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ATA Nº 5.457 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e um (21) do mês de março do ano dois 

mil e dezessete (2017), terça-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 Nelson Luiz Teixeira 

Chaves, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias 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 a ausência do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, por representar o TCE em missão oficial. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia dezesseis (16) 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 Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Aprovo-a. 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 André Teixeira Dias: 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, a Presidência solicitou ao senhor secretário a inversão 

da pauta de julgamentos para que fossem relatados primeiramente os processos pautados sob os 

nºs. 09, 07, 08, 10 e 15. Em não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, a Presidência 
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solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 

2008/52390-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação de Proteção e 

Assistência Carcerária da Cidade de Belém, responsáveis Ademir da Silva, Karla Marcia Freitas 

Faial e Celina Carmem Vidigal Carvalho, 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, com devolução dos valores glosados e aplicação das multas 

regimentais aos responsáveis, ficando solidariamente em débito seus responsáveis e remessa da 

cópia dos autos ao Ministério Público do Estado para adoção das providências cabíveis (pausa). 

A seguir, a Presidência proclamou que o procurador do senhor José Alyrio Wanzeller Sabbá, 

Doutor Mailton Marcelo Ferreira, e a senhora Karla Marcia Freitas estavam presentes e na 

forma como lhes faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhes concedida a palavra, 

tendo o primeiro se manifestado nos seguintes termos: Bom dia, senhora presidente, gostaria 

de homenagear, nesse mês, todas as mulheres, em seu nome, como grande anfitriã deste 

plenário. Quero dizer da alegria que eu tenho de poder voltar a utilizar esta tribuna, primeiro 

porque sempre me senti muito à vontade neste tribunal, que, representando muito bem aquilo 

que ele se destina como obrigação, ele sempre garantiu a ampla defesa e do contraditório. 

Sempre oportunizou uma defesa aos jurisdicionados, e isso nos deixa tranquilo, como 

advogado, para vir sustentar. Mais tranquilo ainda pelo fato de que nós temos, aqui, uma corte 

experiente e sábia, que vai poder discernir o que eu vou enfrentar, aqui, como base de 

fundamento. Eu falo pelo ex-superintendente do sistema penal, doutor José Alyrio Sabbá, que 

foi incluído lide, na prestação de conta, na qualidade de solidário. Como anunciado pelo 

relatório do conselheiro e complementado pelo Ministério Público, houve alguns fatos, alguns 

argumentos que o fizeram estar nessa condição de solidário em relação às contas não 

prestadas pela APAC. Mas, antes de adentrar ao mérito em relação ao que foi argumentado 

tanto pelo MP quanto no relatório abordado pelo Conselheiro Nelson, queria levantar duas 

preliminares, questões de ordem de super importância. A primeira é em relação ao 

descumprimento do artigo 57 do regimento interno desta Casa. O que prescreve o regimento 

interno? Diz que quando o conselheiro de afastar, em definitivo, da Corte de Contas, no caso, 

este processe era da relatoria do Conselheiro Ivan, deve ser aguardado para que o próximo 
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conselheiro que assumir a vaga dele, assuma os processos. É isso que dispõe o regimento 

interno desta Casa, no artigo 57. Quando houver o afastamento em definitivo, então é este o 

primeiro argumento. Por óbvio, nós, em nenhum momento, estamos aqui colocando que o 

Conselheiro Nelson não poderia relatar o processo. Muito pelo contrário. A competência dele 

como decano desta Corte o torna, sim, pessoa capaz, mas não estamos adentrando a este 

mérito. O que nós estamos aferindo, neste momento, é o descumprimento de uma norma da 

própria Corte. Quero lembrar que, ano passado, no acórdão 5.616, da relatoria do 

Conselheiro Odilon, foi julgado um caso que nos parece encaixar como luva nos presentes 

autos. Neste acórdão, o Conselheiro Odilon disse: “Dada a importância concedida ao ato de 

designação do relator competente para o julgamento nesta Corte de Contas, a redistribuição 

de processos deve ser feita nos ditames das normas procedimentais correlatas, sob pena de 

afronto aos princípios da isonomia, do devido processo legal e do juiz natural. Trata-se da 

nulidade absoluta à redistribuição editada e manifesta a contrariedade disposta nos artigos 15, 

265, 268, parágrafo segundo do regimento interno, combinado com a portaria 29.220, não se 

podendo, portanto, cogitar do fenômeno da preclusão decorrente da intelecção exarada no 

próprio artigo 49, o mesmo na ocorrência da convalidação”. Neste caso, anteriormente 

julgado por estar Corte, é exatamente sinônimo do auto presente: o processo pertencia ao 

Conselheiro Ivan, ele se aposentou, e, pelo regimento desta Corte, deveria aguardar a posse do 

conselheiro que o iria substituir, e este, sem qualquer redistribuição, teria a finalidade de 

julgar o presente processo. Lembro esta Corte que, caso parecido, o STF enfrentou, há pouco 

tempo, com a morte do ministro Teori Zavascki, onde todos os processos estão aguardando a 

assunção do novo ministro, que vai ocorrer agora, nesta semana. Nenhum foi redistribuído, 

com exceção do referente à Operação Lava Jato, que tramitava lá, em face de peculiaridades, 

onde a nação toda precisava, exatamente, de um ato do STF. Não vejo que seja o presente 

caso. Nós estamos diante de um convênio que tramita nesta Casa desde o ano de 2000. Nós não 

teríamos porquê, qualquer outra similaridade, não existe nenhuma denúncia, nada em relação 

a isso. Cito, inclusive, que, na ação de improbidade, manifesta no relatório, o juiz suspendeu o 

processo, porque entende, claramente, que a função primeira é desta Corte de Contas, para o 

julgamento. Tanto é que ele determinou que fossem feitas diligências à esta Corte, como foi 

feito, para aferir em que situação estava o julgamento dessas contas, onde foi informado que 
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estava em trâmite. Então, nós temos uma situação clara, uma questão de ordem fundamental 

para que esta Corte decida se a redistribuição realizada no ano de 2015 efetivamente pode ser 

convalidada ou não, se a relatoria poderia aguardar a nova posse, no caso, seria a 

Conselheira Rosa Egídia, ou não. Este é o primeiro tema que eu acho que a Corte precisa 

enfrentar, primeiro porque nós não estamos diante de um caso isolado. Vamos lembrar esta 

Corte que, com certeza, nesta mesma situação, terão outros processos, que, como eram da 

relatoria do senhor Ivan, foram redistribuídos. Nós estamos, neste momento, levantando a 

questão de ordem para poder pedir a nulidade da distribuição no ano de 2015, para que não 

tivesse que ter sido feita a redistribuição, mas que, na forma do regimental, aprovado por esta 

Corte de Contas, se aguardasse a posse do novo conselheiro. Este é o primeiro tema. O 

segundo tema, outra preliminar que eu levanto nesta Corte de Contas, é em relação ao direito 

à ampla defesa e do contraditório. O Ministério Público colocou situações que vieram aos 

autos, estão nos autos, após a apresentação da defesa do seu José Alyrio Sabbá, inclusive com 

a juntada de novos documentos, que foram analisados pelo departamento técnico, pelo 

Ministério Público, e estão aqui para serem julgados, sem que o seu José Alyrio Sabbá tivesse 

a oportunidade de se manifestar sobre eles. Nós estamos tratando aqui, agora, neste ponto, de 

uma questão de solidariedade, ou seja, de ser compelido a um agente público à devolução de 

um recurso que ele teria repassado, que, a princípio, a Corte de Contas entende que o convênio 

foi parcialmente executado. Ora, se foram juntados documentos que alteraram alguma coisa no 

relatório e não foi oportunizado à parte que, solidariamente, está sendo acusada, nós estamos 

diante de uma flagrante ofensa ao princípio da ampla defesa ao contraditório. Nesta linha, por, 

exatamente, não ter tido a oportunidade de se manifestar sobre essa nova documentação que 

juntou, o doutor José Alyrio Sabbá pugna para que os autos sejam retirados e sejam baixados 

em diligências para que ele possa ser intimado e ouvido sobre essa nova documentação, para, 

efetivamente, conseguir saber se a documentação juntada e os argumentos apresentados 

naquela época são, realmente, válidos ou não. O que me deixou muito preocupado foi, 

justamente, a declaração de uma das defendentes, que disse que pediu para a contadora e ela 

disse que o chefe dela seria o José Alyrio Sabbá. Ora, uma acusação desse porte e nessa linha, 

eu não tenho como não permitir que o meu cliente possa se defender. Então, é outra questão 

que eu acho de fundamental importância, que nós podemos avaliar. Ultrapassadas essas 
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preliminares, por amor ao debate, em homenagem ao princípio da eventualidade, eu vou ao 

mérito da questão: o convênio de três milhões tinha, como finalidade, a execução de uma 

assistência ao sistema carcerário em todo o estado do Pará, que não é pequeno, tem as suas 

peculiaridades, tanto de deslocamento, quanto, exatamente, de pessoas necessárias para que 

possa dar aporte. Nós estamos diante de um convênio onde eram contratados médicos, 

enfermeiros, psicólogos, profissionais que, para poderem exercer o seu metiê, precisavam de 

áreas, deslocamento, e os salários não eram baixos, principalmente por conta de 

deslocamento. Então, o convênio que era repassado ordinariamente, que totalizou os três 

milhões, atingiram, sim, o seu objetivo naquilo que toca em relação ao defendente. O valor é 

muito pequeno perto da importância da necessidade que isso importa. E, principalmente, o 

seguinte: o relatório apresentado pelo órgão técnico diz: “O relatório técnico opinou por 

considerar o senhor José Alyrio Sabbá solidariamente em débito com a fazenda pública, diante 

da ausência de documentação comprobatória da divisão dos recursos do convênio, e a 

ausência de encaminhamento do relatório de acompanhamento, fiscalização e execução do 

objeto do convênio”. Esses foram os dois argumentos que o relatório técnico apontou, acatado 

pelo Ministério Público, como motivo que traz para a solidariedade o senhor José Alyrio 

Sabbá. A APAC, pelo menos desde aquela época, sempre foi uma entidade, e a gente pode ter 

certeza disso por conta, exatamente, dos grandes desempenhos, onde nós temos, aqui, os 

deputados, que sabem a importância da APAC no Estado, em relação, principalmente, à 

atenção à população carcerária. Ela tinha respaldo para receber o recurso. A análise 

realizada pela SUSIPE foi séria, não contratou qualquer entidade, aquelas entidades que o 

cara andava com ela debaixo do braço, as chamadas “entidades de sovaco”. Não, ela 

conveniou com uma pessoa jurídica que tinha anos de trabalho junto ao trabalho carcerário. A 

arquidiocese de Belém estava diretamente envolvida no processo. Então, onde está o dolo, a 

querência, a forma pela qual eu passo recurso público é por nada nada? Não, nós estamos 

diante de uma pessoa jurídica, uma entidade filantrópica séria, com declaração pela 

Assembleia Legislativa de entidade pública, com uma vinculação junto à arquidiocese de 

Belém. Era essa a entidade com que se fez o convênio. Por conta disso, na qualidade de 

subpresidente, fez o convênio. E a questão, no segundo ponto, da ausência de relatório de 

acompanhamento e fiscalização, não é verdade, porque o doutor José Alyrio remetia os 
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relatórios de acompanhamento. Ocorre que, após ele ter saído da subpresidência do sistema 

penal, é que o seu sucessor acabou não encaminhando, inclusive, a prestação de contas, que 

não caberia a ele, mas ao seu sucessor, enquanto superintendente do sistema penal. Diante 

deste quadro, em face, exatamente, do que nós apontamos preliminarmente, essas duas 

questões de ordem levantadas, em relação à distribuição e em relação a segunda, que é o 

cerceamento à defesa, e, caso ultrapassado, que, obviamente, não se espera, mas por amor ao 

debate e em homenagem ao princípio da eventualidade, se requerer que ele seja afastado da 

solidariedade, porque, diante do que ele tinha e como tinha, o fez com base na legislação 

pertinente. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Excelência, eu tenho uma preocupação antes do Ministério Público se 

manifestar. Levantou-se uma preliminar. A gente vai prosseguir ouvindo a outra parte do 

processo ou vai se manifestar sobre a preliminar? Eu fiquei preocupado agora. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É sobre 

a preliminar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público 

de Contas Felipe Rosa Cruz: Eu aguardo a decisão do plenário acerca da preliminar, para, 

depois, fazer uma questão de fato, que só pode ser analisada se for superada. Manifestação do 

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

quero informar que nós todos conhecemos a brilhante vida profissional do ilustre procurador, 

doutor Mailton, que, aliás, esteve nessa Casa, recentemente, de 2015 a 2016. Ele conheceu bem 

o trâmite das ações, dos processos que se desenvolvem dentro do Tribunal de Contas, portanto, 

além da sua reconhecida competência profissional, sua probidade, ele também anexa a isso o 

grande conhecimento do trâmite processual neste tribunal, desde que ele prestou relevante 

assessoria aqui, durante quase um ano. Quanto à questão do impedimento alegado, que, de 

fato, no regimento, fala a respeito do afastamento e, depois, até pela substituição de um 

membro do Tribunal de Contas, eu quero dizer que essa primeira indagação deve ser 

respondida pelo presidente, à época, conselheiro Luís Cunha, porque eu simplesmente recebi a 

distribuição por sorteio, e, para mim, como não há nenhuma parte a ser julgada, nós, aqui, é 

bom que se esclareça a todos que nos ouvem, não ficamos conselheiros a procurar processo 

para relatar. Vem a nossa mão aquele processo que o presidente Luís Cunha, à época, 

inclusive por economia processual, imagine se, por exemplo, embora eu não tenha, graças a 
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Deus, ainda, o destino que teve o ministro Teori Zavascki, que morreu. Então, na realidade, eu 

apenas dei continuidade ao sorteio de determinação presidencial, acolhida pelo plenário, para 

fazer, simplesmente, o relato, arguo apenas nesse sentido, a preliminar do advogado, fatos 

também possíveis de acontecer. E se, em um determinado instante, um de nós tivéssemos a 

relatoria de algum processo, seja pela substituição, pelos membros do Ministério Público, 

pelos conselheiros substitutos, na ocorrência de vaga ou, ainda, na indicação governamental 

ou pela indicação da Assembleia Legislativa, e que esta substituição não ocorresse, e não há 

prazo, em algumas indicações, para que ela ocorra, nós correríamos até o risco da prescrição 

de algumas fases processuais. De maneira que, nesse sentido, quero, de primeiro, colocar esta 

situação, e tenho certeza que o doutor Mailton há de concordar, porque, como esteve aqui 

durante um ano, ele é conhecedor do trâmite processual, e, certamente, quem sabe, até, 

durante a época que assessorava aqui, um outro fato não possa ter passado pela sua análise, 

quando ele aqui estava, prestando assessoria. De maneira que, da minha parte, eu queria 

apenas esclarecer isso. Eu sou o relator que fui sorteado, uma decisão do plenário e 

consolidada pela distribuição ordenada pelo presidente, à época, que era o conselheiro Luís 

Cunha. Alego, apenas, essa situação de que se nós seguíssemos aquele ponto do regimento, 

poderíamos causar, no futuro, que algum processo, pela não substituição de um de nós que se 

afaste definitivamente, possa ficar aí, e, por algum tempo, isso vai influenciar, com certeza, na 

finalização da decisão desse plenário. São esses esclarecimentos iniciais que eu gostaria de 

prestar. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Vossa Excelência, Conselheiro Nelson Chaves, tocou em um ponto que, 

realmente, esta presidência foi informada de que o causídico clama pelo artigo 57, mas que, à 

época, a tomada de decisão foi, justamente, no sentido de que houve um período, um lapso 

temporal, entre a aposentadoria do Conselheiro Ivan e a posse da Conselheira Rosa, e, nesse 

lapso temporal, a presidência e a secretaria visando, justamente, essa situação, invocou o 

artigo 56, inciso III, porque o relator teria se afastado por mais de 30 dias, e, justamente, 

invocando esse princípio da prescrição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Para que essas coisas fiquem absolutamente claras a quem nos 

ouve e quem está presente aqui, não foi o que o advogado pensou, tenho certeza, mas, também, 

tenha, no momento de se expressar, eu não quero que paire nenhuma dúvida, porque ele 
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contesta a distribuição do processo, que seja encaminhado, e aqui não há nenhuma tentativa, 

nem houve, desse relator, de pegar qualquer tipo de processo. Isso é decorrente de um sorteio. 

Então é isso que precisa ficar muito claro. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: O artigo 56 fala da redistribuição. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mas como é 

questão de artigo, as pessoas que estão fora escutando, na intranet, às vezes, não percebem 

isso. Eu quero que fique muito bem esclarecido que isso foi decorrente de um processo de 

sorteio, e que, a mim, não há nenhum prazer ou desprazer em relatar este ou aquele processo. 

Eu faço o que a minha obrigação manda. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Foi feito o sorteio para a redistribuição do 

devido processo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Com certeza, mas não faço nenhuma questão de relatá-lo. Só para que isso fique 

absolutamente esclarecido, como, aliás, de todos devem ser assim. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: 

Inicialmente, parabenizando o nobre causídico pela brilhante sustentação que fez aqui na 

tribuna, e me manifestando sobre a preliminar. Eu gostaria de ressaltar alguns pontos. 

Inicialmente, que a instrução processual já havia se encerrado quando da distribuição. Então, 

foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, e, diante desse vácuo na cadeira do 

Conselheiro Ivan, a presidência optou por fazer a redistribuição com fulcro no artigo 56, 

inciso III. Encerrada a instrução processual, assim foi procedido. Mas o que eu gostaria de 

ressaltar, de trazer à discussão, é que toda a nulidade, toda a formalidade processual não é um 

fim em si mesma. Se não houver a demonstração de um prejuízo para a parte, ainda que algum 

procedimento não tenha sido observado, se a parte não demonstrar o prejuízo que aquilo lhe 

trouxe, não há razão de ser para alegar qualquer nulidade. Então, com base nessas premissas, 

o Ministério Público pugna pelo afastamento da preliminar levantada pelo nobre causídico, 

senhora presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Senhora presidente, trata-se de um processo antigo na Corte. Se é de 2000, ele tem 17 

anos. É muito tempo. E, aqui, o Conselheiro Nelson, Conselheiro Cipriano, Vossa Excelência, 

pela segunda vez, exercendo a presidência. É uma rotina diária, uma movimentação muito 

grande. Me falha a memória, não tenho clareza para dizer o que houve neste caso, neste 
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processo, mas, analisando aqui e interpretando, ao meu modo, o artigo 57, não há nenhuma 

dúvida: o doutor Mailton tem razão, porque se trata do afastamento definitivo do relator. O 

que é definitivo? Ele não retorna mais. É diferente de um conselheiro que tira férias, que 

adoece. É um afastamento temporário. Então, o artigo 56 trata de um afastamento temporário. 

O 57 é o definitivo. E, pelo 57, o que alega o doutor Mailton, somente a Conselheira Rosa 

poderia relatar esse processo. Conselheiro Nelson não tem nenhuma culpa. Ele também tem 

razão, não pediu para relatar o processo. Então eu fiquei com dúvidas, porque essa 

redistribuição ou novo sorteio foi feito enquanto eu estava presidente. Está me falhando a 

memória. O secretário da época não era o doutor Tuffi, que está aqui, era o doutor Arlindo. 

Então, eu não acho recomendável se concluir a votação desse processo hoje. Sinceramente, eu 

acho necessário suspender essa votação para a gente possa entender. O Conselheiro Nelson 

tem razão, tem que estar tudo muito claro. A mim mesmo falta memória para saber o que 

houve. É muita coisa que acontece, já faz muito tempo. Na minha cabeça, os processos de 

responsabilidade do doutor Ivan teriam que aguardar a chegada do novo relator. O artigo 57 é 

muito claro. E, na minha cabeça, Conselheiro André, foi o que houve com os processos: a 

doutora Rosa Egídia herdou os processos de relatoria do Conselheiro Ivan Barbosa da Cunha. 

É por isso que eu digo: eu não tenho condições, hoje, de me manifestar com segurança para 

saber o que houve, sinceramente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro Luís Cunha, se Vossa Excelência me permite, nenhum 

interesse, por isso eu deixei ficar muito claro. Têm alguns processos que é até bom que a gente 

não relate, e esse é um deles. Eu quero dizer que o processo é de 2000, como Vossa Excelência 

disse. Uma distribuição de Vossa Excelência. Vossa Excelência foi presidente há pouco tempo, 

então, a redistribuição de Vossa Excelência não é de 2000, Vossa Excelência redistribuiu esse 

processo há pouco tempo. E a indagação à presidente que todos os processos, eventualmente, 

que estivessem na competência do ilustre Conselheiro Ivan, que eles sejam verificados pela 

secretaria, porque se houver redistribuição, que, aliás, Vossa Excelência, Conselheiro Luís, 

quem fez, eles vão ter que, também, tomar o mesmo rumo. Se a preliminar for acatada, todos os 

processos que eram do Conselheiro Ivan vão ter que ser interrompidos o trâmite na Casa, 

porque eles vão ter que caminhar na mesma estrada. É nesse sentido. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Bom dia a Vossa 
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Excelência, presidente, bom dia doutor Felipe, eminentes conselheiros, Conselheira Rosa, 

conselheiros substitutos, senhoras e senhores que estão na galeria, doutor Mailton, eminente 

advogado. Eu acredito e concordo plenamente com a palavra do eminente doutor Felipe Rosa 

Cruz, uma vez que, encerrada a instrução do processo, não teria mais nenhum tipo de prejuízo 

à essa questão plenamente regimental, no sentido de que não iria prejudicar, absolutamente, 

nenhuma das partes e nem o interessando. E a questão é a seguinte: nós tivemos, aqui, diversas 

sessões extraordinárias onde, doutor Mailton, não sei se Vossa Excelência já estava na Casa 

como servidor nosso, foram julgados mais de 300 processos. Talvez até mais, 500. O 

Conselheiro Ivan, na época, com a aprovação do plenário, relatou todos esses processos, e não 

eram de relatoria dele. Alguns estavam com conselheiros na atividade, outros conselheiros que 

estavam afastados, outros com conselheiros que saíram definitivamente. Esses processos todos 

teriam que ser considerados no artigo 157, uma vez que não estavam afastados definitivamente 

e outros estavam, mais de 500 processos. Não tenho o número, mas era, seguramente, mais de 

200 processos que foram julgados. O que aconteceria com essa situação? Hoje mesmo eu 

recebi uma ponderação de que se referia aos processos antigos. O tribunal já teve mais de 20 

anos de processos atrasados. O próprio doutor Mailton falou, na sua defesa, que é um processo 

muito antigo. Então, respeitando essa questão defendida pelo próprio advogado, pelo 

jurisdicionado, que falou comigo, levando em consideração que não há um prazo definido para 

a nomeação e preenchimento da vaga, poderia levar dois, três, cinco anos, até prescrever. E a 

celeridade processual e todos os itens mais que devem ser considerados, que são muito mais 

importantes do que uma mera arguição de um artigo do regimento, em que a defesa poderia 

apresentar argumentos, enfim, eu acredito que não deve proceder, uma vez que nós temos 

interpretações do artigo 56, onde fala que serão redistribuídos, por sorteio, processos quando 

o relator se afastar. Mas se afastar por 30 dias, em definitivo. Obviamente, o tribunal, através 

da secretaria e dos conselheiros, o seu plenário entende que o processo vai ficar quantos anos 

até a prescrição? Depois de concluída a sua instrução, de ouvir as partes, do Ministério 

Público, do relator de manifestar, de ser convocado para o plenário, chega na hora da 

votação, se arguiu o artigo 56. Por que não se arguiu esse artigo na hora em que o presidente 

redistribuiu, há seis, três meses atrás, por exemplo? Então fica uma situação que devemos 

todos esclarecer. Ao mesmo tempo, senhora presidente, que todos os conselheiros aqui, o 
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próprio doutor Mailton, sabe disso, são questionados e cobrados dessa demora do processo 

para julgar. Hoje mesmo, volto a dizer, foi colocado para mim: “Poxa, um processo de tantos 

anos”. E, quando se coloca o processo, vai se arguir para que se redistribua, se volte uma 

questão que fica o jurisdicionado sem a segurança jurídica devida, que é seu direito. Então, eu 

também me manifesto acompanhando a colocação do Ministério Público, no sentido de que 

não há prejuízo algum nesta situação, de se arguir o artigo 57, uma vez que não tem, na minha 

visão, prejuízo que cause ao interessado ou qualquer parte interessada. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Bom dia a todos. 

Presidente, eu estava examinando, aqui, o processo que o doutor, gentilmente, me cedeu. De 

fato, ele é um processo antigo. Nós só temos o décimo oitavo volume. Às páginas 405, 406 e 

verso, nós podemos verificar que a redistribuição foi determinada pela presidência com base 

em um pedido do controlador, justificado pelo fato de se tratar de resíduo processual, no dia 2 

de julho de 2015. Se não me falha a memória, a aposentadoria do doutor Ivan foi em março de 

2015. Ele já estava aposentado. De qualquer maneira, a redistribuição foi determinada 

praticamente seis meses depois, com o fundamento de se tratar de resíduo processual. O 

regimento interno da época, era o anterior, não era o que está vigente agora. À época, o artigo 

17 do regimento interno, o inciso XXXIII, dizia que cabia ao presidente determinar a 

redistribuição dos processos cujos relatores estejam impedidos ou afastados do tribunal por 

qualquer motivo. Obedecido o disposto do 202 do regimento. Quer dizer, acredito que os atos 

tomados para a redistribuição não são nulos, em absoluto. São fundamentados da legislação. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: No 

momento da redistribuição, o presidente e o tribunal respeitaram o que diz o artigo do 

regimento que Vossa Excelência citou. Esse regimento que doutor Mailton citou, entrou em 

vigor depois, então, a distribuição está correta. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Decidida a discussão da 

preliminar, eu pergunto ao conselheiro Nelson Chaves se acompanha o Ministério Público. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Está em 

votação? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: A preliminar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Doutora Milene quer falar. Manifestação da Excelentíssima Senhora 
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Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Nós estamos em discussão da 

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

Conselheira Milene está pedindo a palavra. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheira Milene, eu vou pedir 

ao plenário que, pelo artigo 35, inciso VI, poderia participar da discussão sobre os autos que 

Vossas Excelências estivesse relatando. Consultado o Plenário, este se manifestou 

unanimemente aprovando a proposição da matéria. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Bom dia, senhora presidente, Ministério 

Público, senhores conselheiros, todos presentes, todos que nos ouvem. Essa situação é até um 

tanto inusitada e, de certa forma, um pouco constrangedora até, tendo em vista que nós 

relatamos todas as classes de processo, e, quem tem assento permanente no plenário, tem 

direito a voz. Isso é um princípio básico. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Mas está no regimento interno. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Sim, mas não proíbe, 

porque não há momento nenhum no regimento em que diga que nós podemos ser calados 

diante do plenário. O que diz o regimento é uma norma expressa em relação aos processos que 

nós atuamos, mas, em momento nenhum, o regimento diz que nós não podemos falar em outros 

processos, ou que há uma vedação. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não, ele diz é que só pode falar mediante 

processos. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha: Não, ele diz que nós falaremos nesses processos. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Doutora, se atenha ao que 

a senhora pediu, por favor. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha: Sim, mas eu acho que é importante falar, até porque essa situação foi 

um tanto constrangedora, nesse momento, então, eu acho que é importante isso ficar claro, até 

porque nunca houve qualquer fala nesse sentido. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Por favor.  Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: A senhora não está 

deixando eu falar, presidente. Deixa eu terminar, por favor. Nunca houve qualquer restrição 

ou tolhimento da nossa fala, em nenhum momento, nesse plenário. Mas, enfim, o que eu 
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gostaria de contribuir para essa discussão, é o seguinte: o regimento interno diz, no artigo 57, 

que está todo mundo discutindo aqui, que, no caso de afastamento definitivo, os processos 

serão redistribuídos a quem suceder por nomeação ou convocação. Nesse caso específico do 

doutor Ivan, houve uma convocação para a substituição, que, no caso, foi o doutor Julival. O 

que acontece? Nós entendemos que tem que ser analisado, em priori, qual foi a data dessa 

redistribuição, porque, como bem disse o doutor Cipriano, se tivesse sido afastado o doutor 

Ivan, e, automaticamente, convocado o doutor Julival dentro desse prazo de 30 dias, tudo bem, 

a redistribuição teria que ter sido para ele. No entanto, essa convocação não ocorreu nesse 

prazo, nesse lapso temporal dos 30 dias. Ela ocorreu em momento bem posterior. Então, nesse 

sentido, foi aplicado o artigo 56. Então, nós entendemos que, por essa razão, não há qualquer 

vício nesse processo de redistribuição, tendo em vista que não há que se invocar uma 

prevenção para o doutor Julival, que estava convocado, à época. Era isso que eu gostaria de 

contribuir, para que fosse verificada, exatamente, a data em que foi feita a redistribuição do 

processo, e, consequentemente, a convocação do doutor Julival, se ele não estava convidado 

nesse momento da redistribuição. Era só isso que eu gostaria de contribuir, para evitar 

qualquer tipo de nulidade. Obrigada. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: De 2015, não houve uma designação de um relator, 

houve uma redistribuição autorizada pelo regimento interno, àquela altura. Eu não entendo, 

também, pela nulidade. Não sei se já se verificou. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Segundo a informação da 

secretaria, doutor Ivan se aposentou em março de 2015. O processo foi redistribuído em julho 

de 2015, e o Conselheiro Substituto Julival Silva foi designado em setembro de 2015. Então, 

certamente, quando da designação ao conselheiro Nelson, não existia nenhum conselheiro 

substituto designado para ocupar a vaga do doutor Ivan, e havia um lapso temporal. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu só queria 

tirar uma dúvida sobre a aposentadoria do doutor Ivan. Março foi o momento em que o 

plenário julgou o processo de aposentadoria dele. Ele se afastou em janeiro. É isso que eu 

quero entender melhor. Quando eu me tornei presidente, em primeiro de fevereiro, ele não era 

mais conselheiro. Março foi quando o processo de aposentadoria foi concluído, julgado no 

pleno. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima 
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de Oliveira: Foi aposentado em março. Em julho, foi feita a redistribuição. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Resta mais uma dúvida, senhora 

presidente. Basta checar o momento em que o Conselheiro Substituto Julival foi convocado. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Setembro de 2015. Então, não há mais o que discutir. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Rapidamente, 

presidente. Eu acho que após a manifestação da Conselheira Rosa, ficou bem claro que não 

existe nenhum tipo de questão, na minha opinião. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: De nulidade. Mas nós vamos, 

agora, votar a preliminar. Posteriormente, o conselheiro vai apresentar o voto de decisão. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, 

eu estou em uma situação um pouco difícil, porque eu não tenho parte nesse processo, como em 

nenhum outro, jamais tive, nesse tribunal, de maneira que, para mim, a decisão do plenário 

será acatada. Eu acho que em toda a fase processual, designação do presidente, ocorreu 

corretamente, mas, neste caso, eu quero ficar impedido de votar nessa situação a respeito da 

preliminar, porque eu sou o relator do processo. Então, nesse sentido, eu quero me isentar. O 

trâmite eu acho que está correto, mas eu não vou dar o voto para não parecer que eu estou 

reivindicando relatoria do processo. Eu queria que esse processo fosse de uma aposentadoria, 

que tivesse manifestação formal a favor do órgão técnico e do Ministério Público de Contas. 

Era muito mais agradável. Mas estou aqui para cumprir meu dever. Quero, apenas, dizer que o 

meu dever será cumprido indiscutivelmente, como sempre tem sido, só que, neste caso, eu me 

sinto já, de um certo modo, impedido, e, por causa disso, me isento de votar. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu 

compreendo perfeitamente a manifestação do Conselheiro Nelson, até porque foi questionada a 

relatoria dele. “Conselheiro Nelson não poderia relatar”. E ele, acompanhando, sim ou não, 

vamos dizer assim, como ele foi diretamente questionado, eu compreendo perfeitamente, 

embora entenda que não há nenhum prejuízo, como ele disse, mas não vai votar e nem se 

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

Quero, apenas, relatar que, como eu faço, habitualmente, que eu sou procurado pelas partes, e 

todos sabem, aqui, que nós somos absolutamente abertos, tanto nessa casa quanto no 
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Ministério Público de Contas, eu conversei com o advogado da parte, e, em nenhum momento, 

ele me tocou neste assunto. Na nossa conversa, ele já poderia ter questionado a minha 

participação. É apenas esta informação que eu quero deixar clara. Não estou discutindo o 

processo, Excelência, estou apenas dizendo fatos que se passaram. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Excelência, nós estamos votando a preliminar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vossa Excelência me procurou, e, em nenhum 

momento, tocou neste assunto. Que se Vossa Excelência, lá do lado de fora, já tivesse 

questionado isso, mas o advogado, para mim, também é excelência. Todos são. Eu só quero 

registrar fatos, porque não se trata fatos, aqui, embaixo da mesa nem atrás da cortina. Eu dei, 

democraticamente, respeitosamente, toda a condição, com urbanidade, com educação, para 

receber e, às vezes, em certos tribunais, não se recebe a parte para tratar de assunto voto. Não 

tem sido o meu procedimento. Eu dialogo com todos, e o advogado, em nenhum momento, 

questionou a nossa presença aqui. É só uma informação. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Bom, presidente, agora que foi me 

devolvida a palavra, o decano tomou a palavra, tem direito, é o mais experiente aqui. Então, eu 

concordo com o Conselheiro Nelson nesse sentido, que foi questionada a relatoria dele. Então, 

para ele votar nessa questão preliminar, realmente ele se considera impedido e não vai. Mas 

eu acho, como disse o Ministério Público, doutor Felipe Rosa Cruz, e como disse a Conselheira 

Rosa, que eu entendo, desta forma, também, existem questões referentes ao regimento anterior, 

enfim, todas a questão dos processos que já foram julgados e tudo que já aconteceu neste 

plenário, no sentido de que nós temos, sim, todos os conselheiros, interesse de adiantar ao 

máximo a pauta, até para evitar essa questão e dar segurança jurídica. Nós temos. Mas, às 

vezes, senhora presidente, as próprias partes têm interesse em procrastinar e jogar a situação 

para frente. Não estou dizendo que é o caso, absolutamente, mas existe essa questão. Então, 

não há, na minha cabeça, brilhante advogado defendendo uma questão, obviamente defendeu o 

interesse de quem ele representa, mas, neste caso, não prevalece a questão da minha 

interpretação, uma vez que foi tudo muito bem esclarecido neste momento. Eu compreendo 

perfeitamente a situação do Conselheiro Nelson, e acho que, como todos os conselheiros, 

nenhum escolhe processo, não há essa situação, e, inclusive, vejo que todos os conselheiros têm 
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essa situação de receber o jurisdicionado. Inclusive, Vossa Excelência, o presidente Luís 

Cunha, eu, Conselheiro André, colocam a secretaria do tribunal à disposição do 

jurisdicionado. Hoje mesmo, atendi duas pessoas aqui fora. Já marcamos para o gabinete, já 

pedi à assessoria para ver o processo, para estudar, para mostrar que, absolutamente, não 

existe essa questão. E, sinceramente, vejo, aqui, em todos os conselheiros, é a minha 

interpretação pessoal, a intenção de orientar, colaborar, no sentido de fazer a devida justiça 

sem interesse de prejudicar aquele ou outro, absolutamente. Então, eu acho que, nesse sentido, 

não há o que se discutir, na minha interpretação. Não deve prevalecer a questão preliminar. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

presidente, nós temos que fazer o que é certo. Na hora em que o advogado fez as ponderações, 

fiquei preocupado. Estava presidente quando houve essa redistribuição ou sorteio, que teve, 

como relator, o Conselheiro Nelson Chaves. A minha conduta, na presidência, sempre foi 

republicana, democrática, respeitosa. A gente sempre procurou nortear o nosso trabalho pela 

legalidade, principalmente nesse campo da instrução processual, porque não pode ser 

diferente. Eu acho muito interessante o que aconteceu hoje, porque isso só nos fortalece, 

enriquece o debate, aprimora nossa instituição. Isso é muito interessante, quando há o 

contraditório, os questionamentos. Eu fiquei preocupado: será que, enquanto presidente, eu 

cometi um equívoco? A secretaria, que é minha responsabilidade, também se equivocou? 

Fiquei preocupado, Conselheiro André. Mas, agora, eu entendo que está tudo claro. A gente 

fez tudo dentro da legalidade, não atropelou nenhuma norma, nada tendencioso. Até mesmo, 

há pouco, eu disse ao Conselheiro Nelson: “Eu nem sabia que Vossa Excelência era o 

relator”. Porque segue, aqui, uma rotina, a gente tem um rito, uma linguagem que a gente fala, 

diariamente, nos processos. E se tem um setor dessa Casa que a gente tem muito respeito, esse 

setor é a secretaria. Sai secretário, entra secretário, e a gente tem uma confiança na 

secretaria. Eu acho que isso parte de todos os conselheiros. A gente sabe que a secretaria 

procura fazer tudo certo. Então, eu estou muito tranquilo, senhora presidente, para votar 

agora em relação a preliminar, para dar prosseguimento ao julgamento do processo, 

entendendo que não cabe a nulidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Acompanho o voto. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Repetindo: a instrução estava encerrada, ocorreu o 
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afastamento do conselheiro, o processo foi redistribuído. Novamente não houve a indicação, 

nem uma escolha direta, foi redistribuição. Não houve prejuízo de qualquer espécie, não há 

que se falar em nulidade. A regra processual moderna indica que as nulidades têm que ser 

provocadas, alegadas na primeira oportunidade. Isso não aconteceu, várias defesas foram 

anexadas ao processo. Estamos tratando de um processo administrativo, que difere do judicial. 

A constituição tem que ser aplicada, e não houve prejuízo da parte. O interesse público tem que 

ser preservado, e, por tudo isso, eu acho que não há que se falar, essa preliminar tem que ser 

rejeitada. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Todos os conselheiros, com exceção do conselheiro relator, que se julgou 

isentou de votar a preliminar. Eu também acompanho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, eu quero esclarecer bem tranquilo, 

dizendo isso para o doutor: escute, o senhor sabe que eu tenho consideração pelo senhor, mas 

esses pontos a gente têm que esclarecer, Mailton. Na vida, eu acho que a gente tem uma linha. 

Daqui para frente, eu posso mudar, mas eu tenho que olhar daqui para trás. É o que me traz e 

o que traz vossa senhoria. E há tribunais que não fazem isso. Na hora em que nós todos, ao que 

eu tenho notícia, de uma maneira correta, cordial, generosa, não nos esquivamos de receber a 

parte para discutir o processo. E o que eu quero dizer à vossa senhoria, se, talvez, não o 

conheça, independente do julgamento oficial, se, a qualquer instante, uma parte que me 

procure e eu abra a portas do meu gabinete, onde quer que eu esteja, para conversar, nada a 

ser escondido. E a parte alega, eventualmente, que haverá o impedimento da minha parte, eu 

seria o primeiro procurar isso. E isso vossa senhoria não me deu a oportunidade. Na conversa, 

se vossa senhoria tivesse dito: “Olha, conselheiro Nelson, eu acho até que você está impedido 

nesse processo. Antes de vir relatar o processo, eu tirava de pauta, iria me assessorar para 

saber. E, havendo a minha convicção, nessa questão oficiosa que a gente conversa, pela 

consideração que temos a todos, quero dizer a vossa senhoria que ficou faltando essa 

informação de vossa senhoria para mim. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Encerrado o julgamento dessa preliminar, a 

unanimidade, esse fato da preliminar está exaurido, concluído. Unanimidade votou pela 

rejeição, acompanhando a manifestação do Ministério Público. Agora, retomando a discussão 

do processo, passo a palavra a Vossa Excelência, que já falou sobre a questão do mérito. 
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Manifestação do Doutor Mailton Ferreira: Tem uma segunda preliminar que foi levantada em 

plenário, Excelência, a de cerceamento de defesa, pelo fato de que a instrução foi encerrada, 

foram juntados novos documentos e a parte não teve a oportunidade de se manifestar sobre 

elas, inclusive, na fala do Ministério Público, ele relata uma petição feita por uma outra parte, 

onde ele cita, expressamente, o meu constituinte. Esta oportunidade não foi dada. Só 

lembrando a este tribunal que eu me habilitei nos autos hoje e tive acesso a eles na sexta-feira 

passada. Verificando a documentação, foi verificado e levantado, aqui na tribuna, o fato de 

cerceamento de defesa, porque, em sendo o meu cliente solidariamente responsável, e qualquer 

das partes tendo juntado, e essa juntada diretamente atinge a sua pessoa. O processo vai ser 

contra ela investido, nós estamos arguindo a preliminar de cerceamento. Foi dito isso em 

tribuna. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: O causídico alega a segunda preliminar. Eu vou colocar a fala ao Ministério 

Público. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de 

Contas Felipe Rosa Cruz: Senhora presidente, douto plenário, conselheiros substitutos, me 

debruçando sobre essa segunda preliminar, levantada pelo nobre causídico, me resta registrar 

que o documento a que o Ministério Público fez referência no seu parecer, e que eu reiterei 

aqui, na minha manifestação oral, já constava nos autos quando da instrução. Depois da 

instrução, não se admite, como é claro o regimento, a juntada de nenhum documento, salvo se 

o relator do caso autorizar a reabertura da instrução, o que não foi o caso. O Ministério 

Público apenas fez referência a um documento juntado por uma das partes, que já constava nos 

autos quando da manifestação do Ministério Público. Então, com essas considerações e tendo 

isso em mente, o Ministério Público pugna, também, pelo afastamento dessa segunda 

preliminar, senhora presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Coloco em discussão plenária a segunda 

preliminar arguida pelo causídico. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira: Presidente, fica, novamente, uma dúvida. Ninguém consegue votar assim, 

teria que ver, novamente, esse fator temporal no processo. Eu acho que a gente precisaria 

suspender, pelo menos, por três minutos. Está em votação a nossa decisão sobre a preliminar 

ou é discussão? Eu queria tirar uma dúvida. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Ainda em discussão a segunda 
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preliminar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: A 

gente precisa conversar com a secretaria, só para esclarecer se, realmente, houve cerceamento 

de defesa. Eu não estou pedindo vista, eu só queria tirar essa dúvida. É como eu digo: aqui, 

tudo tem que ser claro, tem que votar com segurança. Neste momento, sua Excelência a 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira solicitou ao plenário a suspensão da 

discussão por três minutos. Retomado o curso da sessão, e após consulta ao Plenário, decidiu-se 

unanimemente pelo não prevalecimento da segunda preliminar. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Agora, retoma-se a 

discussão de mérito com a apresentação da defesa de uma das responsáveis pelo recurso. 

Defesa Oral apresentada pela Senhora Karla Marcia Freitas Faial: Bom dia a todos. Como 

Vossa Excelência disse, eu sou Karla Márcia Freitas Faial. Primeiramente, eu queria 

esclarecer em relação à APAC. Ela foi uma associação de proteção à assistência carcerária, 

onde fazia parte o Ministério Público, varas de execuções penais, além da arquidiocese e a 

SUSIPE. Os presidentes eram eleitos em assembleia, e existia conselho fiscal, de comunidade. 

Eu sou assistente social, e, na época da APAC, existia a diretoria da APAC e a do sistema 

penal. Eu estava enquanto assistente social no sistema penal dentro desta unidade penal. E no 

momento de férias do senhor Ademir, ele pediu para eu ficar, oficiosamente, respondendo por 

esta associação, sendo que ele não retornou mais, assumindo, depois, a senhora Celina. Então, 

houve dois presidentes: o senhor Ademir, constituído em assembleia, e a senhora Celina. Eu 

apenas fiquei, em um momento, um tempo, devido à essa ausência e a ser assistente social do 

sistema penal e era também uma unidade penal. Logo, com a minha saída, transferência para 

outra unidade penal, toda a documentação não poderia ficar em minha responsabilidade, 

assim como foi dito pela senhora Celina, se você nunca foi presidente. Porque presidente é 

eleito em assembleia, constituído por um conselho e tudo mais. Então, não existe nenhum 

documento de assembleia na minha eleição como presidente da APAC, logo, não poderia ficar, 

na minha responsabilidade, nenhuma documentação. O que mais eu tenho para dizer? Eu só 

agradeço o momento de eu poder estar sustentado essa minha defesa. A matéria foi colocada 

em discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Eu queria saber quanto tempo ela permaneceu respondendo pela entidade. 

Manifestação da Senhora Karla Marcia Freitas Faial: O senhor Ademir saiu de férias, eu lembro 
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que foi no mês de setembro, e aí ele não retornou, só que existiam trabalhos que eram, 

justamente, pagamentos de mão de obra do pessoal que trabalhava no setor de saúde, além de 

alimentação, que existia um outro convênio, que era feita toda essa solicitação. Então, como 

nós estávamos ali, no trabalho, não poderíamos deixar a coisa parar. Respondendo à sua 

pergunta, eu fiquei lá a partir de setembro, mas eu só quero deixar claro que eu já era 

assistente social lá da unidade, então, quando ele se afastou para tirar férias, ele pediu para eu 

ficar à frente da situação, enquanto ele tiraria as férias, não tendo constituído nenhum 

presidente. E, não retornando mais, só voltou a assumir, a Celina, em abril. Então, de setembro 

a abril eu fiquei lá, mas toda a documentação, tudo o que foi feito de pagamento, de prestação 

de conta, onde existia um setor contábil, permaneceu lá na APAC, que funcionava alameda 

Caixa Pará. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: A 

segunda pergunta é se a senhora ordenou pagamentos nesse período? Autorizou pagamentos? 

Manifestação da Senhora Karla Marcia Freitas Faial: Os pagamentos já existiam, porque eram 

pagos mensalmente os salários dos funcionários. Então, existiam três assinaturas de cheques, 

uma delas era minha. Na ausência dele, tinha que fazer os pagamentos dos funcionários, 

porque não poderia ficar em prejuízo do recebimento do seu salário. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: 

Bom dia, senhora, tudo bem? Eu só queria que a senhora me esclarecesse uma informação que 

consta às folhas 401 do volume oito, dada pela senhora Celina Carmem, em que ela informa 

que a senhora assumiu a presidência porque já ocupava o cargo de vice-presidente da APAC, 

razão por que a senhora teria assumido a presidência nesse interregno da saída do então 

presidente para a chegada da dona Celina. A senhora constava como vice-presidente da APAC 

para poder ter assumido? Manifestação da Senhora Karla Marcia Freitas Faial: Como eu estou 

lhe dizendo, eu nunca fui eleita, em assembleia, como vice-presidente.  Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: 

Então, essa informação não procede? Manifestação da Senhora Karla Marcia Freitas Faial: Foi 

oficiosa essa situação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério 

Público de Contas Felipe Rosa Cruz: E a senhora ordenou, nessa qualidade ainda oficiosa, 

essas despesas? Manifestação da Senhora Karla Marcia Freitas Faial: Não. Eu era assistente 

social da época, como eu lhe disse, e, para a realização do pagamento, existiam três pessoas 
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assinando o cheque. Eu fui convidada pelo Ademir para que fizesse parte da assinatura dos 

cheques, para ordenar os pagamentos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador 

Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Obrigado, já esclareceu. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu queria pedir, 

então, que a senhora Karla sentasse e o doutor Mailton viesse. Está em discussão, doutor. Eu 

senti que Vossa Excelência, em dois momentos que ficou inoportuno o senhor se manifestar, 

porque estava em processo de votação da preliminar. Então, aqui, nós vamos entrar, daqui a 

pouco, na fase de votação deste processo que, talvez, em nosso tempo recente, foi o mais 

polêmico. Vossa Excelência deseja esclarecer mais alguma coisa em seu processo? 

Manifestação do Doutor Mailton Ferreira: Um pouco a mais para esclarecer: esse é um 

convênio. Se você for repartir ele mensalmente, como era feito, dá o equivalente a 50 mil reais 

por mês para fazer a assistência total da população carcerária do estado, alinhavado aquele 

fato de que a APAC não era uma instituição desconhecida, era uma instituição forte, à época, e 

desenvolvia essa atividade, como ela falou, junto com o Ministério Público, arquidiocese e 

outras instituições que envolviam esse trabalho. Era, basicamente, isso. Só lembrando que eu 

não tive tempo de ler esse processo, porque eu tive cópia desse relatório na sexta-feira passada 

e me habilitei hoje nesses autos. É o que eu posso trazer de informação do que eu coletei do 

meu cliente. Muito obrigado. Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência proferiu seu 

voto para julgar as contas irregulares, compelindo Ademir da Silva a devolver ao erário 

estadual a importância de R$ 1.576.613,77 (um milhão, quinhentos e setenta e seis mil, 

seiscentos e treze reais e setenta e sete centavos), aplicando-lhe a multa de R$7.883,06 (sete 

mil, oitocentos e oitenta e três reais e seis centavos) pelo débito apontado; À senhora Karla 

Marcia Freitas Faial a devolver ao erário estadual a importância de R$ 332.556,42 (trezentos e 

trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), aplicando-lhe a 

multa de R$1.662,78 (um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos) pelo 

débito apontado; A Senhora Celina Carmem Vidigal Carvalho a devolver ao erário estadual a 

importância de R$ 1.459.111,78 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e onze 

reais e setenta e oito centavos), aplicando-lhe a multa de R$7.295,55 (sete mil, duzentos e 

noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) pelo débito apontado e R$906,19 

(novecentos e seis reais e dezenove centavos) pela instauração da tomada de contas. Imputar ao 
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Senhor José Alyrio Wanzeller Sabbá a responsabilidade solidária quanto a devolução dos 

valores glosados, correspondentes a R$3.368.281,97 (três milhões, trezentos e sessenta e oito 

mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos), aplicando-lhe as multas de 

R$16.841,40 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) pelo débito 

apontado e R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove centavos) pelo descumprimento da 

Resolução nº 13.989/95. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho o relator. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu 

acompanhei o relatório e voto do eminente Conselheiro Nelson Chaves, assim como hoje as 

manifestações de defesa, e este processo tem 17 anos na Casa. Por isso, já é lamentável. Essa 

despesa aconteceu no ano de 2000. Na época, o gestor da superintendência, doutor Alyrio 

Sabbá, que está ali. Talvez, não me lembro se já teve outro, ele foi o que ficou mais tempo no 

comando da superintendência. Eu já falei, em uma sessão anterior, que, quando eu estava no 

legislativo, era a área que mais eu acompanhava. Muito difícil uma semana que eu não ia à 

SUSIPE. Essa entidade, a APAC, tinha um respaldo de duas instituições que têm peso e 

credibilidade. A primeira, é o Ministério Público Geral; a segunda, a igreja católica. Era 

bispo, à época, Dom Vicente Zico, que, infelizmente, já não está mais em nosso meio. Aqui, não 

existe um cidadão, nesse estado do Pará, que diga que o Dom Vicente Zico não era um homem 

de bem, honrado, honesto. É aquela coisa, Conselheiro André, hoje não acontece mais, mas, 

naquele tempo, a SUSIPE tinha que pedir socorro à uma paróquia, à igreja, a uma prefeitura, 

para garantir a alimentação aos presos, e, no caso, aqui, assistência. Então, eu estou certo de 

que esse recurso, esse volume, que pode parecer muito grande, foi aplicado. Razão pela qual 

eu estou convencido de que as falhas não configuram desvio e dinheiro público. Uma 

desorganização, porque essas entidades não se organizam, a gente viu aqui pelo próprio 

depoimento da senhora Karla Marcia, ela não poderia ser ordenadora de despesa da forma 

que foi, a gente sabe que esse dinheiro foi aplicado. Então, eu voto pela irregularidade das 

contas sem devolução de valores e apenas concordo com a multa pela instauração da tomada 

de contas. E, deixo de responsabilizar solidariamente o doutor Alyrio Sabbá. É assim que voto. 

Tiro dele a responsabilidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Senhora presidente, só uma questão de uma retificação. Eu agradeço ao 
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eminente procurador, que no caso dos valores atribuídos à senhora Karla Marcia Freitas 

Faial, que eu li como R$425.654,72, na realidade leia-se R$332.556,42, nos termos da 

manifestação do órgão ministerial. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Acompanho a divergência. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a divergência. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu também acompanho a 

divergência. A presidência proclamou o Resultado: Voto de divergente foi o vencedor por 

maioria (4x2). Neste momento se registrou a saída em definitivo do plenário de Sua Excelência 

o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a retirada de pauta do Processo nº 

2016/50994-3, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2007/53038-1, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Ourém, responsável Raimundo Zoé de Jesus Saavedra, 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 conveniado e aplicação de multas 

regimentais aos responsáveis, ficando solidariamente responsáveis pelo débito Raimundo Zoé 

de Jesus Saavedra e Mariléa Ferreira Sanches (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável pelas presentes contas, Senhor Raimundo Zoé de Jesus Saavedra, 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: Senhores conselheiros, senhora presidente, Ministério Público, 

eu me apresento aqui para apresentar os fatos que ocorreram nesse convênio 330, que foi 

assinado no primeiro semestre do ano de 2006. Ele tinha o prazo para ser encerrado em 31 de 

dezembro de 2006. No mês de junho de 2006, eu recebi a primeira parcela no valor de 

R$14.661,00, através desse convênio 330. Ao apresentar a prestação de contas da primeira 

parte, esperando receber a segunda parte, na página 74 do processo, a SEPOF se manifesta, 

confirmando que repassou 50% do valor e atesta a execução de 54%. Então, a primeira parte 

do convênio, a obra física, foi concluída com 50%. Avançamos um pouco e chegamos a 54%. 

Ocorre que no mês de outubro de 2006, houve a mudança da titularidade do governo do 

estado. No mês de janeiro de 2007, há uma publicação no “Diário Oficial”, que cancelou 

todos os convênios assinados no ano de 2006. Pedi para justificar a argumentação que fiz junto 
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a SEPOF, uma vistoria da engenharia do Tribunal de Contas do Estado. Na folha 82, tem um 

relatório do TCE atestando a regularidade da aplicação da primeira parcela. Então, a 

primeira parcela está de acordo com o cronograma atestado pela SEPOF na página 74, 

atestado pelo relatório do TCE na página 82. Quando eu procuro com esses dados, a SEPOF 

resolve sobre os meus argumentos e mandando novamente uma equipe constatar que a praça 

do serviço da primeira parcela estava cumprida e ela, novamente, concede outro convênio 

complementar, o de número 41. E ela diz: “Considerando que a SEPOF, no prazo previsto, 

não repassou à prefeitura a importância complementar de R$14.661,00, correspondente a 

segunda parcela que fora prevista no FDE, 330, fica assim o estado inadimplente da obrigação 

ajustada e resolve; considerando juridicamente prorrogar a vigência do convênio não é 

permitido considerando que a obra do projeto da primeira parte do convênio 330 encontra-se 

executada pela prefeitura conforme o laudo de vistoria da SEPOF; considerando o parecer 

030/2007, aprovado pela procuradoria do estado; considerando finalmente a determinação 

precípua da administração do estado; resolve novamente celebrar o convênio para a conclusão 

da praça do Rio Grande, que foi repassado através do convênio 041”. Então o relator, queria 

lhe dizer que recebi o convênio 041, está certo? E houve uma inversão. Eu estou com o 

convênio 330, com o parecer da SEPOF e da engenharia do tribunal aprovando a primeira 

parcela. Quando há a vistoria da segunda parcela, já do convênio 41, o acórdão 55.706, do dia 

05 de maio de 2016 considera a praça concluída e dá o parecer da regularidade das contas. 

Então, foi um convênio que foi dividido em duas partes. A primeira parte concluída. A primeira 

parte foi aplicada de acordo com o cronograma; e a segunda parte foi julgada antes da 

primeira. E nesse acórdão 55/706, de 05 de maio de 2006, está dado o parecer de regularidade 

com a praça concluída baseada na segunda parcela. Então, não tem irregularidade no meu 

ponto de vista, está certo? Por quê? Porque a praça foi concluída com a segunda parcela. O 

que ocorreu é que o convênio 330 foi anulado, como eu citei, foi feito um novo convênio para a 

conclusão, só que, o 330, os pareceres técnicos estão todos de acordo com a aplicação. Por 

isso, eu peço ao senhor relator que me conceda a regularidade também da primeira parte, já 

que a segunda já foi concedida. Muito obrigado. 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, aplicando ao seu responsável a multa no valor de R$907,00 
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(novecentos 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 2007/53049-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Ourém, responsável Raimundo Zoé de Jesus Saavedra, 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 conveniado e aplicação das multas ao 

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

contas, Senhor Raimundo Zoé de Jesus Saavedra, 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: Senhores conselheiros, esse é o mesmo caso que se aplicou ao convênio anterior. Esse 

convênio 328 de 2006, eu receberia a primeira parte e o sistema de água foi preparado para 

receber a segunda parte. Conforme a SEPOF atesta, repassou 50% e a execução se deu em 

50,5%, quer dizer, a primeira parcela foi aplicada corretamente. No mês de janeiro esses 

convênios foram todos anulados pelo novo governo que assumiu em 2007. Eu só recebi a 

segunda parcela através do novo convênio, 166/2007, que foi repassado só no início de 2008. 

Correto? Esse convênio também, 166/2007, já teve o julgamento onde atesta que 90% da obra 

estava concluída. Eu peço ao Ministério Público que entenda uma coisa, eu recebi o dinheiro 

com o orçamento de 2006, a primeira parte recebida 2006, a segunda parte recebida só no ano 

de 2008, porque, no ano do mês de janeiro de 2007, todos os convênios que eu tinha assinado 

com o estado foram anulados. E, depois de muita ida à SEPOF, nós mostramos a ele de que a 

comunidade estava com o pé de caixa de água pronto, com o poço pronto, conforme as fotos e, 

que, no convênio 166, já se apresenta o funcionamento. Então, eu pediria a regularidade 

quanto ao fato de não haver o saque, e ser feito de uma só vez, foi porque é só um repasse que 

foi feito, eu fiz o depósito da contrapartida em espécie e paguei, já que estava pronta a 

primeira parte atestada pela SEPOF, e, que também foi vistoriado pelo departamento técnico 

deste tribunal, que atestava que a primeira parte estava pronta. E a segunda parte foi 

concluída no convênio 166 de 2007, e já passou por este plenário. E eu queria que o senhor 

reconsiderasse porque esta obra está pronta e funcionando. O convênio 166 atesta, inclusive, 
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eu não vim aqui no dia 16, os senhores sabem que toda vez que eu recebo o telegrama, eu me 

apresento, até porque, graças a Deus, eu estou perto de concluir a minha vida neste tribunal. 

Dia 16, dia do julgamento, eu tive um problema, tive que procurar recurso de saúde, por isso 

não puder vir aqui. Mas sempre que eu sou chamado eu compareço, porque, digamos assim, eu 

sempre estive à frente e eu sei o que eu fiz. Está certo? E esse sistema está servindo à 

comunidade. Eu recebi a primeira parte no 328, de 2006, e no 66 cheguei perto da conclusão. 

E vou, ainda tenho tempo de pedir uma reconsideração do dia 16, no tempo que eu ainda 

tenho, tentar provar que ele está concluído 100%. Então, eu peço ao senhor conselheiro que 

me conceda a regularidade das contas. Obrigado. A matéria foi colocada em discussão. 

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

suspender o julgamento por duas sessões, devendo retornar 30.03.2017. 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 2011/52522-8, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Faro, responsável Denilson Batalha Guimarães, 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 ao responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o procurador 

do responsável pelas presentes contas, Doutor Nelson Luiz Diniz da Conceição, 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: Excelentíssima senhora presidente desta corte, 

conselheira Lourdes Lima, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público de 

Contas, excelentíssimos senhores conselheiros, senhoras conselheiras, este convênio teve como 

objeto a pavimentação de duas vias no município de Faro. Na análise da auditoria, que é 

acompanhada pelo Ministério Público, aponta como impropriedade na execução deste 

convênio e não à falta de execução do objeto, conselheiro André Dias. Quanto ao objeto, à 

execução física do objeto, o próprio laudo do órgão concedente, que consta nos autos, atesta, 

conselheiro Luís Cunha, a aplicação e a execução plena do objeto do dentro do que foi 

pactuado. A impropriedade, que está levando a auditoria e o Ministério Público de Contas a 
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imputar débito a este gestor, irregularidade da sua prestação de contas, é ausência nos autos 

da nota fiscal e do correspondente recibo de quitação dessa nota, referente a primeira parcela, 

que era um convênio de 400 mil reais. Ele teve liberada uma primeira parcela no valor de 80 

mil reais e, ao fim, foram liberados mais 320 mil reais que permitiu que o convênio fosse 

executado. E, como eu já me antecipei, o relatório do órgão concedente com o que foi produto 

de uma vistoria feita in loco no município, que, inclusive está acompanhado dos registros 

fotográficos do local em que houve a intervenção da pavimentação, comprova que o convênio 

foi realizado em 100% do que foi pactuado. E por que ocorreram esses fatos de ausência de 

documento nessa prestação de contas? O município de Faro instala um processo continuo, 

conselheiro Luís Cunha, de um desajuste administrativo em decorrência da brutal quebra de 

receita, senhora conselheira Lourdes Lima. O senso de 2010 reduziu a população de Faro de 

19 mil habitantes para 8 mil habitantes, conselheira Lourdes Lima. E isso implicou em uma 

redução na principal fonte de receita do município, que é o repasse do FPM, de 1.2 para 0.6, 

no índice do município de Faro. Então, em função dessa queda radical de receita, o município 

teve que se submeter a alguns ajustes e que passam necessariamente pelo corte de pessoal. 

Nesse desiderato, a prefeitura acabou por perder técnicos qualificados, porque mão de obra 

barata implica em serviços também de qualidade equivalente à mão de obra que está sendo 

contratada. Isso se agrava a cada ano, conselheiro André Dias, porque as gestões não 

conseguiram reverter essa situação desse erro do senso de 2010 porque comprovadamente é 

um erro. Porque se a gente verificar o número de eleitores de Faro, o número de estudantes de 

Faro, equivale hoje à população estimada pelo IBGE, porque eles adotam uma metodologia de 

que se o senso acusou a redução, as projeções que vem nos anos posteriores também vão 

indicando em uma diminuição da população, que acaba por afetar a receita. Então é uma 

situação muito preocupante que talvez se resolva só com a realização do próximo senso. E por 

que eu estou colocando essas questões? Para serem levadas em consideração. Porque o 

próprio órgão concedente aponta que não houve desvio de recursos. Não houve apropriação de 

recursos, superfaturamento, e o departamento de engenharia deste tribunal diz que os preços 

foram praticados de acordo com o mercado. O que está imputando como irregularidade é 

ausência unicamente de uma nota fiscal e de um recebido de quitação. O TCU tem decidido 

que se a obra resultou em proveito total do que foi planejado pela população, caminhar no 
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sentido de considerar as contas regulares. Jurisprudência inclusive que o Ministério Público 

de Contas junto a esta Corte tem desposado. Inclusive, colocado em seus pareceres, essa é a 

jurisprudência do TCU. Então é neste sentido que, comprovado nos autos está que não houve 

desvio de recurso, que a obra está fielmente concluída de acordo com o que foi estabelecido no 

plano de trabalho, de acordo as metas que foram estabelecidas no convênio, que é a única 

coisa que está afunilando essas contas de regularidade. É a ausência desta comprovação de 

despesa que fisicamente está realizada é que eu apelo a este tribunal que, levando em 

consideração, essas situações administrativas que lida o município de Faro que acaba, 

obviamente, por implicar na qualidade dos serviços prestados a nível administrativo na 

prefeitura, que releve essa situação, uma vez que o próprio órgão concedente, eu volto a frisar, 

atesta a realização total da obra e o departamento de engenharia deste tribunal atesta que tudo 

foi realizado dentro dos valores de mercado, respeitando, portanto, o princípio da 

economicidade, que eu faço apelo que Vossas Excelências levem em consideração estes fatos 

que eu estou relatando, para que não impute débito ao gestor, porque não houve apropriação 

deste valor, não houve desvio deste valor, porque se for mantida esta irregularidade no sentido 

de obrigar este gestor a devolver um recurso para o estado do qual não se apropriou, é um 

flagrante enriquecimento sem causa em favor do estado, do tesouro estadual. Portanto, eu 

pugno ao plenário desta Corte que, com a equidade, decida no sentido de julgar estas contas 

irregulares, se for o caso, mas sem devolução de recursos por parte do gestor, uma vez que 

está comprovado nos autos que a obra foi 100% executada, respeitando o princípio da 

economicidade. Muito obrigado. 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 para com o erário estadual na importância 

de R$80.000,00 (oitenta mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$8.000,00 (oito mil 

reais) pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais), pela não apresentação das 

contas no prazo regimental. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51501-5, que trata 

do Recurso de Reconsideração interposto por Jorge Luis dos Santos Braga, cuja Relatora foi a 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 
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douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 

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

reformar a decisão recorrida apenas na parte referente ao valor a ser devolvido ao erário que 

passa a ser de R$84.909,35 (oitenta e quatro mil, novecentos e nove reais e trinta e cinco 

centavos), permanecendo irregularidade das contas, confirmando-se a decisão recorrida em 

todos os seus demais termos, inclusive nas multas (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

que o procurador do recorrente, Doutor Nelson Luiz Diniz da Conceição, 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: Reitero as considerações que eu fiz ainda a pouco em relação a 

Vossa Excelência, requerimento do Ministério Público, aos auditores, mas antes de adentrar 

na minha defesa, como eu já tinha encerrado a minha fala ainda a pouco, eu acredito que a 

forma como eu coloquei no processo anterior, eu fui mal interpretado na questão quando eu fiz 

referência à jurisprudência do TCU, que tem sido adotado pelo Ministério Público de Contas 

deste estado. É que o TCU tem adotado uma jurisprudência no sentido da realização parcial de 

obras, procurando verificar se aquilo que foi realizado está sendo utilizado em proveito da 

sociedade. E em alguns pareceres do Ministério Público de Contas, eu tenho visto as citações 

dessas jurisprudências. E por que eu fiz referência a isto? Porque neste caso, naquele processo 

anterior, o laudo da SEPOF estava dizendo que estava 100% executado, que o departamento 

de engenharia do tribunal estava testando a economicidade da planilha orçamentária, eu acho 

que fui mal interpretado. Não foi na questão de dizer se considera a ausência de 

documentação, eu estava fazendo referência à questão do laudo conclusivo, do Ministério 

Público. Desculpa estar me manifestando agora, porque agora que me foi dado a oportunidade 

para falar. Mas, em relação a este processo, conselheira Lourdes Lima, conselheiro Cipriano 

Sabino, conselheiro André Dias, faz parte daquele famoso rol de convênios de transição de 

gestão, não é? É um convênio de 2005, de pavimentação asfáltica no município de Monte 

Alegre, lá no baixo Amazonas, que, quem conhece o município de Monte Alegre, conselheira 

Milene, sabe que é um município extremamente acidentado, extremamente acidentado, com um 

relevo, a cidade tem diversas ladeiras. Então é um município que, quando se vai fazer uma 

obra de engenharia desta natureza, tem que ser feito à base e ser feita a pavimentação 

imediatamente, porque em função do clima que nós temos na nossa região, e se olhar esse 
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convênio, por exemplo, um convênio de 500 mil, conselheiro Luís Cunha, foi feito o repasse em 

cinco vezes, começando em 2005 e terminando em 2006. Sendo que o município teve que levar, 

teve que contratar, conselheiro Luís Cunha, uma usina de asfalto para ir no município fazer 

esta pavimentação. Agora, imagine ficar segurando uma usina enquanto se perdura esses 

repasses por parte do órgão concedente. Mas é um fato que é conhecido por Vossas 

Excelências, porque você viu aqui, nós já tivemos como conselheiros, deputados que sabem e 

que vivenciaram essa situação e, neste caso específico, conselheira Milene, vários prefeitos 

tiveram problemas, vários já foram condenados por este tribunal, inclusive, porque o estado 

nessa ocasião simplesmente deixou de cumprir os convênios. O governador não fez o seu 

sucessor e, neste caso, o próprio órgão concedente está testando o que não foi repassado em 

toda a totalidade e foi repassado 80%, e o próprio órgão concedente, que foi feito 64%, quase 

65% dos serviços, mas não diz se esses 65% é em relação aos 80% ou é em relação aos 100% 

da obra executada, deixa esta lacuna à interpretação desta Corte identificar se é em relação 

aos 100% da obra ou aos 80% do que foi repassado. Mas é um fato que já é de conhecimento 

de Vossas Excelências, simplesmente, os convênios deixaram de ser cumpridos pelo órgão 

concedente, é uma obra de pavimentação. Então, se faz a base, se não se fizer a conclusão com 

a pavimentação, o que foi feito vai se perder. E quem vai pagar o pato no final? É o prefeito. 

Porque o órgão concedente vai lá através do seu fiscal, ele não vai dizer que a demora dos 

repasses foi por parte do órgão concedente, mesmo sofrendo as intemperes do clima, estando 

sujeitos ao inverno, se perderam a base, ele não diz isso, ele não se coloca, não descreve essas 

circunstâncias e diz que controlar só 65% foi executado e que foi liberado 80%, e que o 

prefeito é condenado a devolver. As intemperes do tempo, as circunstâncias todas que 

cercaram a execução deste convênio e que foram levadas e causadas pelo órgão concedente, 

não são descritas, conselheiro André Dias. Mas, são do conhecimento desta Corte, são de 

conhecimento nosso e, nesse caso de 2006, isto aconteceu em 2006, e aconteceu em 2010, 

quando a governadora não se reelegeu, centenas de convênios deixaram de ser cumpridos, 

ficaram pela metade e está sendo dado continuidade agora, quando o governador se reelegeu. 

Verifique quantos convênios de 2014 não estão pendentes de repasse de obras de engenharia, 

conselheira Milene, agora vamos ver esses convênios. Eu faço uma pergunta a esta Corte que 

os auditores já analisaram várias prestações de contas, tem convênios que passam dois ou três 
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anos como eu estou dizendo, tem convênios de 2014 que está pendente de repasse de recursos 

nos municípios, mas não é acrescido, conselheiro Luís Cunha, nenhum centavo para que seja 

feito o equilíbrio econômico e financeiro do convênio em função do tempo que a obra fica 

parada. Porque é evidente que se a obra fica parada, nobre representante do Ministério 

Público, isso vai implicar em um custo à sociedade, que é quem paga a conta, não é o 

governador que está no cargo, não é o secretário que está no cargo. E, nestes casos, como nós 

temos que levar em conta, como tem sido levado em consideração o que atesta o órgão 

concedente, ele não vai evidentemente assumir a sua culpa nos seus laudos, a culpa acaba 

recaindo lá na ponta mais fraca, que é a do prefeito que tinha que fazer um pacto com São 

Pedro para não chover, para não estragar a base, até ficar à espera de que o estado se 

sensibilize de cumprir com aquilo que foi pactuado e, que, neste caso, não foi. Então, esta obra 

não foi concluída unicamente porque o estado não concluiu os repasses dos recursos. Não 

concluiu e o que estava pronto para receber o asfalto evidentemente se perdeu, porque o 

prefeito não tinha como ficar segurando a usina ao bel-prazer da sensibilidade do governador 

ou da governadora que entrou depois, e que, como todos nós sabemos, não deu seguimento a 

esses convênios, conselheiros. Simplesmente os convênios foram esquecidos e cada prefeito que 

se virou como pode para se justificar a esta Corte, fazendo os malabarismos que fossem 

necessários para que não tivessem as contas reprovadas. Então nestes casos, destes convênios 

de 2006, destes convênios de 2010, eu sempre chamo a atenção desta Corte, tem que ser 

analisado com muita equidade o que deu causa a não conclusão. Porque neste caso é patente 

que a obra só não foi concluída porque o estado não cumpriu com o que se comprometeu a 

fazer, ou seja, de repassar os 500 mil reais acordados, repassou 400, então, evidentemente a 

obra não poderia ter sido concluída de acordo com o que estava estabelecido no plano de 

trabalho. É isto que eu reitero aqui e coloco novamente, até porque já coloquei em outras 

situações, que, em casos como esses, eu acho que o mais prudente e o mais justo, já 

comprovado está que o estado não cumpriu com o que foi compactuado no convênio, jogando 

toda a carga de responsabilidade para cima da parte mais fraca, que é o prefeito que está lá no 

município do baixo Amazonas com pires na mão, enfrentando as dificuldades administrativas 

com todo esse problema que nós temos referente ao clima para uma obra desta natureza de 

engenharia. É o que eu acho, pleiteio e pugno pelo bom senso, por uma questão de justiça, que, 
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em casos como estes que comprovado está, esses processos, essas contas fossem tornadas 

iliquidáveis, já que comprovado está que quem deu causa a não conclusão da obra não foi o 

prefeito, levando em consideração, evidentemente, a natureza de cada obra, conselheiro Luís 

Cunha, e aqui nós estamos falando pavimentação. De pavimentação e drenagem em que tem 

que se fazer todo um trabalho de base para poder vir a camada final, que é o revestimento dos 

asfaltos e que é o asfalto quente. Então, se não houve o repasse como está pactuado no 

convênio, isto evidentemente, representante do Ministério Público, prejudicou o andamento da 

obra e, evidentemente, a sua conclusão como estava pactuado no convênio de trabalho. É por 

isso que eu pugno a este plenário que, em casos como esses, o mais justo caminho a seguir 

desta Corte para se fazer justiça com essas pessoas, para que não sejam condenados 

injustamente por motivos pelo qual não deram causa, tornem essas contas iliquidáveis, e que 

apurem a responsabilidade de quem deu causa a essas situações, mas que julguem as contas 

iliquidáveis. Então, que não se condene uma pessoa inocente, porque nestes casos, destes 

convênios, volto a repetir, de 2006, quando ex-governadora não se reelegeu, porque o ex-

governador não fez o seu sucessor. De 2010, quando a ex-governadora não se reelegeu, 

deixando os convênios de serem cumpridos, e que continua agora acontecendo em 2014, por 

responsabilidade do estado, que joga a carga em cima dos gestores municipais, e, para se fazer 

justiça com esses gestores, que esta Corte julgue nesses casos essas contas iliquidáveis. Muito 

obrigado. 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 dar-lhe provimento parcial, considerando as contas irregulares, porém, sem importar 

em devolução de valores, aplicando as multas de R$906,19 (novecentos e seis reais e 

dezenove centavos) pela irregularidade e R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove 

centavos) 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 da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado 

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

da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2011/51355-7, que trata da Prestação de Contas dos 
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Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura 

Municipal de Cumarú do Norte, responsável Vilmar Farias Valim, 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 ao responsável e expedição de determinação a 

SEPLAN (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 para com o erário estadual na importância de R$535.160,68 

(quinhentos e trinta e cinco mil, cento e sessenta reais e sessenta e oito centavos), 

aplicando-lhe a multa no valor de R$53.516,06 (cinquenta e três mil, quinhentos e dezesseis 

reais e seis centavos), 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 2015/50706-8, que trata da Prestação de Contas Especial dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de 

Santa Izabel do Pará, responsável Gilberto Pessoa, 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 ao responsável (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. 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 
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2006/51086-6, que trata da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Estado 

da Fazenda, responsável Hilário José Freitas Borges, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias, 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 irregularidade das contas, com 

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

solidariamente responsáveis pelo débito os senhores Hilário José Freitas Borges e Antéro 

Duarte Dias Pires Lopes (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 para com o erário estadual na importância de 

R$10.492,50 (dez mil, quatrocentos e noventa e dois centavos e cinquenta centavos), 

aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.049,25 (hum mil, quarenta e nove reais e vinte e 

cinco centavos), pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos 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 2013/50201-9, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de São 

João do Araguaia, responsável Marlene Correa Martins, 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 

conveniado e aplicação da multa regimental e coerção à responsável e expedição de 

determinações dirigidas à responsável e ao Município de São João do Araguaia (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 
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Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarando sua responsável 

em débito para com o erário estadual na importância de R$200.000,00 (duzentos mil reais), 

aplicando-lhe as multas nos valores de R$20.000,00 (vinte mil reais), pelo débito apontado 

e R$907,00 (novecentos e sete reais), pela remessa intempestiva das contas e 

recomendações à responsável e ao Município de São João do Araguaia e remessa de cópia 

dos autos ao Ministério Público do Estado para adoção de medidas que achar necessárias. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/52252-0, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Associação Cultural Educacional da Amazônia, responsável Ariovaldo 

Araújo Filho, 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 conveniado e aplicação de multas regimentais ao 

responsável, com a responsabilização solidária da pessoa jurídica beneficiária (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 na importância de R$15.000,00 (quinze mil reais), aplicando-lhe as 

multas de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo débito apontado e R$907,00 

(novecentos 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 2016/51581-1, que tratam dos Embargos de Declaração opostos 

por João Damaceno Filgueiras, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, que 

solicitou a sua retirada de pauta, a fim de que fosse remetido ao ao MPC, considerando o 

efeito modificativo pretendido. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52118-1, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria Batista de Mendonça, cujo Relator foi 
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o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (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 2014/51618-7, que trata do Ato de Pensão em favor de Ivanete Rosa Santos de 

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

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

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

registro (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. Na 

continuidade, Sua Excelência proferiu o seguinte discurso: Com elevada honra, transfiro a 

direção desta sessão ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias, conforme 

prevê o art. 17, I, do Regimento Interno para que eu possa relatar os processos em pauta 

de minha relatoria. Ao assumir a direção dos trabalhos, sua Excelência após os 

cumprimentos iniciais determinou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, 

sendo anunciado o Processo nº 2008/52464-6, que trata da Prestação de Contas dos 

Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação de 

Desenvolvimento Comunitário Social e Preservacionista de Mocajuba, responsável Paulo 

Sérgio de Melo Gomes, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, 

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50454-0, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Manoel Soares da Costa, cuja Relatora foi a Conselheira 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51425-6, que 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 465

trata do Pedido de Rescisão interposto por Sulivan Santa Brígida, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo 

de imediato deferida pela Presidência. Neste momento, Sua Excelência Conselheiro André 

Teixeira Dias, antes de ausentar-se em definitivo do Plenário, restituiu a Presidência à Sua 

Excelência Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que agradeceu o apoio 

recebido e determinou ao secretário o prosseguimento da pauta, quando foi anunciado o 

Processo nº 2009/52567-7, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Wilde 

Leite Colares, 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 

conhecimento do recurso e não provimento, com a consequente manutenção do acórdão 

combatido 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, no mérito, dar-lhe 

provimento parcial, mantendo a irregularidade das contas e a multa pela instauração da 

tomada de contas, retirar a glosa imputada e a multa pelo dano ao erário, determinando, 

ainda, a remessa de cópias desta decisão ao Ministério Público para as providências que 

julgar necessárias. 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 

2011/52588-4, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Santo Pereira de 

Oliveira, 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 

conhecimento e desprovimento do Recurso de Reconsideração, ora manejado, no sentido de 

manter inalterado o Acórdão nº 49.438/2011 (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 
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regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso para, no mérito, 

negar-lhe o provimento pretendido. 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 2015/50250-8, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por José Joaquim 

Coelho, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo 

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

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

conhecimento e desprovimento do recurso para a manutenção total da decisão acordada 

(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 

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

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

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

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 

2015/51995-2, que trata do Recurso de Reconsideração interposto pelo Procurador do 

Ministério Público de Contas, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da 

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50427-0, que trata do Pedido de 

Rescisão formulado por Carlos Alberto da Silva Leão, cuja Relatora foi a Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo não conhecimento do pedido dada ausência dos 

pressupostos de admissibilidade e, no eventual conhecimento, pelo seu desprovimento, 

mantendo-se todos os termos da decisão do Acórdão 54.483, de 10.02.2015 (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o recorrente, embora regularmente notificado, não 
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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. Consultado o 

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

proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. 

Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 

3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pela Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2016/50673-0, 

que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Raimundo Martins Cunha, 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 conhecimento do 

recurso de reconsideração, para no mérito, negar-lhe provimento para confirmar a decisão 

do Acórdão 55.373 de 21.01.2016 (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. 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 foram anunciados os Processos nºs 2016/50300-7, 

2016/50967-0, 2016/50970-6 e 2016/51022-8, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal 

temporário realizados pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, cujo Relator 

foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela denegação dos registros com 

aplicação de multa ao responsável pelos atos contratuais, extensiva à autoridade que 

originou a contratação, aliada à imediata cessação desses pagamentos, bem como 

determinação à Casa Civil e à FASEPA (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta 
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de decisão para deferir em caráter excepcional os registros. Consultado o Plenário, Sua 

Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior divergiu do relator ao 

acompanhar o parecer ministerial, tendo os demais conselheiros e a Conselheira Presidente 

acompanhado o voto do relator. A presidência proclamou o Resultado: Voto do Relator foi 

o vencedor por maioria (3x1). 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 

Processos nºs 2016/50496-1 e 2016/50629-7, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal 

temporário realizados pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, 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 indeferimento dos registros com 

aplicação de multa ao presidente da FASEPA e recomendações à SEAD e à FASEPA 

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

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir em caráter excepcional 

os registros. Consultado o Plenário, Sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior divergiu do relator ao acompanhar o parecer ministerial, tendo os demais 

conselheiros e a Conselheira Presidente acompanhado o voto do relator. A presidência 

proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por maioria (3x1). 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/51032-

0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação de 

Atendimento Socioeducativo do Pará, 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 indeferimento dos registros (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. Consultado o Plenário, 
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Sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior divergiu do relator ao 

acompanhar o parecer ministerial, tendo os demais conselheiros e a Conselheira Presidente 

acompanhado o voto do relator. A presidência proclamou o Resultado: Voto do Relator foi 

o vencedor por maioria (3x1). 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 2013/50732-9, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Apolonia 

Ferreira Corrêa, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 

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

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

deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

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

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

manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

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

lavrado pelo Conselheiro Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Na sequência foi 

anunciado o Processo nº 2013/51795-6, Ato de Aposentadoria em favor de Arlete Modesto 

dos Santos, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo 

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

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

deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

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

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

manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

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

lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na sequência foi anunciado o 

Processo nº 2013/50730-7, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Francisca Batista 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 470

da Silva, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo 

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

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

deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

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

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

manifestação 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 

2013/52042-9, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria Bernadina de Miranda 

Santos, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo 

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

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

deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

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

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

manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

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

lavrado pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Na sequência foi 

anunciado o Processo nº 2015/50082-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 

Raimundo Sebastião da Silva Lazameth, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egidia 

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, 
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por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2010/52706-8, que trata do Ato de Pensão em favor de Benedita Olimpio 

Carneiro, 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 deferimento do 

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

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

excepcionalmente 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 2012/51632-4, que trata do Ato de Pensão em favor 

de Waldileia Pinheiro Santa Brígida, 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 deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

decisão para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

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

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

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

anunciado o Processo nº 2013/53332-9, que trata do Ato de Pensão em favor de Irenilda 

Duarte dos Santos, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 

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

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

deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir 
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o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em 

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

manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

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

lavrado pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Na sequência foi 

anunciado o Processo nº 2014/51812-7, que trata do Ato de Pensão em favor de Osmar 

Raimundo Pontes, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egidia 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. 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 existirem assuntos em MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Submeto a apreciação dos 

senhores conselheiros e conselheira a solicitação de arquivamento e baixa no sistema desse 

TCE os próximos processos, número 2007/53895-1, 2013/51386-4, 2013/51384-2 e 

2013/51533-8, tendo em vista as suas instaurações indevidas. A Secretaria de Controle 

Externo confirmou tal condição, bem como a sua excelência, o senhor conselheiro André 

Dias, que atestou a necessidade de baixa. E arquivamento dos processos de número 

2013/51386-4 e 2013/51384-2. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 18.892, desta data. A presidência 

deu sequência à matéria administrativa: Nos termos previstos do artigo 11, alínea “a” da 

resolução 17.658/2009, desta Corte de Contas. Esta presidência dá conhecimento ao 

plenário acerca do processo de número 2016/50720-1, que cuida do acompanhamento da 
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Gestão Pública Estadual, Plano Plurianual do PPA, referente ao quadriênio de 2017 a 

2019, sob a relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro Luís da Cunha Teixeira e diante 

das conclusões exaradas nos autos houve regularidade na concepção, execução e 

acompanhamento da lei número 8.335 de 2009, devendo, entretanto, ser encaminhada à 

SEPOF, a solicitação formulada pelo douto Ministério Público de Contas. Por derradeiro, 

solicito à Secretaria que redistribua aos senhores conselheiros, conselheiros substitutos e 

ao douto Ministério Público de Contas proposta de resolução da lavra da Secretaria de 

Controle Externo que trata de instrução normativa que disciplina a racionalização e a 

atuação de processos no âmbito deste tribunal. Ressalto que essa matéria já foi distribuída 

aos senhores conselheiros substitutos e ao Ministério Público, em dezembro de 2016, não 

sendo enviada qualquer iniciativa de emenda ou contribuição para o aprimoramento do 

seu texto. Porém, como o tema é relevante dado ao tempo em que foi distribuído, 

resolvemos fazer nova distribuição com vistas a sua deliberação em sessão ordinária 

futura. Esta presidência teve a felicidade e a alegria de ontem receber em visita como 

cortesia a Presidência desta Corte e recebida às mãos dos nobres procuradores, doutor 

Felipe Rosa, que é o nosso procurador geral, e do doutor Stephenson Victer o convite da 

solenidade de posse. Eles estenderam a todos os conselheiros e conselheiros substitutos. 

Foi com muita satisfação que recebemos a notícia que no próximo dia 30 de março, o 

nosso procurador geral, parceiro do Ministério Público de Contas, doutor Felipe Rosa 

Cruz, será empossado no cargo de diretor executivo do Conselho Nacional de 

Procuradores Gerais de Contas. E, para aumentar ainda mais a nossa alegria, o 

procurador Stephenson Victer irá ocupar uma das diretorias da Associação Nacional do 

Ministério Público de Contas. O doutor Felipe é do conselho e o doutor Stephenson Victer 

é da associação nacional. Muito nos alegra em saber que pela primeira vez em sua história 

o Ministério Público de Contas do Estado do Pará fará parte das duas conceituadas 

instituições, onde tenho certeza que os nossos competentes e brilhantes parceiros doutor 

Felipe e doutor Stephenson Victer brilhantemente representarão e elevarão o nosso estado 

do Pará. A Doutora Rosa Egídia está afirmando que o Doutor Antonio Maria já foi do 

conselho Nacional.  Realmente, bem lembrado pela conselheira Rosa. A doutora Helena 
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também já participou da associação. É uma alegria para todos nós. Eu fui informada que 

era a primeira vez. Mas, se já teve outros momentos, é sempre uma alegria ao estado do 

Pará se ver representado pelos nossos procuradores. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu tenho aqui só uma 

manifestação que vai no máximo uns 45 minutos. É rápido. Presidente, nós tivemos a 

alegria e a satisfação, muita honra e orgulho, de participar de uma sessão no plenário da 

Câmara Municipal de Belém. E, com muita alegria, satisfação, orgulho foram convidados 

vários vereadores, ex-vereadores de Belém para comemorar, registrar, enfim, fazer rolar 

uma reflexão, teve até debates na câmara, vários vereadores e ex-vereadores se 

manifestaram na tribuna, foi aberto aos vereadores e as vereadoras exatamente a lei 9.027 

de 08 de agosto de 2013, foi aprovada esta lei de autoria do vereador Rildo Pessoa. Ele 

criou, presidente, doutor Felipe, conselheira Rosa, conselheiro Luís Cunha e eminentes 

conselheiros substitutos, o “Dia Municipal do Poder Legislativo” Estavam lá, por exemplo, 

neste plenário, três ex-vereadores, conselheiro Nelson Chaves, conselheiro André Dias e, 

inclusive o conselheiro Nelson Chaves esteve na mesa representando o Tribunal de Contas 

e falou também que foi aberta a palavra e, quando falou, ele nos representou, eu e o 

conselheiro André, falou muito bem o conselheiro Nelson Chaves. Inclusive, foi citado 

várias vezes por outros vereadores de formas que tinha ex-vereadores e até vereadores que 

estão no mandato agora de Belém, por exemplo, ex-vereadores que exerceram o mandato 

há 30 anos atrás, há 20 anos, enfim. Esteve lá o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho que, 

pelo menos há 35 anos, foi vereador, lá atrás; também na sessão estavam aqueles de antes 

de 88 ou 82, 84, enfim, várias autoridades que, hoje, exercem diversas funções nas cidades 

e no estado do Pará, por exemplo, deputados federais, conselheiros do Tribunal de Contas 

do Estado. Aqui nós temos três, mas tem conselheiros do TCM, deputados estaduais, enfim, 

foi uma cerimônia de comemoração do Dia Municipal do Poder Legislativo, foi muito 

importante e um motivo de reflexão. Tiveram pessoas, personalidades, autoridades de 

diversos partidos políticos e que ainda estão na atividade pública, outras que não, que já 

são empresários e tudo mais. Então, eu queria propor a este plenário para não me alongar 

muito e agradecer as palavras gentis do conselheiro Nelson Chaves, que falou naquele 
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momento muito bem e nos representou. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Ele inclusive foi presidente, 

não é? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Foi presidente da Câmara Municipal de Belém, exatamente, o conselheiro Nelson 

eu tive a alegria de participar junto com ele. Tivemos lá um momento histórico na Câmara 

Municipal e, naquele momento, nós votamos a Lei Orgânica do Município de Belém. 

Inclusive, o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, era o relator da lei orgânica, eu fui 

presidente de algumas comissões temáticas e, enfim, toda a participação que a lei orgânica 

está até hoje. Obviamente que houve emendas, mas é a lei mais importante do município. 

Ou seja, diversas questões, eu considerei muito importante, conselheiro Nelson, 

conselheiro André e várias autoridades lá presentes. Eu queria que o Tribunal de Contas se 

manifestasse enviando um ofício à Câmara Municipal de Belém, Poder Legislativo 

Municipal, cumprimentando e parabenizando pela sessão que é o Dia Municipal do Poder 

Legislativo, onde foram, obviamente, homenageadas diversas personalidades e 

autoridades, principalmente ex-vereadores e vereadores que estão atuando. Tem um 

vereador lá que é o mais antigo, salvo engano, era o Zenaldo Coutinho em atividade, mas 

tem um que já tem 5 ou 6 mandatos, que está exercendo, mas enfim. Eu queria manifestar e 

propor a este egrégio plenário manifestação à Câmara Municipal de Belém e comunicar ao 

presidente, que é o vereador Mauro Freitas, comunicar ao vereador Rildo Pessoa e a todos 

os vereadores a manifestação de congratulações de louvor, parabéns pelo Dia Municipal 

do Poder Legislativo à Câmara Municipal de Belém. Foi uma festa da democracia e vários 

debates ocorreram lá, cumprimento mais uma vez o conselheiro Nelson pelas brilhantes 

palavras que colocou para todo o plenário, foi bastante aplaudido e, que, ao mesmo tempo 

em que falou, ele nos representou, falou em meu nome, falou no nome do conselheiro André 

e, sempre conversando com a plateia dizendo da importância da democracia de dar a 

oportunidade a aqueles que têm uma representação menor, que são as minorias. Enfim, o 

conselheiro Nelson falou muito bem, foi muito aplaudido, então, eu queria fazer esse 

registro comunicando à Câmara de Belém uma posição oficial do tribunal por este dia que 

eu considero muito importante. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 
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acordo, sendo a matéria consubstanciada nos Ofícios nºs. 132 a 1662017-SEGER, desta 

data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu 

quero abraçar o conselheiro Cipriano, o conselheiro André Dias e o conselheiro Nelson 

Chaves que foram homenageados pela Câmara de Belém, por sinal, o conselheiro Cipriano 

está aqui com o diploma. Por sinal, muito bonito, ele foi homenageado na sessão de ontem, 

então quero fraternalmente abraçar o conselheiro Cipriano, Nelson, André Dias, 

parabenizá-los pela homenagem de ontem e esse privilégio que eles tiveram de fazer parte 

do legislativo municipal. Obrigado. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência 

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

sessão às quatorze horas e dezesseis minutos (14h16min) e mandou que eu, Jorge Batista 

Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente 

ata. 
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