação da Casa Familiar Rural de Óbidos (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 
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Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as 

contas regulares com ressalvas, e aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais), pela remessa intempestiva das contas. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou 

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2009/52989-3, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Mocajuba, responsável Wilde Leite Colares, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Conselheiro Cipriano, talvez novidade para a vossa excelência o que nós estamos 

colocando na tela, informações dos municípios. Em uma conversa aqui, no plenário, uma ideia 

que pareceu pequena, suscitada pelo conselheiro Nelson Chaves, a gente decidiu aprofundar 

esse assunto e várias ideias surgiram aqui no plenário e nós estamos conseguindo colocar em 

cada processo de um determinado município a localização daquele município no mapa do 

estado do Pará. E sempre que possível uma ou duas fotos do município e mais os dados, as 

informações, do município no terceiro quadro. Eu achei que foi uma coisa muito importante, 

enriqueceu bastante a qualidade das informações para um julgamento mais apropriado de 

todos nós. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Bom dia a todos, obrigado pelo cumprimento de vossa excelência, ontem eu estive no 

gabinete de vossa excelência e recebe como sempre a todos os conselheiros e servidores muito 

bem. Agradeço a manifestação do conselheiro Nelson e do conselheiro Odilon. Eu estava 

conversando com o conselheiro Nelson sobre isso, ele estava falando comigo da sugestão que 

ele deu e acabou surgindo. Eu estava lembrando o conselheiro que nós temos aqui alguns 

ainda integrantes da nossa Corte, que não tiveram a oportunidade de conhecer o estado do 

Pará como um todo. E com certeza não só do tribunal, mas como também do Ministério 

Público de Contas, alguns não tiveram oportunidade de conhecer, por exemplo, Mocajuba. E 

tem alguns dados referentes aquele município, a população, a economia e tudo mais, eu achei 

interessante não só internamente, mas para àqueles que vêm nos visitar. E mais rapidamente se 

familiarizam os que vêm através dos concursos públicos, como foi o caso da doutora Deíla, que 

é médica, está de parabéns pelo seu dia hoje, mas tem a oportunidade de conhecer um pouco 
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também a história e a realidade do nosso povo do Pará. Então achei brilhante ideia, 

importantíssimo vossa excelência, conselheiro Nelson, todos os conselheiros estão de parabéns 

por esta iniciativa, achei realmente muito importante. Imagina nos grandes eventos que vamos 

ter, sempre temos aqui, no tribunal como fórum e outros, a oportunidade de mostrar para a 

população algumas pequenas informações, mas que dão indicativos importantes dos 

municípios do estado do Pará. Por exemplo, uma pessoa que é lá de Mocajuba, que está aqui 

na galeria vendo, com certeza vai se sentir bem feliz e orgulho de ver falando da sua cidade, da 

sua economia, da sua gente, do seu povo, a tudo que se refere. Eu acho muito importante uma 

informação técnica, mas também aproxima, familiariza, nos deixa próximos cada vez mais dos 

nossos 144 municípios que temos no estado do Pará. Então cumprimento vossa excelência, 

conselheiro Nelson Chaves, pela iniciativa brilhante. Acho que isso é fundamental e que, a 

partir de agora, não podemos mais ficar sem isso nos processos. Parabéns à equipe da 

secretaria também, que está conduzindo este processo. Cumprimento vossa excelência e 

agradeço as palavras generosas referidas a minha pessoa. Obrigado, presidente. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. E 

também só para registrar que o conselheiro Nelson deu a ideia, nós fomos amadurecendo, 

fizemos um teste, e os outros conselheiros fora sugerindo uma cosia a mais. Mas o trabalho foi 

realizado em um tempo curto pela secretaria e pela equipe de comunicação do TCE, trabalho 

integrado da comunicação com a secretaria. Lido o relatório e cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, sem 

imputação de débito, e, aplicação das multas regimentais ao responsável extensiva ao senhor 

Rosiel Sabá Costa (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, aplicando ao responsável as 

multas de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela irregularidade e R$847,00 

(oitocentos e quarenta e sete reais), pela intempestividade; e ao senhor Rosiel Sabá aplicar 

multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pelo não atendimento à 

diligência do Tribunal. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 
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momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/53820-5, que trata 

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

procedência Instituto de Desenvolvimento da Fruticultura e Agroindústria, responsável Jânio 

Bringel Olinda, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor glosado e aplicação de multas regimentais aos responsáveis, com 

responsabilidade solidária do Instituto de Desenvolvimento da Fruticultura e Agroindústria 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada 

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

seu voto para julgar as contas irregulares, declarando Jânio Bringel Olinda e Instituto de 

Desenvolvimento da Fruticultura e Agroindústria solidariamente responsáveis pelo débito de 

R$312.500,00 (trezentos e doze mil e quinhentos reais), aplicando a cada um dos responsáveis, 

multa de R$15.625,00 (quinze mil e seiscentos e vinte e cinco reais) pelo débito apontado. 

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 2010/52873-0, que trata da Prestação de 

Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Associação Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas, responsável Miguel Costa 

Teixeira, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor glosado e aplicação das multas regimentais extensiva à senhora Antônia do 

Socorro Pena da Gama e Lahire Dillon F. Figueiredo Filho, ficando solidariamente Miguel 

Costa Teixeira e o Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas e Oeste do Pará, devendo o 

mesmo ser citado para apresentar defesa e determinações à autoridade concedente (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 
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(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 

julgar as contas irregulares, declarando solidariamente responsáveis o senhor Miguel Costa 

Teixeira e o Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas e Oeste do Pará pelo débito com o 

erário estadual de R$13.050,00 (treze mil e cinquenta reais), aplicando ao senhor Miguel Costa 

Teixeira multas de R$1.305,00 (um mil e trezentos e cinco reais) pelo débito apontado e 

R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela remessa intempestiva; ao Movimento dos 

Pescadores do Baixo Amazonas e Oeste do Pará multa no valor de R$1.305,00 (um mil e 

trezentos e cinco reais) pelo débito apontado e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) 

pela remessa intempestiva, e, ainda, aplicar a senhora Antônia do Socorro Pena da Gama a 

multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), em face da ausência do laudo 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/50417-0, que trata da Prestação de 

Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, 

procedência Defensoria Pública do Estado do Pará, exercício financeiro de 2010, responsável 

Antonio Roberto Figueiredo Cardoso, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima 

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

Público de Contas, que assim se manifestou: Esse caso específico, apesar do parecer do 

Ministério Público ser pela irregularidade sem devolução após a análise da defesa, mas eu vou 

ressaltar aqui as irregularidades que deram ênfase para considerar as contas irregulares. Uma 

é em relação à questão da aquisição de mobiliário cujo o pagamento foi feito no dia 27 de 

dezembro de 2010 e os móveis adquiridos só foram entregues depois. E isso é uma 

irregularidade. Ou seja, apesar de meses depois ter se comprovado que o mobiliário foi 

incorporado ao patrimônio público, ou seja, isso afasta a devolução, mas não afasta a 

irregularidade de ter sido feito um pagamento por objetos, no caso mobiliário, antes desses 

objetos serem recebidos pelo órgão - a Defensoria. E isso é uma irregularidade grave que não 

pode ser olvidada nessa questão do parecer. E a segunda irregularidade diz respeito ao 

fracionamento irregular de licitação, prática infelizmente ainda comum que de acordo aqui 

com o parecer do Ministério Público de Contas, folhas 257 e 258, que eu vou ler apenas este 

trecho, consta o seguinte: “Também merecem atenção, afora outras situações de punho 
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preponderantemente formal, os fracionamentos de despesas elencados nos itens 7.1.7 a 7.1.12 

e ainda em 7.1.14 resultando em inúmeros processos de dispensa de licitação, em que apenas 

dois fornecedores foram contemplados, quando o correto, na hipótese, seria a realização de 

procedimento licitatório que assegurasse a isonomia e nas aquisições pelo poder público, em 

estrita observância da lei 8.666/93 e a própria Constituição Federal. Logo em seguida, o 

parquet de contas ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela 

irregularidade das contas, sem devolução do valor, com aplicação da multa regimental ao seu 

responsável e que seja determinado pelo Plenário a implementação, pela unidade auditada, das 

recomendações técnicas do relatório de fiscalização (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente 

e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas 

regulares com ressalva com determinações à Defensoria Pública do Estado do Pará. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51448-1, que trata da Prestação de 

Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência 

Associação Agrícola, Comunitária, Beneficente e Desportiva, responsável Francielly dos Santos 

Santos, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, 

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com 

ressarcimento de todo o valor conveniado e aplicação da multa regimental, devendo ser 

responsabilizados solidariamente Francielly dos Santos Santos e Hildegardo de Figueiredo 

Nunes (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, ficando à senhora Francielly 

dos Santos Santos em débito para com o erário estadual na importância de R$102.250,00 (cento 

e dois mil e duzentos e cinquenta reais), aplicando-lhe às multas nos valores de R$10.225,00 

(dez mil, duzentos e vinte e cinco reais), pelo débito apontado e R$847,00 (oitocentos e 
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quarenta e sete reais), pela remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento se registrou a 

ausência em plenário de Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2005/51443-1, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Salvaterra, responsável Humberto Salvador Filho, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, registrando-se na ocasião o impedimento da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo 

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

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade 

das contas, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao seu responsável e ao senhor 

Fernando Agostinho Cruz Dourado (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem 

se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, e aplicar 

ao seu responsável a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela 

instauração da tomada de contas, e, ainda, aplicar ao senhor Fernando Dourado a multa no valor 

de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pelo descumprimento da resolução do TCE e 

em conformidade com o parecer do “Parquet de Contas”. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento se registrou o 

retorno ao plenário de Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2007/53395-8, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de Santa Cruz, responsáveis Joel do 

Nascimento Farias, José Rogério Theodósio dos Santos e Carlos Gean Ferreira de Queiroga, 

cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor conveniado, com aplicação das multas regimentais aos responsáveis, 

ficando solidariamente a autoridade administrativa responsabilizada pela aplicação dos recursos 
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e determinações à SETRAN (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

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

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarando seus responsáveis 

em débito com erário na importância de R$60.000,00 (sessenta mil reais), aplicando a cada um 

dos responsáveis as multas de R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pelo débito 

apontado e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela instauração da tomada de contas; 

aplicar ao senhor Valdir Ganzer a multa de R$ R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) 

pela não emissão do laudo conclusivo; expedir comunicação à SETRAN e cópia da decisão ao 

Ministério Público Estadual para as providências que entender cabíveis. 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 2007/53922-9, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Eldorado do Carajás, responsável Jair da Campo, 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 pela irregularidade das contas, ficando solidariamente 

responsáveis pela devolução do valor conveniado os senhores Jair da Campo e Domiciano 

Bezerra Soares, com aplicação das multas regimentais ao senhor Jair da Campo (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas irregulares, ficando solidariamente responsáveis os senhores Jair da Campo e 

Domiciano Bezerra Soares pelo débito com o erário estadual de R$139.158,00 (cento e trinta e 

nove mil, cento e cinquenta e oito reais), e aplicar ao senhor Jair da Campo as multas nos 

valores de R$2.788,00 (dois mil, setecentos e oitenta e oito reais), pelo débito apontado e 

R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pelo não encaminhamento das contas. Consultado 

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/52192-7, que trata da Tomada de Contas 
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instaurada na Prefeitura Municipal de Ananindeua, responsável Helder Zahluth Barbalho, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, registrando-se na ocasião o 

impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 

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

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

regularidade das contas, sem prejuízo das penalidades cabíveis na espécie (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas regulares, e, aplicar ao senhor Helder Zahluth Barbalho a multa no valor de 

R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela instauração da tomada de contas. Consultado 

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

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/53037-4, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia, responsável Jorge Barros de 

Alencar, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada de 

pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Neste momento se registrou a ausência em 

plenário de Sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2013/50487-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Aveiro, responsável Manoel Pereira de Oliveira, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 

a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, que assim se manifestou: Essa é mais 

uma tomada de contas importante em que chama atenção a total omissão do convenente em 

prestar contas, uma vez que os documentos que constam nos autos em nada contribuíram para 

aferir se a destinação dos recursos públicos foi feita de maneira devida, adequada ou não. E os 

poucos documentos que constam para esta análise estão em cópia simples, não podendo ser 

aceitos por esta Corte de Contas. Vale ressaltar também que o laudo conclusivo feito pela 

SEOP não comprova a efetiva execução do objeto e, além disso, revela fatos de natureza grave 

como, por exemplo, a não execução de diversos itens constantes no plano de trabalho e o mais 

importante, ao meu ver, a insatisfação da comunidade com a qualidade da água decorrente do 
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péssimo serviço realizado. Vale ressaltar que este laudo foi feito dois anos após o término do 

convênio. E há uma sugestão de solidariedade pela responsabilidade de fiscalização. Enfim, 

ausência de elementos concretos para análise das contas, revelando o desrespeito dos gestores, 

tanto convenente e concedente para com o dinheiro público, o que configura também o ato de 

improbidade. Logo em seguida, o parquet de contas ratificou o parecer escrito nos autos, cujo 

entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e 

aplicação das multas regimentais ao seu responsável extensiva ao Olinaldo Barbosa da Silva, 

devendo responder solidariamente o senhor Kleber Roberto Matos e encaminhar cópia dos 

autos ao Ministério Público Estadual ante incidência de crime de improbidade administrativa 

(pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora 

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada 

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

seu voto para julgar as contas irregulares, declarando seu responsável em débito com o erário 

no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) aplicando-lhe as multas de R$847,00 (oitocentos 

e quarenta e sete reais) pelo débito apontado e R$ R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) 

pela instauração da tomada de contas; Ao senhor Olinaldo Barbosa da Silva aplicar multa de 

R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pelo não atendimento à diligência e ao Senhor 

Kleber Roberto Matos aplicar a multa de R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais) pela não 

emissão do laudo conclusivo. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, eu vou 

acompanhar a relatora, mas a doutora procuradora na manifestação dela instou também um 

pensamento aqui acho que vai bem a respeito do tema, ela se surpreende, como nós também, 

claro, que tanta água e tantas cidades nossas sem água potável para os habitantes. Essa é a 

situação, doutra Deíla, que vossa excelência conhece, tão bem quanto nós, praticamente 90% 

do interior da Amazônia. E eu estava ontem acompanhando o noticiário da televisão, não tem 

nada com voto que eu já acompanhei e mais pela manifestação da procuradora, me estimulei 

em falar, que o secretário demissionário do Rio de Janeiro, da segurança pública, doutor 

Beltrame, deu uma entrevista a uma televisão onde dizia que a instalação das UPPs, das 

unidades pacificadores, na visão dele, achei até um certo ponto desalentado pela violência que 

está reincidindo no Rio de Janeiro, ele dizia que um dos objetivos das instalações das UPPs no 
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Rio de Janeiro era chamar atenção da sociedade e do poder público pela ausência dos serviços 

de infraestrutura. Eu achei bastante coerente uma das causadoras desta crise monumental que 

a gente atravessa, exatamente a falta das políticas públicas no sentido de dar melhor condição 

de vida a nossa população. Aí vai: saúde, educação, e outras coisas tantas. Então a palavra da 

procuradora vai também atingindo um ponto importante e que a gente raciocina. Temos o país 

chamado país aquático, que o estado do Pará não deixa de ser e essa realidade e é constante 

porque o tratamento da água superficial é muito cara, e as populações cercadas deste 

manancial fantástico muitas vezes não tem um copo de água de boa qualidade para a 

população. E ela, que é médica, sabe que não tendo a água de boa qualidade as enfermidades 

vão acontecendo de uma maneira devastadora. Então quero acompanhar o voto e, ao mesmo 

tempo, agradecer à doutora Deíla pela manifestação. Voto do Excelentíssimo Senhor 

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

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho a relatora. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a relatora. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu Também 

acompanho a relatora, há unanimidade, contas irregulares com devolução e aplicação de 

multas. Neste momento se registrou o retorno ao plenário de Sua Excelência o Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52682-2, 

que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de São João da Ponta, 

responsável Nelson Almeida Santa Brígida, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene 

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

Presidência, fixando o prazo para retorno na sessão ordinária de 01.11.2016. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2014/50938-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação Beneficente Integra Belém, responsável Carlos Américo Lima Vasconcelos, cujo 

Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 

imediato deferida pela Presidência. Neste momento se registrou a ausência em plenário de Sua 

Excelência o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2011/50582-1, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Walcir Oliveira da Costa, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, registrando-se na ocasião o impedimento 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, e tendo a 
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Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira arguido suspeição. 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 conhecimento e não provimento, 

com a manutenção do Acórdão nº 48.540/2011, em todos os seus termos (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não esteve presente e 

nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso, 

para negar-lhe provimento, manter integralmente a decisão do Acórdão nº 48.540, dando-se 

ciência aos interessados. 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 se registrou o retorno ao plenário de Sua Excelência o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50828-

0, que trata do Recurso de Revisão interposto por Benedito Augusto Bandeira Ferreira, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, tendo a Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira arguido suspeição. 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 conhecimento e não provimento ao recurso para a 

manutenção total da decisão combatida (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

recorrente, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do presente recurso para no mérito negar-lhe o 

pretendido provimento, ratificando-se, por conseguinte, os termos do acórdão que julgou a 

tomada de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51291-9, que trata 

do Recurso de Reconsideração interposto por Alberto Campos Ribeiro, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e não provimento ao recurso, 

confirmando-se desta forma, a íntegra da decisão do Acórdão nº 52.005 de 07.05.2013 (pausa). 
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A seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não 

esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer 

do recurso, para no mérito dar-lhe provimento, reformando a decisão recorrida, julgando 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50456-3, que trata 

do Recurso de Reconsideração interposto por Averaldo Pereira Lima, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e não provimento ao recurso, para 

manter inalterado o Acórdão nº 52.855/2013 (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

recorrente, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso, para no mérito negar-lhe 

provimento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. 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. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Com alegria quero registrar o retorno 

do nosso secretário, doutor Arlindo, hoje é o dia do seu retorno. O Conselheiro Cipriano ainda 

não pôde retornar, ainda está em tratamento de saúde e também em gozo de licença saúde, mas 

interrompeu, veio ontem, hoje está aqui no plenário. Mas eu quero fazer um elogio ao adjunto 

Jorge que, durante o mês, conduziu muito bem os trabalhos aqui na Casa. É uma dupla muito 

forte. E porque também não estender os elogios ao Valmir, que auxiliou o Jorge aqui, e que 

muito bem cumpriu a sua missão. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50606-0, 

que trata do Pedido de Rescisão formulado por Edison Raimundo Alvarenga, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, que assim manifestou-se: Bom dia a todos os 

conselheiros, muito obrigada, conselheiro Odilon pelos seus votos, pelo dia do médico e, 

realmente, é um dia muito especial para mim, até porque hoje eu estou fazendo 17 anos de 
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formada. Me formei em medicina no dia do médico. Então é uma data que eu não esqueço. É 

realmente uma profissão importante. Em relação a esse caso, o próprio Tribunal de Contas e o 

Ministério Público de Contas têm visto com muita atenção, com muita preocupação, esses 

pedidos de rescisão em que as partes fazem esse pedido com o intuito de rever uma decisão já 

transitada e julgada fora das hipóteses previstas no regimento do TCE. Assim, faz, como a 

própria unidade técnica nesse caso colocou, faz uma mera análise, uma nova análise de provas 

que deveria ter sido feita na instrução processual. Logo em seguida, o parquet de contas 

ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo não conhecimento do 

pedido de rescisão, caso seja conhecido, pugna pela improcedência, mantendo-se todos os 

termos da decisão consubstanciada no Acórdão nº 52.363, de 08/08/2013 (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o advogado do recorrente, doutor José Geraldo de Jesus Paixão, 

estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe 

concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Excelentíssimo senhor presidente, 

excelentíssimos senhores conselheiros, senhora conselheira e os representantes do Ministério 

Público. No caso vertente, como requisito de admissibilidade, não há como afastar como 

intercorrência importante, que depois também tem repercussão no mérito, o fato de que diante 

das obras que estavam sendo executadas, e foram concluídas pelo município, da praça de 

recreação, é que havia em paralelo e depois se manifesta com efeito regional as obras do 

governo do estado e asfalto na cidade. E que, em razão disso, é um fato relevante, uma 

intercorrência que não pode ser afastada e que se impôs como necessário, como imprescindível 

que fossem retiradas do meio fio e as obras da sarjeta a fim de que fosse compatibilizado a 

obra de interesse regional com a de interesse local, isso é fato público, é fato corriqueiro, de 

interesse local, inclusive de acordo com a Constituição Federal, artigo 30, incisos I e II, que se 

impõe ao cidadão no seu dia-a-dia o princípio do interesse local. Então não havia como 

afastar, como concluir as obras de interesse regional, sem que fosse retirado, inclusive pela 

própria empresa contratada pelo governo do estado. Estes 4,9%, na verdade, até por dever de 

ofício e porque considero muito o moderador, não só por uma questão pessoal, mas pela 

seriedade com que vem conduzindo todos os locais em que ele administra, inclusive como 

presidente da AMAT, Associação dos Municípios, em que nós conseguimos sanear a entidade, 

também pela seriedade do ordenador, senão não estaria aqui pugnando em sua defesa. Mas é 
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que, na verdade, é um fato em que houve a necessidade dessa compatibilização, isso não pode 

ser desconsiderado. Em razão disso, também pode ser conferido, não há o que temer porque os 

recursos públicos foram totalmente executados no objeto conveniado, não há nenhum temor 

com relação a isso. Então não há porque duvidar que foi uma intercorrência, foi uma situação, 

um fato que não pode ser afastado e que, em razão disso, por mais que haja as ponderações do 

setor técnico com respeito também à manifestação do douto Ministério Público, acaba na 

verdade, ao final, por se compatibilizar a boa versação e utilização do recurso público. Eu 

tenho certeza que foi utilizado inclusive com dispensa pela própria empresa, que teve que 

retirar de qualquer custo, como está na manifestação de folhas oito dos autos. Então a defesa 

pugna pela procedência das razões recursais, a fim de que sejam aprovadas as contas. E, se 

houver alguma dúvida, invocando o princípio da ampla defesa e do processo legal, que seja 

feito uma perícia se vai constatar o alegado nas razões recursais. Por isso pede pela 

procedência das razões do recurso com a aprovação das contas em sua integralidade. A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do pedido de rescisão e no mérito negar o 

pretendido provimento. 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 2016/50873-6, que trata 

da Petição Constitucional formulada por Evaldo Oliveira da Cunha, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo não acolhimento da petição apresentada, ratificando os 

termos já exarados, com a manutenção da decisão contestada (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o peticionante, Senhor Evaldo Oliveira da Cunha, estava presente e na forma 

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

nos seguintes termos: Bom dia senhoras conselheiras, senhores conselheiros, ilustre 

representante do Ministério Público de Contas. É com alegria que a gente retorna a esta 

tribuna para proferir defesa, manifestação acerca de mais um caso muito semelhante, que eu 

acho que essa Corte se recorda muito bem de todos outros casos muito idênticos a este em que 

nós tivemos problemas seríssimos de citação, em vários processos que tramitam nesta Corte, 
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de minha responsabilidade. E que eu me considero muito feliz por perceber que a Corte vem, 

ultimamente, ao longo de quase dois anos que tenho vindo a esta Casa proferir minha defesa, 

observando e entendendo de fato os equívocos que ocorreram no que diz respeito à questão da 

citação. Já tive a oportunidade em outros momentos de comprovar que o meu endereço é um e 

o da prefeitura é um outro, e que as correspondências que eram encaminhadas por esta Corte 

estavam indo para um terceiro endereço. Então venho aqui, excelência, apenas para reiterar o 

que tenho repetido sucessivas vezes, peço e até venho em desculpas por conta até do discurso 

ficar repetitivo, mas é que os casos realmente foram ambos semelhantes, o que tem inclusive 

causado um certo prejuízo a minha pessoa e a minha família também. Recentemente, por 

exemplo, eu mesmo, sendo escolhido no meu município para ser candidato a prefeito, tive que 

renunciar minha candidatura por conta de me disponibilizar a vir resolver as questões diante 

desta Corte. E aqui estou em uma demonstração que nós não estávamos apenas pensando em 

solucionar ou me disponibilizar a resolver os problemas em função da campanha ou de 

política. Tanto é que tenho vindo, acho que todos os meses a este tribunal, a aproximadamente 

dois anos para proferir aqui nossa defesa. Fico feliz em saber que mesmo diante dos prejuízos 

que os equívocos me causaram ou causaram a nossa trajetória, mas feliz em saber que a 

população de Ipixuna do Pará elegeu a minha companheira, prefeita daquele município, com 

65% dos votos. E isso não apenas para dizermos que somos uma representação, uma força 

política, mas apenas para demonstrar de fato o reconhecimento daquela população, 

certamente, pelo trabalho que um dia desenvolvemos naquele município.  Então, excelências, 

era o que eu queria expor neste momento, reitero o nosso pedido e me coloco à disposição para 

quaisquer esclarecimentos desta Corte, como tenho feito desde janeiro de 2015. Muito 

obrigado. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto 

para conhecer da Petição, para, no mérito, julgá-la procedente, considerar nulos todos os atos 

posteriores da citação, inclusive o acórdão 51.757, reabrir a instrução processual, e dar ciência 

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

principal. 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 2016/51118-4, que trata do Pedido de 

Rescisão interposto por Paulo Liberte Jasper, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio 
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Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

Público de Contas, que assim se manifestou: Bom dia a todos. Trata-se de um caso bastante 

complexo, inclusive a procuradora Silaine Vendramin entregou memoriais a todos os 

conselheiros porque neste caso, inclusive, há um pedido de reconsideração, embargo de 

declaração e três pedidos de rescisão, sendo que o que está agora em julgamento é o terceiro 

pedido de rescisão em cima de embargos de declaração. Assim, fazendo um breve resumo 

porque os argumentos arguidos pelo Ministério Público são bastante contundentes. Nesse 

terceiro, tratava-se de um objeto, de um convênio do ano de 2000, no valor de dez mil reais. De 

acordo com a lista dos inelegíveis do próprio Tribunal de Contas do Estado, este valor 

atualmente corrigido, já que é de 2000 a 2016, estaria em R$90.895,16. Tratava-se de um 

objeto, de um projeto de inclusão social, cuja tomada de contas foi feita 7 anos depois. Então 

em 2007 foi feita uma tomada de contas pela total ausência de comprovação de como foram 

gastos este dinheiro público. E a tomada de contas foi julgada e as contas foram consideradas 

irregulares. Posteriormente, no segundo pedido de rescisão, foi apresentado uma nota fiscal 

falsa. Então não havia documentos que comprovassem o gasto do dinheiro público. Quando se 

faz isso em um segundo recurso de rescisão, faz-se com base em um documento 

comprovadamente falso, cujos autos foram encaminhados ao Ministério Público Estadual para 

a promulgação do crime de falsidade ideológica. Após esta decisão, o recorrente desistiu do 

segundo recurso. E, posteriormente, um ano após uma decisão de embargo de declaração, vem 

com um terceiro pedido de rescisão, alegando uma suposta incompetência da relatora, 

conselheira Lourdes Lima, em proferir o voto. Esse argumento não deve prosperar por vários 

motivos, inclusive processuais. Primeiro, na portaria que se alega, a portaria 29.220 de 2015, 

que ele alega ter sido violada, o recorrente não se deu conta que ainda que a conselheira 

Lourdes Lima fosse incompetente para relatar o caso, que seria o presidente Luís Cunha, qual 

foi o voto do presidente Luís Cunha? No mesmo sentido da relatora. Por quê? De acordo com 

a nossa Constituição, os órgãos, as cortes de contas, são órgãos de decisão coletiva, ou seja, 

não é necessariamente o voto do relator que prevalece. O relator, quantas vezes aqui nesse 

tribunal, nesta Corte de Contas, o relator não já foi derrotado? Então ainda que a conselheira 

Lourdes Lima fosse incompetente para relatar esse voto, o que seria teoricamente competente 

seria o doutor Luís Cunha, que votou integralmente no sentido de que ela havia relatado. 
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Ademais, em direito, existem prazos. Esta incompetência, que seria relativa, existe um prazo 

regimental para que a parte impugnasse e esse prazo não foi observado pelo ora recorrente. 

Tenho até aqui. De acordo com o artigo 49, parágrafo terceiro, do nosso regimento interno do 

Tribunal de Contas, o momento oportuno para impugnar a distribuição ao relator é nos dois 

dias seguintes à data de distribuição do processo. Então a partir do momento que ele não 

impugnou ocorreu a preclusão, que é um fenômeno jurídico de que a parte tem direito a fazer 

os seus recursos. No entanto ela tem prazos a obedecer, para que um processo não ocorra o 

que está acontecendo neste processo, em que uma sucessão de recursos e medidas, já estamos 

no terceiro pedido de rescisão, há um claro e evidente abuso do direito de recorrer, tentando 

impugnar uma tomada de contas, o que, por óbvio, se é tomada de contas é porque as contas 

não foram prestadas no seu tempo devido. E aqui estamos há 16 anos após a assinatura desse 

convênio ainda discutindo. E o principal, o mérito, que é como esses recursos foram aplicados, 

isso em momento nenhum está sendo discutido. Se discute uma suposta incompetência da 

relatora Lourdes Lima. Ainda que ela seja declarada incompetente, aquele que seria o relator 

teve o mesmo entendimento e a Corte toda teve o mesmo entendimento. E então o recorrente 

esperou o transcurso de um ano para fazer essa impugnação, não sobre o acórdão que julgou o 

mérito, que julgou as contas irregulares, que já teve dois pedidos de rescisão, não, ele fez o que 

é até bastante estranho, um recurso de rescisão sobre o embargo de declaração. E mais uma 

vez eu peço vênia para fazer um pequeno esclarecimento. O recurso de embargo de declaração 

não analisa o mérito. É um recurso para esclarecer alguma obscuridade, alguma contradição 

de uma suposta decisão judicial, no caso aqui o acórdão do TCE. Nesse caso aqui, às vezes, 

excepcionalmente quando tenho a questão dos efeitos infringentes, que quando o embargo de 

declaração não apenas pede um esclarecimento ou então o saneamento de alguma 

obscuridade, contradição, mas ele pede também que a decisão seja modificada, mas esse aqui 

não. O mérito da questão, que é a ausência de prestação de contas de um recurso que era 

inicialmente de dez mil reais no ano de 2000 que, atualmente, pela atualização monetária já 

está em mais de 90 mil, depois de 16 anos, isso ninguém se discute. Ou seja, as contas foram 

julgadas irregulares por ausência total de documentos comprobatórios do uso de despesa dos 

recursos públicos. E agora um ano depois da decisão dos embargos de declaração, o 

recorrente alega que a relatora seria incompetente. Mas, ainda assim, esse argumento não 
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pode prosperar. Vale também ressaltar que houve uma convalidação do voto do presidente, do 

doutor Luís Cunha, pela unanimidade do colegiado, ou seja, o que se tenta aqui é anular um 

acórdão de um embargo de declaração pela suposta incompetência da doutora Lourdes Lima, 

quando todos os conselheiros já haviam se manifestado pela manutenção do acórdão, ou seja, 

que as contas sejam julgadas irregulares. Isso aqui é uma tentativa de usar o sistema recursal 

brasileiro de forma a prorrogar indefinidamente um o julgamento desse processo. Onde já se 

viu três pedidos de rescisão em uma única tomada de contas. Por quê? É a questão do abuso 

realmente do direito de defesa. Além disso, vale ressaltar a questão da ausência dos requisitos 

para a concessão de uma liminar, de uma medida liminar, que é a questão da ausência do 

fumus boni iuris e do periculum in mora, a ausência do fumus boni iuris como nós já 

ressaltamos é que o prazo para impugnar a incompetência é, de acordo com o nosso artigo 49, 

parágrafo terceiro, de dois dias seguintes, mas esse prazo já passou. E não se pode dizer que a 

parte não sabia porque está sendo acompanhada por uma advogada. Ela já recorreu três 

vezes, com três pedidos, que não é bem um recurso, mas enfim, já fez três pedidos de rescisão 

sobre o acórdão que julgou as contas irregulares. Então não se pode falar que a parte não 

sabia, não tinha o conhecimento técnico, porque ela está devidamente assistida por um 

advogado. O interesse aqui não é do estado, não é das contas públicas, ninguém está pensando 

na preservação do erário, e sim no interesse pessoal do direito à candidatura nas eleições de 

2016, ou seja, não há fumus boni iuris porque o recorrente não atendeu o artigo 49, parágrafo 

terceiro, do nosso regimento. Em relação ao perigo da demora, que justamente não se 

configura, por quê? Porque além das contas terem sido julgadas irregulares por ausência de 

total de documentos, quando o recorrente apresentou documentos, que foi no segundo pedido, 

esse documento é falso. E isso, excelências, isso deve ser pesado no momento da decisão de 

vocês. Será que é válido você deixar passar um terceiro pedido de rescisão em cima de um 

embargo de declaração quando em um segundo pedido de rescisão o recorrente apresentou 

uma nota fiscal falsa? A gente deve deixar o nosso sistema processual brasileiro passar esse 

tipo de absurdo, de irregularidade, de injustiça. Enfim. E o que se vê aqui é que se tentou fazer 

essa rediscussão com base na nota fiscal falsa. Isso no segundo pedido de rescisão, e agora se 

tenta rediscutir a tese, o que é vedado pelo artigo 272, parágrafo sétimo do nosso regimento 

interno. Então, concluindo, eu entendo, o Ministério Público de Contas entende que esse caso é 
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emblemático porque deve ser duramente rechaçado o uso protelatório dos meios recursais, dos 

pedidos de rescisão. As cortes de contas brasileiras têm um intuito formidável que é o de fazer 

o julgamento da aplicação correta dos recursos públicos. Então, acima de qualquer questão 

processual, nós devemos sempre nos lembrar do mérito e o mérito é um convênio do ano de 

2000 que não teve prestação de contas, que sete anos depois foi feito uma tomada de contas, 

que nessa tomada de contas as contas foram julgadas irregulares por ausência de documentos 

que comprovassem a correta utilização dos recursos. E que, anos após, em pedidos de rescisão 

sucessivos na tentativa única e exclusiva de tentar concorrer nas eleições, o que se fez? 

Apresentou-se uma nota fiscal falsa. E quando se deu conta da gravidade que aquilo estava 

inserindo, inclusive com o encaminhamento dos altos ao Ministério Público estadual para a 

devida apuração do crime que tinha sido cometido, houve a desistência desse recurso, e essa 

desistência está homologada pelo Tribunal de Contas. E agora se tenta alegar uma firula 

processual para tentar convalidar o que é inimaginável: deixar passar contas absolutamente 

irregulares que atualmente já totalizam mais de 90 mil reais. Logo em seguida, o parquet de 

contas ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo não 

conhecimento do pedido de rescisão e no mérito por seu desprovimento, mantendo-se in totum 

a decisão guerreada, com sugestão de encaminhamento dos autos ao Ministério Público 

Estadual ante indícios de crime de falsidade ideológica (pausa). A matéria foi colocada em 

discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Senhor presidente, pelo memorial que foi distribuído aqui da ilustre procuradora 

Silaine Vendramin, mas especialmente pela enfática manifestação da ilustre procuradora, 

doutora Deíla Maia, eu acho que percebi que constatando a existência de documentação 

absolutamente fraudulenta no processo e a recomendação de que fosse enviado ao Ministério 

Público, embora posteriormente houve uma desistência, eu gostaria de arguir se o documento 

colocado como sendo fraudulento no processo foi encaminhado ao Ministério Público Estadual 

para as devidas providências. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Presidente, nós temos que ponderar alguns aspectos, esse aqui é o pedido de 

rescisão contra o acórdão dos embargos de declaração. De fato, ele entrou com três pedidos 

de rescisão, o primeiro ele desistiu, era contra o acórdão da tomada de contas. Quero que a 

secretaria confirme se foi encaminhado ao Ministério Público conforme solicitado pelo 
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conselheiro Nelson. Foi encaminhado? Ele pediu a desistência, mas como havia lá um caso, 

um indício de um crime, foi devidamente encaminhado à autoridade que se assim entender 

procederá contra a denúncia. Ele desistiu. O segundo pedido de rescisão na verdade vira 

primeiro novamente porque o anterior foi desistido, é contra a tomada de contas, o acórdão da 

tomada de contas propriamente dito. Esse processo está aqui de certa forma sobrestado até 

definirmos o mérito do que estamos julgando neste momento. E o terceiro é contra os embargos 

de declaração, que ele alega puramente uma questão de erro de procedimento, que não afeta o 

mérito das contas que já foram julgadas. Caso o plenário julgue aqui eventualmente pelo 

provimento ou não, se votar pelo não provimento, eu vou ter que analisar o segundo pedido de 

rescisão. Votando pelo provimento, depois da leitura do meu voto, o embargo de declaração 

volta para o seu relator original. As contas já estão julgadas. Então caberá ao relator, no 

processo dos embargos, verificar se existem os efeitos infringentes, conforme eu vou falando a 

minha fundamentação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Mas foi tomada de contas, não é conselheiro? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Sim. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu, na sessão passada, a 

respeito desse assunto, não estava presente também, de maneira que eu estou me informando a 

respeito. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Só 

tomarmos o cuidado de não anteciparmos absolutamente nada. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Exatamente. A questão 

é a seguinte: onde é que eu entrei nisso? Eu era o relator. Mas, no momento que eu me tornei 

presidente, teve um ato meu delegando para outras pessoas os meus processos. O que foi que 

aconteceu com esse processo? É que este processo veio a plenário sendo eu o relator. No dia 

do seu julgamento, eu retirei de pauta o processo, então ele volta, antes de eu me tornar 

presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Presidente, sobre essa delegação aos outros relatores. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Tem uma portaria. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mas é por sorteio? É feito 

aleatoriamente? Como é feito? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: A portaria, não sei se tem cópia, mas é muito clara. Tem um artigo 
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dela que diz o seguinte: aquele processo não poderia ser passado para mais ninguém, e na própria 

portaria, que eu fiz, eu tinha que continuar sendo relator daquele processo. E ele foi repassado 

para a conselheira Lourdes Lima através de sorteio. É isso que eles estão questionando. Deveria 

aquele processo, como já tinha vindo a plenário, já tinha sido pautado, foi retirado da pauta na 

época, antes de eu me tornar presidente eu teria que relatar aqui no plenário, pois ele não poderia 

ser mais sorteado. No momento que a conselheira Lourdes Lima relatou, eu confesso que aqui nós 

colocamos tudo na boa fé, que a gente acompanha o conselheiro que estuda, a gente foi na boa fé 

votando por ela. Eu também, naquele momento, não me dei conta, são tantos processos, de que se 

tratava daquele processo. É isso que agora a parte questionou e nós fomos ver o ato do presidente 

para que os processos de sua responsabilidade fossem redistribuídos. Tem um artigo que cabe o 

questionamento, pois naquele processo não deveria ter sido para a conselheira Lourdes Lima e sim 

para mim. Então, da minha parte, eu quero dizer o seguinte: tudo aqui tem fluído naturalmente, 

conselheiro Odilon que estudou o caso agora, eu sempre parto do princípio de que todos têm o 

direito à ampla defesa e ao contraditório. É isso que nós vamos ver agora, eu não sei em que 

direção ele vai. Eu só queria esclarecer esse ponto porque não fui eu o relator naquele momento e 

sim a conselheira Lourdes Lima, que também fez na boa fé. Ela recebeu um processo redistribuído 

achando que estava tudo normal. Ela fez na boa fé. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Justamente. É isso que eu queria deixar bem 

claro. Eu recebi da secretaria, entendendo que pelo princípio da boa-fé, também estava sendo 

encaminhado como foi encaminhado a todos os outros, inclusive a mim, outros processos foram 

também encaminhados, a relatoria de vossa excelência, enquanto apenas conselheiro, vice-

presidente. E houve esse lapso, esse engano. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas vamos ouvir então o relator. Eu só queria esclarecer esse 

ponto, conselheiro Nelson Chaves, porque são tantos processos e, naquele momento, o processo foi 

para a secretaria e ele não deveria ser redistribuído. Eu teria que relatar aqui no plenário. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: A culpa 

não foi minha também. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Não foi de vossa excelência. Aqui e ali é possível acontecer esse tipo de situação, o 

senhor secretário aqui já fez ponderações em vários momentos. Já foram presidentes a conselheira 

Lourdes e o conselheiro Nelson. Nós sabemos que recentemente uma pessoa que eu admiro muito, 

está aqui presente o doutor Tuffi, era o secretário geral, ele sabe do respeito e admiração que 
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temos por ele. A secretaria do nosso tribunal tem um volume de trabalho muito grande, mas tem um 

problema, e a culpa não são dos secretários, porque entra e sai muitos funcionários da secretaria. 

Quando o funcionário já está treinado, mas logo ele é substituído por outro. E há um grau de 

dificuldade muito grande na secretaria. E aqui e ali é possível ter uma ou outra falha por conta 

desse rodízio desses servidores existentes na secretaria. É uma secretaria que precisa de servidor, 

ainda não tem número suficiente, mas tem na secretaria, por exemplo, três ou quatro servidores 

efetivos. Então se recorre geralmente a um estagiário, até mesmo um servidor da terceirizada ou 

um comissionado. Eu continuo elogiando a secretaria como uma unidade do nosso tribunal muito 

responsável, que capricha no que faz, por isso eu continuo elogiando. E a secretaria tem tido 

autonomia neste tribunal, tanto na minha gestão quanto nas gestões de vossas excelências. O 

presidente é responsável pela pauta, mas eu tenho dado a liberdade ao secretário como fez vossa 

excelência, conselheira Lourdes. A gente não fica interferindo na pauta. Eu entendo que uma 

instituição como a nossa, no nível que queremos chegar de excelência, essa conduta republicana 

tem que ser assim. Eu vejo o nosso controle externo com muita independência e acho isso saudável 

para a instituição. Neste processo eu não consegui lembrar o que tinha acontecido. Também me 

dirigi à secretaria e nós não conseguimos achar a resposta. Eu entendo que, naquele momento, ele 

foi junto com os outros processos e acabou sendo distribuído equivocadamente para a conselheira 

Lourdes Lima. Eu só queria esclarecer isso, porque também já faz tanto tempo, nós não 

conseguimos rememorizar o que foi que aconteceu justamente com este processo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Na verdade a colocação que eu quero 

fazer vai de encontro do que vossa excelência está falando. A secretaria de um tribunal, e aqui nós 

temos que ponderar as seguintes questões, de fato não somos um tribunal judiciário, porque não 

pertencemos ao judiciário, mas o processo no âmbito do Tribunal de Contas é judicialiforme. Ele 

segue os princípios do processo judiciário, com as suas peculiaridades, com as suas moderações. E 

a secretaria de um Tribunal de Contas deve funcionar como relógio, a exemplo do que funciona 

uma secretaria judiciária. Por quê? Porque no nosso processo nós enaltecemos princípios que são 

caros do devido processo legal, que é o contraditório e ampla defesa. Por exemplo: no memorial 

citado pela doutora Deíla, também já consta nos autos na argumentação da procuradora Silaine, o 

artigo 49, parágrafo terceiro do nosso regimento, que fala da impugnação da redistribuição. A 

pergunta que eu faço é o seguinte: o nosso tribunal notifica os interessados da redistribuição? 

Alguma vez fez isso? Como vai impugnar sem avisar que foi redistribuído? Isso no judiciário é uma 
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coisa muito corriqueira e muito uniforme. Eu só chamo atenção que há dispositivos previstos no 

regimento interno que não estão colocados em prática na nossa Casa. E aqui eu lhe faço um mea 

culpa e entendo também que nós precisamos melhorar cada vez mais a secretaria, que já faz um 

excelente trabalho, mas podermos ser melhor ainda, para que possamos evitar discussões futuras 

de insegurança nesses aspectos. Era siso, presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Concordo plenamente com vossa excelência e eu 

tenho certeza que a unanimidade aqui entre os conselheiros presentes, a conduta, a seriedade, o 

caráter, a reputação do doutor Jorge Batista e do doutor Arlindo, assim como falo o mesmo para o 

ex-secretário Tuffi. Não há um questionamento em relação a esses homens, que são servidores 

públicos exemplares. Agora tem dias que o doutor Arlindo sai daqui, como acontece com o doutor 

Jorge, tarde da noite fazendo revisão de acórdão porque o acórdão é o produto final. Não pode ter 

uma vírgula fora do lugar. A gente sente que há uma carência de servidor. Eu posso dizer que os 

que estão lá são preparados. Um pouco mais do servidor efetivo da Casa e é isso que o concurso 

agora deseja suprir. Nós fizemos um concurso público para que a gente possa realmente organizar 

melhor a secretaria e atender melhor a instituição. Nós já estamos visando isso porque há essa 

dificuldade. E como eu disse, assim, nós temos que encontrar uma solução, nós recorremos aos 

servidores comissionados, até mesmo a estagiários, mas a gente vai fazendo o trabalho funcionar, 

mas eu quero destacar o trabalho desses homens aqui, eu acho que não há nenhuma dúvida da 

competência e da seriedade. Infelizmente nós temos que aceitar, conselheiro Nelson, uma crítica 

em um momento desse. Houve uma falha diante do volume de processos que tramitam na 

secretaria. E é possível, uma ou outra vez, acontecer isso. Não foi nada tendencioso ou intencional. 

A prova disso é que eu não lembrava, faz tanto tempo. Logo após as devidas manifestações, Sua 

Excelência proferiu seu voto para conhecer do pedido, para no mérito dar-lhe provimento, anulando 

a redistribuição e todos os atos posteriores. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente, não 

surpreende a boa fundamentação que sempre traz aos julgamentos desta Casa, eminente 

conselheiro Odilon Teixeira, mas neste caso data vênia, vou votar acompanhando a manifestação 

do Ministério Público de Contas. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Eu me julgo impedida de votar neste processo. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Caso efetivamente emblemático, complicado, eu 

fiquei atento às manifestações da doutora Deíla, li rapidamente aqui o memorial da doutora 
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Silaine, eu acho que o doutor Odilon estudou o processo, fez muito bem o seu relatório. Mas eu 

estava aqui pensando no principal interesse de tudo isso, que é a população. É o dinheiro público. 

E como disse o conselheiro Odilon, nós temos que analisar especificamente o assunto que está em 

pauta, eu concordo, mas existe toda uma história por trás desse processo. E entendo também que 

vossa excelência, presidente, votou, acompanhou o voto da relatora, houve uma manifestação por 

unanimidade do plenário desta Corte. Mesmo a justificativa de vossa excelência, já explicou toda a 

situação, eu entendi, e que por trás disso está toda a questão primeira, prioritária, que é o que 

aquilo que nós defendemos, ou seja, o interesse público. Então desta mesma maneira, em que pese 

todo o estudo feito, a análise do eminente relator, eu quero também me manifestar acompanhando 

o Ministério Público de Contas nesse processo, senhor presidente. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o relator. Voto da Excelentíssima Senhora 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu também voto 

acompanhando o relator. A presidência proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por 

maioria (4x2). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: E doutor Arlindo, doutor Jorge, eu sei que esses assuntos acabam causando a vocês um 

desconforto, mas não se sintam assim, isso é extensivo ao doutor Tuffi. Porque eu sei do esforço da 

secretaria, está aqui a Cláudia também, isso vale para você Cláudia e à equipe. Eu tenho elogiado 

muito como presidente a secretaria do nosso tribunal. E inclui o servidor comissionado, o servidor 

da terceirizada, porque a gente chega na secretaria e vê a movimentação desse pessoal 

trabalhando muito. Então eu não quero que isso cause um desconforto ao doutor Jorge, à Cláudia, 

ao doutor Arlindo e ao Tuffi, que está ali, eu o vejo sempre como um patrimônio da secretaria 

porque há um grau de dificuldade muito grande na secretaria para fazer aquele trabalho sem 

falhas. Eles buscam sempre a perfeição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Porque eu acho que é importante que fique bem claro a todas as 

pessoas que em nenhum momento se colocou em qualquer dúvida a honradez e a pertinácia dos 

serviços. Aconteceu uma falha e eu, por exemplo, agora com o conselheiro Cipriano fomos 

derrotados na votação acompanhando o Ministério Público, mas não altera nada. Até porque todo 

o servidor, tanto faz ele ser comissionado como ser de carreira, e se não tiver uma reputação, ele 

não pode exercer função pública em lugar nenhum, de maneira que eu quero desagravá-los neste 

sentido. Houve o problema de vossa excelência, a conselheira Lourdes que não notou, podia ser 
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comigo. Então eu quero colocar isso muito acima de tudo, para que não paire dúvida nenhuma da 

parte correta, da diligência, da honradez, do caráter, da competência, e essas coisas acontecem, 

por isso nós estamos aqui em um plenário para certamente não ter só decisão unânime. O 

conselheiro Odilon, tantas vezes já disse aqui o respeito que tenho pelo excelente voto que proferiu. 

É uma dúvida que a gente fica porque também as argumentações da ilustre procuradora Silaine, 

referendadas e ratificadas pela doutora Deíla, logicamente que ela nos deixa, em ambas as 

circunstâncias, em dúvida. Mas como nós não podemos ficar aqui em uma situação de total 

dificuldade, temos que nos manifestar, senão teria placar esse plenário. Eu queria só ratificar ao 

Arlindo, ao Jorge, a equipe toda, que não paira sob nenhum de nós qualquer tipo de dúvida a 

respeito do procedimento de tantos anos que eles têm contribuído com a Casa. Queria manifestar 

isso da minha parte. E penso acho que os outros, com certeza, pensam da mesma forma. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Fico muito 

feliz em ouvir isso de vossa excelência, conselheira Lourdes está ratificando, eu creio que eu estou 

falando em nome de todos, porque a gente reconhece o esforço da secretaria em fazer o melhor. 

Infelizmente neste caso aconteceu um equívoco, nós estamos procurando agora o caminho certo 

para resolver a situação. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2005/51598-8, que trata da 

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

procedência Prefeitura Municipal de Bannach, responsável Geraldo Fernandes de Oliveira, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 

imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52996-6, que 

trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Superintendência do Sistema 

Penitenciário do Estado do Pará, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

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

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

deferimento dos registros, com determinações à SUSIPE, CASA CIVIL, e, ainda, requer Inspeção 

Extraordinária e a cessação dos pagamentos (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir  em 

caráter excepcional os registros, com determinações à SUSIPE, SECEX e recomendações à SUSIPE 

e a SEAD. 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 se registrou a ausência em plenário de Sua Excelência o Conselheiro Nelson Luiz 
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Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50245-6, 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 entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros, com 

sugestão para suscitar incidente de uniformização de jurisprudência, na forma dos arts. 194 e 196, 

§1º do RITCE, para esta Corte de Contas a condicionar o registro das contratações temporárias à 

comprovação, pela autoridade administrativa, observância no art. 5º, da Lei Complementar nº 

07/91, dando efeitos ex nunc à decisão, de modo a fixar marco temporal para atendimento da 

exigência e que esta venha a ser aplicada a todos os processos pertinentes (pausa). A matéria foi 

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

proferiu seu voto para deferir os registros 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. Neste momento se registrou o retorno 

ao plenário de Sua Excelência o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2016/50803-3, que trata da Proposta de Reforma do Prejulgado n° 21/2014 

do Tribunal de Contas do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, a matéria foi imediatamente para a fase de votação, onde 

sua excelência o relator proferiu proposta de decisão para revogar o Prejulgado nº 21/2014. (pausa). 

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

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro relator, eu ouvi que se trata apenas de empresa 

pública e a sociedade economia mista. Porque no prejulgado era empresa pública e sociedade de 

economia mista. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival 

Silva Rocha: Conselheira Lourdes, na verdade o voto a gente vai encaminhar pela revogação do 

prejulgado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: O fundamento da revogação do prejulgado foi em virtude do não preenchimento dos pré-

requisitos como tinha sido analisado no curso do processo daquela denúncia? O senhor está 

desconstituindo o prejulgado? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha: Isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Porque não foram atingidos os pré-requisitos da análise de dez decisões. 

Seria isso que tinha sido levantado no julgamento da denúncia? Manifestação do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Conselheira Rosa, a gente não está 

anulando, nós estamos revogando. E para revogar não é necessário adentrar nesses requisitos. É 

por conveniência e oportunidade do tribunal. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu gostaria de pedir vista desse processo. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Só queria esclarecer 

que a questão foi levantada em função do que foi apurado no curso de uma denúncia. E a questão 

levantada com relação a supressão do prejulgado teria sido procedimental, ou seja, uma falha 

procedimental que teria acontecido. E o que me causa estranheza é que esse não foi o fundamento 

para a sugestão. Só isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Convocado Julival Silva Rocha: No fundamento realmente não foi. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Era justamente esse esclarecimento 

que eu precisava. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha: O fundamento foi simplesmente pela revogação, pela oportunidade de conveniência do 

tribunal. Até porque um daqueles requisitos que alegavam que não haveria os dez precedentes, 

depois nós vimos que tinha mais do que dez, entendeu? Não queremos enveredar por este caminho. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Até porque, 

presidente, sobre a questão dos requisitos formais, está sendo discutido um processo de denúncia, 

que não é o objeto deste processo, que é reformar ou revogar o prejulgado. E por questão de 

conveniência e oportunidade é um critério do tribunal. Eu entendi no voto do conselheiro substituto 

Julival que nós não precisamos de prejulgado para dizer exatamente aquilo que a lei já fala. É isso 

que eu entendi. Então eu me reservo a declarar o meu voto futuramente depois que a conselheira 

Lourdes trazer as vistas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: Perfeito. Mas o pedido de vistas é cabível. Então vou conceder vistas a vossa 

excelência, conselheira Lourdes Lima. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do 

Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas 

multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, 

contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de 

julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, 

pronunciando-se nos seguintes termos: Eu quero registrar com alegria a presença do vereador de 

Curuçá, Antônio Magnata, que está aqui com uma grande comitiva de Curuçá. Bem-vindo, 

vereador, foi reeleito no município de Curuçá. Parabéns pela eleição. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Apenas para convidar os 

conselheiros, conselheiros substitutos, procuradores de contas, servidores, servidores do Ministério 

Público de Contas deste tribunal para a próxima Sexta de Integração, a ser realizada no próximo 

dia 21. O tema será gestão ambiental no estado do Pará, uma visão institucional da Secretaria de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade e o Instituto de Gestão de Florestas, Ideflor. Seremos premiados 

com quatro palestrantes: doutor Luiz Fernandes Rocha, Secretário de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, doutor Ronaldo Lima, Secretário Adjunto de Recursos Hídricos, doutor Tales 

Samuel Belo, Secretário Adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental e o Diretor do Ideflor, 

doutor Tiago Valente. Será um prazer contar com a presença de todos. As palestras estão previstas 

para começar no dia 21, às dez horas. Então será de dez às 12. Vamos fazer uma coisa bem mais 

restrita. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Todos estão convidados, inclusive o Ministério Público. E nada mais havendo a tratar, Sua 

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

sessão às doze horas e trinta e sete minutos (12h37min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

Belém, 18 de outubro de 2016. 
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