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ATA Nº 5.454 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia nove (09) do mês de março do ano dois mil e 

dezessete (2017), quinta-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior, Luís da Cunha Teixeira, 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, o Excelentíssimo 

Senhor Procurador Geral 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 motivo de força maior, dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros 

Nelson Luiz Teixeira Chaves e André Teixeira Dias por motivo de força maior. 

Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia 

sete (07) de março de 2017, 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 Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: 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 Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em seguida, Sua Excelência determinou ao 

senhor secretário a inversão da pauta, antecipando o julgamento do processo nº. 6 para logo 

após ao julgamento dos processos nºs 1 e 2 da pauta, cujas partes encontravam-se presentes 

para apresentação de defesas. Neste sentido, em não havendo expediente a ser lido, e em ato 
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contínuo, a Presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo 

anunciado o Processo nº 2012/52175-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação de Moradores do Bairro da Cidade Nova, responsável Manoel Raimundo Pinheiro, 

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 irregularidade das contas, com devolução do 

valor conveniado e aplicação das multas regimentais cabíveis aos seus responsáveis e extensiva 

ao senhor Jorge Luiz Guimarães Panzera, ficando solidariamente responsáveis pelo débito os 

senhores Manoel Raimundo Pinheiro, Carlos Alberto da Silva Leão e a Associação de 

Moradores do Bairro da Cidade Nova (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável e o Senhor Carlos Alberto da Silva Leão estavam presentes e, na forma como lhes 

faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal, foi-lhes concedida, tendo o responsável se 

manifestado nos seguintes termos: Senhores conselheiros, bom dia. Agradecer a Deus por estar 

aqui. Na realidade é uma missão que a gente está cumprindo, porque, a partir do momento que 

nós, como lideranças que procuramos organizar a sociedade, nós também colocamos em risco, 

justamente, a nossa credibilidade. Mas a gente está aqui para isso, e, neste momento, eu quero 

justificar para vocês, por isso nós enviamos a prestação de contas. Faltou uma coisa, que foi o 

número da conta do banco Banpará, que nós não encontramos. O banco não me repassou. Fiz 

o ofício, encaminhei, levei, e o banco procurou e não encontrou. Por sinal, eu trouxe a resposta 

do banco para a doutora Karina, e, com isso, eu fiz um ofício, solicitando o arquivamento do 

caso do processo, porque achava que estava consumado. Então fiquei surpreso quando, antes 

de ontem, recebi, de novo, essa notificação, mas o que eu quero solicitar de vossas excelências, 

senhores conselheiros, pela responsabilidade que vocês têm, com certeza, são conhecedores, eu 

justifiquei, em um primeiro momento, que, na realidade, eu não sabia da forma que se prestava 

conta este projeto, e, por isso, não prestei conta com este tribunal. Mas eu peço, de vocês, a 

compreensão de que nos libere desta situação, porque a nossa associação, por sinal, é uma de 

mais crédito do município de Igarapé-Miri. Nós estamos participando de todos os conselhos 

municipais como forma de acompanhar a aplicação do recurso no município, e estamos com 

vários projetos fazendo o trabalho da inclusão social com a nossa criançada, com os 

adolescentes. O bairro onde nós vivemos é muito violento, e nós estamos fazendo o trabalho da 
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inclusão social. E se, por exemplo, essa associação tiver que devolver cinco mil reais, 

primeiro, que não tem, eu também não tenho. Segundo, que foi aplicado recurso para o qual 

nós recebemos, ela poderá ficar comprometida. Eu já não sou presidente, estou acompanhando 

e incentivando, mas, no caso, poderá comprometer o futuro dela e de um bairro, de um povo 

que está sendo beneficiado por ela. Então eu peço a vocês que reconsiderem ou considerem 

essa realidade desta associação, deste caso, em vigência, deste processo que está tramitando. 

Eu volto a dizer: eu trouxe, para a doutora Karina, o ofício, alguma coisa que o banco me deu, 

que não foi encontrado o momento em que me foi repassado o recurso, o extrato da conta. 

Então, muito obrigado e está na mão de Deus e na de vocês. Pela competência que tem, eu 

tenho certeza absoluta que analisem, avaliem, para que nós possamos ficar liberados desse 

processo que, para nós, está sendo um problema. Obrigado. Em seguida manifestou-se o 

senhor Carlos Alberto da Silva Leão nos seguintes termos: Bom dia, senhores conselheiros. Eu 

até peço desculpas por ter chegado aqui em cima da hora, mas eu estive, ontem, aqui no 

tribunal, e pude ler, mais uma vez, atentamente, esse processo, inclusive a descrição da minha 

defesa oral aqui, há um tempo atrás, quando foi feita uma nova instrução processual. E eu 

fiquei até surpreso pela posição do Ministério Público de Contas de reincidir na discordância 

com o relatório técnico. A primeira análise técnica já me inocentava de apresentar o laudo 

conclusivo, porque a vigência do convênio é 31 de dezembro de 2009. Eu fui secretário de 

esporte e lazer, de maio de 2008 a setembro de 2009, e este convênio era no valor de dez mil 

reais. A SEEL, por dificuldade, liberou apenas 50 por cento. E é normal, na secretaria, de que, 

quando o convênio é parcelado, que, só após a liberação da segunda parcela, se vá, 

efetivamente, principalmente quando é no interior. Então, esse laudo conclusivo, eu estou aqui 

para fazer a minha defesa, não pode ser cobrado de alguém que saiu em setembro, e o 

convênio, inclusive, poderia ser prorrogado. E, se a gente for olhar, esse processo foi tomada 

de contas especial, salvo engano, em 2012. E eu já não estava mais. É verdade que o gestor, se 

a gente for seguir o rigor da lei, e, aqui, o conselheiro Odilon tem defendido isso, porque eu 

acompanho em outros processos, acho que não é errado, mas, se a gente for contextualizar, 

analisar a realidade de uma secretaria, quero aqui registrar que a atual secretária de esporte e 

lazer tem contribuído para que ex-secretários, independente de posição partidária, tenham 

acesso aos processos, e tem me ajudado muito. Mas eu tenho ido à SEEL e tenho visto que a 
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realidade continua a mesma: poucos técnicos na área de controle interno e na área 

operacional para fazer a fiscalização. É uma secretaria que libera pequenos convênios, 

pequenas pecúnias, e isso fica em uma dissonância com o regimento interno do tribunal. O 

laudo conclusivo imputa em multa de valor pequeno, e, ainda mais quando é um caso como 

esse, em que o gestor já não estava mais na secretaria para fazer o laudo. Em um primeiro 

momento, o Ministério Público se manifestou, inclusive, de que houvesse a devolução do 

recurso. Cobrou a devolução do recurso da associação que recebeu, e estava cobrando o 

recurso do ex-gestor, ou seja, se a gente fosse devolver o recurso, nós iríamos devolver, para o 

estado dez mil reais: cinco mil a associação e cinco mil e ex-gestor. Mas a gente fez a defesa 

aqui e foi entendido. Eu estive ontem aqui. O relatório técnico complementar número dois, na 

sua conclusão, sugere que não seja mais aplicada a multa regimental no artigo 68, parágrafo 

3º, alínea “b”, ao senhor Carlos Alberto da Silva Leão, ex-secretário, com base no subitem 5.5 

do relatório, que é, exatamente, quando confirma que, quando foi concluído o convênio, eu já 

não era mais secretário. E eu quero aqui, também, se permitam, ontem, eu vi, novamente, a 

prestação de contas da associação. É verdade que a associação prestou conta com o recibo de 

pessoas da comunidade, digamos, que trabalharam confeccionando instrumentos – é um 

projeto de capoeira –, e, talvez, não seja a forma mais adequada, inclusive, com o recibo, 

também, de empresa de transporte. Eu entendo que foi apresentado o plano de trabalho e que a 

movimentação financeira foi realizada. Eu não sei porque o Banpará não encontrou a conta 

por onde foi movimentado o recurso, que isso poderia, através de um extrato bancário, 

facilitar, mas o próprio banco respondeu que não conseguiu. Então, eu queria, aqui, que os 

conselheiros analisassem o processo como um todo. Se a gente olhar o processo, a gente vê que 

está feita a prestação de conta, não tem laudo conclusivo, mas ele tem que ser cobrado de 

quem esteve à frente da secretaria quando foi concluído o processo. E eu espero que seja 

mantido aqui, pelos conselheiros, a posição do relatório técnico complementar com relação à 

minha pessoa. Muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas Silaine Karine 

Vendramin: Eu gostaria de esclarecer alguns apontamentos do opinativo do Ministério 

Público, que foi citado pelo senhor Carlos Alberto da Silva Leão. Nós opinamos pela multa e 

solidariedade, inclusive porque foi na gestão do senhor Carlos Alberto da Silva Leão que o 
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dinheiro foi repassado, e, na realidade, o dever do gestor, a partir do momento que ele repassa 

um dinheiro público, é de fiscalizar a boa aplicação dessa verba durante toda a realização do 

convênio, não só ao final, quando é gerado um laudo conclusivo, mas, também, existem os 

laudos de acompanhamento e fiscalização, que devem ser feitos ao longo do convênio. Não é só 

repassar a verba e, depois, não saber o que realmente está sendo feito, se está sendo útil à 

sociedade. Inclusive, era para ser repassado dez mil reais, mas só foi repassada a primeira 

parcela. Provavelmente porque a associação não prestou contas da primeira. Falta de recurso. 

Então, tudo isso deve ser esclarecido no relatório de fiscalização ou no conclusivo, porque não 

foi repassada a outra parcela, até para que a gente tenha, realmente, uma noção do que houve. 

Tudo isso acaba gerando, realmente, a solidariedade, porque se o gestor público entrega uma 

verba e, depois, não fiscaliza, ele está solidariamente responsável por aquela verba. Quando a 

gente fala “solidariedade”, não significa que a associação tem que pagar cinco mil, o senhor 

Manoel Raimundo, cinco mil, e o senhor Carlos Alberto, cinco mil. Solidariedade é: se uma 

pessoa paga, o outro não precisa pagar. Então, se um paga uma parte, o outro precisa 

complementar. Não significa que o estado vai receber 15 mil. Isso seria até bis in iden, o 

estado estaria se locupletando, recebendo mais do que deveria. Não é isso. Na realidade, a 

solidariedade é que eles são responsáveis e precisam dividir essa responsabilidade entre eles. 

São esses os esclarecimentos. Logo após a devida manifestação, Sua Excelência proferiu seu 

voto para julgar as contas irregulares, ficando o senhor Manoel Raimundo Pinheiro em débito 

para com o erário estadual na importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), aplicando-lhe as 

multas nos valores de R$906,00 (novecentos e seis reais) pelo débito apontado e R$906,00 

(novecentos e seis reais) pela instauração da tomada de contas, e aplicar ao senhor Jorge Luiz 

Guimarães Panzera a multa no valor de R$906,00 (novecentos e seis reais) pelo não 

encaminhamento do relatório de acompanhamento da execução do convênio. 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 2013/51459-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Federação Paraense de Boxe, responsável Sabino dos Santos Ribeiro, cujo Relator foi o 

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

Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 
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cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas com devolução do valor 

conveniado, e aplicação das multas regimentais ao seu responsável (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, Senhor Sabino dos Santos 

Ribeiro, 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 a todos. Meus 

cumprimentos aos magistrados, à mesa diretora e a todos os presentes. Algumas falhas eu devo 

cometer, até do protocolo, porque é a primeira vez que eu me vejo nessa situação. Agora, eu 

vou, na minha maneira de expressar, dizer o seguinte: eu já não sou presidente da Federação 

há uns cinco anos, mas isso é só para dizer que eu fui presidente da Federação durante dois 

mandatos, e fiz, sempre, a prestação de contas com notas fiscais. E não era feito tomada de 

preço porque se torna inviável, e isso é que deu a origem a essa questão. Teve certas coisas 

que há quem fosse de achar que certos indícios levavam a crer que viesse a ter problemas. 

Aconteceu assim, isso não tem a ver com o processo, eu não sirvo para isso, porque eu não 

gostava de estar, constantemente, cutucando na SEEL para sair o recurso, porque dava a 

impressão de que isso era para mim, de que por isso que eu estava, constantemente, chateando. 

Em uma ocasião eu estava no ginásio Altino Pimenta, conversando, e a poucos dias tinha a 

realização do Campeonato Brasileiro de Boxe em Sergipe, então eu falando com a pessoa que 

eu não sei nem precisar, agora, quem era. Eu sei que eu falei: “Rapaz, eu acho que nós não 

vamos, porque não vai dar tempo de sair o recurso para ônibus”, que era o principal. E tinha, 

ao lado, eu nunca tinha visto, conhecia de notícia de jornal, o jogador do Paysandu. Isso quer 

dizer até que eu sou remista dos mais fanáticos, o senhor se manifestou como coisa, eu tenho 

uma coleção de leões que eu acredito que seja a maior do mundo, e fica o convite feito a quem 

quiser visitar, conhecer. Tem, aproximadamente, mil leões, perto de uma ilha. Tem até da 

Indonésia, da Palestina. Então o rapaz chegou e falou para mim: “Por que vocês não vão?”. 

Eu cheguei e disse: “O recurso lá na SEEL”. Ele chegou e disse: “Então diz para ele me 

ligar”. Ele me deu o nome, que, talvez, no decorrer, ainda venha a me lembrar. E eu pedi: “O 

senhor liga”, e ele ligou. E, com isso, abriram as portas da SEEL. A secretária chegou e 

mandou preparar até cheque para sair esse valor. Isso era uma sexta-feira. Na segunda ou 

terça-feira, por aí, tinha que estar em Sergipe para participar do congresso técnico porque no 

outro dia o campeonato iria começar. Então, não dava nem para botar o cheque em 
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compensação, porque isso era na sexta-feira e, no sábado, não dava. E foi uma luta. Eu acabei 

tendo que retirar no caixa, e não podia porque eu não estava com os documentos na ocasião. E 

o certo é que eu depositei no nome da mulher, proprietária do veículo, que podia nos levar. E, 

por isso, é que não era possível fazer tomada de preço, só uma concorrência, porque demora 

tanto a sair o recurso no esporte do Pará, que é uma verdadeira tragédia. Entrando em uma 

administração, não vou procurar caracterizar, para não ter problemas de: “Ele é contra esse 

partido”. Mas quem comandava o governo era uma pessoa do partido que fica do lado dos 

menos favorecidos. Não tem atletas menos favorecidos em qualquer esporte que barre o boxe, 

porque o pessoal do boxe vende o almoço para comprar o jantar. Eu já estou me perdendo no 

raciocínio. O certo é que eu sempre procurei prestar contas dessa maneira. Eu acho que quem 

deveria ser penalizado seria a Secretaria de Governo ou o secretário, na ocasião, embora eu 

ache que ele era uma pessoa esplendidamente bem-intencionado, porque eu acho que eles, que 

cedem o recurso, deviam dizer: “Olha, tem que ser prestado contas com esses documentos”. 

Porque, por exemplo, eu fui empresário durante a minha vida toda, eu vou dizer, aqui, em 

nome da minha firma, que nunca faltamos com honestidade. Não tem quem chegue e aponte 

qualquer deslize. Por exemplo, foi a representante do Ministério Público, eu acho, que falou do 

imposto que tinha que ser ISS ou ICMS. Eu, que fui empresário durante toda a minha vida, não 

sabia qual era o imposto. Se, quando eles me deram o recurso, dissessem-me: “Olha, você tem 

que chegar e trazer a nota fiscal assim e tem que ser uma empresa radicada em Belém e tudo o 

mais”. Na ocasião, isso era, constantemente, o que ocorria, a dificuldade. Esse eu posso 

declinar o nome: é o Beto Ceará, que treinava até a equipe de futebol de salão do COCB. Eu 

tinha uma quadra de futebol de salão e cedia para o COCB. Ele chegou e dizia o seguinte: 

“Olha, tem que chegar e me pagar antecipado, porque, se não, para ti, eu faço quantas viagens 

você quiser. Agora, para o governo, para a SEEL, não”. Quer dizer, eu tinha que acabar 

assumindo uma coisa que eu não tinha o porquê me responsabilizar. Então, o meu receio é que 

só o fato de eu estar aqui, sendo julgado, o Sabino, depois de velho, com a saúde abalada, com 

câncer na mandíbula, resolveu pisar na bola. Por isso tudo. Então, o que pode ter, como o 

Ministério Público enfatiza, é um erro de forma, da maneira da nota fiscal não ser a que devia. 

Me admira quem me deu a nota, porque é quem tem que saber como é que está, tudo direitinho. 

Não é quem recebe. Eu vou comprar uma lata de leite ninho no supermercado. Se eles me dão 
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uma nota de consumidor, um ticket, um cupom, qualquer coisa, eu vou aceitar. Eles é que têm 

que saber se está certo ou errado, não é isso? Então, o que eu queria era justificar que eu 

coloco a minha vida em jogo se tiver um erro de desvio de dinheiro. Isso eu tenho certeza que 

não ocorre. Você que ver como eu tenho razão quando eu digo isso? Quem me trouxe aqui foi o 

meu neto, e ele perguntou: “O senhor, que tanto fala da operação Lava Jato, o senhor também 

fez alguma coisa?” E eu estive explicando para ele que não. Então, eu não sei se eu estou 

sendo claro com o que eu quero dizer, mas a pauta do tribunal deve ser sempre muito 

congestionada com muita coisa para botar nos eixos, e uma das coisas que eu sugeriria é que 

fosse enviado para a Secretaria de Esporte e Lazer e para outros que, de acordo com a coisa, 

conduzissem o recurso e dissessem como deve ser prestado contas, porque eu prestei “N” vezes 

contas, oito ou dez vezes, e nunca teve problemas. O cidadão que chegou e se prontificou, e 

pediu que eu solicitasse ao secretário que mandasse para ele é o Vandick, do Paysandu. Então 

não se fala em preferência clubística, mas por isso que eu passei a admirar esse Vandick. Eu 

não pedi nada para ele, que ouviu a conversa e chegou e se prontificou a ajudar o esporte. 

Então, depois de todas as considerações, eu queria que fosse julgada regulares, mesmo com 

essas falhas na forma de prestação, que isso é uma pessoa muito mais abalizada do que eu 

para dizer que está errado, e que está mesmo. Você quer ver quanta dificuldade há para se 

prestar contas? Do Ônibus é fácil, porque é uma empresa, e o trajeto Belém/Aracajú, de 

almoço, jantar e café que a gente tem que arcar. Não é a confederação quem paga, mas tem 

que estar pagando e, ainda, pegar uma nota que não é nem fiscal, de venda, uma coisa assim. 

Então, era isso. Eu não quero tomar mais tempo de vocês, mas queria que fosse julgado 

regular a minha prestação de contas. E eu já ouvi dizer coisa que, pelo menos, tem multa, e eu 

queria que observassem essa situação, pois minha situação já não é folgada, e, ainda, ter mais 

prejuízo. Por isso que, em uma ocasião, disseram: “Sabino, tu não vais mais concorrer a ser 

presidente? Então o boxe no Pará vai terminar”. Eu digo: “Meu amigo, e se eu morrer? O 

boxe, então, termina, mas termina, literalmente?” Eu dou minha palavra de honra que eu 

pagava para ser presidente da federação, porque esse problema da nota fiscal é fácil, ainda, 

mas, por exemplo, como é que eu ia pegar, nesses restaurantes, ao longo da estrada, notas 

para justificar café da manhã de tantos atletas, jantar, almoço, entendeu? Então, é difícil, e, 

por isso, é que eu pedia a compreensão de vocês com a nossa realidade, que não me causem 
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mais punição, e sobre as multas, o que for humanamente impossível ser perdoado, que seja, 

mas observem a minha situação financeira, que é difícil. Era isso que eu tinha a dizer. Me 

desculpe ter tomado o tempo de vocês. Era isso. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Rapidamente, eu queria fazer, aqui, o registro. Federação Paraense de Boxe, responsável 

senhor Sabino dos Santos Ribeiro. Senhor Sabino, eu queria cumprimentar e parabenizar o 

senhor, de coração. O senhor merece o nosso respeito, carinho, independentemente de 

qualquer processo. Quem conhece a realidade do esporte no Brasil sabe muito bem das 

dificuldades que o atleta e as federações passam para desenvolver o esporte nacional. E, ainda 

mais, a federação de boxe. Como os atletas do atletismo, parecido, um pouco, com os atletas 

do boxe, pelas dificuldades que têm e pelas pessoas que participam dessas atividades. São 

pessoas extremamente humildes, simples e, o pouquinho de conhecimento que eu tenho, muitos 

atletas chegam a passar até fome. Eles não têm o que comer. Um pouco que eu conheço, essa é 

de fato a realidade das academias de boxe, principalmente, as das periferias. Eu não estou 

falando de academia de faz de conta, que é aquele luxo, aquela coisa. Estou falando do atleta 

de verdade, aquele que dá o sangue. É esse que vai lá para fora e conquista, com muita luta, 

muito dificuldade, alguma coisa. É raríssimo, posso dizer até que não tem, um atleta rico que 

chega lá. É difícil. São pessoas abnegadas, que dão, verdadeiramente, o sangue. Então tem 

uma padaria perto de lá. O que acontece? O treinador, a federação, alguém, vai lá e pede 

alguma ajuda. O cara dá uma sopa, um pão, e tem atleta que é a única refeição dele. 

Lamentavelmente, é isso que acontece, de verdade. Eu não conheço o Sabino, embora tenha o 

primeiro nome de Sabino, mas, creio eu, com certeza, que não temos nenhuma ligação de 

parentesco. Por isso que eu reconheço e parabenizo o esforço de uma pessoa abnegada. 

Mesma coisa a federação de remo, o atletismo, enfim, os atletas de vôlei, de basquete, não têm 

apoio. É muito difícil você conseguir. E têm essas questões que ele se referiu, que não é só na 

Secretaria de Esporte, em todas as secretarias: uma dificuldade para conseguir os recursos, 

para cumprir aqueles repasses. Às vezes se repassa a primeira parcela, não repassa a segunda. 

Enfim, têm essas situações da dificuldade. Então, eu queria, aqui, fazer esse reconhecimento 

dessa dificuldade e dessa situação. Nós tivemos, agora, recentemente, no Brasil, as 

Olimpíadas, e muito se falava, antes das Olimpíadas, do sonho das pessoas de achar que o 
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Brasil iria conquistar isto, aquilo outro, como se aquilo ali fosse possível o Brasil conseguir. Se 

não existe um projeto, um investimento, um planejamento, como existe nos países da Rússia, 

Estados Unidos, China, que preparam os atletas, e existe um planejamento para a próxima 

Olimpíada daqui a quatro, oito, doze anos. Já tem um projeto do país para as Olimpíadas de 

tal ano. Enfim, nós não temos isso aqui. Havia um sonho: “O Brasil vai arrebentar na 

Olimpíada”. Mas como? Um atleta, veja o seu Sabino falando, às vezes, passa até fome. Às 

vezes, o cara é atleta, trabalha de manhã, de tarde, ainda faz um bico à noite e vai treinar. 

Enfim, essas dificuldades que nós sabemos. É com muita tristeza que eu falo essa situação. 

Esse processo é um pedacinho da história do esporte brasileiro. Um homem fala até com 

emoção, da abnegação dele pelo esporte. Veja como ele falou da paixão dele pelo Clube do 

Remo, com a emoção que ele sentiu, como tem os que torcem pelo Paysandu, também. É o 

mesmo sentimento e emoção de uma pessoa ligada a isso, que é um abnegado. Tem gente que 

fala assim: “E um vício”. Porque, realmente, só isso para a gente descrever um pouquinho do 

que a gente tem no esporte. Se não fossem esses abnegados, que dão o sangue e o coração pelo 

esporte, talvez, o Brasil estivesse em uma situação ainda pior com relação à essa questão. E 

falamos: “Drogas, violência, o Brasil passa por essa dificuldade”. Tudo isso, se nós tivéssemos 

um projeto, um planejamento estratégico importante para a área do esporte, isso poderia 

colaborar com essa questão do combate às drogas, à violência, porque um atleta tem a 

responsabilidade de ser obediente no sentido de cumprir aquele projeto dele. Ele tem que ser 

controlado, tem que buscar os objetivos. Então, ele não tem tempo para droga, para briga, 

para problema, porque ele está ocupado, com a cabeça dele no lugar, no sentido de ter uma 

vida saudável. Isso leva para a família, para a mulher, para os filhos, e, assim, sucessivamente. 

É um assunto muito interessante, importante, mas que, lamentavelmente, o Brasil enfrenta 

muita dificuldade. Pelo que eu vi, nessas questões apresentadas pelo eminente relator 

conselheiro Luís Cunha e na defesa do Senhor Sabino dos Santos Ribeiro, nós já tivemos 

processos semelhantes, conselheiro Odilon, conselheira Rosa, nesse sentido, envolvendo as 

questões de nota fiscal. A responsabilidade, ou qual a competência da pessoa de apurar se 

aquela nota fiscal está com a data correta, vencida, se está com o número correto, como já teve 

casos, aqui, de a nota fiscal ser uma e o adesivo que estava nela, certificando, era de outra 

nota fiscal. Como é que a pessoa vai ter a condição de apurar se aquela nota fiscal, 
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efetivamente, está correta? Ele não tem responsabilidade, na minha avaliação, sobre isso, até 

porque vários processos foram debatidos aqui, nessa direção, e o tribunal entendeu que a 

pessoa envolvida não teria a competência ou a responsabilidade de aferir se a nota estava de 

acordo, porque nós não temos competência. Qualquer pessoa, qualquer um de nós, 

conselheiros, que vá comprar uma mercadoria na loja, eles dão a nota fiscal para a gente, a 

gente verifica: “Eu quero saber se essa nota está vencida, se está regular”? Isso, na verdade, 

não existe. Então, eu faço essa fala para a gente pensar, principalmente, com relação ao 

esporte do Brasil. Eu tive, conselheira Lourdes, como Vossa Excelência, a satisfação, a honra 

de ser deputado estadual, e, na época, com o governador Almir Gabriel, e foi criada uma 

possibilidade de os deputados apresentarem algumas emendas no orçamento para contribuir 

com alguns municípios e associações. Eu tive a oportunidade, dentre as minhas emendas, de 

ajudar a Federação do Remo, comprando três barcos modernos para o remo, para o Paysandu 

e para a Tuna, na época. Um incentivo. Naquela altura do campeonato, como se fala, na gíria, 

os nossos clubes paraenses estavam disputando os campeonatos brasileiros com barcos de 

madeira, conselheiro Odilon, onde chegava um barco do Rio de Janeiro, de Brasília ou de São 

Paulo, com um barco de fibra de carbono. Além de ser muito mais moderno, mais leve, cortava 

a água com mais facilidade, como se estivesse disputando uma Fórmula 1 com um fusquinha. 

E, mesmo assim, a gente ainda conseguia trazer, de lá, medalhas, com a força, com a garra dos 

nossos atletas. Então, essa é a realidade do esporte brasileiro, e, no Pará, não é diferente. Eu 

queria dizer aqui, conselheiro Luís Cunha, que é o relator, eminentes conselheiros, conselheira 

Rosa, conselheira Lourdes, que eu entendo, perfeitamente, a situação do senhor Sabino dos 

Santos Ribeiro. Cumprimento ele, parabenizo, e sei da realidade das dificuldades que o esporte 

brasileiro e paraense, principalmente o boxe, que são os atletas mais carentes que estão lá, 

dando o sangue pelo sonho de conquistar alguma coisa para ele, para o estado, e, alguns, até 

para o Brasil, nesta modalidade, que é muito difícil e não tem apoio, efetivamente. Então, eu 

acho que, neste caso, nós temos que, na hora de votar, termos o cuidado, observando o 

contraditório, a ampla defesa, as dificuldades, e levando em consideração, obviamente, que 

existe, aqui, a meu ver, no meu coração, no sentimento, um convencimento da minha parte, a 

maior boa-fé do senhor Sabino Ribeiro dos Santos. Eu entendo completamente essa situação e 

vejo como é. Senhora presidente, apenas essas considerações. Agradeço a paciência de todos. 
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Um pouquinho da defesa do nosso esporte no Pará. Logo após a devida manifestação, Sua 

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva, aplicando ao seu 

responsável a multa no valor de R$906,00 (novecentos e seis reais) pela instauração da tomada 

de contas; quanto ao senhor Jorge Luiz Guimarães Panzera, aplicar-lhe a multa no valor de 

R$906,00 (novecentos e seis reais) pelo descumprimento da Resolução nº 13.989/95. 

Consultado o Plenário, os Excelentíssimos Senhores Conselheiros acompanharam o voto do 

relator, exceto o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira que divergiu ao 

votar acompanhando o parecer ministerial. A presidência proclamou o Resultado: Voto do 

Relator foi o vencedor por maioria (4x1). Prosseguindo-se foi anunciado Processo nº 

2016/51162-8, que trata do Pedido de Rescisão interposto por Trindade Lobato Cardoso, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, que assim se manifestou: Só 

complementando o opinativo. No caso do presente processo, a situação se mostra ainda melhor 

delineada, vez que a sede da entidade convenente, Vila Maiauatá, na própria descrição 

constante da peça de resignação, é um lugarejo do município de Igarapé-Miri, e, por lá, todos 

se conhecem, e também conhecem a sede da cooperativa dos produtores e agricultores do rio 

Itaminbuça. Sendo o recorrente bastante conhecido na localidade há décadas. Assim, ao 

contrário do que tenta fazer crer, o requerente, inclusive com a sutil, mas decisiva alteração da 

expressão “não procurado”, assim expressamente grafada pelos correios, por “não foi 

procurado”, como reproduzida em várias passagens, a notificação do tribunal não foi, em 

verdade, procurada pelo responsável como do que restou demonstrado. Ele quem deveria 

procurá-la na agência, pois, provavelmente, recebeu uma notificação da agência, solicitando o 

seu comparecimento. E, nessas localidades, realmente, longínquas, a pessoa está acostumada a 

procurar suas correspondências na agência. Então, plenamente aplicável a citação por edital, 

vez que, de fato, o requerente não foi localizado, motivo pelo qual a comunicação da Corte por 

edital se mostra perfeitamente válida. Logo em seguida, o parquet de contas ratificou o parecer 

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e improcedência do pedido 

de rescisão ora manejado e manter inalterado o Acórdão nº 55.743/2016 (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o procurador do recorrente, Doutor Wagner Lobato Brito, estava 

presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida 
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a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom dia, senhora presidente, conselheiro relator, 

senhoras e senhores. O presente recurso tem natureza administrativa, portanto, ela se justifica 

a aplicação supletiva e subsidiária do código de processo civil, sob pena de nulidade.  

Senhores, o fundamento jurídico desse presente recurso é a nulidade da notificação por edital, 

conforme demonstrou o conselheiro relator, de folhas 28 e 29, consta no edital, e o acórdão 

55.743, em razão da grave violação ao direito constitucional, da ampla defesa e do 

contraditório do recorrente, visto que houve uma ausência de notificação para o requerente 

apresentar suas contrarrazões diante do recurso de reconsideração, interposto pelo Ministério 

Público de Contas. Portanto, isso é causa de uma unidade absoluta, pelo princípio do prejuízo 

e violação do contraditório e da ampla defesa, como exaltou o ilustre conselheiro Cipriano 

Sabino, ainda há pouco. Às folhas 25 desses autos, foi expedido um telegrama dirigido ao 

requerente, para que pudesse apresentar suas contrarrazões, porém a própria empresa de 

correios e telégrafos declarou, expressamente, que o recorrente não foi procurado. E, como 

exaltou o ilustre relator, é de praxe que a empresa de correios e telégrafos faça três tentativas 

para ser localizado por citação postal. No telegrama da empresa, é cabal, eles colocam: 

“Primeira tentativa em 20/08/2015, às 15 horas e 35 minutos, motivo da não entrega: não 

procurado”, ou seja, tanto é indiferente, eu acho que é um erro crasso, “não procurado”, 

como violou, também, as três tentativas de ser notificado. A própria empresa de correios e 

telégrafo afirma nas folhas 26, e isso é a nossa prova cabal: “Primeira tentativa”. Só houve 

essa, não houve mais nenhuma. Como o parquet de contas afirmou, ainda há pouco, realmente, 

como os senhores podem conhecer, o nosso Pará de tão imenso que é, tem muitos lugarejos, e 

esse é um deles. Lá todo mundo se conhece, realmente. O recorrente já teve três mandatos de 

vereador, ou seja, quase impossível não o conhecer. Se ele tivesse ciência, eu tenho certeza 

absoluta que ele iria procurar a empresa para ser notificado, tanto é que, nos autos do 

processo, se não me engano, em 2007, ele foi encontrado duas vezes, foi procurado pela mesma 

via, e foi notificado, foi, pessoalmente, tomar conhecimento. Então a gente percebe que tem 

uma falha, um vício, inclusive, como prova cabal nos autos. E o resultado disso, senhores, com 

base nesse termo de informação de folhas 27, totalmente equivocado, foi determinada a 

notificação do requerente através de edital. Nota-se que foi um edital viciado, porque ele não 

foi notificado anteriormente. E, como era de se esperar, o prazo das contratações transcorreu. 
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A partir de então, o processo seguiu seu curso à revelia do recorrente, sendo que, em momento 

algum, ninguém prestou atenção para o fato de que ele, o recorrente, nunca chegou a ser 

procurado para defender em fase do recurso de consideração do Ministério Público de Contas. 

Tem, também, nos autos, senhores, uma certidão de folhas 27, que contém um erro. Eu entendo 

que seja um erro grave e inexcusável. Ele afirmar que o requerente não foi localizado, e nós já 

estamos debatendo isso, inclusive, quando o correto era ter certificado que o requerente não 

fora procurado. Então incorre no mesmo erro e no mesmo vício. A diferença semântica é 

abissal e indiscutível, e o efeito jurídico totalmente nefasto contra o recorrente. E foi 

exatamente esse erro crasso que levou o andamento do processo de recursal à revelia do 

recorrente, com prejuízo irreparável para a sua defesa. Senhores, muito bem exposto, ainda há 

pouco, pelo ilustre conselheiro Cipriano Sabino a questão do contraditório e ampla defesa. 

Isso é um princípio constitucional do artigo 5º, inciso LV: “Ao litigante em processo judicial 

ou administrativo e aos acusados, em geral, são assegurados contraditório e ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes”. Não tendo sido procurado, implica afirmar que o 

estado não chegou a procurar o recorrente para cientificá-lo sobre os termos dos autos, e, 

nesse caso, o resultado jamais poderia ter sido por edital. Portanto, a nulidade do acórdão 

55.743 é medida que se impõe nos autos, dado grave prejuízo à defesa do recorrente, com 

sérias repercussões jurídicas, em especial, a violação aos princípios do contraditório e da 

ampla defesa, sabiamente de índole constitucional. Aliás, senhores, a promessa constante do 

artigo 90 da própria lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará é de que seja 

assegurado ao interessado o contraditório e ampla defesa, qual seja. Art. 90: “Em todas as 

etapas do processo, o responsável ou interessado será assegurado ao contraditório e ampla 

defesa”. Insisto. O recorrente entende que o acórdão 55.743 deve ser totalmente anulado, 

devendo se restituir o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso de reconsideração. 

Senhores, o recorrente só está requerendo a devolução do prazo para que ele possa se 

defender, para ser realizado ampla defesa e o contraditório dele, uma vez que a notificação por 

edital se faz completamente inexistente, devendo, portanto, ser restituído o prazo para as suas 

contrarrazões. Portanto, senhores, devido ao vício constante, às folhas 26, reitero o seguinte: a 

empresa de correios e telégrafos afirmou que foi somente a primeira tentativa. Eu vou ler, na 

íntegra: “O telegrama não foi entregue devido ao motivo abaixo e será devolvido ao 
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remetente”. Primeira tentativa, repito, primeira tentativa, faltaram as três tentativas, em 

20/8/2015, motivo da entrada: não procurado. Finalizando, e, diante do quadro probatório 

constante nos autos, o recorrente pugna a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Pará 

pelo integral provimento do presente recurso, para que seja decretada a anulação da 

notificação por edital, bem, assim, a anulação do acórdão 55.743 que está viciado, devendo ser 

restituído prazo para a apresentação das contrarrazões em face do recurso de consideração do 

Ministério Público de Contas, a fim de que o processo possa ter segmento regular conforme a 

lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado e seu regimento interno, para que seja feita a 

justiça, senhores. Esses são os termos. Muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: 

Senhora presidente, primeiramente, bom dia a todos. Nos deparamos com esses tipos de 

processos em que ocorre essa situação: o correio devolve uma correspondência com o termo 

“não procurado”. E vim descobrir, que, na verdade, na praxe, o que ocorre aqui no interior do 

estado é que o carteiro espera que o cidadão vá procurar a correspondência no correio. Mas 

eu pergunto: até que ponto isso é válido? O correio recebe para prestar um serviço, para 

entregar uma carta. Se a região onde o destinatário se encontra é inacessível, ele não pode 

justificar isso. Tem que dizer que é inacessível por tais razões. O rio está cheio, não posso ir, 

alguma coisa desse tipo. Agora, não procurado? O correio recebe um valor para entregar uma 

carta até no posto do correio de determinada cidade, e espera, ali, assentado, pagando 

carteiros para que o cidadão vá procurar essa carta? Até que ponto isso é válido 

juridicamente? Essa é minha reflexão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu estava até preocupado. Quando eu ouvi a palavra do 

eminente conselheiro Julival, comunicando “não procurado”. Eu pensei que eu tinha 

entendido errado, disse: “Não procurado? Deve ser não encontrado. Foram procurar e não 

encontraram”. Foi isso que eu entendi. Então eu perguntei para o meu colega, Luís Cunha: 

“Ele não trocou, sem querer, a palavra? Não encontrado, não procurado”. É não procurado, 

mesmo. Eu acho um absurdo isso. Eu vou montar uma empresa, também, de correio, e, quando 

eu receber dinheiro, eu vou escrever lá: “Não procurado”, porque é o dinheiro mais fácil de se 

ganhar no planeta. Eu quero concordar com o meu colega Julival, porque, no mínimo, é uma 

coisa curiosa. Como é que eu vou dar para o cidadão o direito da ampla defesa e do 
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contraditório? Contrato uma empresa para fazer o comunicado, a empresa não faz, ele não 

sabe de nada, e vai se defender como nessa história? É a mesma observação que eu faço, a do 

conselheiro Julival. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel 

Mello: Excelência, ainda em discussão, só para fazer um esclarecimento: essa dúvida 

realmente paira em relação aos procedimentos adotados pela Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos, porém a mesma foi consultada em relação à informação, porque essa informação 

veio no recibo da carta registrada, encaminhada ao jurisdicionado, de não encontrado. E, 

justamente, em relação à essa dúvida, foi feita a consulta aos correios e eles informaram da 

seguinte forma, e isso consta dos autos: que, quando, por alguma razão, ausência é uma delas 

e a principal, a pessoa não é encontrada no endereço após quatro tentativas, o correio envia, 

então, essa comunicação ao endereço, porque o endereço foi encontrado – essa é a informação 

–, informando que a encomenda está disponível na agência dos correios mais próxima da 

localidade, para que o interessado a retire junto à essa agência, mas depois de três tentativas 

frustradas. E essa informação, “não procurado”, significa que o objeto não foi procurado, e 

não que o jurisdicionado deixou de ser procurado pela Empresa Brasileira de Correio e 

Telégrafos. Essa é a informação oficial da empresa que consta dos autos. Qualquer situação 

em contrário há que se ter prova dos autos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Já é uma situação diferente. Eu entendi o 

conselheiro Julival falando somente essa questão. Como ele já explicou muito bem, conselheiro 

Daniel, é uma situação diferente. Agora, simplesmente não procurado, isso já é uma história. 

Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência proferiu sua proposta de decisão pela não 

procedência do presente pedido de rescisão, mantendo desta forma inalterado o Acórdão nº 

55.743 proferido por este Egrégio Tribunal de Contas do Estado. Consultado o Plenário, este se 

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

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

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

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2013/52445-2, que trata do Recurso de Reconsideração 

interposto por José Davi Passos, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 
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Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 

conhecimento e desprovimento do recurso, manter inalterado o Acórdão nº 52.364/2013 dessa 

Corte de Contas no que concerne à irregularidade das contas, com devolução do valor de 

glosado, além da imputação das multas regimentais (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 voto para conhecer e dar provimento parcial ao presente Recurso de 

Reconsideração, passando a julgar as contas irregulares, sem devolução de valores e retirar a 

multa pelo dano ao erário e manter as penalidades impostas pela instauração da tomada de 

contas. Consultado o Plenário, o Excelentíssimo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior acompanhou o voto do relator, tendo o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, invocando 

preceito regimental, solicitado vistas dos autos para melhores estudos, sendo sua solicitação de 

imediato deferida pela Presidência, que fixou o prazo para retorno na sessão ordinária de 

21.03.2017. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50680-0, que trata do Recurso 

de Reconsideração interposto por Sérgio Hideki Hiura, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento do recurso de reconsideração, para reformar 

em parte a decisão prolatada no Acórdão nº 55.279, de 10/12/2015, afastando somente a 

aplicação da multa pelo não cumprimento de diligência imposta ao recorrente e manter os 

demais termos do Acórdão nº 55.279 de 10.12.2015, que julgou as contas irregulares com 

devolução do valor glosado e as multas regimentais (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

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

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

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

do Recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, reformando o acórdão recorrido e afastando a 

aplicação da multa ao recorrente. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com 

base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será 
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lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 

2016/50707-4, que trata do Recurso de Reconsideração interposto pelo espólio de Francisco 

Maués Carvalho, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo 

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

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

do recurso e manter na íntegra os termos do Acórdão nº 50.573, oriundo desse TCE/PA (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 

proposta de decisão para conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-

se 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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado 

pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Na sequência foi anunciada a 

continuação do julgamento iniciado na sessão de 27/10/2015 referente ao Processo nº 

2014/51896-5, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Fernando Agostinho 

Cruz Dourado, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a sua 

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

Processo nº 2016/50547-6, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Raimundo 

Rodrigues Ferreira, 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 do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/51498-7, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Maria do Carmo Maciel da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 
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Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50918-7, que trata do Ato de 

Retificação de Aposentadoria em favor de Benedita Pereira Castro, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Daniel Mello. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo arquivamento dos autos (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para arquivar os autos, sem julgamento de mérito, por tratar-se de ato não sujeito o 

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

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

relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 

191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2011/50957-1, 

que trata do Ato de Pensão em favor de Iracema Goreti de Sousa Pereira, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Daniel Mello. 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 deferir em caráter excepcional o registro (pausa). A matéria 

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

Excelência proferiu proposta de decisão para deferimento do registro de modo excepcional, 

com sugestão de recomendação ao IGEPREV. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da 

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Na sequência foi 

anunciado o Processo nº 2016/50837-2, que trata da Consulta formalizada pela Defensoria 

Pública do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo 
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dispositivo regimental, após o relatório e discussão, a matéria foi imediatamente para a fase de 

votação, onde sua excelência o relator proferiu seu voto para acatar integralmente o parecer da 

Procuradoria desta Corte e responder à consulta no sentido de que a falta de regulamentação na 

Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de óbice à autonomia da Defensoria Pública 

Estadual, nem tampouco, sua necessária expansão. Consultado o Plenário, o Excelentíssimo 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior acompanhou o voto do relator, tendo o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, invocando preceito regimental, solicitado vistas dos autos 

para melhores estudos, sendo sua solicitação de imediato deferida pela Presidência, que fixou o 

prazo para retorno na sessão ordinária de 21.03.2017. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2016/51072-7, que trata da Consulta formalizada por Constantino Augusto Guerreiro, cujo 

Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, após a 

leitura do relatório e discussão, a matéria foi imediatamente para a fase de votação, onde sua 

excelência o relator proferiu seu voto para acatar integralmente o parecer da Procuradoria desta 

Corte para ratificar a não ocorrência de vícios de ilegalidade nas situações genéricas aqui 

apresentadas, desde que o fato que dê força legal ao ato respeite o prazo de 180 dias. 

Consultado o Plenário, o Excelentíssimo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior 

acompanhou o voto do relator, tendo o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, invocando preceito 

regimental, solicitado vistas dos autos para melhores estudos, sendo sua solicitação de imediato 

deferida pela Presidência, que fixou o prazo para retorno na sessão ordinária de 21.03.2017.. 

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: Conforme disposição contida na resolução 18.727, de 03/09/2015, que 

institui a comissão permanente de consolidação e sistematização de jurisprudência, esta 

presidência, tendo em vista a designação de sua excelência, conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Júnior, como o novo conselheiro coordenador e a necessária indicação e designação 

dos demais membros, submeto à deliberação plenária a indicação do Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha para compor a referida comissão. Outrossim, ratificamos a participação do 
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procurador, doutor Elias Chama e do secretário geral, doutor José Tuffi Salim Júnior. Por 

indicação de Sua Excelência, o conselheiro coordenador, neste ato, são designados os 

servidores Marcus Dias Paredes e José Arlindo Siqueira da Silva Junior para compor a equipe 

responsável por tão importante missão, que visa, em última análise, criar as condições 

necessárias para o aprimoramento técnico e elevação no nível de qualidade das decisões deste 

colegiado. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada na Resolução nº 18.887, desta data. Ainda com a palavra, a Presidência assim 

se pronunciou: Conforme material distribuído na sessão ordinária anterior, submeto à 

consideração plenária a proposta de resolução. Não sei se deu tempo de os conselheiros 

analisarem, sobre o regulamento do concurso da logomarca pela passagem dos 70 anos de 

criação deste Tribunal. Nós encaminhamos, na reunião passada, a minuta de resolução para 

que os conselheiros ou conselheiros substitutos, Ministério Público, pudessem alterar, fazer 

algumas sugestões ou mantê-la da forma exposta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Daniel Mello: Em uma rápida análise em relação à proposição, eu teria 

duas propostas de alteração. Posso fazer por escrito também, mas já comunico aqui. Uma 

delas seria em relação ao prazo a partir da aprovação. O prazo seria de 15 dias para a 

apresentação das propostas. Me parece um tempo exíguo para isso. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É porque 

nós estamos, também, com tempo exíguo para que a gente possa promover a emissão do selo e 

demais materiais que realmente irão fazer parte dessa logomarca. Então, nós estamos dando 

15 dias justamente em razão do tempo exíguo, porque isso vai ser para junho, mas a gente 

precisa desse tempo para mandar formalizar tudo e para tomar todas as providências 

necessárias. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: 

Compreendo. E a outra questão era a seguinte: eu entendo que também poderia ser colocado, 

na proposição, critérios mínimos a serem avaliados, porque ela está de forma ampla e não se 

tem critérios objetivos para a análise da logomarca e qual será a vencedora do concurso. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: A questão dos critérios, se o colegiado achar que nós devemos trazer, mas tem, no 

máximo, até segunda-feira para apresentar, para que, na próxima terça-feira, nós possamos 

trazer para votação no plenário. Então vamos adiar para a próxima terça-feira. Senhor 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 374

secretário, a secretaria fica à disposição para receber e nós fazermos uma análise na segunda-

feira, para, na terça-feira, trazer ao plenário para discussão e votação. Esta presidência dá 

conhecimento ao plenário a respeito do Relatório de Gestão Fiscal desta Corte de Contas 

referente ao terceiro quadrimestre de 2016. O referido processo de fiscalização cumpriu 

tramitação regular, sendo exarado o respectivo parecer da Secretaria de Controle Externo e do 

Ministério Público de Contas, e a relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira, onde foi plenamente atestada a obediência à disposições contidas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, devendo ser encaminhadas cópias da manifestação da coordenadoria 

de contabilidade dos relatórios técnicos do parecer do Ministério Público de Contas e juntadas 

ao processo de prestação de contas da Secretaria de Estado da Fazenda, exercício 2015, para 

que sejam apurados os mencionados problemas de contabilização e adotadas as providências 

cabíveis. 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 nove 

minutos (11h39min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

Belém, 09 de março de 2017. 
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