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ATA Nº 5.496 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia doze (12) do mês de setembro 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, Odilon 

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

Conselheiros Substitutos Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o 

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

reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária 

realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, 

então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o 

digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta 

a sessão. Justifico as ausências dos conselheiros substitutos Julival Silva Rocha, representando 

o TCE participando na Comissão de Garantia da Qualidade do MMD-TC no Tribunal de 

Contas do Estado de Santa Catarina, e Milene Dias  da  Cunha, por motivo de força maior  

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

cinco (05) de setembro 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 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Aprovo-a Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido e, 
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antes de anunciar o seguimento da sessão com a leitura da pauta de julgamentos, Sua 

Excelência proferiu ao seguinte pronunciamento: Antes de iniciar a sessão deste dia, a partir 

da pauta de julgamentos, quero comunicar a este douto Plenário que na tarde de ontem faleceu 

a filha do nosso servidor Kleber Augusto Sabbá, que trabalha no Controle Externo, na 7ª CCE. 

É com tristeza que registramos neste plenário o falecimento dessa jovem Ana Louise Tavares 

de Souza, de 14 anos. Nós, ainda mesmo ontem, estávamos esses dias todos em oração, 

apoiando, no sentido de que ela pudesse resistir. Infelizmente ela fez a sua passagem. E 

lamentamos. Uma jovem, filha de um servidor da nossa instituição. Hoje ela está sendo velada 

no Recanto da Saudade, já autorizei aos colegas, e tem um carro para levar até lá aqueles que 

puderem; fomos informados que o enterro será às onze horas. Então não teremos oportunidade 

de participar do enterro, e transmitimos nossos votos de sentimentos e condolências ao Kleber, 

a sua esposa e toda a sua família. Em seguida, em seguida solicitou a exclusão dos processos 

07 e 10 da relatoria do Conselheiro Substituto Julival Rocha e ainda a inversão da pauta 

antecipando o julgamento dos processos nºs 03 e 09, determinando, por conseguinte, ao senhor 

secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2006/50053-4, que 

trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Parauapebas, responsável Ana 

Isabel Mesquita de Oliveira, Procuradora Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, cujo Relator 

foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves que, antes de proceder à leitura do texto 

relatorial, produziu a seguinte manifestação: Aproveitando este momento, senhora presidente, 

quero me associar também à palavra de Vossa Excelência no sentido de deixar nossa 

solidariedade ao Kleber e à família dele pelo falecimento. Nesse mundo a gente não sabe o dia 

que parte. Estamos aqui por uma passagem, como Vossa Excelência enfatizou, mas sempre se 

lamenta quando há uma partida, especialmente tão precocemente no que se refere à questão da 

idade. De maneira que nesse momento temos apenas que rogar a Deus que dê a conformação 

necessária acolha a alma da jovem criança, no momento até de dificuldades até para expressar 

por palavras o que todos sentimos como pais, como tios, avós, enfim.  Realmente é uma coisa 

que atinge frontalmente a qualquer ser humano. Quero também deixar aqui a expressão da 

minha solidariedade em nossas modestas palavras nesta sessão. Produziu-se, incontinenti, a 

manifestação do procurador-geral Felipe Rosa Cruz: Bom dia senhora presidente, senhores 

conselheiros, procuradores, servidores, demais cidadãos, advogados aqui presentes, em nome 
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do Ministério Público, presidente, também quero me manifestar nos mais sinceros e profundos 

votos de pesar ao servidor Kleber Sabbá e a sua família. Assim que a gente se torna pai os 

laços da vida nos tocam profundamente. Que eles tenham força e resiliência para seguir 

adiante. Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvido o representante da Procuradoria 

que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela irregularidade das contas, com 

devolução do valor glosado, sem prejuízo das penalidades cabíveis na espécie. Presente em 

plenário, o senhor Wellington Valente, procurador da senhora Ana Isabel Mesquita de Oliveira, 

produziu sustentação oral: Bom dia, senhora presidente, senhores conselheiros, senhora 

conselheira, cumprimentando as demais autoridades aqui presentes. Antes de adentrar no 

mérito da minha manifestação nesse plenário, também me solidarizo com o servidor dessa 

casa, que teve a filha levada para o aconchego de Deus, de forma recente. Mas também quero 

me solidarizar com a família do Cabo Santarém, da cidade de Parauapebas lotado no Batalhão 

de Polícia Militar de Parauapebas, que, ontem, passou a integrar a infeliz estatística de morte 

de policiais no Estado do Pará, este ano, por bandidagem. Ele passou a ser o vigésimo 

primeiro policial militar assassinado no Estado do Pará, neste ano. Foi assassinado dentro da 

sua casa, por assaltantes, de forma brutal e violenta, e era um amigo meu, de longa data. Eu 

me solidarizo com a família dele, e trago essa informação ao tribunal, porque sei que este 

tribunal tem uma responsabilidade muito grande em contribuir para que as ações de segurança 

pública sejam efetivamente adotadas pelos nossos governantes. Infelizmente, o Cabo Santarém 

passou a fazer parte desta malsinada estatística que nós vivemos no nosso Estado. 

Cumprimento a presidente desta corte e as demais autoridades aqui presentes. Ouvindo a 

síntese do relatório do nobre conselheiro, a parte final é que me interessa, onde diz que as 

manifestações da senhora Ana Isabel foram apresentadas de forma intempestiva. A defesa 

quer, de forma bem clara e tranquila, demonstrar que isso, efetivamente, não ocorreu, porque, 

usando dos recursos que a defesa tem à sua disposição, principalmente tendo em vista o fato de 

Parauapebas, como bem diz ali na tela, estar há 707 quilômetros de distância de Belém, às 

vezes, se torna muito mais difícil vir ao tribunal e protocolar uma defesa ou um recurso. E o fez 

através dos correios, que é um mecanismo permitido pela nossa legislação. Esta manifestação 

foi protocolada no dia 26 de setembro, dentro do prazo estabelecido, de manifestação em sede 

recursal, e foi enviado através de aviso de recebimento de número 572038653BR, do qual, 
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inclusive, no nosso pedido de reconsideração, foi juntada uma cópia. Este documento foi 

recepcionado aqui, neste tribunal, no dia primeiro de outubro de 2013, pelo servidor de nome 

Miguel Almeida, matrícula número 8433405-2, e não na data de 10 de outubro, como consta no 

processo. A manifestação da responsável pelas contas, senhora Ana Isabel, foi efetivada dentro 

do prazo recursal, daquele período estabelecido que poderia ser apresentada. Os responsáveis 

pela análise preliminar da manifestação entenderam que ela foi intempestiva, e, por isso, disse: 

“não vamos examinar suas razões apresentadas”. A defesa insiste em não concordar com esta 

situação, uma vez que a alegação é de que deveria ter chegado, a este tribunal, dentro daquele 

prazo. Nós sabemos que, aqui no Estado do Pará, as correspondências sofrem um atraso 

considerável. Eu já tive situações em que eu postei SEDEX nos correios, lá em Parauapebas, 

para vir aqui para Belém, e demorou 15 dias para chegar. Agora, nessa situação, a 

responsável pelas contas, que, dentro do prazo legal, protocolou, junto aos correios, a sua 

defesa, foi recepcionada nesse tribunal, e só dez dias depois da recepção dela, neste tribunal, é 

que a equipe responsável tomou ciência dela, sendo que um servidor do tribunal recepcionou a 

documentação. Dizer que essa manifestação é intempestiva, sinceramente, é usar do excesso de 

formalismo para penalizar. E nós sabemos que não é assim, que isso não pode permanecer. Se 

buscarmos subsídios na lei 9784, no nosso entendimento, ela traz uma basilar recomendação, 

no sentido de que, efetivamente, a administração deve se pautar pelo princípio da formalidade, 

da legalidade. Entretanto, não pode fazer uso do excesso de formalismo para penalizar o 

administrado. E mais: o Superior Tribunal de Justiça já examinou essa matéria, e disse, 

claramente... eu peço vênia, Excelência, para poder ler um trecho de um voto, uma ementa: 

“administrativo, mandato de segurança, recurso administrativo interposto por via postal, lei 

número 8.742-93, tempestividade, data da postagem nos correios. Em se tratando de recurso 

administrativo interposto com fundamento no artigo 18 da lei 8.742/93, o exame de sua 

tempestividade, há de se levar em conta a data da respectiva postagem nos correios, sendo 

irrelevante, para esse fim, a data de protocolo nas dependências do órgão julgador, segurança 

concedida no mandato de segurança 12034, do Distrito Federal, em que foi relator o ministro 

João Otávio de Noronha, da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça”. Esse 

julgamento é, de uma maneira bem clara, uma orientação a ser adotada em relação a essa 

situação. Como pode um recurso, que está esclarecendo situações, se juntou à manifestação da 
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responsável pelas contas, e, porque foi postado dentro do prazo, mas chegou nesse tribunal 

num dia, e, dez dias depois, foi recepcionado pela equipe responsável pela análise, 

simplesmente desconsiderou todos esses documentos? Ao entender da defesa, esta decisão de 

declarar intempestiva a manifestação, há de ser reformada. Eu peço aos senhores que 

examinem essa minha colocação, verifiquem a documentação, e, em se chegando à conclusão 

de que não se pode examinar uma situação dessa, baseado no excesso de formalismo... não 

estou aqui pedindo para quebrar a lei, mas flexibilizá-la dentro do que é possível. Hoje, nós 

vivemos um momento em que eu, como advogado, e muitas das cortes, não têm mais esse papel, 

é tudo no virtual. Nós vivemos outros tempos. E ainda bem, porque temos a oportunidade de 

nos reciclarmos e passarmos a compreender as situações em prol da verdade real. Aí, 

simplesmente porque: “eu só recebi fora do prazo”. Mas, vejam, vamos ver os documentos. Eu 

peço que esta Corte examine a documentação, essa minha manifestação, e reveja essa decisão 

que declarou intempestiva a manifestação, a declare tempestiva e, assim, possa ser examinada. 

Agradeço a atenção de cada um dos senhores. Tenhamos todos um bom dia. A matéria entrou 

na fase da discussão. Pausa. Em não havendo, o conselheiro-relator proferiu voto no sentido de 

solicitar a reabertura da instrução processual para melhor análise dos autos, o que obteve a 

preferência unânime dos membros do plenário. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 

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

Cruz Dourado, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas:  Senhora presidente, o Ministério Público 

reitera sua manifestação, e eu gostaria apenas de ressaltar o que foi muito bem pontuado pelo 

ilustre conselheiro relator: o laudo de fiscalização foi apresentado 11 anos após o término do 

convênio, e o Ministério Público, em outras oportunidades, já teve a chance de deixar claro seu 

entendimento. Os gestores que assinam essa infinidade de convênios, não podem ser 

seguradores universais da máquina administrativa. Bem por isso, uma resolução do Tribunal 

de Contas determina que seja indicado um servidor para fiscalizar o acompanhamento e 

execução desse convênio. Uma vez indicado esse servidor, por óbvio, o gestor que subscreve o 

termo não pode ficar responsável, mas, nesse caso, não. Não há indicação nominal do 

servidor, e, embora o defendente informe o decreto estadual número 311/2013, que 
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descentralizou a administração da SESPA, e esse decreto prevê a possibilidade de delegação, 

essa delegação não ocorreu. O termo foi firmado pelo então secretário, e o desenrolar dos 

autos mostrou que não houve uma fiscalização a contento. Então, com fulcro nesses 

fundamentos, é que o Ministério Público reitera aquilo que já manifestou nos autos: 

conhecimento e desprovimento do recurso. Presente em plenário, o senhor Sávio Mello, 

procurador do senhor Fernando Agostinho Cruz Dourado, promoveu sustentação oral, conforme 

apregoa o preceito da ampla defesa: Obrigado, senhora presidente. Cumprimento os eminentes 

conselheiros, todos os presentes aqui, na sessão plenária, e não poderia deixar de registrar e 

me associar às palavras anteriormente proferidas pelos conselheiros, pelo colega que me 

antecedeu na tribuna, registrando a mais absoluta emoção que a gente consegue perceber e 

sentir nesse plenário, os votos de profunda solidariedade, pesar, por esse fato que ocorreu, e 

desejar, realmente, com muita confiança, que esse servidor e seus familiares possam, nas 

palavras de Deus, encontrar o conforto necessário. É o que eu registro, com a mais absoluta 

emoção e sinceridade. Senhora presidente, eminentes conselheiros, indo ao ponto de discussão 

dos presentes autos. Trata-se de uma discussão acerca da aceitabilidade, probatória ou não, 

do laudo conclusivo. Quando do julgamento desta corte, que enveredou pela aplicação de 

multa ao ex-secretário de saúde, Fernando Dourado, este laudo conclusivo não existia. 

Sobreveio o recurso de reconsideração, e um pedido, realizado pelo doutor Sábato Rossetti, do 

interesse de Fernando Dourado. Houve a reabertura da instrução processual. Analisado o 

laudo conclusivo, o Ministério Público de Contas e o relatório técnico, proferido pela 

controladoria, entenderam que ele deveria ser desconsiderado, em virtude do lapso de tempo. 

Não haveria contemporaneidade entre o que foi atestado no laudo conclusivo e a origem do 

convênio. O convênio é de 2004. O laudo conclusivo abarca a formalidade exigida pela 

resolução TCE 13.989 de 95. Ou seja, cabe, ao responsável – ex-secretário de saúde –, 

apresentar o laudo conclusivo. Esta formalidade foi apresentada, foi cumprida a contento. O 

laudo conclusivo existe, e isso é incontroverso. Agora, vamos analisar o mérito do laudo, que 

diz o seguinte: “a documentação referente à prestação de contas do convênio não estava 

disponível para análise, e, por este motivo, não podemos concluir se a instituição utilizou ou 

não os recursos conforme descrito no plano de trabalho”. Daí porque concluiu pela não 

abrangência ou não conclusão do objeto do convênio. O que cabia ao ex-secretário era, 
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efetivamente, atestar, fiscalizar e verificar se aqueles recursos foram ou não aplicados, e o 

laudo conclusivo diz que não foram. É isso que exige a resolução do TCE. O fato de ter vindo 

11 anos após, no ano de 2015, eu faço a seguinte reflexão: desde 2004, 2005, 2006, 2007, 

2010, 11, 12, 13, 14, 15 e 17, até hoje, não se tem notícias desse documento. Até hoje, a 

associação não apareceu e não apresentou nenhuma documentação. Então, eu não vejo a 

defesa, com todas as vênias ao entendimento embasado do Ministério Público, do relatório 

técnico, diferença, se ela foi atestada em 2015, 2017 ou 2010, porque os documentos 

continuam sem a devida apresentação. O fato novo, existe, qual seja o laudo conclusivo. 

Repito, é incontroverso. Agora, dizer que ele é imprestável, do ponto de vista probatório, 

porque não seria contemporâneo ao convênio, me parece que é desconsiderar o esforço que foi 

empreendido pelo ex-secretário, para conseguir o laudo conclusivo. Ele empreendeu esforços. 

Esse laudo conclusivo está aqui, com todas as dificuldades que sabemos que existem, pela 

dimensão continental que tem o nosso Estado, mas ele cumpriu com a formalidade exigida pela 

resolução. Então, de maneira muito breve, sabendo que a discussão vai girar sobre o préstimo 

ou não deste laudo conclusivo, a defesa entende que o laudo conclusivo, repito, abarca a 

exigência do TCE e deve ser considerado, porque, até a presente data, não foi apresentada 

nenhuma documentação. Em 2015, também não foi apresentado. Então, o laudo conclusivo é 

absolutamente válido, porque ele retrata a verdade dos fatos, retrata que a associação, até o 

momento, não prestou contas. Daí porque entende pela não conclusão do objeto. As 

formalidades e responsabilidades do ex-secretário foram devidamente comprovadas, estão 

devidamente sanadas, com a apresentação deste documento. A defesa pede que esse documento 

seja considerado, e, uma vez considerado, que seja reformado o acórdão, com o provimento do 

recurso de reconsideração, afastando a multa aplicada ao ex-secretário Fernando Dourado. 

São as considerações. Agradeço.  A matéria entrou na fase da discussão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral Felipe Rosa Cruz: Eu acho que o conselheiro relator 

pode me ajudar. Esse recurso foi interposto, no bojo, na tomada de contas, pelo que eu posso 

depreender? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Apenas em relação à multa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral Felipe 

Rosa Cruz: Certo, mas foi em uma tomada de contas? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Tomada de contas. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Procurador-Geral Felipe Rosa Cruz: Eu gostaria apenas de fazer uma observação, com 

todo respeito ao que o causídico nos apresentou. Dizer que o laudo tem efeito 11 anos depois, 

porque ele simplesmente foi apresentado, é absolutamente desconsiderar a finalidade para 

qual a resolução do TCE criou a obrigação de fiscalizar a obra. Veja, o gestor não é 

garantidor da execução do objeto. Quem tem que se responsabilizar pela não execução do 

objeto, é a entidade convenente, é aquele que recebe o dinheiro. Mais uma vez, constatada a 

não execução, e não informada, a essa Corte de Contas, essa inexecução, isso gera, sim, um 

dano absurdo para o Estado. Veja, 11 anos após – como o causídico informou –, ainda não há 

nenhuma documentação da execução desse convênio. O que há, é um documento do gestor, 

dizendo: “ele não foi executado”. Isso impediu dano, isso não impediu que a Corte de Contas 

fiscalizasse ou empreendesse a responsabilidade do convenente? Lógico que sim. Então, 

apresentar por apresentar, não isenta o gestor das responsabilidades da lei advinda. Apenas 

essa consideração, para que fique muito claro o entendimento do Ministério Público e a 

preocupação com o laudo apresentado a destempo, nesses termos em que foi discutido, aqui. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Parece que o 

advogado quer se manifestar. Eu cedo para Vossa Excelência. Manifestação do Senhor Sávio 

Mello: Só pontuando que a responsabilidade da associação, de eventual dano, continua sendo 

apurada pelo TCE. O que se colocou na tribuna é responsabilidade do ex-secretário. Repito: 

com todos os esforços, com todas as dificuldades, apresentou um laudo conclusivo, que atestou 

a ausência desses documentos. Então, se eventual dano, de fato, existiu, ao Estado, a 

responsabilidade vai continuar sendo do responsável pela associação. Aqui, eu registro a 

defesa do ex-secretário, que, no entender da defesa, se desincumbiu do seu ônus, de sua 

responsabilidade com o laudo conclusivo. São apenas as considerações. Obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Obrigado, doutor 

Sávio. Senhora presidente, este assunto, eu estudei a fundo. O doutor Fernando Dourado veio 

aqui, várias vezes, e, independentemente do que consta nos autos sobre o laudo conclusivo, ele 

instigou a Secretaria Geral, no sentido de ir em busca dos ofícios emitidos por ele, enquanto 

secretário, e pela secretária que cedeu, Sílvia Kumaru. Como é que a SESPA fazia? Mandava 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1519

um ofício ao TCE, encaminhando vários laudos, não um único. Aí eu acho que a SESPA falou. 

Deveria fazer ofício, encaminhando o laudo de cada convênio, mas fazia ofício e encaminhava 

mais de um laudo, dois, três. Existe vários ofícios, tanto assinados por ele, Agostinho Dourado, 

quanto pela secretária que veio depois dele, doutora Sílvia Kumaru. O que ele queria 

descobrir, na secretaria? Eu queria ir atrás desses ofícios, para saber se, em um deles, não 

está este laudo. Mas todo o esforço da secretaria não conseguiu dar, a ele, essa resposta. 

Então, ficou aí uma dúvida: se em um desses ofícios veio ou não o laudo. O que fez o doutor 

Agostinho Dourado? Procurou o servidor responsável, efetivo da SESPA, que assina o 

documento. Assina o laudo, 11 anos depois, dizendo: “a obra não foi realizada, o serviço não 

foi executado”. Me preocuparia muito se ele dissesse: “o serviço foi executado”. Com um 

laudo desse, ficaria difícil, geraria uma polêmica maior, mas ele está dizendo que não foi. Nós 

acompanhamos esse laudo, ele diz que o recurso não foi aplicado. O recurso de 

reconsideração, apresentado aqui, é que ele se sente injustiçado em pagar uma multa. É só 

isso. Não está pedindo pela regularidade das contas. O que foi julgado, foi julgado. Se o 

responsável pelas contas não recorrer, fica a decisão que o tribunal já tomou. É apenas um 

caso de multa, que ele se sente injustiçado, porque existe um laudo – 11 anos depois, mas existe 

–, assinado pelo servidor efetivo do órgão, dizendo que o recurso não foi aplicado. É aí que 

está a discussão. Então, eu vou esperar para manifestar meu voto. Esgotada a fase de 

discussão, Sua Excelência declarou voto no sentido de conhecer o Recurso de Reconsideração, 

pois tempestivo e conceder-lhe provimento, para afastar a multa aplicada pela não apresentação 

do Laudo Conclusivo. Colheram-se, então, os votos. Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Divirjo do relator e acompanho o parecer do Ministério Público 

de Contas. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Acompanho 

o relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o relator. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho a divergência. 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a 

divergência. Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Acompanho o relator. Proclamou, então a presidência que resolveu o plenário por maioria, 

quatro a três, tornar vencedora a posição do relator. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo 

nº 2011/50205-1, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 
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concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, responsável 

Itamar Cardoso do Nascimento, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Antes de relatar o bojo do processo, o conselheiro-relator 

produziu a seguinte manifestação: Bom dia senhora presidente, senhor procurador-geral, 

colegas conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Luís Cunha, Odilon Teixeira e Rosa 

Egídia, senhores auditores Daniel Mello e Edvaldo Fernandes, senhor secretário, minhas 

senhoras, meus senhores. Conheço uma palavra até difícil de pronunciar: imperscrutável, quer 

dizer difícil de definir, difícil de entender as vontades de Deus. Acompanhei, ou vínhamos 

acompanhando o tratamento da Ana Louise, filha do Kleber, e tínhamos muita esperança que 

ela, que foi acometida de uma leucemia, tão novinha, vencesse esta batalha. Realmente, como 

diz a palavra que eu comecei – imperscrutável -, ou imperscrutáveis são os planos de Deus na 

vida de cada um. Eu acho que aqui o que a gente pode fazer, é simplesmente se associar à 

família pelo sentimento da perda. É muito difícil a gente entender a morte. Acho que esse tem 

sido o desafio desde a existência humana: o entendimento da morte. O homem, no século XXI, 

acho que o maior objetivo dele é vencer a morte na busca da eternidade. Então eu quero me 

associar à conselheira Lourdes, aos conselheiros que me antecederam, falando do assunto, 

voto do procurador, os votos de pesar ao Kleber, toda a sua família, pelo falecimento de Ana 

Louise. Lido o relatório, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do 

valor conveniado e aplicação das multas cabíveis ao seu responsável, e, ainda, ficar o subscritor 

do laudo conclusivo responsável solidariamente em débito apontado e determinação à Seplan. 

A presidência tornou público que embora regularmente notificado, o responsável supra não 

est4ve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, sem 

devolução de valores, aplicando ao responsável a multa no valor de R$30.000,00 (trinta mil 

reais) pelas irregularidades apontadas. A matéria foi colocada em votação. Não havendo 

divergência, a presidência proclamou que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição 

do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2015/50383-9, que agasalha a prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Curuçá, responsável Josué da Silva Neves, Procurador Patrick Bezerra 
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Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Registrou-se, neste instante, a 

presença no Plenário dos Vereadores Stélio Marçal Guimarães, Carlos Alberto Rodrigues e José 

Maria do município de Mocajuba. Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, 

opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das 

multas regimentais, ficando solidariamente responsável pelo débito a sociedade empresária 

BANALLI LTDA-ME, e que faça a citação da mesma apresentar defesa. A presidência 

informou que o responsável supra, embora regularmente notificado, não esteve presente, nem se 

fez representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

irregulares, ficando o senhor Josué da Silva Neves em débito para com o erário estadual na 

importância de R$50.920,00 (cinquenta mil e novecentos e vinte reais), aplicando-lhe as multas 

nos valores de R$5.092,03 (cinco mil e noventa e dois reais e três centavos) pelo débito 

apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais), pelo descumprimento do prazo para prestar 

contas e, ainda, aplicar à senhora Ivanise Coelho Gasparim a multa no valor de R$907,00 

(novecentos e sete reais), em face a ausência do laudo de acompanhamento e execução do 

objeto. A matéria foi colocada em votação. Não havendo divergência, a presidência proclamou 

que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Sem detença, foi anunciado 

o Processo nº 2013/50451-3, que trata da Tomada de Contas instaurada no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Cachoeira do Arari, responsável Alberto Melo da Silva, Procurador 

Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificando o parecer escrito nos autos opinou pela irregularidade das contas, com devolução do 

valor conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável e determinação à 

SEDAP. A presidência tornou público que embora regularmente notificado, o responsável 

supracitado não se fez presente e nem se fez representar durante a sessão. Pausa. A matéria 

entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, considerando-o em débito com a 

Fazenda Pública Estadual na importância de R$4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), 

respondendo de forma solidária pelo débito apontado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
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Cachoeira do Arari, em decorrência da ausência da prestação de contas do Convênio 258/2008 

– SAGRI e aplicar, ainda ao senhor Alberto Melo da Silva as seguintes multas de R$907,00 

(novecentos e sete reais), pelo débito apresentado e R$907,00 (novecentos e sete reais), pela 

instauração da tomada de contas. A matéria foi colocada em votação. Não havendo divergência, 

a presidência proclamou que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. 

Imediatamente foi chamado à ordem da pauta, o Processo nº 2013/51714-0, que cuida da 

tomada de Contas instaurada no Centro de Estudos e Práticas de Educação Popular, responsável 

Ilma Cristina Bittencourt Rodrigues, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, 

opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, sem prejuízo da 

aplicação das multas regimentais ao seu responsável. A presidência informou que apesar de 

regularmente notificada, a responsável supracitada não esteve presente e nem se fez representar 

à sessão. Pausa. A matéria foi à discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, condenar a senhora 

Ilma Cristina Bittencourt Rodrigues solidariamente com o Centro de Estudos e Práticas de 

Educação Popular - CEPEPO à devolução do valor de R$21.000,00 (vinte e um mil reais) e 

aplicar ao responsável as multas nos valores de R$2.100,00 (dois mil e cem reais), pelo débito 

apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais), pelo não encaminhamento das contas no prazo 

regimental. Consultado o plenário, este apresentou a seguinte manifestação de voto. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro: Acompanho o relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro: 

Luís da Cunha Teixeira: Acompanho o relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Peço vista dos autos. Obtido o imediato deferimento, foi anunciado o Processo 

nº 2013/51729-7, que agasalha a tomada de Contas instaurada na Associação Brasileira de 

Instituições de Previdência Estaduais e Municipais-ABIPEM, responsável João Carlos 

Figueiredo, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 

Dias que ao solicitar a retirada deste processo da pauta de julgamentos, obteve o imediato 

deferimento. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2014/50089-0, que trata da Tomada 

de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Itaituba, responsável Valmir Climaco de 

Aguiar, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 
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Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela 

irregularidade das contas, com devolução parcial dos recursos e aplicação das multas 

regimentais. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas irregulares, ficando o 

senhor Valmir Climaco de Aguiar em débito para com o erário estadual na importância de 

R$28.631,13 (vinte e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e treze centavos), aplicando-lhe as 

multas nos valores de R$2.863,11 (dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e onze centavos), 

pelo débito apontado e R$907,00 (novecentos e sete reais) pela intempestividade na prestação 

de contas, ensejando a tomada das contas. Consultado o plenário, este se manifestou sem 

divergência, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar 

unanimemente a posição do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2016/50733-6, que 

trata da Medida Cautelar proposta pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, 

com pedido de vistas pela Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Antes de 

pronunciar-se ao voto-vista, a conselheira produziu a seguinte manifestação: Bom dia a todos. 

Também não posso deixar, primeiramente, de me associar aos meus pares nas manifestações 

de condolências ao servidor Kleber Sabbá e a sua família pela incalculável dor que os assola, 

rogando a Deus que os conforte e os fortaleça, ajudando-os a superar o sofrimento desse 

momento. Não havendo oitiva do Ministério Público de Contas, Sua Excelência proferiu voto-

vista no sentido de acompanhar o relator. Ao acolhimento dos votos, sem alguma divergência, 

proclamou a presidência que decidiu o plenário, unanimemente, acolher a manifestação da 

conselheira rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, incluindo-se o voto favorável do Conselheiro 

André Teixeira Dias que se deu por esclarecido e em condições de votar. Sem detença, foi 

anunciado o Processo nº 2014/51369-9, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por 

Carlos Augusto Nunes Gouvêa, Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, cujo Relator 

foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, com pedido de vistas pelo Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Júnior, em sessão de 29/08/2017, com o impedimento da conselheira Rosa 

Egídia de atuação nesse processo. Antes de adentrar no bojo do processo propriamente dito, Sua 

Excelência apresentou a seguinte manifestação: Senhora presidente, quero cumprimentar Vossa 
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Excelência, procurador Felipe Rosa Cruz, bom dia conselheiro Nelson Chaves, Luís Cunha, 

André Dias, conselheiro Odilon, Rosa Egídia, conselheiros substitutos Daniel, Edvaldo, senhor 

secretário, e senhoras e senhores. Eu quero também aproveitar a oportunidade e junto com os 

colegas manifestar o sentimento de pesar pelo falecimento da filha do servidor Kleber, como o 

conselheiro Nelson, conselheiro André. Odilon, Rosa Egídia, advogados, que aqui já se 

manifestaram, como a presidente que se manifestou primeiro e deu essa triste notícia. Tenho 

certeza que todos estamos rezando, rogando a deus que conforte esta família, não há, como 

todos já falaram, como expressar o que é sentimento de perda que os pais e os familiares 

podem ter pela perda de uma adolescente de 14 anos. De maneira que quero me somar aos 

colegas e fazer aqui o registro, também do sentimento de profundo pesar pelo falecimento da 

filha do nosso querido servidor Kleber. Em seguida, sua Excelência proferiu voto-vista no 

sentido de dar provimento parcial ao Recurso de Reconsideração, considerar irregulares sem 

devolução de valores, portanto com a extinção do valor glosado sob a responsabilidade do 

recorrente, assim como a multa de R$647,37 (seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e sete 

centavos), referente ao dano ao erário e manter os demais termos do Acórdão combatido. 

Colheram-se, por conseguinte, os votos. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Ratifico o voto anteriormente declarado. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o voto-vista. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Acompanho o voto-vista. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Não estou suficientemente esclarecido para votar neste processo, visto não estar presente 

na sessão que iniciou seu julgamento. Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Acompanho o voto-vista. Proclamou, então, a presidência que por maioria, 

quatro votos a um, resolveu o plenário acatar a posição do conselheiro Cipriano  Sabino de 

Oliveira Junior. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2015/50524-4, que cuida do ato de 

Admissão de Pessoal Temporário, realizado pela Fundação Centro de Hemoterapia e 

Hematologia do Pará - HEMOPA, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos, opinou pela denegação do registro, com a cominação de multa à responsável na forma do 

art. 243, I, “b” do mesmo diploma, penalidade essa extensível à autoridade que autorizou a 
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contratação sub examine e determinar pelo Colendo Tribunal a imediata cessação de 

pagamentos e ainda determinações à Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, 

à Casa Civil da Governadoria do Estado. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

indeferir o registro. A matéria foi colocada em votação. Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

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

Luís da Cunha Teixeira: Divirjo do relator, para deferir excepcionalmente o registro. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho a divergência. 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De acordo com o relator. 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o voto 

divergente. Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

(Presidente): Acompanho a divergência. Ao final, a presidência proclamou que resolveu o 

plenário, por maioria de votos – quatro a três – acatar a posição apresentada pelo Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira. Prosseguindo, foi anunciado o Processo nº 2015/51368-3, que agasalha 

o ato de Admissão de Pessoal Temporário, realizado pela Agência de Defesa Agropecuária do 

Estado do Pará - ADEPARÁ, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias que, ao solicitar a retirada deste processo da pauta de 

julgamentos, obteve o imediato deferimento. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 

2016/50595-3, que trata do Ato de Admissão de Pessoal Temporário, realizado pelo Hospital 

Ophir Loyola, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 

representante da douta Procuradoria que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo 

indeferimento do registro, com aplicação da multa ao senhor Luiz Cláudio Lopes Chaves e 

recomendações à Sead e ao Hospital Ophir Loyola, e, ainda, citar os senhores Alice Viana 

Soares Monteiro e Luiz Claudio Lopes Chaves. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto no sentido de indeferir o registro. A 

matéria entrou na fase e votação. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Acompanho o relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Divirjo do relator, para deferir excepcionalmente o registro. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho a divergência. Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De acordo com o relator. Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o voto divergente. 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira (Presidente): 

Acompanho a divergência. Ao final, a presidência proclamou que resolveu o plenário, por 

maioria de votos – quatro a três – acatar a posição apresentada pelo Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira. Incontinenti, foi anunciado o Processo nº 2016/50665-0, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal Temporário, realizado pelo Hospital Ophir Loyola, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que 

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo indeferimento do registro, com aplicação da 

multa ao senhor Luiz Cláudio Lopes Chaves e recomendações à Sead e ao Hospital Ophir 

Loyola, e, ainda, citar os senhores Alice Viana Soares Monteiro e Luiz Claudio Lopes Chaves. 

Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto para indeferir o registro. A matéria foi colocada em 

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

relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Divirjo do relator, para 

deferir excepcionalmente o registro. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Acompanho a divergência. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: De 

acordo com o relator. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Acompanho o voto divergente. Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira (Presidente): Acompanho a divergência. Ao final, a presidência proclamou 

que resolveu o plenário, por maioria de votos – quatro a três – acatar a posição apresentada pelo 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2015/50185-5, 

que agasalha a prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de 

Recursos Públicos Estaduais, procedência Ministério Público de Contas do Estado do Pará, 

responsável Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo 

Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior. Cumprindo dispositivo legal e 

regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas eu ratificando o parecer 

escrito nos autos, opinou pela regularidade das contas. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Ninguém se manifestando nesse sentido, Sua Excelência proferiu voto para julgar as 
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contas regulares. Pausa. A matéria foi colocada em votação. Não havendo divergência, a 

presidência proclamou que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição do relator. Em 

seguida, foi anunciado o Processo nº 2017/50807-2, que trata do Pedido de Medida Cautelar em 

Representação formulada pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará, Relatora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo disposição regimental, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que assim se pronunciou: Antes, 

parabenizar o excelente relatório da Conselheira Rosa Egídia. Eu gostaria apenas de 

esclarecer, de circunstanciar a posição do Ministério Público. De fato, é um processo muito 

complexo e longo, então, eu acho válido tentar descortinar o que levou o Ministério Público a 

apresentar essa representação. Essa representação se originou de um processo administrativo 

preliminar, instaurado no próprio Ministério Público de Contas. Por qual razão? Verificou-se 

– e esse é o entendimento do Ministério Público – que as funções finalísticas da Fundação 

PROPAZ estão estabelecidas no artigo segundo da lei de sua criação. São funções da 

Fundação PROPAZ. Eu me reservo, aqui, o direito de ler três, rapidamente. Inciso terceiro. 

Desenvolver ações de turno complementar, escolar, através da arte, cultura, educação, esporte 

e lazer; fomentar as ações do âmbito escolar, para a promoção da cultura de pais; articular, 

integrar, fomentar a política de juventude, fortalecendo ações de protagonismo juvenil. 

Verifica-se, na lei de criação da PROPAZ, que, para as atividades finalísticas do PROPAZ, 

não foram criados cargos efetivos. Os cargos que existem na fundação, são da área meio, de 

atividade meio. O que é que a gente tem aqui, no entendimento do Ministério Público? Ora, o 

Estado do Pará criou uma entidade para desempenhar, finalissimamente, uma determinada 

atividade, para qual não foram criados cargos efetivos. Creio que, no que há discordância com 

o Estado do Pará e com a própria fundação, é que essas atividades do PROPAZ são 

finalísticas. Se são atividades finalísticas de um ente público, de uma pessoa jurídica de direito 

público, elas teriam que ser exercidas, obrigatoriamente, por um andamento condicional, por 

cargos efetivos. Pois bem, a celeuma não se restringe, eminentemente, ao cabimento ou não da 

contratação por credenciamento. Veja, a modalidade da licitação utilizada para contratar 

esses servidores, no meu entender, é indiferente, porque, por qualquer modalidade em que eles 

fossem contratados, estar-se-ia contratando pessoa física para prestar uma atividade que é 

finalística da entidade. Ora, as atividades finalísticas são insuscetíveis de terceirização, então, 
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teria que ser por cargo efetivo. O Ministério Público é cônscio da importância e 

fundamentalidade do prosseguimento desses programas. A liminar que foi sugerida, solicitada 

pelo Ministério Público, não propõe o sobrestamento desses programas. Diante da inexistência 

de cargos efetivos na fundação, simplesmente, o sobrestamento do credenciamento sem 

professores aptos a prestar esse serviço, haveria um prejuízo periculum in mora reverso. O que 

é o Ministério Público propõe, de uma maneira até, eu diria curiosa, para o entendimento que 

a gente vem sempre esposando, aqui? A conselheira relatou que os programas executados pela 

PROPAZ são sazonais, que não têm uma duração anual, embora essa seja a atividade 

finalística do PROPAZ. Repito: PROPAZ não é uma entidade temporária, pé permanente, e, 

para tanto, tem que exercer, continuamente, suas atividades. O que é que o Ministério Público 

propõe? Que a liminar provoque o PROPAZ para que dê início do processo legislativo de 

criação desses cargos efetivos, e, nesse interim, faça a contratação temporária de servidores 

para prestar esse serviço temporário e excepcional. Obviamente, a dimensão desses cargos, a 

viabilidade, o tamanho disso, é uma decisão política e discricionária do gestor. O que, no 

entendimento do Ministério Público, está errado, é a atividade finalística de uma instituição 

pública estar sendo prestada por pessoas contratadas, seja através de credenciamento ou de 

qualquer outra modalidade de licitação. Então, circunstanciado o entendimento e a dimensão 

do que o Ministério Público viu nessa questão, é que eu reitero a manifestação, solicito a 

procedência da representação, e a concessão da liminar pugnada. A matéria entrou em 

discussão, ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto pelo 

indeferimento do pedido formulado pela ausência de requisitos para a concessão da cautelar 

pretendida, determinando o prosseguimento do feito. Seguiu-se à votação plenária. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho 

a ilustre relatora. A única coisa que me chamou a atenção foi a rigorosidade no 

estabelecimento de atividades sazonais, o que acho que, na nossa região, é um pouco difícil de 

conceituar. Acho que as atividades, todas elencadas, não deverão ser interrompidas, por um 

longo período no ano. Aqui, chove muito ou pouco. Por exemplo, a natação é praticada dentro 

d’água, e os nadadores nadam com chuva e tudo, como foi o caso lá, mas, no mérito, um 

estudo muito bem feito, apenas chamando a atenção que a justificativa, no meu modesto 

entendimento, neste caso, deveria ser um pouquinho mais bem-feita pela entidade. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

presidente, eu ouvi, atentamente, o relatório e voto da eminente relatora Rosa Egídia. Acho que 

ela deu a interpretação adequada. Eu estou de acordo com o seu entendimento. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Realmente, acho que a palavra 

“sazonal” é muito estrito sensu para o alcance do voto da Conselheira Rosa. As mudanças em 

andamento, no mundo e no nosso país, impõem uma obsolescência acelerada de conhecimentos 

e de ações do Estado. Não vejo somente a questão se chove ou não, mas vejo, por exemplo: é 

uma moda esse slackline, que pode ser que, ano que vem, não tenha mais. Como é uma moda o 

MMA, porque o lutador paraense, com a presença dele e com a nossa vontade de torcer pela 

questão: “ele é do Pará”, faz com que estimule pessoas a querer aprender aquela luta, mas a 

concepção do PROPAZ não é, efetivamente – e aí vai a divergência com o Ministério Público – 

aquela arte educação, mas a ocupação por parte daquele jovem que está em risco de estar em 

uma outra atividade, essa, que pode ser uma viciosa ao Estado, e não uma que possa ser uma 

atividade virtuosa. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Se me permite um aparte, a natação foi só um exemplo de uma atividade 

deles. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Que não cabe, 

realmente, como o Conselheiro Nelson Colocou. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: A sazonalidade é do projeto, porque, o que 

nós estamos tratando aqui, é de um projeto: PROPAZ nos bairros. É um projeto específico, 

dentro das atividades da Fundação PROPAZ. Ele é sazonal, porque ele coloca à disposição 

das crianças determinadas aulas extracurriculares, que são decididas em reuniões com a 

comunidade. Então, esse ano, eu quis fazer uma arte-educação no sentido de pintar, fazer uma 

escultura. Então é preciso contratar esse profissional de arte. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu estava conversando aqui com o 

conselheiro, exatamente essas atividades cujo objetivo social é louvável, elas não deveriam ser 

interrompidas, deveriam estar presentes o tempo todo, porque a criança precisa ser acolhida 

nessa hora, eventualmente que não está na escola mesmo fora do período escolar. Exatamente, 

é nesse sentido que é a nossa argumentação, Excelência. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Justo. Mas eu só queria esclarecer 

que esse assunto está ligado a um projeto específico que é esse projeto PROPAZ nos bairros, 
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não a atividade do PROPAZ em geral, é esse projeto. E eles escolheram nesse momento uma 

atividade semestral de arte-educação, amanhã pode ser o slackline e aí eles não vão ter um 

professor de slackline contratado pelo PROPAZ. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Por tudo isso, digamos, apesar de concordar com o 

argumento trazido pelo Conselheiro Nelson, afinal natação não é uma atividade temporária, é 

uma atividade de permanente, ela encontra-se nas Olímpiadas pelo menos há cem anos. Quer 

dizer, não é uma coisa que para, mas eu acho que o conceito do PROPAZ é muito mais do que 

essa questão, é a ocupação das pessoas e neste conceito, também esse não foi o voto da 

Conselheira. Não, ela transcreveu os argumentos colocados pela defesa, mas ela foi muito 

além dos argumentos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Nós estamos limitados pelo tempo, desde que a Presidente quer que a gente 

encerre. É um pouco inusitado isso, mas eu vou me conter no tempo determinado pela 

Presidência. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Não é determinado, é porque nós passamos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheira, permita minha 

manifestação. É meio surpreendente que esse Plenário tenha se estendido tanto outras vezes, 

mas tudo bem, eu não estou discordando do voto da Excelência, da Conselheira. Estou apenas 

dizendo à Vossa Excelência, neste caso é na justificativa da instituição para sazonalidade, no 

mais eu louvo o brilhante trabalho dela. Eu me relacionei apenas à justificativa dada pela 

instituição de que seria uma atividade sazonal, foi somente essa a minha discordância. Peço 

vênia à Presidência pelo alongamento do tempo. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Fique tranquilo, Conselheiro. 

Ainda estamos em processo de votação, sem problema nenhum. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: E por todos esses motivos eu louvo e acompanho o voto da 

Conselheira Rosa Egídia. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Acompanho a relatora. A presidência proclamou que resolveu o plenário unanimemente acatar 

a posição da relatora.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 
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julgamentos, a presidência expôs o seguinte pronunciamento: Comunico aos senhores 

Conselheiros, Auditores, Conselheiros Substitutos, está disponível na pasta do Plenário da rede 

interna desta Corte de Contas, minuta do protocolo de intenção encaminhado pela Fundação 

PROPAZ que tem como objeto a articulação de ações voltadas para proteção da infância e 

adolescência no estado do Pará. Solicito à vossas Excelências que façam análise da matéria 

para discussão e deliberação em posterior Sessão Ordinária, se os Conselheiros concordarem, 

na próxima quinta ou na próxima terça-feira. Eu gostaria que fizessem análise dessa matéria, é 

importante, é um protocolo de intenções e que nós temos que dar conhecimento ao Plenário. A 

propósito da matéria discutida, mas eu acho importante que os Conselheiros e Conselheiros 

Substitutos possam tomar conhecimento e façam análise para que a gente possa trazer já com 

uma concordância de todos ou da maioria. Coloco a palavra à disposição dos senhores 

Conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor  Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, rapidamente eu queria pedir a atenção dos colegas. É um assunto 

importante e eu queria pedir, se fosse o caso, eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência 

e dos meus colegas Conselheiros. É sobre a questão da Lei Kandir, senhora Presidente. Bem 

rapidamente, fazer um breve histórico, desde já agradecendo a confiança dos colegas pela 

indicação do nosso nome para cuidar dessa questão, no que se refere ao estado, no que se 

refere ao tribunal e agradecer também a participação da equipe. Senhora Presidente, senhores 

Conselheiros, em 2011 o Tribunal de Contas realizou um estudo compreendendo entre 97 e 

2010 e por todos os dados apresentados, que já estão à disposição dos Conselheiros, nós 

chegamos a uma estimativa, não vou me aprofundar, que na época foi bastante debatido, o 

valor em torno de 21 bilhões e 500 milhões de reais de prejuízos causados, doutor Felipe, ao 

estado do Pará com relação à Lei Kandir. O Tribunal de Contas fez um estudo técnico com o 

apoio de todos os Conselheiros para chamar atenção para o debate e convocar, convidara 

todas as autoridades, os poderes, a sociedade paraense para iniciar a luta, no sentido de 

buscar, reivindicar esse direito. E após os estudos do Tribunal, houve uma repercussão muito 

grande desse assunto, foi manchete dos jornais. Veja que essa matéria é publicada no dia seis 

de março de 2011, aponta o TCE apresentando um estudo de 14 anos, puxando 

retroativamente. Em seguida, Conselheiro Nelson, Conselheiro Luís, esse estudo foi entregue 

ao governador do estado, à Assembleia Legislativa do estado, ao Congresso Nacional, aparece 
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aí o deputado Poti, mas foi entregue a todos os deputados do estado do Pará, os senadores. E 

foi entregue oficialmente para o Congresso Nacional ao todo, Câmara dos Deputados e Senado 

e teve inclusive várias ações no sentido de, a partir desse movimento do tribunal, por exemplo 

foi sugerido pela Assembleia, pela Associação dos Supermercados do estado do Pará, a 

elaboração de um abaixo-assinado. Um abaixo-assinado para lutar com relação a isso, ou 

seja, houve uma grande repercussão e o trabalho prosseguiu. E após isso, por iniciativa do 

governador que entrou com uma ação na justiça e em 2013 o governador reuniu toda a sua 

equipe técnica do estado, envolvendo a FAPESPA, a própria SEFA, a Secretaria de 

Planejamento e todo o estado, e apresentou então uma ação na justiça em virtude de não estar 

recebendo as compensações devidas e o prejuízo vem se aumentando a cada ano. Em 2006, o 

tribunal vem mantendo esse debate, nos fóruns. Inclusive, Conselheiro Nelson, no último 

fórum, eu vou falar sobre essa questão rapidamente, o tribunal puxa o assunto e a partir daí 

começaram a ter vários estudos e atualizações nesse sentido. A própria Secretaria da Fazenda, 

a FAPESPA e outros órgãos, a Assembleia Legislativa, então houve uma nota técnica da 

FAPESPA, a mais recente em 2016 e agora 2017, sendo que em outubro de 2017 vai se lançar 

o livro produzido pelo governo do estado através da FAPESPA, relatando toda essa questão, 

inclusive nacional dos prejuízos causados pela Lei Kandir. A Assembleia Legislativa do Estado 

do Pará aprovou por unanimidade a criação de uma comissão de estudos para elaborar um 

projeto de lei complementar e dar também a sua contribuição ao Congresso Nacional e 

convidou o Tribunal de Contas do Estado e a FAPESPA, entre outras entidades, para 

participar desta luta. Aí vocês veem os deputados presentes assinando a abertura da Comissão 

que já tem algum tempo, senhora Presidente e senhores Conselheiros, já fez duas audiências no 

Sul do Pará e agora no dia 14 estará em Santarém na Câmara Municipal com toda a região 

reunida lá para tratar e debater sobre essa questão, apresentando não só o Tribunal de 

Contas, a FAPESPA, a Assembleia, mas também recebendo sugestões e orientações. E eu vou 

já dizer porque também não só a Comissão Parlamentar está indo ao interior, vou dizer os 

motivos por conta disso. E um passo importante, vitorioso para o estado, doutor Felipe, 

Conselheiro Nelson, Conselheiro André foi exatamente a vitória que a ação direta, 

inconstitucionalidade por omissão que deu início o estado do Pará, foi aprovada. Ela foi 

aprovada que eu digo, foi julgada procedente e o Supremo Tribunal fixou um prazo de 12 
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meses para que o Congresso Nacional elabore a lei complementar no sentido de produzir, ou seja, 

a retribuição, a devolução, melhor dizendo, para os estados desse prejuízo causado pela Lei 

Kandir. Então vai ao Congresso Nacional, caso em 12 meses o Congresso Nacional não se 

manifeste, cabe ao Tribunal de Contas da União preparar esses estudos e essa proposta no sentido 

de indenizar os estados da federação com relação a esta decisão que julgou procedente o Supremo 

Tribunal Federal. Acontece, e aí vai uma crítica que eu sinceramente não sei as razoes, que a 

publicação desta Lei só foi feita no dia 18 de agosto de 2017, ou seja, a partir daí que começa a 

contar o prazo de 12 meses. Veja que há quase um ano o Supremo julgou procedente a ação do 

estado do Pará e somente agora, em agosto, quase um ano depois, foi publicada esta decisão no 

Diário Oficial. O que sinceramente eu gostaria de saber o critério ou a explicação que o Supremo 

teria para esperar quase um ano para publicar essa questão. E há pessoas que dizem, começam a 

especular, houve uma procrastinação, o governo federal tinha interesse em não mexer com isso 

agora. Ou seja, o fato é que quase um ano depois a lei foi publicada e a partir de agora conta-se o 

prazo, mas isso não depende porque acreditamos que o Tribunal, o estado do Pará, o povo do Pará 

está ansioso e lutando por isso, independentemente da questão ser resolvida agora ou for resolvida 

ano que vem, o Tribunal está junto nessa luta. Então, foi publicada no dia 18 de agosto e a partir 

daí começa a contar o prazo, e só para lembrar que o Tribunal vem tratando disso há muito tempo, 

Conselheiro Nelson lembra muito bem essa questão e vem também nessa caminhada, junto 

conosco. Em maio desse ano, o Tribunal realizou o fórum mais uma vez, que é uma proposição do 

Conselheiro Nelson, e no fórum nós tratamos de diversos assuntos importantes, muito importantes 

para o estado e até para o Brasil, uma vez que vêm ministros aqui, tanto do Supremo Tribunal 

quanto do TCU e diversas autoridades. E um desses temas foram tratados no fórum do Tribunal, 

exatamente com o presidente da FAPESPA que veio tratar do desafio da governança pública e 

destacou a questão da Lei Kandir, e foi também lembrado a importância da participação do 

Tribunal de Contas no fórum que nós realizamos no mês do junho, perdão. O Tribunal com a 

palestra da FAPESPA. Exatamente foi mostrando que o Tribunal sempre vem tocando nessa 

questão, nós fizemos a avaliação da apreciação das contas de governo, Conselheiro Luís Cunha foi 

o relator e mais uma vez, no seu relatório que foi aprovado e foi encaminhado à Assembleia, ele 

coloca essa questão dos prejuízos causados pela Lei Kandir e as perdas que o estão tem que deve 

ser considerada nas receitas que o estado vem perdendo. E nós tivemos a questão do fórum e a 

partir da decisão dos Conselheiros que a Presidente me convidou para a gente participar dessa 
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coordenação que o Instituto Rui Barbosa criou o grupo nacional de estudos sobre a Lei Kandir, 

envolvendo todos os Tribunais de Contas e o Tribunal de Contas da União também. Foi marcada 

então uma reunião para debater essa questão, a partir dessa questão da Presidente, nós já 

marcamos uma reunião no último dia seis, convidamos a FAPESPA, a SEFA, a Assembleia 

Legislativa, estão aí todos presentes e já apresentamos a primeira reunião de trabalho, teve um 

amplo debate sobre a questão, há uma convergência, ou seja, há um entendimento de todos que 

existem um prejuízo significativo com relação ao estado do Pará e em relação a outros estados da 

federação. A Câmara Municipal de Belém, senhora Presidente, também criou uma comissão 

porque Belém também tem interesse, como outros municípios, tem um prejuízo muito grande com 

relação a isso. O prefeito Zenaldo Coutinho e o presidente da câmara e os vereadores também 

formalizaram essa formação para debater a comissão, essa questão. E eu queria fazer uma 

projeção rápida, essa é uma previsão líquida dos prejuízos causados pela Lei Kandir aos estados, 

vai passando de 269 bilhões de reais, só o estado do Pará são dados de formação, ou seja, 

considerando já os repasses que foram feitos, as pequenas compensações que foram feitas. Por 

exemplo, no estado do Pará temos uma previsão de mais de 40 bilhões de reais, mas considerando 

alguns repasses, consultando a SEFA e consultando a própria Secretaria de Finanças e 

Planejamento do estado, a FAPESPA, o valor cai um pouco para 35 bilhões de reais, é um valor 

aproximado que continua em evolução, em estudo, a todo momento há um aprimoramento, uma 

evolução. Porque por exemplo, em 2011 era 21 bilhões, nós estamos hoje passando de 35 e vai 

acumulando essa questão. E senhores Conselheiros, não há uma preocupação do governo federal 

há muitos anos e vamos dizer, o Tribunal passou a estudar em 2011, desde 2011 não há uma 

preocupação do governo federal em buscar esse equilíbrio. As compensações sempre são menores 

e outra, qualquer problema que existe no país vai logo para o corte da compensação, ou seja, os 

estados saem extremamente prejudicados com relação a essa questão. Só em 2016, de todos os 

estados da federação, vai para 25 bilhões, o estado do Pará e há uma coincidência que é muito 

positiva tanto da FAPESPA, da SEFA, como o próprio Tribunal de Contas desse valor, é bem 

próximo da realidade, ou seja, não há divergência de opinião. 3 bilhões e 100 só referente a 2016, 

o que já foi tratado na apresentação de contas do governo do Conselheiro Luís Cunha, essa 

avaliação. E dos munícipios, doutor Felipe, Conselheiro Nelson, Conselheiro Luís Cunha, André, 

doutor Odilon, doutora Rosa, as pessoas moram nos municípios, vivem nos municípios, ninguém 

vive na União, ninguém vive no estado, vive no município. O município é onde tem os ônibus, tem o 
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posto de saúde, os problemas do município e aí há o prejuízo enorme à população de forma, posso 

dizer uma opinião pessoal, direta, uma vez que nós não temos condições de investir por exemplo, 

na educação, na saúde, quando há cortes significativos nesse sentido e o município vive com 

dificuldades. Além da dificuldade dos municípios que todos sabem, as pessoas vivem nos 

municípios, quando vai em um posto de saúde, por exemplo em Belém, no pronto-socorro, ela está 

recorrendo ao município, quando ela vai no posto de saúde do Guamá, ela está recorrendo ao 

município e como vamos enfrentar essa situação com uma lei cruel, feroz que é esta Lei Kandir que 

prejudica os estados. Só para vocês terem uma ideia, por que a Assembleia está se preocupando em 

conversar com alguns municípios? Por exemplo, vejam as perdas, na hora em que o estado começa 

a receber esses recursos, os prejuízos que esses municípios estão tendo. Nós vamos reunir agora 

dia 14, em Santarém, que só em Santarém se aproxima de 200 milhões de reais de prejuízos 

causados pela Lei Kandir, o que esse dinheiro, chegando em município, por exemplo como o de 

Santarém, poderia ajudar na transformação, ou seja, na busca da melhoria da qualidade de vida 

das pessoas que vivem nos municípios como no caso eu estou citando Santarém porque nós temos 

uma reunião dia 14 lá, mas já tiveram em Parauapebas, em Marabá, Santarém e assim 

sucessivamente. Esses são somente os dez que têm os maiores prejuízos, mas a maioria dos 

municípios brasileiros têm prejuízos, como no estado do Pará, significativamente, mas esses são só 

os dez mais. E aí está, Vossas Excelências conhecem cidades como todos aliás conhecem, e são 

prejuízos que poderiam causar diretamente aos municípios. E vejam só o que é mais incrível 

Conselheiro André, o Pará é o terceiro maior estado que contribui da balança comercial do país, 

do Brasil. Em compensação, ele também é o terceiro que tem o maior prejuízo da federação com 

relação à Lei Kandir. Então veja como é difícil para o estado do Pará, em que pese todas as 

dificuldades, o esforço do governador Simão Jatene no sentido de manter o equilíbrio das contas, 

mas temos que nos deparar com uma situação altamente, posso dizer assim, nociva à população do 

Pará. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira 

(Presidente): Conselheiro Cipriano, só um minutinho. Eu gostaria de pedir ao Conselheiro André 

para continuar que eu vou dar uma saída rápida. A partir deste momento, a Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira ausentou-se, assumindo interinamente a 

presidência o Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor  Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Então Conselheiro André, 

é uma honra ter Vossa Excelência na presidência. É com muita alegria que eu falo sobre esse 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1536

assunto que é importante para o estado, para o Brasil, inclusive na presidência de Vossa 

Excelência. Então veja só a grande contradição, o grande prejuízo porque o estado é o terceiro que 

contribui com o equilíbrio da balança comercial no Brasil e também é um dos que mais tem 

prejuízo com relação a essa questão. Então como eu disse, no próximo dia 14, a convite da 

Assembleia Legislativa estará participando a FAPESPA, órgãos do estado, o Tribunal de Contas 

foi convidado para participar dessa reunião e já teve em dois municípios, entre os dez que têm o 

maior prejuízo. Vai lá em Santarém conversar também, a Câmara Municipal de Santarém e nós 

vamos ter, a convite do Instituto Rui Barbosa, convidando já todos os Tribunais de Contas do 

Brasil para participar dessa reunião onde vai ser apresentada a problemática do estado do Pará e 

de Minas de Gerais que são os estados que mais têm prejuízos, vamos dizer assim. Minas Gerais é 

o primeiro e o segundo e o Pará é o terceiro e obviamente nós vamos ouvir de todos os Tribunais 

de Contas, envolvendo a Secretaria da Fazenda, Finanças e institutos de pesquisa para reunirmos, 

neste caso aqui do Pará, nós convidamos a FAPESPA, a SEFA e a Assembleia para estarem 

conosco, a convite do Instituto Rui Barbosa, para estarmos debatendo com relação a essa questão 

lá em Minas Gerias. Os estados obviamente vão apresentar as suas questões, daí unificar todos os 

estudos e tentar buscar uma alternativa, como por exemplo uma lei complementar que venha 

resolver essa questão para os estados. E no dia 20 de outubro já temos uma reunião, doutor Valino 

e a minha querida comissão, senhores Conselheiros, a FAPESPA me convida, convida o Tribunal 

de Contas para estar no dia 18 em uma reunião aqui no Pará, aqui em Belém para o lançamento 

do livro e mais uma conversa, um debate com relação a essa questão da Lei Kandir, no dia 18/10. 

E no dia 20, o prazo está curto, esperamos concluir o trabalho e aí já é um trabalho nacional 

determinando o prejuízo de cada estado efetivamente e com certeza o estado do Pará vai estar 

entre os primeiros com relação a isso. O produto final que é o estudo e a proposta de lei 

complementar. Eu posso comentar rapidamente que na minha opinião, acho que do Conselheiro 

André também, um dos primeiros itens desta lei é cessar imediatamente esta problemática da Lei 

Kandir. Primeira questão é cessar, artigo primeiro, imediatamente parou de ter esse prejuízo, a 

partir daí como vai ser a compensação, mas a primeira questão no momento, na minha opinião e 

acredito que será de todos, é cessar a Lei Kandir, a partir de agora não vale mais a Lei Kandir. Ou 

seja, tem que devolver para o estado, o estado tem direito de cobrar ICMS dos produtos. E a 

compensação, como é que será feita, acredito eu, claro que a gente recebe a sugestão de todos os 

colegas, mas acho que o melhor, que pode melhor fazer essa metodologia ou como será feita essa 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1537

compensação seria o Tribunal de Contas da União e digo porquê aqui. Confesso eu tive a honra e 

graça de Deus como colega Nelson Chaves, Luís Cunha, Lourdes Lima, de participar da política do 

Pará, exercendo o mandato que me foi concedido por Deus e pelo povo do Pará, então eu sei como 

funciona isso, doutor Odilon. O Congresso Nacional vai receber muita pressão, Conselheiro André 

e aí há outros interesses em jogo. Por isso eu disse que na minha opinião o melhor a fazer essa 

questão seria o TCU, porque ele é um órgão extremamente técnico, talvez acreditando que ele não 

vai olhar essa questão política, ele vai dizer o seguinte: a União deve a cada estado X e deve 

devolver dessa maneira, ponto final. Não há que se especular, “nós vamos fazer isso, nós vamos 

parcelar”, tudo bem o parcelamento, mas outra questão importante é: a União cobra, condiciona o 

estado a fazer isso ou aquilo se pagar sua dívida com a União. Os estados devem à União, todos os 

estados e municípios e aí a União deve para o estado e o estado não pode cobrar a União, não 

pode pressionar a União, mas a União impede por exemplo, o estado de receber dinheiro disso, 

daquilo, se não saldar suas dívidas que têm com a União. Então imediatamente romper essa 

questão da lei, liberar os estados para a cobrança e a segunda questão: a União não tem dinheiro 

para pagar, então compensa, não cobre mais dos estados, faz um acordo de compensação. Enfim, 

essa questão é importante de debater, então já existe uma previsão para até o dia 20 de outubro 

concluirmos o trabalho feito pelo Instituto Rui Barbosa, mas esta luta, volto a dizer, é permanente, 

começou em 2011 e esperamos realizar, como eu disse, o levantamento geral, o resultado dos 

valores. Eu já falei rapidamente que é uma questão dos estados, independentemente de qualquer 

governo nós temos que buscar a solução dessa problemática, independentemente de qualquer 

situação. E como eu já disse, o TCE vai continuar nessa luta porque é uma causa justa e 

importante ao nosso contribuinte do Pará. Como eu disse, ia ser rápido, eu queria só agradecer 

aos meus colegas Conselheiros, agradecer ao doutor Reinaldo Valino, ao doutor Rafael Laredo 

que integram a equipe que a Presidente nomeou para dar apoio, doutro Erico Silva e doutora Vera 

Braga, esta equipe foi nomeada pela Portaria número 32768 do Tribunal. Eles estão me ajudando 

muito e dizer também senhora Presidente, senhores Conselheiros, que já tem uma parceira, um 

acordo com a Assembleia, com a FAPESPA, com a SEFA, ou seja, com todos. A gente vê 

claramente que há uma integração, uma união nesse sentido para recuperar esse prejuízo e eu faço 

aqui até uma preposição, eu conversei com a Presidente, ela pediu para eu preparar uma sugestão, 

eu vou preparar, mas já conversei com a FAPESPA e há todo o interesse. O Tribunal de Contas 

tem convênio, acordo de cooperação técnica com vários órgãos, Tribunal de Justiça, SEFA, 
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Ministério Público, enfim e fazemos também esse acordo de cooperação, porque de fato já existe, 

Conselheiro Nelson, já há essa parceria, não só de agora, desde muito tempo ele já vem adotando a 

metodologia do Tribunal, enfim. Então é somente formalizar, tornar de direito, vamos dizer assim, 

assinar um acordo que já existe na prática que é entre o Tribunal de Contas e a FAPESPA. Eu vou 

formalizar, fazer uma proposta para os Conselheiros olharem e darem suas sugestões e a gente 

fazer esse acordo com a FAPESPA, mais um acordo de cooperação técnica, não só para esses 

estudos, mas outros que FAPESPA realiza e que por sinal realiza muito bem. Eu agradeço senhora 

Presidente e senhor Presidente, considerado hoje, pela oportunidade de manifestar, quero com isso 

prestar contas e dar satisfação aos colegas como é que está andando essa questão, fiz um breve 

resumo de 2011 até hoje de como que está essa questão, muito obrigada. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente André Teixeira Dias (no exercício da Presidência): 

Muito bem Conselheiro Cipriano, isso tudo só demonstra o quanto a escolha da Conselheira 

Lourdes para que Vossa Excelência nos representasse a todos, foi uma escolha adequada, ele tem o 

conhecimento e a motivação necessária, e sobretudo a coragem para enfrentar uma situação que 

vem se prolongando há 21 anos. Antes de encerrar a sessão, eu senti no semblante do Conselheiro 

Odilon que ele queria fazer uma comunicação, eu estou certo? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Boa lembrança Conselheiro Luís, obrigado. Amanhã 

nós teremos a reunião mensal da rede de controle e o Tribunal de Contas será o anfitrião, todos os 

Conselheiros, Conselheiros Substitutos, o Procurador já vai estar lá o doutor Felipe. Será no 

gabinete da presidência, naquela bonita mesa e comportará os 13 membros da rede de controle que 

é o TCU, o TCE, o TCM, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, Ministério Público do 

Estado e assim por diante. Quero cumprimentar Vossa Excelência, aproveitando o ensejo 

Presidente, o Conselheiro Cipriano pelo excelente trabalho que vem realizando à frente dessa 

comissão. O estado historicamente vem apresentando até um desgaste político em relação ao 

assunto e é importante concatenar isso com a decisão do Supremo e bem norteado junto ao TCU 

que é quem, afinal de contas pela decisão, tudo indica que terá que se debruçar sobre a matéria 

porque penso como Vossa Excelência que o Congresso Nacional, dada a gama de atividades que 

tem, entre outros assuntos, não terá espaço na sua agenda até final do ano que vem. Até porque 

ano que vem também é ano eleitoral e fica mais difícil discutir essas coisas. É um assunto relevante 

porque o minério sai do Pará e ao redor da mina forma-se uma comunidade e o estado tem 

garantir educação, saúde e segurança pública e não recebe um tostão a mais de compensação 
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dessa exploração, mesmo que as perdas não venham na sua integralidade, mas pelo menos nós 

demos um pontapé inicial para que a matéria seja discutida e chegamos a um tipo de consenso 

sobre a metodologia em relação as perdas daqui para frente. Parabenizo Vossa Excelência e toda 

equipe que vem coordenando. Obrigado Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu prometo ser bastante breve. Só para cumprimentar, 

parabenizar o Conselheiro Cipriano Sabino e toda a equipe pelo trabalho apresentado aqui hoje, 

ressaltando: iniciativa dele, a instituição já se manifestou publicamente sobre o assunto quando 

apontou uma perda de 21 bilhões. Então o Conselheiro Cipriano foi o pioneiro no assunto aqui na 

instituição. O clima hoje é extremamente favorável, porque o Brasil encampou a ideia, eu estava 

presente quando o Presidente, agora não é mais Presidente, simplesmente Conselheiro do Tribunal 

de Contas de Minas Gerais, mas é presidente do nosso Instituto Rui Barbosa, Sebastião Helvecio, 

pediu ao Conselheiro Cipriano que coordenasse nacionalmente o debate sobre o assunto. Porque 

interessa muito para Minas que é o primeiro perdedor, o segundo estado perdedor é Rio de Janeiro 

que está quebrado, o terceiro é o Pará. Eu acho assim, que tem um clima favorável para o 

Congresso resolver porque atinge todos os estados, dá para resolver pelo caminho legislativo. Eu 

já ficaria preocupado se ficar a decisão para o TCU, eu acho que tem que resolver politicamente, 

pelo Congresso Nacional. E para concluir Conselheiro Cipriano, senhores Conselheiros aqui 

presentes, a Lei Kandir foi pensada e aprovado em um contexto, uma grande preocupação com as 

exportações, saldo de balança comercial, contexto é outro. O que não dá para aceitar doutor 

Felipe, é que o Pará tenha perda superior a 3 bilhões ao ano e a gente venha anunciar em todos os 

jornais o lucro bilionário de uma das empresas daqui, a Vale por exemplo, bilionário a cada 

trimestre, um valor exorbitante. A Vale que não é mais empresa pública, foi privatizada, tem um 

lucro bilionário e o Pará, o seu povo, um prejuízo bilionário, não pode. Eu acho que o momento é 

oportuno, Conselheiro Cipriano, desejo vê-lo entusiasmado cada vez mais, leve esse debate para 

todo o Brasil, vamos sensibilizar a classe política de todo o Brasil, o momento é propício diante da 

crise nacional que afeta principalmente os estados perdedores com a Lei Kandir, para a gente 

resolver isso definitivamente. Parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, eu vou me valer um pouquinho da prorrogação do tempo, 

do acréscimo. Mas eu queria parabenizar também o Conselheiro Cipriano, por justiça, foi quem 

primeiro abordou este assunto na casa e a gente anda tanto procurando uma bandeira que uma 

todas as lideranças e está aí uma dessas. Há divergências enormes que a gente observa, até 
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algumas menores, público e notório, nem deveriam ser divergências, mas agora está um assunto 

que não cabe divergências. Todas as tendências que eventualmente falam e todas falam no 

interesse do estado do Pará, estão encontrando o caminho pronto, eu vejo aqui com a satisfação 

que está o Tribunal de Contas do Estado, como não poderia deixar de estar a Assembleia 

Legislativa que já é um belo exemplo porque ali na Assembleia Legislativa nós temos a 

representação de todos os segmentos políticos, todas as tendências ideológicas e nesse instante o 

legislativo dá o testemunho da sua união, colocando acima das divergências pessoais, partidárias 

pelo interesse maior, o interesse do estado e da sociedade. Vai à Santarém, vão às Câmaras 

Municipais, então aqui acho que é um grande desafio para que a população possa convocar de fato 

as lideranças políticas deste estado e reuni-las todas nesse pleito. Agradavelmente para o estado 

do Pará, a participação dos que eu conheço, de um dos grandes Conselheiros do país que é 

Sebastião Helvecio de levantar essa bandeira o Instituto Rui Barbosa de maneira que aí está o 

momento pronto para a convergência desse maravilhoso esforço que  pode ser e a gente tem toda a 

confiança na cidade, na coragem, na participação do Cipriano coordenando esse encontro e aqui 

está por exemplo, um ponto que poderia, quem sabe, unir em prol do estado do Pará todas as 

lideranças disponíveis para fazerem parte dessa luta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente André Teixeira Dias (no exercício da Presidência): Muito bem observado, 

Conselheiro Nelson. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Apenas para parabenizar o Conselheiro Cipriano, concordar com tudo que já foi 

dito pelos que me antecederam e dizer da nossa tranquilidade de o assunto estar nas mãos certas 

para defesa do nosso estado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente André 

Teixeira Dias (no exercício da Presidência): Vamos ouvir a voz que vem lá da Bahia. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Serei breve, nobre Presidente. Só 

gostaria também, aproveitando a fala, apresentar minhas condolências ao servidor Kleber e à 

família dele pelo ocorrido à jovem Ana Louise e dizer que nós seres humanos, do ponto de vista 

biológico, do ponto de físico, essa é uma dor insuperável, mas existe um plano em que essa dor 

pode ser suplantada, que é o plano espiritual. É o único plano que nos permite conviver, a perda 

restará permanente, mas o convívio com essa perda, o entendimento que essa perda é um dos 

desígnios de Deus é o plano espiritual. E pelo para que eles visitem o plano espiritual e com a sua 

fé, espero que seja uma família de fé e creio que é, eles consigam buscar o entendimento de que a 

Ana Luiza está no paraíso, está em um lugar melhor, na presença de Deus e que isso possa trazer 
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conforto ao coração de todos os familiares e da jovem Ana Louise que infelizmente nos deixou. Mas 

eu pedi a palavra também para parabenizar o Conselheiro Cipriano Sabino e dizer da condição de 

visionário do Conselheiro Sebastião Helvecio de colocar Cipriano Sabino na coordenação geral 

desse grupo. Não só porque foi o precursor aqui no Tribunal de Contas, dessa discussão em 

relação aos prejuízos do estado do Pará, e eu me considero hoje um paraense. Eu não sou um 

paraense de direito, espero fazer jus de sê-lo no futuro bem próximo, mas eu sou paraense de fato e 

eu me sinto representado pelo Conselheiro Cipriano Sabino nessa batalha, nessa discussão, 

coordenação dessa equipe aqui no Tribunal e em termos nacionais. E que isso é uma afronta a um 

dos princípios constitucionais, talvez um dos principais princípios da nossa constituição, do nosso 

estado democrático de direito que é o pacto federativo, e isso é uma afronta, essa disparidade em 

relação com a compensação da Lei Kandir, é uma afronta ao pacto federativo. Nós estamos aqui 

diante de uma afronta a um princípio constitucional dos mais importantes na federação brasileira, 

no estado democrático de direito. E é um direito de nós todos paraenses que isso seja, de forma 

rápida, tempestiva, regularizado pela União e pelo legislador federal que se omitiu em relação à 

regulamentação por meio de uma lei complementar da Lei Kandir. E são praticamente dois 

orçamentos estaduais, isso não são só números 35,7 bilhões, são dois orçamentos do estado 

praticamente, é muito dinheiro e não se pode abrir mão disso, inclusive indisponibilidade do 

interesse público pela administração é nossa função, é nosso dever. Eu sinto na sua fala, 

Conselheiro Cipriano Sabino, o entonamento da voz, a sua posição a minha representação como 

paraense, me sinto representado por Vossa Excelência, está em boas mãos. A Conselheira Lourdes 

Lima muito bem fez, o Sebastião Helvecio muito bem fez e a equipe que Vossa Excelência coordena 

também, conheço muito bem técnica e profissionalmente o Erico, o Rafael Laredo. Está em 

excelentes mãos, tanto a coordenação como a equipe que vai trabalhar, se debruçar sobre isso, 

além de todas as outras instituições e órgãos que estão debruçados sobre isso. Mas desejo todo 

sucesso na empreitada, e que esse produto final que é uma proposta de lei, seja realmente, 

extremamente importante e concordo com a fala do Conselheiro Luís Cunha, nós estamos em um 

momento propício para isso. Me parece que o nosso legislador deve muito a todos os estados, e é a 

oportunidade dele se redimir em relação a muitas omissões e inclusive a omissão da 

regulamentação da Lei Kandir, me parece que é tempo de ser feito isso e só penso que nós, 

sociedade paraense, temos muito a ganhar e estamos em boas mãos, é o advogado perfeito para 

isso, fora o conhecimento técnico e a bandeira que Vossa Excelência tem levantado me parece que 
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é propícia. Meus parabéns e espero sucesso na empreitada porque isso terá um retorno para todos 

nós, meus parabéns Conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral Felipe 

Rosa Cruz: Serei muito breve, apenas para parabenizar, louvar esse trabalho que vem sendo 

conduzido por Vossa Excelência, Conselheiro Cipriano, que é de uma fundamentalidade absoluta 

para o estado do Pará, para corrigir essa assimetria na nossa federação, que federação de 

equilíbrio só existe no papel e nos livros de doutrina. Na prática se mostra absolutamente cruel 

com os estados e com os munícipios. Parabéns, siga adiante, conte conosco para o que for preciso.  

E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando 

novamente as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às doze horas e dezoito minutos 

(12h18min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 12 de setembro de 2017. 
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