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ATA Nº 5.505 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezessete (17) do mês de outubro do ano dois mil 

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

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior,  Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival 

Silva Rocha, 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 a 

ausência da conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, tendo em vista a participação 

no III Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, evento realizado 

pelo Instituto Rui Barbosa na cidade de Curitiba, Paraná; e da conselheira substituta 

Milene Dias da Cunha, por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no sistema 

digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia dez (10) de outubro 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 Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente em exercício André 

Teixeira Dias: Impedido por força regimental. Em não havendo expediente a ser lido, o 
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presidente em exercício, Conselheiro André Teixeira Dias, solicitou inversão da pauta de 

julgamentos em relação aos processos de números 01, 08 sob esta relatoria e 09, por pedido de 

vista e 10, onde declarou suspeição;  e, em seguida, transferiu a Presidência ao Conselheiro-

Corregedor Odilon Inácio Teixeira que, incontinenti, solicitou ao senhor secretário o 

prosseguimento da sessão, oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 2007/50677-3, que 

trata da prestação de contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Santarém, responsáveis Joaquim de Lira Maia e 

Maria do Carmo Martins Lima, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo os preceitos legais e regimentais, foi ouvido o 

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

opinou pela regularidade das contas com ressalva de responsabilidade do senhor Joaquim de 

Lira Maia e irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, sem prejuízo das 

multas regimentais de responsabilidade da senhora Maria do Carmo Martins Lima. Presente em 

plenário, o Advogado Nelson Luiz Diniz da Conceição, procurador da senhora Maria do Carmo 

Martins Lima, manifestou-se conforme preceitua o direito ao contraditório e à ampla defesa: 

Excelentíssimo Senhor Presidente, Conselheiro André Dias, Excelentíssimo Senhor 

representante do Ministério Público doutor Felipe Cruz, senhores Conselheiros, senhoras 

Conselheiras, senhores jurisdicionados. Esse convênio, em primeiro lugar eu peço escusas pela 

ausência da doutora Maria do Carmo porque ela gostaria dela mesma vir fazer a sustentação 

oral deste convênio, só que neste momento ela está assumindo a Promotoria da Infância e da 

Juventude da capital aqui de Belém, porque a titular do cargo está assumindo um outro cargo 

no Ministério Público e por esta razão ela me solicitou que a representasse nesse momento 

aqui. Senhor Conselheiro Relator, senhores Conselheiros, esse convênio foi assinado na gestão 

do prefeito Lira Maia, em 17 de dezembro de 2003, com vigência, já com o termo aditivo de 

prorrogação até o dia 31 de julho de 2005. Foleando os autos eu verifico que existe umas 

falhas na análise desse convênio que prejudicam a gestora Maria do Carmo Martins, por quê? 

O laudo de execução física que está nas folhas 385 dos autos relata que foi feita uma única 

vistoria nesta obra, Conselheiro André Dias, em 15 de setembro de 2005 e como o senhor 

próprio apontou no seu relatório, a maior parte deste recurso foi recebido pelo gestor Lira 

Maia. Era um valor que o Estado se incumbia de passar 150 mil para o município, sendo que 
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no dia 23 de dezembro de 2003, o senhor Joaquim de Lira Maia recebeu 50 mil reais, no dia 21 

de junho de 2004 novamente o senhor Joaquim de Lira Maia recebeu mais 50 mil reais e 

durante este período, Conselheiro Cipriano Sabino, doutor Felipe Cruz, não foi feita nenhuma 

vistoria pelo órgão concedente. De maneira que foi feita apenas uma vistoria final em 15 de 

setembro de 2005 e o que ocorre? Que este convênio é um convênio que fica em uma 

comunidade no interior de Santarém, quando foi feita a transição de governo do Lira Maia a 

doutora Maria do Carmo, foi feita uma transição muito superficial até pelas questões políticas 

locais, apenas para cumprir a formalidade. As circunstâncias desse convênio em nenhum 

momento foram relatadas na transição de governo, Conselheiro Luís Cunha, de maneira que a 

doutora Maria do Carmo nada fez para que em março de 2005 caísse mais uma parcela de 50 

mil reais. Foi quando ela veio a ter conhecimento deste convênio Conselheiro Nelson Chaves, 

ela estava em início de governo, ainda montando seu governo e somente em março de 2005, 

quando caiu esta parcela na conta da Prefeitura foi que ela tomou ciência da existência desse 

convênio lá na vila de Curuai, Lago Grande em Santarém. Foi quando ela começou a tomar as 

medidas para dar andamento ao convênio, tanto que quando a SEPOF faz a vistoria, conforme 

o próprio concedente atesta no laudo, ele coloca assim: em vistoria ao município de Santarém 

com a finalidade de vistoriar – é como está aqui no laudo – o convênio FDE número 098/03, 

temos a informar que as obras ainda encontram-se em andamento. O próprio concedente 

afirma que a obra não estava concluída, estava em andamento pelas circunstâncias que eu já 

disse aos senhores, era um convênio que vinha sendo executado pelo gestor anterior, o qual 

não foi dado conhecimento à gestora que estava assumindo a Prefeitura. E a gente está falando 

de Santarém, que é o segundo maior município do estado do Pará. E ele coloca: temos a 

informar que as obras ainda encontram-se em andamento, conforme podemos comprovar nas 

fotos em anexo. No momento da vistoria in loco, procuramos obter informações junto à 

Prefeitura Municipal a respeito da quantificação da obra, contudo, não foi possível nenhuma 

posição e por isso o percentual abaixo se baseou nos serviços encontrados na planilha 

orçamentária. E as fotos que o técnico junta nos laudos, ele coloca justamente da parte que já 

estava concluída, que já estava executada e o que ele coloca aqui? Que o posteamento, 

palavras do técnico: posteamento está quase concluído, cerca de 90%, a fiação ainda não foi 

toda executada, cerca de 50%, os transformadores estão colocados, 100%. Depois dessa 
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vistoria, em que a doutora Maria do Carmo tomou conhecimento da situação em que estava a 

obra pelas informações dadas pelo próprio concedente, foi que ela notificou a empresa 

responsável, nas folhas 346 dos autos, inclusive tem uma medição da Prefeitura já na gestão 

da doutora Maria do Carmo que comprova que ela estava tomando conhecimento da situação 

desse convênio naquele momento. Essa medição é do mês de julho e nessa medição, a 

Prefeitura de Santarém atesta que está faltando executar no convênio exatamente o que aponta 

o órgão concedente no seu laudo, Conselheiro André. Se o senhor pegar os autos, as folhas 

346, o senhor vai encontrar lá uma medição feita pela Prefeitura de Santarém no mês de julho 

atestando que está faltando 27 “vírgula” mais alguma coisa para execução da obra. Tanto que 

do recurso que a doutora Maria do Carmo recebeu, ela pagou apenas cinco mil reais dentro da 

vigência do convênio para o executor do convênio, para a empresa responsável e o restante do 

pagamento foi feito somente após a visita do técnico da concedente. Outra coisa que atesta em 

favor da doutora Maria do Carmo, que ela agiu com probidade neste convênio é que o termo 

de aceitação desta obra que está nas folhas 335 do laudo, é datado de 21 de dezembro de 2006, 

então somente após ela verificar que a obra tinha sido executada de acordo com o que estava 

no projeto foi que ela deu a aceitação da obra como concluída.  Ainda, o órgão técnico deste 

Tribunal coloca sob a responsabilidade da doutora Maria do Carmo uma nota fiscal em cópia 

da época da gestão do prefeito Lira Maia, está na folha 311 a nota fiscal número 217, que está 

em cópia no valor de cinco mil reais e eles estão também atribuindo esta impropriedade à 

doutora Maria do Carmo. Ainda, deixa de ser mensurado no valor da devolução um saldo que 

a doutora Maria do Carmo devolveu no dia 27 de setembro de 2006, no valor de cinco mil, 

238. Então existem vários elementos nesse processo, Conselheiro André Dias, que deixa claro 

a materialidade, a verdade processual dos autos. Quando a concedente aponta que a obra 

estava em andamento, a doutora Maria do Carmo não nega que a obra estava em andamento, 

até porque ela estava em início de gestão, a obra foi concluída, tanto que ela só aceitou a obra 

em 2006, após a vistoria do órgão concedente. Devido a essas circunstâncias, foi solicitado 

pela 2ª CCG ao órgão técnico deste Tribunal, conforme o próprio Ministério Público de 

Contas relata, as folhas 522, que houve uma solicitação de vistoria in loco para comprovar 

essas alegações, só que ela não foi feita. O relatório foi emitido com base nesse relatório que 

afirma que a obra estava em andamento, o último pagamento ocorreu somente em 19 de 
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setembro de 2005 quando a obra foi exatamente concluída e não em 27 de julho como aponta o 

relatório técnico do Tribunal.  Então nós temos várias coisas aqui que comprovam o que eu 

coloquei no início da minha sustentação, que são falhas na análise que acabaram prejudicando 

a defesa da doutora Maria do Carmo e atribuindo à ela uma responsabilidade, um débito que 

na verdade ela não deu causa, tanto que nessa ocasião eu trago fotos do serviço que foi feito 

em Santarém, lá na vila de Curuai, desta obra, como também declaração do Presidente da 

Associação Comunitária da Vila Curuai, reconhecido em cartório e de mais alguns moradores 

lá da comunidade que atestam que essa obra foi concluída e essas obras estão datadas 

inclusive de 2006. Nós não estamos aqui a negar, Conselheiro André Dias, que a execução foi 

finalizada após a vigência do convênio, foi sim, mas foi um convênio do qual a doutora Maria 

do Carmo não tinha conhecimento e vários elementos nos autos comprovam isso, comprovam a 

boa-fé da doutora Maria do Carmo na execução desse convênio. Ela imprimiu esforços para 

que a comunidade, que necessitava, Procurador Felipe Cruz, desse serviço de eletrificação 

rural, até porque fica um pouco distante de Santarém a vila de Curuai e eles precisavam deste 

serviço de energia elétrica, e depois toda essa rede que foi instalada, foi inclusive aproveitada 

pelo projeto Luz para Todos, que fez a ligação do Linhão para a comunidade da vila do Curuai 

e aproveitando toda a instalação que já tinha e eu trago fotos inclusive dos equipamentos que 

foram retirados, que foram implantados durante a gestão da doutora Maria do Carmo, os 

transformadores, o gerador de energia que foi retirado após a chegada do Luz para Todos e 

que aproveitou toda a rede que foi colocada através desse convênio que nós estamos 

discutindo. Então o que eu estou pedindo nesse momento é que seja anexado aos autos essas 

fotos, estas declarações dos comunitários e que sejam reanalisadas estas falhas que eu apontei 

aqui porque injustamente atribui à doutora Maria do Carmo um débito que não existe e que ela 

não deu causa, inclusive colocando na responsabilidade dela a nota fiscal em cópia, do ex-

gestor. Então era isso que eu queria pedir nesse momento Conselheiro André Dias, que fossem 

anexados aos autos esses elementos que eu trago neste momento e que seja reaberta a 

instrução para avaliar as impropriedades de análise que eu aponte neste momento. Nós não 

estamos negando que a obra foi concluída após a vigência do convênio, eu estou trazendo aqui 

as circunstâncias de um convênio que foi iniciada ainda pelo gestor anterior e que nenhuma 

vistoria foi feita. O que se pode alegar é que quando a doutora Maria do Carmo recebeu a 
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Prefeitura de Santarém, essa obra estava 80% concluída, se não tem acompanhamento durante 

o período do prefeito Lira Maia. Por que a concedente liberou a segunda parcela se não tinha 

uma vistoria demonstrando que obra tinha sido executada pelo valor que já tinha sido 

repassado na primeira parcela? Então estão jogando toda a responsabilidade para ela que 

concluiu o convênio, baseado em apenas um laudo de vistoria que foi feito em setembro de 

2005, o que demonstra que durante o governo do ex-prefeito Lira Maia a concedente não fez 

nenhuma vistoria, de maneira que atribui a responsabilidade à gestora, acabando jogando um 

ônus do qual fica até difícil de ela se defender, de uma prefeita que estava em início de 

mandato. E nos autos tens elementos, nós não negamos, que a obra estava em andamento, mas 

que foi concluído. Então eu gostaria de pedir que fosse juntado aos autos esses documentos que 

eu trago neste momento e que sejam reanalisados pelo órgão técnico essas impropriedades de 

análise que eu estou apontando nesse momento, que eu entendo serem relevantes Conselheiro 

Cipriano Sabino para atribuir responsabilidade a uma gestora. Era isso que eu queria falar 

nesse momento, Conselheiro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para receber a documentação 

apresentada e solicitar a reabertura da instrução processual. Consultado o plenário, este se 

manifestou de pleno acordo, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o 

plenário, unanimemente, acatar a posição do relator. Foi, agora, anunciado o Processo nº 

2017/52336-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Leônidas Monteiro Gonçalves, 

Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, 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 pelo deferimento do 

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

regimental, Sua Excelência proferiu 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. Sem detença, foi anunciado o 

Processo nº 2013/53473-0, que trata da Tomada de Contas Especial instaurada na Associação 

da Casa Familiar Rural de Igarapé-Miri, responsável Romildo Corrêa Fonseca, Procurador 

Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, com 

pedido de vistas pelo Conselheiro André Teixeira Dias, em sessão de 26/09/2017. Em não mais 
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havendo o posicionamento ministerial, procedeu-se ao voto-vista, oportunidade em que Sua 

Excelência divergiu da manifestação do Excelentíssimo Conselheiro Relator, rejeitando a 

preliminar, considerando válidas as comunicações processuais realizadas pela Secretaria Geral 

desta Corte de Contas, estando, pois o processo apto a julgamento pelo Egrégio Plenário deste 

Tribunal. Seguiu-se o rito da votação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha: Ratifico a proposta de decisão proferida. Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. Excelentíssimo 

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

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Acompanho o voto-vista. Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o relator. Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira (No exercício da presidência): Acompanho o 

relator. Declarou, então, a presidência que por maioria de votos, placar de quatro a dois, acatar 

o voto do relator, conselheiro substituto Julival Silva Rocha.  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 Nelson Luiz Teixeira Chaves. 

Na mesma senda, foi anunciado o Processo nº 2007/53048-3, que cuida da tomada de contas 

Especial instaurada na Prefeitura Municipal de Ourém, responsável Raimundo Zoé de Jesus 

Saavedra, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel 

Mello, com pedido de vistas pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, em sessão de 

03/10/2017. O Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias arguiu suspeição para 

relatar e votar nesse processo. Seguiu-se, então, a apresentação do voto-vista, momento em que 

Sua Excelência acompanhou na íntegra a proposta de decisão do relator Daniel Mello. 

Conforme preceito regimental, a matéria foi colocada em discussão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís Da Cunha Teixeira: Senhor presidente, conselheiro 

Odilon Teixeira, eu pedi vista desse processo após escutar a manifestação da tribuna do 

responsável pelas contas. Eu já olhei aqui, e o responsável não está, hoje, presente. É uma 

pena, já que ele sempre vem, não sei se no caso de voto-vista ele deveria ser notificado. Certo, 

não há essa necessidade. Aqui a minha preocupação reside no fato de que a obra foi feita. É 

aquele tipo de obra que se faz pelo caminho torto: é blokret, e as alegações dele que no 

momento de contratar, quem fazia o blokret tinha que antecipar o dinheiro, se não a pessoa 
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não faria. No interior há um grau de dificuldade muito grande para se fazer isso. Existem dois 

laudos nesse processo; e o segundo laudo diz que a obra foi realizada. A contestação é se a 

obra foi realizada com o dinheiro da prefeitura ou com outro dinheiro. Mas acho que aí é 

trabalhar sobre hipótese. O fato concreto é que a obra foi realizada. Por isso é que pedi vistas. 

Eu não estou considerando as contas regulares. Agora estou tirando a devolução, caso 

contrário ele terá que arrancar todo o blokret que é dele se ele tiver que devolver o dinheiro. 

Quem vai se enriquecer com o dinheiro aplicado lá é o Estado, a prefeitura? Se ele tiver que 

devolver ele vai ter que pegar uma pá mecânica e retirar todo o material que é dele. Por isso 

que fiz essa ponderação, sem querer criticar “a” ou “b”. Coisas que no meu entendimento 

hoje não acontece mais com os convênios que o Estado está celebrando, porque o Estado está 

tomando cuidado. O grau de dificuldade é bem maior, e o controle interno está funcionando na 

secretaria, e é quem faz a primeira análise; e somente vem para cá, quando realmente 

ultrapassa o valor e tem tomada de contas. Nesse caso aqui foi antes da resolução, antes da 

nossa lei orgânica e ele veio e explicou muito bem como foi que ocorreu o convênio e a forma 

como ele aplicou o dinheiro do convênio. Foi por isso que me manifestei no voto-vista. Ainda 

está em discussão, mas o meu voto é conhecido: irregular sem devolução. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Eu ratifico a proposta, sobretudo 

mais em razão do segundo laudo que atesta a execução da obra. Ele foi feito a destempo a 

pedido do próprio jurisdicionado. Porém esse mesmo laudo ele reforça o primeiro, não 

invalidando o primeiro, ou seja, no momento da realização do primeiro laudo, a obra não tinha 

sido concluída, ou seja, tinha sido realizada apenas 12 por cento do objeto contratado, e reside 

principalmente a imputação da devolução. As multas em relação à grave infração à norma 

legal o que está muito bem comprovado nos autos. Houve um processo licitatório de um dia, ou 

seja, no mesmo dia em que foram entregues as propostas, foi feito o julgamento, foi feita a 

adjudicação, a assinatura do contrato. Nesse mesmo dia foi emitida a nota de empenho. No 

mesmo dia foi emitida a nota fiscal, sem que se tenham sido iniciados os serviços. Parece-me 

que, muito claramente, essa licitação foi montada especificamente para regularizar uma 

situação anteriormente irregular. Isso não permite dizer que foi feito um processo licitatório, 

até porque foi desrespeitado o parágrafo sexto, do artigo, salvo engano, não me lembro, aqui 

de cabeça, do artigo 109 da lei 8.666/93, porque quando se contrata alguém entre a 
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adjudicação e a contratação deve haver um lapso temporal para fins de recurso, para saber 

quem foi a vencedora. Esse prazo não foi concedido. Nesse caso, foi infringida claramente a lei 

geral de Licitações e também a Lei Complementar 4.320, porque no atesto da nota de 

empenho, ou melhor, da nota fiscal não existe a possibilidade de identificação do servidor que 

praticou esses atos, isto é, infração à norma legal, também. E com relação à devolução dos 

valores foram sacados da conta valores em espécie, sem a devida comprovação do nexo em 

relação ao saque; e a aplicação para pagamento da empresa vencedora e que estava 

realizando a obra; e somente a posteriori que essa obra foi realizada sem a comprovação de 

nexo qualquer em relação a valores dispendidos dos cofres públicos para a execução do 

contrato. Ou seja, de qualquer forma, a norma foi infringida, não há possibilidade nenhuma, 

repito, nenhuma, de comprovar o nexo entre os valores dispendidos e a execução da obra. Por 

isso a imputação da devolução, e seguindo o entendimento do douto Ministério Público de 

Contas e do órgão técnico da própria controladoria. Então eu ratifico o entendimento emitido 

na proposta de voto e mantenho o meu entendimento no que pese, respeitável a preocupação do 

eminente conselheiro, do pedido de vistas, conselheiro Luís Cunha, em razão da sua 

sensibilidade e o entendimento da defesa da parte interessada, do jurisdicionado que hoje não 

se faz presente, mas eu digo que mesmo que a obra tenha sido executada, isso não nos permite 

concluir que o valor foi aplicado corretamente, devidamente, e ainda que o fosse, seria a 

destempo, não permitindo que esse valor seja devolvido ao jurisdicionado, muito menos que ele 

não tenha que devolvê-lo aos cofres públicos, por irregular a aplicação dos recursos. 

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

Mantenho o meu posicionamento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Senhor presidente com muita tranquilidade, em relação a isso a gente tem 

conhecimento da realidade, infelizmente essas prefeituras nunca se organizaram a ponto de ter 

um corpo técnico qualificado para assessorar prefeito, infelizmente. Graças a Deus está 

mudando um pouquinho, principalmente pela ação atual no momento do TCM que está 

procurando orientar os municípios de forma adequada, no sentido de fazer todos os 

procedimentos administrativos corretamente para evitar esse tipo de coisa que estamos 

tratando hoje; é a realidade da maioria dos municípios; e eu estou me valendo aqui do 

resultado. Foi feito o convênio para uma finalidade que era pra bloquetar uma rua. Isso foi 
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feito. Está lá o blokret aplicado. O caminho foi torto, não estou dando a regularidade das 

contas, ele errou, infringiu as normas, mas ele fez a obra. Por isso que estou dando contas 

irregulares, mas sem devolução de valores. É assim que voto senhor presidente. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o 

relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente em Exercício Odilon 

Inácio Teixeira: Peço vênia ao conselheiro Luís Cunha, mas o nexo de causalidade é 

imprescindível para que se possa atestar se o recurso estadual foi devidamente aplicado em 

qualquer obra pública, Como o conselheiro substituto Daniel falou, o laudo a destempo não 

permite isso, que foi feito até unilateralmente; e o fato da obra estar lá não significa que a obra 

que está lá tenha o recurso estadual. E espero com todo o respeito que o ex-gestor não faça 

como sugeriu Vossa Excelência de arrancar os blokrets senão ele vai estar cometendo um 

crime. Também acompanho o relator. Anunciou, então, a presidência que resolveu o plenário, 

por maioria de votos, placar de quatro a um, acatar a proposta de decisão apresentada pelo 

relator, conselheiro substituto Daniel Mello. 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. Em seguida, sua Excelência 

o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, restituiu a Presidência ao Conselheiro André Teixeira 

Dias. Prosseguindo, foi anunciado o Processo nº 2006/52886-1, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, responsável Alcides Abreu Barra, Procuradora 

Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves que 

solicitou a retirada deste processo da pauta supra, pelo qual obteve o imediato deferimento. Em 

seguida, foi anunciado o Processo nº 2009/51066-9, que trata da Prestação de Contas dos 

Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, exercício 

financeiro de 2008, procedência Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS, responsáveis Ana 

Maria Lima Barbosa e Eutália Barbosa Rodrigues, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 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 regularidade das contas, sem prejuízo, dada a não 

vislumbrada ocorrência da prescrição, da aplicação às responsáveis multa prevista nos art.74, 
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VIII do mesmo diploma legal. A presidência tornou público que embora regularmente 

notificadas, as responsáveis supra não se fizeram presentes e nem se representar à sessão. 

Pausa. A matéria foi ao âmbito das discussões. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares, sem prejuízo da 

aplicação das multas regimentais às responsáveis que se sucederam como titulares do FEAS, 

senhoras Eutália Barbosa Rodrigues e Ana Maria Lima Barbosa, no valor individual de 

R$906,19 (novecentos e seis reais e dezenove centavos), pela intempestividade 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. Imediatamente foi chamado à ordem da pauta o Processo nº 2007/53162-4, que trata da 

tomada de contas instaurada na Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia, responsável 

Antonio Carvelli Filho, Procuradora Iracema Teixeira Braga, 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 irregularidade das contas, com devolução do valor glosado e aplicação da multa 

regimental ao seu responsável. A presidência anunciou que embora regularmente notificado, o 

responsável supra não se fez represente e nem se representar à sessão. Pausa. A matéria entrou 

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

proferiu voto no sentido de julgar as contas irregulares, ficando o senhor Antonio Carvelli 

Filho em débito com o erário estadual na importância de R$2.920,82, (dois mil, novecentos e 

vinte reais e oitenta e dois centavos), aplicando-lhe a multa no valor de 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 do relator. Sem detença, foi 

anunciado o Processo nº 2009/52197-1, que cuida da tomada de contas instaurada na Prefeitura 

Municipal de Castanhal, responsável Hélio Leite da Silva, 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 pela regularidade das contas, com aplicação da multa 

regimental ao seu responsável. A presidência anunciou que embora regularmente notificado, o 
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responsável supra não se fez presente e nem se representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na 

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

proferiu voto no sentido de julgar as contas regulares, e, aplicar ao seu responsável a multa no 

valor de 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 do 

relator. Prosseguindo, foi anunciado o Processo nº 2016/51474-0, que cuida da tomada de 

contas Especial instaurada na Associação Cultural e Esportiva Viva Bragança, responsável 

Sandra Neile Pereira Lemos, Procurador Stanley Botti Fernandes, 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 que ratificando o parecer escrito nos 

autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, ficando 

responsáveis solidariamente em débito a senhora Sandra Neile Pereira Lemos e a Associação 

Cultural e Esportiva Viva Bragança, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais à 

responsável e à entidade convenente. A presidência informou que embora regularmente 

notificada, a responsável supra não se fez presente e nem se 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, condenar solidariamente a pessoa 

física e jurídica à devolução do total dos valores repassados, devidamente corrigidos e aplicar a 

senhora Sandra Neile Pereira Lemos as multas nos valores de R$1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), pela prática de ato ilegítimo e R$2.000,00 (dois mil reais), pelo não encaminhamento de 

documentos a que está obrigado e determinar o encaminhamento de cópia dos presentes autos 

ao Ministério Público Estadual para matéria de sua competência. 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. Imediatamente foi anunciado o 

Processo nº 2013/50176-3, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Pedro Paulo 

Souza de Almeida, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves, anunciando-se o impedimento da conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes de atuação neste processo. Cumprindo preceito legal e regimental, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, 
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opinou pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso de Reconsideração para reformar o 

Acórdão nº 51.388, para considerar o recorrente em débito no valor de R$6.680,00 (seis mil, 

seiscentos e oitenta reais) e manter os demais itens da condenação. A presidência, desta feita, 

anunciou que o recorrente embora regularmente notificado não se apresentou e 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 no sentido de conhecer do 

Recurso para dar-lhe provimento parcial, a fim de considerar o recorrente em débito no valor de 

R$6.680,00 (seis mil, seiscentos e oitenta reais), manter os demais termos do Acórdão 51.388 

de 21.11.2012. 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. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2008/52129-5, que trata do Ato 

de Pensão em favor de Telma Anália Duarte da Silva, Procurador Antonio Maria Filgueiras 

Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou por converter em Diligência, para determinar 

ao Igeprev, de forma derradeira, sob pena de multa a retificação do ato. Pausa. A matéria entrou 

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

proferiu voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que o IGEPREV no 

prazo de 30 dias atender as solicitações de fls. 124,128, sob pena de aplicação de sanção 

prevista no art.68, §3º do RITCE. 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 inexistirem assuntos atinentes à matéria 

administrativa, franqueando a palavra à disposição dos presentes. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhor Presidente, eu queria fazer 

uma pergunta que tem a ver com a sessão. Considerando o precedente que decidimos hoje no 

pleno, levantado pelo eminente Conselheiro Julival Rocha, eu quero saber como fica daqui 
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para frente? Os processos que estão no nosso gabinete por exemplo, retornam à Secretaria? 

Os que tem a ver caso semelhante. Só para pensar uma orientação, como é que vamos fazer 

daqui para frente, os processos que já se encontram nos nossos gabinetes ou no TCE, voltaria 

para a Secretaria para citar novamente as pessoas? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, a preocupação do Conselheiro 

Luís Cunha é extremamente relevante, eu entendo que não podemos, acredito eu, dar uma 

resposta agora, vai ficar assim, dessa forma? Acredito que não, mas é importante o que pensa 

o Conselheiro Luís Cunha, o Conselheiro Julival e eu já dei decisões assim nesse sentido 

também, talvez Vossa Excelência verifique primeiro caso a caso, cada caso tem a sua história, 

tem o seu perfil, tem a sua situação. Um caso específico, ou seja, que chegue ao ponto de 

claramente ficar como esse, a preocupação do Conselheiro Luís Cunha, aí poderíamos pensar, 

designar um relator, fazer uma resolução, preparar e trazer aos Conselheiros, ouvir o 

Ministério Público no sentido de tentar fazer o encaminhamento, mas acho que a preocupação 

dele e não só dele, a minha, a de Vossa Excelência, de todos nós com certeza. Mas não creio 

como ficaria a partir de agora uma decisão hoje, acho que não temos como fazer isso, mas é 

uma preocupação que ele levanta, com certeza vão vir outros casos ao plenário e até que se 

manifeste ou se delibere sobre isso, acredito que nós temos que ter o encaminhamento. Talvez 

seja uma pauta para a reunião nossa do Conselho Administrativo para fazer o 

encaminhamento dessa questão. Tem uma questão que também não quero resposta agora, mas 

é importante colocar: eu tinha feito alguns votos, já fiz alguns votos que o plenário aprovou 

por unanimidade, quando se fala em débito, em glosa, a devolução para o contribuinte, para o 

estado, o valor corrigido e a multa correspondente ao débito também seria pelo valor 

atualizado. Eu fiz um voto, vários já, e foi aprovado. Então por exemplo, no caso de hoje nós 

tivemos uma glosa em torno de 56 mil reais, a multa de cinco mil e 600 reais, correspondente a 

10%. Quando você atualizar o valor, os 56 mil reais passam para 100, para 120, mas a multa 

permanece os cinco mil e meu voto que foi aprovado, foi também pelo valor da multa 

correspondente a 10% do valor atualizado. Então se o valor chegou a 120 mil por exemplo, ele 

teria que pagar 10% em relação a isso, essas são duas questões em que houve uma mudança, 

houve um comportamento do plenário inovador, tanto essa preocupação do Conselheiro Luís 

Cunha como essa do voto que eu fiz, aliás vários votos que foram acatados pelos colegas, de 
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nós termos uma definição no futuro para encaminharmos essa questão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Essa preocupação do Conselheiro 

Luís Cunha é relevantíssima como constatou o Conselheiro Cipriano. O caso que o 

Conselheiro Substituto Julival trouxe é um caso muito específico daquele caso concreto e ele 

deu já uma saída que é a utilização da Resolução do TCU subsidiariamente, na omissão do 

Tribunal de Contas do Estado, a nossa legislação é muito clara, manda aplicar a legislação 

deles. Então se Vossa Excelência tiver casos, Conselheiro Luís Cunha, que se encaixem nestes 

parecidos com o Conselheiro Julival, Vossa Excelência pode determinar enquanto Relator, não 

necessariamente precisa trazer ao plenário, o Conselheiro Substituto Julival trouxe para 

mostrar a preocupação geral. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Como tem já a constatação de que tem casos, eu quero saber se eu devo 

proceder, devolveria à Secretaria para fazer a citação? O processo dele veio ao plenário, os 

outros estão em fase ainda de instrução processual. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Vossa Excelência, Conselheiro Luís Cunha, é o presidente 

da instrução, eu vou lhe dizer como eu presido a instrução de processos de minha autoria. Eu 

já fiz exatamente isso com a Secretaria, determinei a citação ou chamei em audiência e, caso 

não localizado, a utilização da Resolução do TCU subsidiariamente. Já fiz isso porque se 

encaixava justamente em casos parecidos com o do Conselheiro Substituto Julival. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: O que eu acho 

que é importante, mesmo eu tendo sido voto vencido, uma decisão da Corte é a que vai valer 

daqui para frente. Para mim é a nova regra porque têm muitos casos aqui, então para mim é o 

que vai valer, mas teria que ser para todos os Conselheiros, é por isso que eu acho que tem que 

ser algo mais. A ideia do Conselheiro Cipriano de reunir administrativamente para dar um 

direcionamento para a questão de hoje e as que virão, eu acho recomendável. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, reafirmo o que disse, 

casos como o do Conselheiro Julival se encaixarem na Resolução do TCU que se aplica 

subsidiariamente à do TCE devem ser dessa forma direcionados. O Tribunal pode fazer 

Resolução? Pode, com certeza fará uma igual à do TCU, mas a do TCU já existe Conselheiro 

Luís Cunha. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias 

(Presidente em Exercício): Conselheiro Luís Cunha, a sua preocupação que foi a minha 
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também, acrescido de outras questões específicas, como por exemplo ele estar à revelia, ou 

seja, ele sabia a data de vencimento do convênio, ele sabia que tinha que prestar contas, então 

ele já perdeu na minha avaliação. É um caso específico, na minha avaliação já perdia 

qualquer argumento na questão da citação, mas a questão da citação é uma coisa nevrálgica, 

porque ela incide diretamente sobre um dos pilares do nosso estado democrático de direito, 

que é o direito ao contraditório e à ampla defesa. O propósito de voto vencedor do Conselheiro 

Julival é específico para este processo, não consegui ainda, ao longo desse tempo que estou 

aqui entender que o precedente gera aqui uma jurisprudência porque nós não temos adotado 

assim. O precedente, aqui é um caso concreto, naquele caso a aplicação da norma foi 

entendido por estes Conselheiros que deve ser feito assim. No que tange ao que foi trazido pelo 

Conselheiro Cipriano, então por fim, na minha avaliação Vossa Excelência não precisa 

devolver, como foi bem colocado pelo Conselheiro Odilon, Vossa Excelência, assim como os 

demais Conselheiros, quando presidem a instrução processual, se achar que aquelas medidas 

não foram suficientes, Vossa Excelência vai exigi-las, de forma a poder formar com convicção 

o voto de Vossa Excelência e os demais relatores da mesma maneira. Enquanto nós não 

acharmos que está devidamente esclarecida a situação, nós vamos exigir mais informações 

para proferir o voto, como Vossa Excelência costuma dizer, com muita tranquilidade e sem 

dúvida. Conselheiro Cipriano abordou sobre o valor das multas, o valor das multas vale o que 

está escrito. A não ser que ele flagrantemente contrarie lei expressa, mas se está escrito que é 

10%, ele vai calcular 10% sob o valor corrigido, se está escrito cinco mil e seiscentos, o valor 

vai ser cinco mil e seiscentos. Ele não pode passar a calcular 10% do valor corrigido se não 

está assim no Acórdão, o Acórdão fixou um número absoluto, não um número relativo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, a fala de Vossa Excelência é clara, eu vejo como o doutor Odilon, Conselheiro 

Luís. O que preocupa a mim e talvez ao Conselheiro Luís também é a segurança jurídica, é dar 

ao jurisdicionado, ou que o Tribunal mantenha uma linha. A jurisprudência não é uma decisão, 

uma decisão talvez não gere uma jurisprudência, talvez várias decisões semelhantes e aí vai 

chegar-se à jurisprudência, uma decisão apenas é difícil. O que me preocupa é o que está 

escrito no voto, é verdade, como qualquer Conselheiro, Conselheiro Julival vota, eu voto, todos 

votam de uma maneira. Mas acontece por exemplo, em um caso semelhante em que o 
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Conselheiro Nelson julgou um exemplo desse que eu falei, devolução de 50 mil reais, multa de 

10% do valor a ser devolvido ou da glosa, a glosa deve ser devolvida corrigida, perfeito. Mas o 

voto dele disse assim, devolve 50 mil corrigido e paga cinco mil de multa, eu venho e dou um 

voto dizendo devolve 50 mil corrigido e 10% do valor corrigido, aí já não seria cinco mil, seria 

oito, é diferente. Aí o jurisdicionado vem e recorre, pedindo que o Tribunal julgue igual a 

decisão que já foi julgada anteriormente, ou seja, é um caso de ser justo porque nós julgamos 

uma multa maior para um, que tem um caso igualzinho. A decisão é simples, 10% do valor 

corrigido por exemplo, simples, mas não se coloca de forma clara isso no voto, talvez podemos 

estar dando uma multa maior para uns e menor para outros, essa que é a questão que eu quero 

esclarecer. Nós temos uma Resolução que trata dessa questão das multas no Tribunal, tem 

algumas coisas no Regimento e algumas coisas na Lei Orgânica, é apenas uma ponderação 

que faço para o devido enquadramento de todos os votos em um sentido, é só cumprir o que diz 

o Regimento e a Resolução, mas então tem essa interpretação que tem a sua coerência, não é 

uma interpretação sem fundamento ou sem coerência, ela tem fundamento e tem coerência, 

inclusive pode prever na Lei, no Regimento e nas Resoluções do Tribunal, isso que é a minha 

questão. Mas apenas isso, senhor presidente, não quero polemizar, absolutamente, deixar o 

assunto para uma questão futura. A interpretação pode ser feita individual, sem problema 

nenhum, não tenho dúvida disso, cada um coloca o voto de acordo com sua compreensão, sua 

clareza, sua intepretação. A minha preocupação é que em casos semelhantes, um 

jurisdicionada pode pagar uma multa maior e outro uma multa menor, aí vai dar essa 

insegurança, essa preocupação nesse sentido, mas pode ficar um assunto a ser tratado em uma 

outra oportunidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias 

(Presidente em Exercício): Eu acho oportuno realmente haver um padrão estabelecido, que já 

está estabelecido, o teto é 100% do valor atualizado. A sensibilidade do julgador vai 

estabelecer o quanto ele achou grave, por isso ele propõe uma multa maior ou menor, a maior 

parte de nós tem arbitrado um valor correspondente à 10% da devolução, só que algumas 

vezes nós falamos um valor absoluto e as vezes nós falamos 10% e aí é que está. Mas eu 

também poderia optar por 15% ou 25%, ou por um valor absoluto que corresponderia no 

máximo 100% do valor corrigido. É um intervalo que a gente avalia a gravidade da infração 

cometida. Mas acho muito importuno que dúvidas como essa sejam levadas à reunião dos 
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Conselheiro, para que a gente tente oferecer uma visão mais clara das razões dos nossos votos 

e da justiça nas nossas decisões. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu agradeço a oportunidade de Vossa Excelência, e é 

uma honra para mim, obviamente, estar aqui apresentando um trabalho que foi dado a mim 

por Vossas Excelências para trabalhar e fazer um relatório sobre os estudos da Lei Kandir, os 

prejuízos que a Lei Kandir causa não só ao estado do Pará, mas como também ao Brasil, em 

vários estados os valores tomam proporções extraordinárias e o efeito que isso pode causar na 

vida das pessoas é uma coisa também considerada impressionante. Eu quero agradecer a todos 

os Conselheiros, Conselheiro Nelson Chaves que foi consultado também e logo direcionou, 

“esse assunto tem que ser tratado pelo Conselheiro Cipriano”, Vossa Excelência também 

Conselheiro André e todos os Conselheiros colegas que avalizaram a indicação. O Instituto Rui 

Barbosa que é um órgão nosso de referência nacional escolheu o estado do Pará, o Tribunal 

de Contas do estado do Pará para, vamos dizer, coordenar esses trabalhos e uma honra para 

gente. Não só o estado do Pará, o estado de Minas Gerais são os maiores, vamos dizer assim, 

que têm os maiores prejuízos nessa questão, o governo do estado, o governador Simão Jatene 

tem tomado todas as providências, se esforçado no sentido de reaver, de rebater, de cobrar de 

volta ao provo do Pará esse recurso, desde da origem da Lei Kandir em 1986. E a partir do 

estudo do Tribunal senhor Presidente Conselheiro André, doutor Felipe, em 2011 já se debatia 

isso, mas de maneira mais fria, quando o Tribunal de Contas do estado do Pará com a equipe 

técnica, na época coordenada pelo doutor Valino apresentou o dado de mais 21 bilhões de 

reais que o estado do Pará teria a discutir para receber da união, despertou-se então o 

espanto, a preocupação, despertou-se o interesse não só do governador que já tinha essa  

preocupação, mas de todos os órgãos. Para você ter uma ideia Conselheiro André, foi até feito 

um abaixo-assinado de várias empresas, associações de empregados, de trabalhadores, de 

empresários, colheram milhares e milhares de assinaturas no sentido de dar apoio, de cobrar. 

Ou seja, a coisa tomou um corpo depois do estudo do Tribunal em 2011 que vamos dizer assim, 

veio cobrar de forma mais forte uma decisão sobre essa questão. O governador já entrou na 

justiça com uma ação de inconstitucionalidade por omissão em 2013 e em 2016 o Supremo 

Tribunal Federal decidiu, dando um prazo de 12 meses que se encerra agora no dia 30 de 

novembro ao Congresso Nacional para deliberar e tratar dessa questão, dessas compensações, 
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ou seja, definir essa injustiça. Pelo “andar da carruagem”, a própria decisão do Supremo 

Tribunal Federal, nós verificamos que o Congresso todos esses anos não decidiu sobre isso e 

pelo que está acontecendo, o Congresso Nacional muito dificilmente deve deliberar sobre essa 

questão, até porque envolve dinheiro, é para os estados com relação à compensação da Lei 

Kandir. Mas a própria decisão do Supremo disse que se o Congresso Nacional não se 

manifestar, o Tribunal de Contas da União deve então liderar este processo, colocando essa 

questão para ser resolvida. Daí, considerando a decisão, houve vários debates Presidente, 

Conselheiro Nelson, em âmbito nacional, todo mundo discutindo essa questão, o próprio TCU 

participou da audiência pública junto com o Ministério da Fazenda no Congresso Nacional, o 

Tribunal de Contas do Estado do Pará se fez presente com a comissão técnica representada 

pelo doutor Valino e com a Conselheira Lourdes, encaminhou para lá. O governador esteve na 

audiência pública no Congresso Nacional, o senador Flexa Ribeiro e outros deputados federais 

defendendo os interesses dessa questão. Esta comissão que fez a audiência pública no 

Congresso Nacional está lá trabalhando, tentando alcançar esse objetivo, mas acho 

sinceramente, é uma opinião pessoal, do Cipriano, com humildade, por tudo que está 

acontecendo no Congresso Nacional, acho difícil eles pautarem um assunto que primeiro vai 

tratar de dinheiro, segundo de devolução do dinheiro para os estados no momento de crise não 

só financeiro, mas no momento de crise política, que eles têm outras matérias importantes 

pautadas para discutir, debater e votar. Então talvez essa missão venha a recair ao Tribunal de 

Contas da União e Conselheiro André, para os Tribunais de Contas dos estados. O Tribunal de 

Contas da União, na audiência pública em Brasília, portanto no Congresso Nacional, onde 

estiveram lá todos os estados representados, presentes, inclusive o estado do Pará, não só com 

o governador, com seu senador, com o técnico do Tribunal de Contas do estado lá presente, o 

Tribunal de Contas da União disse que talvez não teria condições de desenvolver este assunto e 

tratar deste assunto. Uma colocação que é compreensível porque o Tribunal de Contas da 

União, referência do controle externo nacional, porque são tributos nacionais, são situações 

estaduais, referencias estaduais e aí a sugestão do Tribunal de Contas do estado do Pará e que 

aí nós vamos apresentar, é que o Tribunal de Contas da União converse com os Tribunais de 

Contas dos estados. E aí os estados – nós já temos o nosso – apresentem os estudos referente a 

cada estado, como fizemos com auditorias relacionadas à saúde, relacionada à educação, o 
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TCU coordenou a auditoria com os Tribunais de Contas dos estados e fez o perfil da educação 

e da saúde no Brasil, é a mesma coisa. Eles se reúnem com os Tribunais dos estados e os 

Tribunais dos estados assinam cada um com a sua técnica imparcial, independentemente de 

partido, do que for, apresenta a questão. Essa é uma ideia que surgiu do estado do Pará, que 

será apresentada ao IRB, que será apresentada ao TCU. O TCU alega que determinadas 

questões ele não domina porque é específica de cada estado, então a solução é fazermos uma 

tratativa com o TCU e o TCU então apresenta o estudo global, devolvendo ao Supremo 

Tribunal, que é a minha opinião, para que seja executada essa questão. Então eu queria 

rapidamente Senhor Presidente, resumir e apresentar, agradecendo mais uma vez a confiança 

dos colegas Conselheiros e do Instituto Rui Barbosa. Aí está apresentando o relatório que será 

apresentado ao Instituto Rui Barbosa, ao Conselheiro Sebastião Helvecio, que é o presidente, 

sobre a Lei 87 de 96, que é a Lei Kandir, atendendo à portaria nós temos um prazo Senhor 

Presidente e Conselheiros até o dia 20/10, que seria sexta-feira, para apresentar este trabalho 

e aí nós compilamos, juntamos todas as informações do CONFAZ, do Ministério da Fazenda, 

da Secretaria da Fazenda do estado do Pará, de outros estados, Assembleia Legislativas, 

informações dos Tribunais de Contas dos Estados e dos Tribunais de Contas dos municípios. 

Compilamos tudo com a equipe técnica e apresentamos o nosso estudo conclusivo, qual é o 

objetivo? É exatamente subsidiar a elaboração da lei para ajudar o Congresso Nacional e o 

próprio TCU no sentido de fazermos essa questão. Próxima transparência rapidamente Senhor 

Presidente, senhores Conselheiros. O que encontramos, todas as informações colhidas pela 

nossa equipe técnica, a Lei Kandir deve aos estados, deveria, 707 bilhões de reais, aí vou 

arredondar, quase 708 bilhões de reais. Veja que existe ali, como se chegou a esse débito, 

exportações primárias, semielaborados, créditos de ICMS, aquisição de artigo imobiliário, aí 

chega-se ao valor de quase 708 bilhões. O que foi compensado, o que foi transferido, o que 

aconteceu de compensação? Todo recurso que é devido aos estados, quase 708 bilhões de 

reais, apenas 22,5% foi devolvido aos estados, ainda existe uma perda de 549 bilhões 

aproximadamente, aos estados. Eu queria, Senhor Presidente, rapidamente, já conversei com 

os nossos técnicos, pedir para o doutor Valino prosseguir a partir daí e eu vou comentando 

com ele aqui a apresentação, que eu considero da mais alta importância, não só para o estado 

do Pará, mas como também para o Brasil. Acredito que o Tribunal vai apresentar ao Instituto 
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Rui Barbosa, que daí vai dar encaminhamento ao Congresso Nacional, ao TCU e a todos mais, 

um relatório bem técnico e contundente. Eu queria convidar o doutor Valino, que fala em nome 

da equipe e em meu nome também. Queria pedir vênia ao doutor Valino, eu faço questão de 

fazer – no final eu vou fazer o agradecimento – mas eu queria com Vossa Excelência pedir ao 

doutor Valino, ele fala em nome da equipe, como coordenador, mas nós tivemos quatro 

pessoas, ele, o doutor Rafael Laredo, o doutor Érico Silva e a doutora Vera Braga, todos 

técnicos do Tribunal, servidores efetivos que estão contribuindo com os estudos e dando essa 

importante contribuição para o estado do Pará e para o Brasil. E em nome deles todos, doutor 

Valino, doutor Érico, doutor Rafael e doutora Vera os nossos agradecimentos e eu vou fazer no 

final isso daí. Então eu queria nominar, em vez do doutor Valino eu mesmo nominar. 

Manifestação do Senhor Reinaldo do Santos Valino: Bom dia Presidente Conselheiro André 

Dias, bom dia demais Conselheiros, Conselheiros Substitutos, senhoras e senhores. Então 

dando prosseguimento, nós vamos apresentar os principais pontos do relatório que foi 

entregue para os Conselheiros agora, de forma bem resumida. Aí o gráfico ilustra aquilo que o 

Conselheiro Cipriano já citou, aqui o total de perdas brutas, de 707 bilhões, para uma 

transferência apenas de 22,5% de 159 bilhões e a perda líquida no valor de 548 bilhões de 

reais. De que forma aconteceu isso? Porque são duas formas de perda, na exportação de 

produtos primários e semielaborados e no crédito de ICMS e na aquisição de ativos 

imobilizados, 60% para os produtos e 40% no ativo imobilizado. O gráfico mostra a perda 

líquida de ICMS dos estados de 96 a 2016, de forma resumida, os principais são São Paulo 101 

bilhões, Minas Gerais, Mato Grosso e aí cabe acrescentar que São Paulo está na frente por 

conta justamente daquela segunda opção que é em cima de crédito de ICMS na aquisição de 

imobilizado, por conta disso São Paulo está na frente porque não há a exportação de produtos 

primários ou semielaborado, isso acontece na maioria dos estados, como Minas Gerais, Pará, 

etc... De forma resumida aí, só para visualizar: São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul são 

os que tiveram as maiores perdas. Essa tabela de perdas acumuladas, diverge das dívidas dos 

estados, nós quisemos mostrar no relatório quanto existe de perda no total, em todos os estados 

e fazendo o encontro de contas com suas dívidas junto à União. Então pegou-se o valor da 

perda, diminuiu da dívida consolidada e vai encontrar um saldo ou a pagar, ou a receber de 

cada estado, no caso do estado do Pará, de uma perda estimada em 32 bilhões, menos um 
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valor de uma dívida com a União de um bilhão, ainda restaria a receber 31 e meio bilhões. 

Despesa acumulada dos municípios, aqui os municípios, conforme a constituição, têm direito a 

25% em cima do valor do ICMS e aí já a comissão elaborou os cálculos para ser elaborado 

também para todos os estados, o valor referente que deve ser repassado aos seus respectivos 

municípios. Nós aproveitamos e incluímos no estudo, no relatório a situação do estado do Pará 

para que todos os estados façam e realizem o trabalho da mesma forma. No caso aqui do 

estado do Pará, dos 144 municípios, apenas são apresentados aqui 25 como uma amostra, mas 

também as perdas dos municípios, as dívidas e quanto cada município teria direito a receber 

da União. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Doutor Valino, vamos dialogar. Presidente, Conselheiros, é assim, por que nós vamos 

mostrar para o IRB, para o Brasil alguns municípios do estado? Nós temos dados dos 

municípios dos outros estados, mas nós estamos dando para ele, como demos a sugestão de 

fazer o convênio com os Tribunais de Contas dos estados para melhor apurar as informações 

que eles dizem não ter. Nós estamos dando à equipe técnica do Tribunal uma sugestão para os 

estados fazerem a mesma metodologia técnica para os seus municípios, já dizendo a perda de 

cada município, de cada estado para seus municípios. Como ele se referiu anteriormente, o 

estado do Pará teria que dar aos municípios oito bilhões, são dos municípios, dos 144. Como o 

estado do Pará fez isso? Aí nós estamos mostrando como estamos fazendo isso, aqui por 

exemplo, dos 32 bilhões que se tirar a dívida do estado vai para 31, se fizer a compensação, o 

estado repassaria para os municípios oito bilhões de reais. E como o estado do Pará fez isso? 

Aí nós fizemos um exemplo para mostrar como chegamos a esses valores. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Quer dizer 

que os oito bilhões estão dentro dos 32? Manifestação do Senhor Reinaldo Valino: Exatamente. 

São dois municípios que correspondem aos 25%. E dentro do relatório que foi apresentado aos 

Conselheiros, já existe a nossa proposta de lei complementar, que é uma minuta que vai ser 

encaminhada ao Instituto Rui Barbosa e ela trata basicamente de dois pontos cruciais que nós 

entendemos, que é da compensação das perdas de ICMS para frente, ou seja, a partir da 

entrada em vigor da nova lei complementar já se tem um cálculo para automaticamente ser 

repassado aos estados, e também sobre o ressarcimento dessas perdas, da edição da lei 

complementar da Lei Kandir que é desde 1996, que os cálculos constam também já pelo 
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CONFAZ que é o órgão que o próprio STJ na decisão, na ADO número 25 remete os cálculos 

ao Conselho Nacional da Secretaria das Fazendas, por isso que foi utilizado nesse estudo os 

cálculos do CONFAZ. Outra coisa, a nossa proposta para efetivação desse pagamento, vamos 

dizer assim, por parte da União, a proposta já estabelece prazos, critérios, amarrados no 

CONFAZ por meio de um protocolo de ICMS número 69 de 2008 que é justamente nesse 

protocolo do CONFAZ que é assinado pelos Secretários da Fazenda de todos os estados, que 

está toda a metodologia de cálculo para chegar onde esses números constam no nosso 

relatório. E também o prazo, seria uma sugestão nossa, em cinco anos, sendo de 60 parcelas 

mensais sucessivas, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC capitalizada. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Isso é do 

saldo entre o valor da compensação da receita com a dívida. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Exatamente, é uma proposta nossa de 

primeiro de fazer a compensação, o que definir a compensação, aí ficava definido o pagamento 

em 60 parcelas do saldo, quem tiver saldo para receber, a maioria dos estados tem saldo. 

Manifestação do Senhor Reinaldo Valino: Finalizando ainda nossa proposta, como está no 

relatório também e como a Carta de Diamantina que foi o encontro de governadores lá em 

Minas Gerais, propõe esse encontro de contas das perdas com as dívidas, então com base nisso 

a proposta também regulamenta nesse sentido já com os cálculos de tabelas e planilhas dentro 

do nosso relatório. Como o Conselheiro falou da questão do TCU, ele vem apresentando nas 

discussões nacionais limitações, ele diz que não tem capacidade técnica para atuar na área 

tributária dos estados porque é uma expertise de cada estado, dos Tribunais de Contas dos 

estados e municípios e aí isso demandaria uma força de trabalho, teria que fazer uma 

fiscalização e tudo mais. Então nesse sentido, como o Conselheiro já colocou, essa sugestão do 

Tribunal de Contas, desse grupo de estudos coordenado pelo Conselheiro Cipriano que é de 

colocar à disposição do TCU todo o apoio técnico dos Tribunais de Contas dos estados e 

municípios no sentido de subsidiar o trabalho que caso o Congresso não venha a regulamentar 

a lei, repassará ao TCU. Aí apenas para citar que todo o material que foi coletado, colhido, 

pesquisado, alguns constam como anexo, outros não constam por conta do volume, mas estão 

em meio eletrônico e vão ser disponibilizado depois para os Conselheiros. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu agradeço o doutor 
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Valino, muito obrigado. Eu agradeço à Vossa Excelência e o empenho da equipe nossa foi 

considerável, veja bem Conselheiro André que em pouco tempo nós conseguimos apresentar 

um estudo muito bem elaborado pela equipe técnica e acredito que nós vamos estar – com 

humildade falo isso, em meu nome, em nome da equipe – honrado a indicação do Tribunal e 

com certeza ajudando não só o Pará como o Brasil nesse sentido. E nós esperamos, como diz o 

nosso texto de conclusão, tentar fazer essa compensação, essa devolução para os estados com 

o objetivo de fazer a justiça necessária. Não é para o governador, para o prefeito, é 

exatamente para as pessoas, o contribuinte, é para o cidadão, esse dinheiro deve ser devolvido 

aos estados e dos estados aos municípios para que sejam feitos investimentos na área da saúde, 

na área de educação, construção de escolas. Eu já falei anteriormente quanto poderia ser feito, 

poderia ser investido no estado se tivermos esse recurso à disposição da população, sem falar 

na compensação no sentido de abater as dívidas que os estados têm. O estado do Pará e aí 

reconhecemos todos nós o empenho do governador Jatene, ele tem conseguido manter o 

equilibro das contas, deve perto do que tem para receber, proporcionalmente deve pouco à 

União, mas a União de forma ferrenha cobra dos estados e dos municípios a sua dívida, 

inclusive impedindo os estados e municípios de fazerem algumas coisas se não fizer um acordo 

da dívida, se não pagar dívidas, sendo que os estados têm esse recurso para receber. Então 

seria uma forma de justiça, de até fazer, respeitar o que diz a nossa constituição que é 

importante, que é exatamente o pacto federativo que neste caso, Senhor Presidente, não está 

sendo respeitado o pacto federativo onde a União tem todo o controle dessa questão e vive a 

todo momento procrastinando, demorando, não querendo discutir, enrolando, jogando para a 

frente esse assunto e enquanto isso os estados ficam aumentando as suas dívidas e carente de 

investimento não só estado como nos municípios. Ressalto que essa lei já tem 21 anos e que 

queria fazer, Senhor Presidente, para finalizar os agradecimentos, eu quero agradecer ao 

Presidente do Instituto Rui Barbosa, Conselheiro Sebastião Helvécio e à confiança depositada 

ao Tribunal de Contas do estado do Pará pela importante missão que nos foi dada, agradecer 

ao Tribunal de Contas do estado do Pará, à nossa Presidente Conselheira Lourdes Lima pelo 

total apoio que tem dado ao grupo de estudos. Agradecer ao Conselheiro Nelson Chaves, ao 

Conselheiro Luís Cunha, ao Conselheiro André Dias, agradecer ao Conselheiro Odilon 

Teixeira, à Conselheira Rosa Egídia, como também agradecer aos Conselheiros Substitutos 
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doutor Julival Rocha, doutora Milene Cunha, doutor Daniel Mello, doutor Edvaldo Fernandes, 

todos colaboraram, contribuem e colaboram conosco. Também agradecer ao Ministério 

Público de Contas que em todos os sentidos vem nos apoiando e nos ajudando, é importante 

Senhor Presidente, nesse momento também agradecer a colaboração, o apoio dos demais 

integrantes do grupo de apoio, que participaram da reunião ocorrida em Minas Gerais no dia 

18/09, bem como os órgãos envolvidos nesse trabalho. Nós tivemos a contribuição, a 

participação do Tribunal de Contas mais incisiva dos estados e dos municípios, a Secretaria da 

Fazenda do estado de Minas Gerais, do estado do Pará, Procuradoria Geral do estado de 

Minas Gerais, a FAPESPA, agradecemos também o apoio da Assembleia Legislativa do estado 

Pará, a Câmara Municipal de Belém, ao CONFAZ e aí obviamente ao Ministério da Fazenda. 

Por fim, Senhor Presidente, eu queria agradecer e aí eu louvo e congratulo, dou os parabéns 

ao assessoramento da comissão interna do Tribunal de Contas do estado do Pará e muitas 

vezes trabalharam fora de hora Senhor Presidente, fim de semana, à noite e alguns estados que 

tinham a missão junto conosco, que foi deliberado na reunião lá em Belo Horizonte de assumir 

esse papel, de dar algumas informações, por exemplo CONFAZ, a própria Secretaria da 

Fazenda de Minas Gerais, nós tínhamos que ficar ali insistindo, as vezes fora de hora, 

discutindo temas e planilhas e nossa equipe técnica assumiu isso com tanta responsabilidade e 

dedicação que eu sinceramente só tem a parabenizar e agradecer. Essas pessoas da nossa 

equipe técnica foram nomeadas pela nossa Presidente Conselheira Lourdes Lima, exatamente 

os servidores Reinaldo Valino, doutor Rafael Laredo, doutora Vera Braga e doutor Érico Lima. 

Doutor Érico Lima trabalha lá no gabinete do doutor Edvaldo e Conselheiro Substituto doutor 

Edvaldo, na mesma hora que foi solicitado, disponibilizou, colocou à disposição não só o 

doutor Érico, mas o gabinete, como todos os Conselheiros também nos ajudaram. Então 

agradecer e parabenizar a equipe Senhor Presidente, que nos ajudaram a trabalhar, a realizar 

esse trabalho com o objetivo de apresentar ao Instituto Rui Barbosa. Eu queria antes de 

encerrar, sugerir à presidência, a comissão técnica me sugeriu e estão os nomes já citados que 

nós entregássemos, além dos Conselheiros que estão recebendo agora em primeira mão, em 

primeiro momento, esse trabalho saiu, foi concluído esses dias agora e de lá saiu direto para a 

mão dos Conselheiros, foi entregue aos Conselheiros e ao Ministério Público, mas além dos 

Conselheiros, nós gostaríamos de sugerir pela comissão técnica, vamos entregar ao Instituto 
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Rui Barbosa que nos deu essa missão. Mas entregar também ao governador do estado, para 

que ele tenha noção, já teve ter obviamente pela sua equipe, mas também com relação aos 

outros estados do Brasil, às dívidas dos estados. O estado do Pará deve em torno de um bilhão, 

mas tem 32 bilhões para receber, então entregar ao governador do estado, Assembleia 

Legislativa do estado Pará, ao Tribunal de Contas da União e o Instituto Rui Barbosa deve 

liderar a partir daí essa questão no sentido de ir ao Congresso Nacional, de ir aos outros 

órgãos que ele quiser, mas é importante frisar as propostas apresentadas e se até o dia 30 de 

novembro o Congresso não fizer o trabalho, se tiver que ir ao TCU, essa proposta para mim é 

muito boa no sentido de que os Tribunais de Contas dos estados façam esse trabalho que a 

gente já fez aqui quase que 100%, mas não tirar da equipe técnica do TCU essa condição. 

Poderiam perguntar: “Conselheiro Cipriano, por que Vossa Excelência quando fala ao TCU 

diz que tem dificuldade para fazer porque não conhece a realidade dos estados”, nesse sentido 

que é o trabalho. Então poderia dizer: “não, eu faço questão do TCU porque acredito que o 

TCU é órgão técnico, não tem partido político, o TCU é imparcial como é o Tribunal de 

Contas do estado do Pará e os vários outros Tribunais”, nós poderíamos apresentar aí uma 

vantagem para os estados e municípios porque não terá nenhum tipo de comportamento ou 

pressão política para votar a mais ou menos, ou contra ou a favor, seria um estudo feito, 

elaborado pelos Tribunais técnico que daria ao Supremo Tribunal Federal que decidiu e a toda 

a sociedade brasileira, um estudo independente de interferência política partidária. Então 

agradecendo Senhor Presidente, a paciência de Vossas Excelências que eu consultei, que me 

permitiram apresentar esse trabalho, nós vamos entregar o relatório no dia 20, sexta-feira, ao 

TCU, mas o relatório é feito por nós aqui, nós Conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Você vai entregar ao 

TCU? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Não, ao IRB, perdão. Mas o relatório é feito por nós aqui, então até quinta-feira, nós pedimos 

sugestões de todos, recebemos algumas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): O TCU tem prazo para concluir? Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: A partir do dia 30 

de novembro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias 

(Presidente em Exercício): Tem prazo para fazer, ou ele também fica com o prazo em aberto? 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Está 

definido na decisão, digo a partir do dia 30 o TCU tem que resolver. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Mas tem 

prazo para isso? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Que eu saiba não, não tem prazo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Não, é só porque o senhor pode 

me explicar? O que eu acho, o que Vossa Excelência entende? Entende assim, é imediato 

porque deu prazo ao Congresso Nacional de 12 meses, há uma história de 96 para cá que isso 

vem sendo discutido, fazem umas leis, depois entra uma coisa ou outra e nada acontece. Então 

a decisão do Supremo é o seguinte: ou faz ou alguém vai ter que fazer. Na iminência do 

Congresso não conseguir reunir uma opinião para poder deliberar sobre o assunto, cabe a 

responsabilidade ao TCU, por uma decisão do Supremo, não é isso? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Sim. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): Mas não 

foi estabelecido para o TCU o prazo. Seria preparar o relatório e entregar. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Pois é, mas o prazo 

imediato não diz, não tem uma decisão, não há essa decisão, podem sim questionar. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em 

Exercício): Não foi o ministro relator que liderou o voto? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Foi Gilmar Mendes. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em Exercício): O que eu 

deveria guardar como sugestão à Vossas Excelências, à Vossa Excelência que lidera estes 

Tribunais, estes estados todos e sua justa reinvindicação que passada esta data, vocês 

marquem uma audiência com o ministro Gilmar e mostrem que na decisão ficou um espaço 

aberto para o prazo para o TCU porque senão corre o risco do TCU, na dificuldade colocar 

outras coisas de prioridade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: A ideia de Vossa Excelência é excelente. O que poderíamos fazer? 

Após o dia 30 de novembro, acredito eu que o IRB junto com todos os Tribunais, deve 

conversar com o TCU: “nós temos tudo pronto, está aqui e qual seria um prazo razoável, 

reunindo os Tribunais?”. A partir dessa conversa com o TCU de um prazo razoável, nós 
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deveríamos então fazer o que Vossa Excelência pediu, conversar com o ministro pedindo a ele 

que determinasse um prazo. Conselheiro André, a ideia de Vossa Excelência, se chegarmos a 

esse ponto, será uma vitória, uma benção extraordinária para os estados. A partir do momento 

que passa ao TCU – que eu considero particularmente o melhor, ser feito pelo TCU – definir 

um prazo apenas para concluir isso, ou seja, aí nós estamos entrando como se fosse a execução 

para receber o dinheiro, já seria uma coisa extraordinária, mas eu agradeço e posso colocar 

já, podemos sugerir como ideia do Tribunal de Contas do Estado do Pará a sugestão do 

Presidente e definirmos um prazo para o Tribunal de Contas. A nossa proposta da lei 

orçamentaria de 2019. Já teria um prazo, mas não foi o ministro que deu, fomos nós, mas seria 

interessante colocar se o Congresso Nacional não deliberar até o dia 11, aí uma ideia do 

Conselheiro André que eu aprovo e acho que todos concordam, é uma sugestão de definir um 

prazo pelo Ministro do Supremo porque aí fica uma coisa mais amarrada. Presidente, muito 

obrigado e estou à disposição dos colegas para ajudar. E concluindo, até o dia 19, quinta-feira 

qualquer colega, como eu sempre peço, sempre digo, tiver qualquer sugestão, seja o que for 

para o nosso relatório, que a gente possa somar e se for o caso, falarmos sobre isso na quinta-

feira novamente. Se estiver tudo ok, nós entregaremos ao IRB no dia 20, vou combinar com a 

Conselheira Lourdes Lima para contatar com o Conselheiro Sebastião Helvécio já a partir de 

amanhã ou quinta-feira, combinar como será feita essa entrega. Eu até sugiro, se ele puder vir 

a Belém e aqui no plenário a gente entrega ao Instituto Rui Barbosa, mas eu deixo isso a 

critério da Presidente Conselheira Lourdes Lima, combinar com o Presidente do Rui Barbosa 

Sebastião Helvécio. Espero, Senhor Presidente, estar concluindo a nossa missão com muita 

alegria, com humildade, agradecendo penhoradamente, reforçando os parabéns à nossa equipe 

técnica do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Não desejo perder o ensejo Senhor Presidente, já fiz isso 

antes, mas eu reforço novamente, cumprimento o Conselheiro Cipriano e a equipe pelo 

brilhante trabalho. Os Tribunais de Contas, de fato não podem ficar inertes diante dessa 

preocupação que diz na sua essência, querendo ou não, sobre o pacto federativo que envolve 

estados e municípios e a própria União, porque aqui o Conselheiro Cipriano traz um novo 

componente para discussão que são as dívidas consolidadas. São velhas temáticas, reforma 

tributária que muito se discute e dada a dificuldade, em 88 o constituinte originário quando 
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criou o sistema tributário nacional incorporando o código tributário de 64, ele criou situações, 

e Vossa Excelência como economista sabe muito bem, que em certos momentos extrapola a 

lógica econômica. A União precisa ter um superávit comercial, ou seja, precisa exportar e 

importar menos, por outro lado, a exportação de produtos é imune tributariamente, não gera 

ICMS para os estados. Ou seja, o que é bom para União não é bom para os estados do ponto 

de vista econômico e se os estados resolverem importar, geraria ICMS, mas comprometeria a 

União. Então, essa lógica dentro de uma perspectiva de uma reforma tributária que analisa 

aspectos econômicos, ela precisa ser muito bem estudada e o Tribunal de Contas não pode na 

sua essência enquanto órgão de controle externo, mas o órgão que avalia aspectos 

operacionais da gestão pública, ele pode ao fazer suas análises, verificar pontos, gargalos, 

nevrálgicos que estão impossibilitando inclusive a arrecadação de impostos porque isso é 

responsabilidade na gestão fiscal, cuja a lei 101 nos deu também a responsabilidade de 

curadores, nós Tribunais de Contas. Então, reforma tributária, renegociação de dívidas dos 

estados, me lembro lá em 98 quando iniciei na vida pública como servidor, isso já discutia-se e 

é outro assunto também que não se chegou a um denominador comum porque a União cria 

muitas dificuldades. A União quando empresta para os estados não tira do seu bolso, vai 

captar dinheiro fora do país muitas vezes e por conta disso, renegociar dívidas gera certos 

problemas também relacionados economicamente. Mas eu penso que esse estudo muito bem 

elaborado pelo Conselheiro Cipriano e equipe, é o pontapé que vai possibilitar ao Congresso 

Nacional se debruçar sobre a matéria e discutir com maior precisão, com maior exatidão esses 

números. O Congresso, se não me falha a memória tinha um ano ou dois para propor, me 

parece que era para propor o projeto, não era nem para aprová-lo. Era para aprová-lo? 

Obrigado. Só que as discussões no Congresso Nacional, dada a característica precípua do 

poder legislativo, que é política, dificulta muitas vezes discussões técnicas desse bojo, desse 

realce, dessa enaltecida. E o cenário político brasileiro também não está colaborando para 

muitas discussões, o atual presidente tinha muitas reformas a fazer, e dado o andar da 

carruagem, talvez algumas não se façam. São reformas muitas vezes discutíveis, mas são 

assuntos que precisam ser postos em pauta e conversado sobre, dada a peculiaridade e os 

problemas que isso gera do ponto de vista econômico no país, no pacto federativo inclusive. 

Acho que vai ajudar e muito o Congresso Nacional, agora Vossa Excelência muito bem falou, o 
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TCU não tem prazo caso o Congresso fique inerte e a sugestão ao ministro Gilmar talvez não 

seja ao ministro Gilmar, porque o ministro Gilmar ao propor ao plenário do Supremo, me 

parece que ele pensou da seguinte forma: eu posso estabelecer aqui um prazo para Congresso, 

é claro que esse prazo é improprio, ele não é um prazo fatídico, ele é improprio, ou seja, não 

geraria consequências porque um poder não poderia estabelecer prazos para outro poder, se 

não há uma previsão nesse sentido, isso gera sempre discussões entre poderes. Mas ele criou 

uma válvula de escape que é o TCU enquanto órgão técnico e dentro da preocupação dos 

Tribunais de Contas de fazer um estudo. Mas pelo que eu vi na exposição de Vossa Excelência, 

Conselheiro Cipriano, o próprio TCU já tem admitido a sua dificuldade técnica, talvez por isso 

o ministro Gilmar não definiu um prazo ao TCU porque o TCU vai precisar se debruçar sobre 

o assunto e o estudo que nós estamos preparando com o IRB, Vossa Excelência capitaneou, já 

será algo já pronto que o TCU pode aproveitar muito bem a metodologia. Então o TCU não vai 

ter tantas dificuldades assim, então o prazo me parece e eu penso o seguinte: que quando o IRB 

entregar esse material ao TCU, Vossa Excelência deve estar junto, com certeza, conversar 

sobre o TCU agilizar todo esse procedimento. Felicito, parabenizo, cumprimento Vossa 

Excelência pelo trabalho realizo, isso enaltece essa instituição, enaltece o sistema de controle 

externo que nesses últimos tempos anda um pouco combalido, muito discutido. E tem uma 

outra discussão, lá na emenda constitucional 45, o judiciário teve uma reforma, não podemos 

perder de vista, dada as circunstancias do país que o sistema de controle externo também tem 

uma reforma, há muitas PECs tramitando no Congresso Nacional, espero que eles nos 

convidem para discutir antes de tomar qualquer decisão. Novamente parabéns Conselheiro, o 

Tribunal de Contas do Estado do Pará fica engradecido na pessoa de Vossa Excelência e de 

toda equipe que colaborou com Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Daniel Mello: Agradeço pela gentileza Conselheiro Luís Cunha. Serei 

breve, realmente eu tenho que me ausentar em seguida, mas eu gostaria de dar uma 

contribuição, na verdade é uma dúvida que surgiu, uma dúvida de ordem técnica, mas não 

antes de felicitar e cumprimentar o Conselheiro Cipriano Sabino e toda a sua equipe, o 

Reinaldo Valino, o Rafael Laredo, Érico Lima, a servidora Vera Maria pelo primor do 

trabalho. Nós temos aqui um trabalho com um grau de aprofundamento e detalhamento que 

numa primeira vista você já tem uma visão geral do que concretamente acontecer a partir da 
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Lei Kandir e ainda para um leigo, eu diria que se visse isso aqui não teria dúvida nenhuma em 

relação ao que se está pleiteando, ao que se pretende pleitear e que de fato o que aconteceu ao 

longo desses 21 anos foi uma afronta ao princípio federativo do pacto federativo porque não é 

possível dentro de uma dinâmica de pacto federativo, alguns entes políticos serem prejudicados 

em relação a outros, preteridos em relação a outro, como aconteceu especificamente e mais 

notadamente com o estado do Pará, Minas Gerais e salvo engano Mato Grosso, que foram os 

mais afetados. E isso de plano nós já percebemos uma afronta ao pacto federativo, o que 

presume, pressupõe uma isonomia em relação aos entes políticos, aos entes públicos. Mas a 

minha dúvida é a seguinte é uma dúvida de ordem técnica, provavelmente vocês já discutiram e 

talvez nem faça sentido essa minha dúvida, mas ocorreu e eu gostaria de compartilhar, que é o 

seguinte: primeiro que a proposta de lei complementar é fantástica, inclusive compensando as 

dívidas dos estados em relação à União, na medida em que a União terá que repassar recursos 

para a maior parte dos estados, alguns deles mesmo com a compensação ainda ficarão com um 

saldo devedor em relação à União. Mas a dúvida é a seguinte: a proposta é uma lei 

complementar federal e nessa lei complementar federal já prevê aa compensação automática 

dos entes políticos e o repasse do valor líquido que sobraria. A dúvida é a seguinte: é possível 

por meio de uma lei complementar unilateral que é da União, que ela já pactue um fechamento 

contábil, um fechamento de caixa, sem a manifestação, sem a autorização, sem a anuência da 

outra parte? Ainda no que pese, exista um saldo credor para a maior parte, ainda assim existe 

um pacto anterior a isso, me parece que seria necessária a anuência de todos os entes políticos 

para que essa compensação fosse feita pela União, não sei se eu estou certo em relação a isso 

e não sei qual é o mecanismo, porque seria uma imposição unilateral, seria uma repactuação 

da dívida, do pagamento da dívida feito só por um ente, pela União que é o credor, mas é 

necessária a manifestação, entendo eu, do devedor, do ente político estado. Não sei se seria 

uma lei estadual autorizando, não sei se seria uma reunião do CONFAZ que seria o órgão 

fazendário das respectivas unidades da federação, eu creio que deveria existir e eu não sei se 

isso já foi previsto ou não, eu não vi no documento, mas essa é a dúvida só para que nós não 

pecamos talvez por um detalhe, ou o Congresso vai dar uma solução não sei se política ou 

técnica para isso, mas pelo princípio da autonomia da vontade, me parece que o ente político 

deveria manifestar previamente a que a União manifestasse a possibilidade dessa 
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compensação, não sei se eu estou certo Conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu não sei se eu entendi Vossa Excelência, 

mas eu agradeço, é importante. Eu acho que a dúvida de Vossa Excelência se esclarece na 

origem da Lei Kandir, quando foi aprovada, sancionada, publicada, ele deu o prazo ao 

Congresso para fazer essa definição. A lei original já definiu tudo como deve ser feito, 

acontece que não foi feita essa parte, essa parte de como será feito, se será compensação, não 

foi feita. Aí há ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que foi a que o governo do 

estado do Pará entrou, teve procedência pelo Supremo que determinou o prazo de um ano para 

o Congresso fazer o que a lei determinava. Não sei se esclareci, a origem, a lei original, a Lei 

Kandir já dizia tudo como tinha que ser feito, lá atrás em 96. O tempo foi passando e isso foi se 

acumulando até quando o Tribunal apresentou os 21 bilhões na época que chamou a atenção 

de todos, o governo do estado sabiamente com a sua equipe técnica então entrou, já ia fazer 

quase 20 anos quando ele entrou em 2013, já estamos com 17, 18 anos e até agora não foi 

definido. E para surpresa e alegria de todos os estados do Brasil, o Supremo entendeu que o 

estado tem razão, ou seja, mandou fazer o que a lei lá atrás, a origem da lei mandou. Não sei 

se eu consegui entender Vossa Excelência e estou justificando, não é uma lei nova, é apenas 

dizer: “cumpra o que a lei determinou”, e damos um prazo para isso sob pena de omissão 

total, o Supremo entendeu que o Congresso se omitiu a isso. Eu acho, não sei se esclareci na 

minha interpretação Vossa Excelência, não sei se a equipe técnica gostaria de falar em torno 

de alguma coisa, mas é isso aí. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Daniel Mello: Está certo, então a autorizativa é anterior. Mas tudo bem, acho que a omissão 

da União em legislar era de regulamentar como seria feita essa compensação que não foi feito. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: A Lei 

Kandir na época determinou fazer a lei complementar, determinou fazer como seria essa 

compensação, já ficou tudo claro, definido. Só que o Congresso não fez isso nesses anos todos. 

É algo que será previsto no orçamento, será incluído no orçamento dos próximos exercício, eu 

entendo Vossa Excelência, todas essas preocupações, inclusive a de Vossa Excelência, a dos 

estados, a da União, do TCU. Por exemplo, o Ministério da Fazenda diz que não deve nada 

para os estados, então há essa questão que eu digo que até se absurda porque a União defende, 

claro, vai defender que não tem que pagar, que não deve nada e enfim, há essa polêmica, essa 
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discussão. E essa questão técnica específica como Vossa Excelência toca na especificação da 

execução e como será feita essa questão, poderá ser questionada por qualquer um, a qualquer 

momento, com o objetivo de que? De procrastinar, de atravancar, de levantar 

inconstitucionalidade, de levantar qualquer questão, como vem sendo feito ao longo desse tem, 

mas hoje, ao ponto que chegamos eu considero, acredito que todos os estados, os Tribunais que 

se colocaram de forma clara lá em Belo Horizonte que foi uma vitória significativa e um 

avanço extraordinário para compor, vamos dizer assim, essa negociação e essas dívidas com 

os estados. Não sei se consegui esclarecer a dúvida de Vossa Excelência, mas a minha 

interpretação é nesse sentido, a partir da origem lá de 96 quando deu o prazo ao Congresso 

para fazer a lei complementar e não foi feito. Aliás, nós temos muitas situações no Brasil de 

que, não só no Brasil, nos estados também, nas Assembleias Legislativas, que determina a 

elaboração de uma lei complementar e esta lei muitas vezes não é feita e as coisas ficam por 

acontecer ou não acontecem porque a lei complementar não foi feita, por causa disso o 

governo do estado entrou com uma ação por omissão, inconstitucionalidade por omissão e o 

Supremo, graças a Deus, entendeu que o estado estava certo e com isso beneficiou todo o 

Brasil. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Presidente, eu serei breve. Eu quero felicitar o Conselheiro Cipriano, extensivo à equipe, 

Reinaldo Valino, Vera Braga, Rafael Laredo, Érico Lima, quatro técnicos de altíssimo nível 

que temos na Casa. E destacar que foi uma escolha do IRB, que convidou o Conselheiro 

Cipriano para fazer esse trabalho nacional, não é um trabalho regional. Eu estava inclusive 

presente quando o Conselheiro Sebastião Helvécio, presidente do IRB o convidou para essa 

missão. Então eu felicitei o Conselheiro Cipriano e a equipe porque é um trabalho muitíssimo 

bem-feito, certamente vai contribuir muito para o que vai acontecer daqui para a frente. Muito 

pouco pudemos fazer, a não ser o que já fizemos agora porque agora a briga é política, é o 

Congresso Nacional, não tem mais um ano, agora são 11 meses porque contou a partir da 

publicação da lei. Eu acho que não, para mim conta a partir da publicação. Da decisão? Mas 

de qualquer maneira é assim, Conselheiro Cipriano, assim que Vossa Excelência tiver já o aval 

do IRB, dar encaminhamento desse documento muito bem-feito primeiro aos nossos deputados 

federais e senadores do Pará, a todos os governadores do Brasil. O que pode parecer difícil, 

impossível não. Os governadores têm interesse, grande interesse, os prefeitos idem e quem tem 
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força política sobre os deputados federais e senadores do Pará e do Brasil não é diferente, são 

os governadores e prefeitos, por isso eu acho possível aprovar a lei complementar para 

regulamentar a Lei Kandir. Tenho é receio que vá para o TCU e o TCU não faça nada, eu 

preferia a discussão política, a Câmara Federal tem legitimidade sendo representante do povo 

e é um apelo hoje, Conselheiro André, para os estados principalmente, Minas Gerais que é o 

que mais perde. Não, eu acho que é Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pará em um primeiro 

olhar, mas levando em conta essa questão do ICMS, aparece São Paulo e São Paulo daria para 

ser um país, mas ao mesmo tempo que tem a maior receita do país, tem a maior dívida do país 

também. É uma matéria muito complicada Conselheiro Odilon, vai ser um debate, eu posso 

dizer, longo, mas o que nós fizemos hoje é o que a gente pode fazer, tecnicamente contribuir 

para o Congresso Nacional atuar politicamente porque eles não têm, doutor Felipe, estudos 

precisos. Eu acho que o que TCE faz hoje e o que o TCU e o que o IRB recomenda, é a maior 

contribuição do controle externo para este assunto. O Conselheiro Cipriano é, na verdade, é 

importante registrar, protagonista disso. Eu creio que eu tenho conhecimento, foi a primeira 

pessoa a levantar esse assunto, foi o Conselheiro Cipriano quando pediu ao controle externo, 

na época à frente o doutor Valino, a fazer um estudo sobre as perdas da Lei Kandir e hoje o 

Conselheiro Cipriano é chamado por uma liderança nacional para aprofundar esses estudos e 

agora de forma mais completa, mostrando o todo, envolvendo todos os estados. Então 

Conselheiro Cipriano, parabéns à Vossa Excelência e equipe, eu acho que todos nós 

precisamos ter essas informações, o jornal de hoje eu recomendo que a gente possa ler uma 

matéria publicada no jornal de hoje sobre os gastos com a segurança pública. Eu fiquei 

assustado, não dava para acreditar que se gasta tudo aqui com a segurança no Brasil, um 

valor exorbitante, ultrapassando o valor de dois mil reais por cada habitante, é assustador. 

Mas tem no jornal de domingo uma outra matéria muito interessante Conselheiro André, 

também recomendo a leitura, está dizendo que o que é repassado aos municípios, em torno de 

78% dos municípios brasileiros, o que é repassado de fundo de participação, que é a maior 

receita desses municípios ou quase toda a receita, é quatro vezes menor que o valor repassado 

para pagar as aposentadorias nesses municípios. Isto é, a economia desses municípios depende 

dos aposentados, dos nossos velhinhos, já pensou o que é isso? Está aí, Jornal Liberal de 

domingo, recomendo a leitura, é um estudo muito interessante do Ministério da Previdência e o 
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de hoje eu vou até ver no jornal, me parece que é do IPEA o estudo. E aí vem o Conselheiro 

Cipriano com outro estudo maravilhoso aqui e um assunto que nos interessa que o nosso 

estado é prejudicado, muitíssimo prejudicado. Então eu vou olhar esse trabalho aqui, não 

tenho nada a acrescentar, talvez um ponto aí doutor Valino em relação a esse prazo de 60 

meses para ter ressarcimento, eu achei muito curto, isso é uma negociação complicada, 

precisaria de um prazo maior, isso como sugestão, se eu tivesse que sugerir é aumentar esse 

prazo. Quanto ao resto, eu acho que o estudo está muito bom, eu vou ler e gosto, eu estou 

fazendo o meu banco de dados pessoal para a gente fazer essas reflexões a nível de Brasil, um 

estado que não sabe gastar ou que gasta mal o dinheiro arrecadado. E a receita maior, não sei 

dizer com precisão, mas creio que ultrapasse 60%, tudo que é arrecadado no Brasil fica com a 

União, perto de 70%. Já pensou o que é isso doutor Felipe? No poder central, e os nossos 

municípios sofrendo como estão ficam com o quinhão menor, aí o governo federal lança os 

programas. Programas ou senão uma ideia que o Conselheiro Nelson Chaves sempre fala das 

creches, eles fizeram um programa muito interessante das creches, estão dando creche para 

quem quer no município, mas tem uma vírgula aí, doutor Felipe, tem prefeito que não quer. 

Vem o dinheiro para construir a creche, um prédio suntuoso, bonito, muito bem-feito o projeto 

e a manutenção da creche? Aí o governo federal não manda o dinheiro, o município não dá 

conta de fazer a creche funcionar, eu tenho que mandar o dinheiro para fazer a obra, de 

concreto, mas mandar o dinheiro para fazê-la funcionar. Então é um conjunto de equívocos 

que a gente tem que discutir porque é complicado, é muito complicado, mas Conselheiro 

Cipriano, grande contribuição de Vossa Excelência e da equipe para o Brasil, porque eu sei 

que já tem deputados nossos, tanto no estado do Pará, deputados estaduais, senador Flexa 

Ribeiro, que eu tenho conhecimento, estão fazendo um trabalho grande sobre isso e eu tenho 

impressão que será uma briga boa. E acho que vamos sair vencedores, se Deus quiser. 

Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Obrigada Presidente. Apenas para me somar aos que me antecederam, 

destacar a importância do trabalho apresentado por Vossa Excelência, lhe parabenizar 

Conselheiro Cipriano, assim como a sua equipe, a sua comissão de estudos formada pelo 

doutor Reinaldo, doutor Rafael, doutor Érico, doutora Vera. Tenho certeza que vão subsidiar à 

altura do estado do Pará, deste Tribunal junto ao IRB, ao próprio TCU e finalmente ao 
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Congresso Nacional, com a elaboração da proposta da lei complementar. Parabéns, é com 

muito orgulho que eu vejo esse estudo nascer no nosso Tribunal e vai representar dignamente 

este Tribunal no cenário nacional, parabéns Conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, Vossa Excelência materializa no 

dia de hoje o que eu digo, mas também digo com a Vossa Excelência com humor o que eu 

sempre digo em nossas sessões aqui. O antigo é o último que fala e o primeiro que apanha, 

espero que não me batam, mas eu serei o último a falar. Eu na realidade também fico feliz 

porque já escutei os comentários dos que me antecederam, todos com muita pertinência, com 

muita competência naquilo que expuseram aqui. Quero começar cumprimentando o 

Conselheiro Cipriano pelo comando da equipe do Érico, do Rafael, do Valino e da Vera. 

Porque esse trabalho, de fato ele respalda do ponto de vista técnico e eu louvo aqui, isso aqui 

já foi dito em outras oportunidades, é que o estado do Pará, sobejamente é reconhecido por 

todos como o mais sacrificado, embora todos os outros estados de alguma forma tenham 

reinvindicações a fazer, mas acho que disparadamente e logo junto com Minas Gerais, de fato 

sejam os estados mais penalizados nesse imbróglio todo que eu não vou descer a detalhes 

depois desse trabalho competente que nós todos vimos aqui, parabenizo de novo a equipe por 

isso. O que nós temos que ver e o Conselheiro Luís Cunha também aborda o assunto quando 

ele fala das creches, só repisando eu acho que a crise social do Brasil não sai se nós não 

investirmos absolutamente, apaixonadamente nas creches públicas, nós temos que cuidar da 

raiz do nosso problema. E a raiz do nosso problema é o menino que nasce desamparado, não 

tem creche, não tem escola, antes ainda da escola fundamental, se nós não tomarmos essa 

posição, nós vamos estar chovendo no molhado. Conselheiro Luís Cunha falou muito bem isso 

porque o custo de um hospital é o custo da manutenção do hospital no ano. Quando se vê e 

hoje mesmo eu estava vendo no jornal, na televisão o Hospital Abelardo Santos e eu pensando 

se o custo para manutenção anual desse hospital é seu custo para a sua implantação, é coisa 

extraordinária que muita gente não pensa. E tem a questão da creche, mas isso é um modelo e 

a gente passaria aqui com conhecimento tanto dos Substitutos quanto dos nossos Conselheiros 

todos, discutindo aqui porque são matérias apaixonantes, essa é uma delas. O problema é 

como se vai estruturar no Brasil a partir da distribuição de renda, o governo federal é um 

guloso arrecadador de tributos, ele não reparte com os estados, ele não reparte com os 
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municípios, é fora de dúvida de também, nós não estamos aqui apaniguando os municípios e os 

estados mal dirigidos que também se sabe aqui, sobejamente pelo que nós vimos aqui que tem 

município que não está nem aí para administração e vive realmente do repasse federal. Então 

eu acho que nós temos uma plataforma muito boa implantada, quero dizer de novo que esse 

plenário e parabenizar o Cipriano, não haveria outra escolha que não fosse ele a tratar do 

tema, levantou esse aspecto aqui, tratará isso melhor que qualquer um de nós. O 

reconhecimento de todo o Brasil em dar na figura dele o estado do Pará na coordenação, fico 

extremamente feliz porque sempre digo que o Conselheiro Helvécio de Minas Gerais, preside o 

IRB, para mim é um dos maiores Conselheiros que o Brasil tem, tive a oportunidade, o prazer 

de conversar com ele. Um homem arejado, vivenciado, conhecedor dos corredores porque esse 

processo aqui será decidido nos corredores de Brasília, isso aqui é uma sustentação, como bem 

disse o Conselheiro Odilon, extraordinária do ponto de vista técnico e os antigos diziam que a 

chave do sucesso é a eterna vigilância. Então este trabalho está começando, mas ele não pode 

ser abandonado, ele não pode ser abandonado no seu acompanhamento, nas esferas decisórias 

de Brasília porque senão o trabalho como outros tantos têm sido feitos, muitos pelo Brasil a 

fora e muitas vezes eles não têm. É como se a gente estivesse lançando aqui um projétil e 

vamos ver como ele vai enfrentar a tempestade, é preciso esse controle, a permanência, a ida a 

Brasília. O Instituto Rui Barbosa cogitando de trazer de fato os outros Tribunais de Contas, o 

estado do Pará é um estado sofredor Conselheiro Cipriano, aqui nós temos e longe de nós 

estarmos nos acusando ou lamentando que a gente seja um estado útil para o nosso país. Nós 

estamos discutindo aqui a taxação dos nossos minérios, a nossa energia e olhe só, nós fizemos 

as Eclusas do Tucuruí há 30 anos e até hoje nós não tivemos a força política para fazer o 

derrocamento do rio que pediu a navegação, que custa muito mais barato o transporte fluvial, 

as nossas populações desabastecidas. Então isso que eu quero dizer, a intenção foi boa, há 32 

anos que nós não conseguimos fazer o derrocamento para o Rio Tocantins ser navegável de 

Tucuruí para cá, Cipriano me mostrando aqui o débito da Fazenda Estadual e do governo 

federal com o município por exemplo de Tucuruí e outros tantos, então nós não queremos, nós 

não desejamos que as nossas exportações, as forças desenvolvidas pelo nosso trabalhador, 

pela nossa gente não volte em benefício a este estado. Não somos egoístas, mas tem que ser 

dado o mínimo e é exatamente isso que esse estudo propõe, informa que nós todos temos que 
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nos associar e dizer aqui meu querido Conselheiro Cipriano, é que esta situação do 

acompanhamento vai ser fundamental para a decisão desse nosso pedido. Então o Tribunal tem 

que fazer, trazer o presidente do IRB aqui, você ir lá permanentemente. Agora, esta decisão, 

seja no Tribunal de Contas da União que também sofre influência Conselheiro Luís Cunha, 

não tem partido, mas sofre influência, os Conselheiros têm seus estados, os Ministros, a 

bancada do Brasil todo, tanto faz na Câmara como no Senado nessa turbulência que o país 

enfrenta. Então este acompanhamento é importantíssimo, concordo com Vossa Excelência, tem 

que chamar a bancada do Pará, sem discriminar sigla. Eu digo que algumas batalhas e disse 

aqui Cipriano, você estava até fora eu acho, todo mundo diz assim de vez em quando: Vossa 

Excelência passou nos corredores de Brasília, Conselheiro André, então não pode um coroinha 

dar lição para um papa. Vossa Excelência sabe muito bem como são, agora nós temos aqui os 

corredores regionais, o Luís, eu e o Cipriano, Vossa Excelência sabe bem o de Brasília. Então 

na realidade é uma luta política, Conselheiro Odilon falou, não deixa de ser, vai ser. Ou a 

gente está achando aqui que a União vai abrir mão desse recurso a troco de nada? Não, eles 

vão fazer tudo porque significa poder, poder é dinheiro, então há quanto tempo se diz nesse 

país, é um lugar comum de todos nós, a gente vive no município, somos paraenses, mas 

vivemos no município de Belém. O outro vive ali em Acará, em Augusto Corrêa, em Bragança, 

é essa história, de maneira que esse acompanhamento estratégico dos Tribunais, reforçando 

porque esses Tribunais não se engajaram e o Instituto Rui Barbosa fica também pobre no 

apoio. Então esse trabalho de catalisação, de chamamento a esta luta, ele é indispensável para 

que um trabalho deste porte amanhã a gente não tenha a tristeza de tantas noites insones, 

suponho eu, tanto trabalho, tantos contatos, mas engavetou no ministro tal e qual. Então é o 

momento de uma união, chamar todas as forças, inclusive não só, Conselheiro Cipriano, eu 

quero dizer a Vossa Excelência, nós somos uma sociedade plural, a sociedade paraense, as 

indústrias, o comércio do Pará, a gente tem muito com isso aqui e se nós tivermos a 

oportunidade de chamá-los para a luta, ela se transforma em uma luta da sociedade, mais do 

que uma luta reivindicatória do ponto de vista política porque isso aqui é a nossa economia. 

Na medida em que a gente tenha recursos disponíveis você vai melhorar a condição de vida da 

população, portanto, interesse às áreas oficiais, mas sobretudo àquelas áreas, os 

trabalhadores, aqueles que com seus trabalhos produzem a riqueza desta terra, de maneira que 
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é o momento para que essa Casa possa capitalizar tudo isso em busca de um trabalho, de um 

projeto que com certeza trará melhor condição de vida para nossa população. Parabenizo Vossa 

Excelência, os quatro companheiros ali e desejo do fundo do coração que a gente possa festejar o 

êxito desse trabalho, mas sabendo que nós vamos estar aqui torcendo porque cada dia é um passo 

a ser conquistado, cada semana, cada mês e isso não pode ser deixado de lado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Conselheiro Cipriano Sabino, 

sua equipe, doutor Reinaldo Valino, doutor Rafael Laredo, doutor Érico Silva e doutora Vera 

Maria Braga. O trabalho que chegou a nossas mãos, recebemos em uma análise sumária e 

perfunctória, própria desse momento porque não temos tempo de lê-lo completamente, mas já 

percebemos que é um trabalho organizado, um trabalho didático, minucioso, profundo e de 

significado grandioso para cada estado e cada município. Para apenas adentrar brevemente ao 

assunto, nós já percebemos que o estado do Pará poderia muito bem sair da posição de devedor da 

União, que é um dos menores devedores da União, deve apenas um bilhão, para a posição de 

credor da União, de 31 bilhões e meio. Veja o quanto é profundo um trabalho desses e o quanto 

que nós estamos levando desvantagem em não ter essa lei de compensação ainda até hoje. Então é 

um trabalho brilhante, um trabalho grandioso, Conselheiro Cipriano, o senhor e sua equipe estão 

de parabéns mesmo, como disse a Conselheira Rosa é um orgulho para nós, ter o nosso Tribunal 

figurando no cenário nacional com um trabalho tão brilhante quanto esse. Parabéns e que o 

Senhor do Universo lhe dê forças para estar lá, levando em mãos esse trabalho à frente, parabéns. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Edvaldo Fernandes de 

Souza: Obrigado Presidente. Boa tarde Conselheiros, representante do Ministério Público, 

servidores. Quero pedir a palavra também para parabenizar o Conselheiro Cipriano e não menos 

importante toda a equipe, Reinaldo Valino, Rafael Laredo, a Vera Braga e o Érico Lima, que 

compõe o meu gabinete, que é uma grande honra participar dessa comissão da Lei Kandir. Eu só 

ia pedir, tem como voltar aquele gráfico anterior? Só reforçar que o Luís Cunha mencionou o 

ranking do Pará, mas se levarmos em conta, outros estados têm outras vocações. São Paulo, quase 

metade do PIB nacional tem vocação com a indústria, Mato Grosso com o setor primário, 

agropecuária, onde eu quero chegar? Que eles têm outras fontes de arrecadação, já o Pará que 

tem o potencial primário, extração mineral, com essa perda de 32 bilhões, em relação ao total o 

prejuízo é bem maior, se fizesse esse comparativo com a LOA por exemplo, que é em relação a 

receita, o prejuízo vai ser bem maior. Ou seja, os 32 bilhões em relação aos 27 bilhões que é o 
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orçamento anual, dá um prejuízo, para São Paulo, de repente com esse valor vai ser menor, 

comparativamente em relação à LOA porque eles têm outras fontes de arrecadação. Ou seja, isso 

mostra que o Pará é um prejuízo bem maior, é bem mais doloroso para o Pará nesses 21 anos não 

ter essa devida compensação. Foi só um levantamento que estava aqui na frente, mas reforço 

parabenizando pelo excelente trabalho, como foi dito bem objetivo, mas também bem detalhado, 

discriminado, bem fácil de leitura, identificação da perda e também parabenizando por acrescentar 

os municípios que também têm lá, como o Conselheiro Luís Cunha colocou, suas dificuldades, bem 

maiores, que tem menos opções ainda de arrecadação e como foi colocado aqui, pelo pacto 

federativo as competências estão lá pela constituição, mas a partir do tributo nem sempre é da 

forma devida. Mais uma vez parabéns Conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Senhor Presidente, mesmo 

sendo breve, eu não posso deixar de registrar e de reiterar a satisfação e alegria do Ministério 

Público de Contas em ver o Tribunal de Contas do Estado do Pará brilhando e capitaneando esse 

trabalho que está sendo conduzido por Vossa Excelência e a equipe que o senhor montou. É um 

trabalho digno de todos os louvores, nos brinda hoje com esse relatório absolutamente didático, 

claro, objetivo e que vai direto ao ponto, destrinchando todo o desarrazoado dessa distribuição e o 

prejuízo que os entes federativos suportam em detrimento dos valores que deveriam ser 

arrecadados com esse ICMS. Parabéns, rogo que esse trabalho vá adiante, que ele ganhe asas, que 

o Instituto Rui Barbosa, que o TCU e que o Congresso ouçam o que está sendo dito aqui e que esse 

pacto federativo possa ser realinhado, trazendo uma maior justiça fiscal para todos que compõem e 

que fazem do Brasil o gigante por natureza que é. Parabéns, muito parabéns a toda a equipe e 

levem os efusivos cumprimentos do Ministério Público de Contas do Estado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: É outro assunto, mas é muito rápido. 

Comunicar ao plenário e a todos que nos ouvem que esse corregedor, usando as suas prerrogativas 

regimentais, baixou um provimento de número cinco, publicado no Diário Oficial de hoje 

priorizando Conselheiro Cipriano, dentro da lógica da última reunião que Vossa Excelência não 

teve a oportunidade de estar presente, mas nós conversamos sobre o assunto longamente, 

priorizando processos antigos da Casa, de 99 a 2006, prioridade no âmbito do controle externo, 

fixação de prazos e caso prazos sejam descumpridos, necessariamente terá que haver justificativa 

da chefia imediata e da Secretaria de Controle Externo à Corregedoria. É decorrente da última 

reunião que tivemos sobre o assunto e agora com o painel, fica mais fácil a gente gerenciar todas 
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essas preocupações que vai ao encontro dessa preocupação do Conselheiro Cipriano. Dos 81 

processos de 99 a 2006, 27 ainda estão na Secex, eu estou focando nesses 27, o Regimento fala em 

15 dias, ultrapassados 15 dias caso ainda estejam lá, necessariamente justificativas teriam que vir 

à Corregedoria. Os outros, temos 20 na SEGER para diligências, citações e audiências e 

Conselheiro Cipriano, temos já 23 processos em gabinetes, de Relatores, que naturalmente usaram 

a assessoria para os devidos votos a serem proferidos logo no plenário. E doutor Felipe Rosa Cruz, 

peço a gentileza à Vossa Excelência, há sete processos do MPC desse período, naturalmente o 

MPC como de costume, não perde prazos, mas apenas para reforçar, exatamente. Comunicado 

breve Presidente, era isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, eu queria só agradecer as palavras de todos, Conselheiros Nelson 

Chaves, Luís Cunha, doutor Odilon, doutora Rosa, nossos Conselheiros doutor Julival, doutor 

Daniel, doutor Edvaldo, doutor Felipe Rosa Cruz, muito obrigado às palavras de Vossa 

Excelência. Aquele ponto que foi apresentado e que coloca o estado naquela situação, a 

metodologia adotada foi essa, entendemos a equipe técnica a mais coerente, a mais próxima da 

interpretação de todos os estados, mas como o Conselheiro Nelson disse, o próprio Conselheiro 

Luís Cunha falou em relação aos municípios, se considerarmos outras comparações como por 

exemplo a participação do estado do Pará na balança comercial, ele já vai para segundo ou 

terceiro lugar, já sobe ali e aí o prejuízo maior as vezes está fora de cálculo, é uma coisa 

imensurável. Veja o que aconteceu com o estado do Amapá e outras, que esse peculiar potencial 

que o estado do Pará tem e outros estados não têm e o que fica para nós, muitas vezes é muito mais 

o prejuízo e é aí que está, que o estado do Pará sofre mais, bem colocado pelo Conselheiro Nelson. 

Então dependendo do olhar, como disse o doutor Edvaldo, você for comparar São Paulo com o 

estado do Pará, proporcionalmente é capaz de muitas situações o estado do Pará estar na frente 

em termos de prejuízo e de várias questões. Então essa metodologia foi a utilizada, mas 

dependendo do aspecto que for comparado tecnicamente, muitas vezes o estado do Pará assume o 

segundo, primeiro lugar em termos de perdas e principalmente em termos de prejuízo senhor 

Presidente. Então é uma questão mais técnica, mas foi bem colocada pelo Conselheiro Nelson, pelo 

Conselheiro Luís Cunha e pelo Conselheiro Edvaldo quando faz essa comparação. Presidente, 

agradecendo a isso, eu queria somente colocar, avisar, pedir aos Conselheiros, nós encaminhamos 

a questão do projeto que é fazer uma resolução para o transporte escolar, dando uma sugestão ao 

estado com relação ao transporte escolar e foi encaminhado aos Conselheiros. Até pedi para 
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reiterar esse envio, da proposta de resolução, no sentido a gente enviar apenas uma sugestão, não 

é uma auditoria, não é fiscalização, não é Prestação de Contas, mas é uma sugestão, uma 

metodologia no sentido de melhorar a gestão e o serviço do transporte escolar da rede pública do 

estado do Pará. Foi um estudo feito pela nossa equipe técnica, pela doutora Milene que não está 

aqui, mas como não vai ser votado hoje, eu estou apenas adiantando o assunto no sentido de tentar, 

se for possível, no entendimento dos colegas Conselheiros, na quinta-feira se todos estiverem de 

acordo, votar essa resolução no sentido de dar essa sugestão ao governo do estado. Obrigado 

Presidente. 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 vinte e três 

minutos (12h23min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 17 de outubro de 2017. 
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