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Nº 5.533 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte  e sete (27) do mês de fevereiro do ano dois 

mil e dezoito (2018), terça-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

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

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Luís da Cunha Teixeira, além dos Excelentíssimos 

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

Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor representante do Ministério 

Público de Contas, procurador-geral Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio Colegiado do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o 

artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, 

quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério 

Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência da 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes representando este Tribunal de Contas no 

II Congresso Internacional de Direito Comparado no Combate à Corrupção realizado na 

cidade de Coimbra, Portugal, do conselheiro André Teixeira Dias em tratamento de saúde e do 

conselheiro Odilon Inácio Teixeira por motivo de força maior. Em não havendo expediente, 

foi, então, motivo de deliberação plenária, a ata da sessão ordinária do dia 22 de fevereiro. 

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

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora Conselheira 

[Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em seguida, a presidência 

determinou a retirada de pauta dos Processos nºs 2009/51616-6; 2011/50909-4; 2013/50745-3; 

2008/50932-5; 2009/52061-8; 2011/52711-0 e 2012/52480-0 em face da ausência do Cons. 

André Teixeira Dias. Foi então solicitado ao senhor secretário o seguimento da sessão, com o 

anúncio do Processo nº 2013/51178-9, que trata da Tomada de Contas instaurada no Conselho 

Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental KM-02 Pará-Maranhão, responsável 
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Raimundo Nonato Mesquita Valente, Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 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, com aplicação das multas regimentais ao seu responsável extensiva à senhora Iracy 

de Almeida Gallo Ritzmann. A presidência tornou público que os responsáveis supracitados 

não se fizeram presentes e nem se representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

proposta de decisão no sentido de julgar as contas irregulares, declarando seu responsável em 

débito com erário no valor de R$7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais), aplicando-lhe as 

multas de R$1.448,00 (um mil , quatrocentos e quarenta e oito reais) pelo dano causado e 

R$906,18 (novecentos e seis reais e dezoito centavos) pela instauração da tomada de contas; 

aplicar à senhora Iracy de Almeida Gallo Ritzmann a multa de R$906,18 (novecentos e seis 

reais e dezoito centavos) pela não emissão do laudo de acompanhamento. Consultado o 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme 

sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do 

Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2013/53183-3, que trata da 

Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte, responsáveis José 

Juraci Linhares de Lima e Francisco Chaves Franco, Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja 

Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 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 do senhor José Juraci Linhares 

de Lima, com devolução do valor conveniado, aplicando-lhe multas regimentais e irregulares as 

contas do senhor Francisco Chaves Franco, sem importar em devolução de valores, com 

aplicação da multa regimental e, ainda, aplicar multa regimental à senhora Iracy de Almeida 

Gallo Ritzmann. A presidência informou que os responsáveis supracitados, embora 

regularmente notificados, não se fizeram presente e nem se representar à sessão. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 
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Excelência proferiu proposta de decisão para julgar as contas irregulares de ambos os 

gestores, compelindo o senhor José Juraci Linhares de Lima a devolver a importância de R$ 

14.791,44 (catorze mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos), 

aplicando-lhe a multa de R$2.958,28 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e 

oito centavos) pelo dano causado ao erário e; ao Senhor Francisco Chaves Franco aplicar as 

multas de R$2.328,97 (dois mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos) pela 

irregularidade nas contas e R$1.863,17 (um mil, oitocentos e sessenta e três reais e dezessete 

centavos) pela instauração da tomada de contas. À senhora Iracy de Almeida Gallo Ritzmann 

aplicar a multa de R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) pela 

não emissão do laudo de acompanhamento. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

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

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Logo após, 

foi chamado à ordem o Processo nº 2017/51953-4, que trata do Recurso de Reconsideração 

interposto por João Farias Guerreiro, Procuradora Deíla Barbosa Maia, 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 pelo conhecimento do recurso e não provimento, confirmando-

se na íntegra a decisão prolatada do Acórdão nº 56.677 de 02.05.2017. A presidência anunciou 

que embora regularmente notificado o recorrente 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 conhecer do presente recurso para 

no mérito, negar-lhe provimento e manter integralmente a decisão contida no Acórdão nº 

56.677 de 02/05/2017. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2008/53802-8, que trata do 

Ato de Aposentadoria em favor de Margarida Pinheiro Macêdo, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 
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Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento do 

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

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de deferir o registro. 

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

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

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

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

Luís da Cunha Teixeira. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2013/51856-2, que trata do 

Ato de Aposentadoria em favor de Francisco Assis Pinto, Procurador Guilherme da Costa 

Sperry, 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 pelo deferimento do registro, com a correção 

da fundamentação legal do ato e dando-se conhecimento deste parecer ao interessado para 

adotar as medidas administrativas e/ou judiciais que entender cabíveis quanto às contribuições 

indevidamente retidas entre abril de 2010 e 2012. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

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

de deferir o registro, com as recomendações sugeridas pelo Ministério Público 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. Imediatamente, foi anunciado o Processo nº 2016/51348-5, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Eleanor de Lourdes Calado Lopes de Oliveira, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. No cumprimento das 

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

que ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A 

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

Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

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

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

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

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. 
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Prosseguindo, foi anunciado o Processo nº 2013/53329-3, que trata do Ato de Pensão em favor 

de Antônia Dinoeli de Barros Sampaio, Procurador Stanley Botti Fernandes, 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 pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria ficou sob o 

foco 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 2012/51587-5, que 

trata do Ato de Retificação de Proventos de Aposentadoria em favor de Maria Laudenila de 

Souza Santos, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 

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

opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

determinar o seu registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo, foi anunciado o Processo nº 2016/50609-3, que trata da 

Representação com pedido de Medida Cautelar interposta pelo Ministério Público de Contas do 

Estado do Pará, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha. Ao solicitar a retirada deste processo da pauta de julgamentos, Sua 

Excelência obteve o imediato deferimento. Logo após, foi anunciado o Processo nº 

2017/51014-3, que trata da Consulta formulada pela Secretaria de Estado de Ciência, 

Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. Em não havendo manifestação ministerial, conforme prerrogativa regimental, 

Sua Excelência proferiu voto no sentido de conhecer da Consulta, com a ressalva de que a 

resposta não constitui sanção ao ato praticado, nem antecipação de julgamento das contas do 

jurisdicionado e, no mérito, para concluir nos termos do parecer da SECEX, que, em tese, não 

há possibilidade de repasse de recursos do tesouro estadual a instituições públicas que, uma vez 

conveniadas, estejam em mora com o Estado, mesmo que o objeto conveniado seja o 
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pagamento de bolsas de apoio científico/acadêmico. 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 a presidência expôs os assuntos atinentes à matéria 

administrativa: Nos termos previstos no artigo 11, alínea A, da Resolução 17.658 de 2009, 

desta Corte de Contas, esta Presidência dá conhecimento ao plenário do processo de 

fiscalização de nº 2007/50.170-0, que cuida do acompanhamento da Lei Orçamentária Anual – 

LOA, relativa ao exercício de 2007, teve tramitação regular, sendo procedida a respectiva 

análise e expedidas as recomendações pela Secretaria de Controle Externo – SECEX. Em seu 

parecer, o douto Ministério Público de Contas subscreveu as respectivas conclusões do órgão 

técnico e ratificou a necessidade da remessa das recomendações contidas no relatório à 

Secretaria de Estado de Planejamento e a Secretaria de Estado da Fazenda.  Sua Excelência, o 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Dias, relator das contas, atestou a regularidade na 

análise da LOA, exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do senhor governador do 

estado, Simão Robison Oliveira Jatene. Encerrada a matéria administrativa, a presidência 

colocou a palavra à disposição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente e meus caros colegas do plenário, o Doutor Felipe é 

nascido em Itapajé, no Ceará – como meu avô que é cearense – ficamos todos aqui felizes em 

conhecer Vossa Excelência., de ter o prazer e a alegria de conviver e trabalhar com Vossa 

Excelência, uma pessoa extremamente simples, humilde, acessível, inteligente e trabalhadora. 

Por coincidência, no dia primeiro de março ele faz aniversário, que será no dia da transmissão 

do cargo, vai completar 38 anos. Quem sabe, ainda vai voltar a Procuradoria diversas vezes. 

Doutor Felipe, o senhor tem uma formação exemplar, Direito pela Universidade Federal do 

Ceará, fez várias pós-graduações, vários tipos de estudos e especializações. Foi oficial de 

justiça do Tribunal de Justiça do Ceará e também foi oficial de justiça e avaliador federal do 

Tribunal Regional Federal da primeira região. Vai seis anos da vida dele nesse trabalho e no 

Ceará trabalhou quatro anos. Antes dele vir para cá, foi ser Procurador lá na Bahia, eu não 
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sabia disso, ele passou no concurso em 2011, foi classificado, o que mostra a sua competência 

e sua dedicação. Não é fácil, todos que passam por isso sabem da dificuldade que é isso, abrem 

mão de muita coisa, dos amigos, da família e se dedicam. Na verdade, deixa muita coisa de 

lado para se dedicar a um projeto, a um objetivo de vida. O Doutor Felipe já teve diversas 

atividades importantes, se dedicando e crescendo. Foi aprovado pelo Ministério Público de 

Contas, já em 2013, onde assumiu, como subprocurador e como procurador em 2015 no 

Ministério Públicos de Contas do estado do Pará, que é reconhecido no Brasil inteiro como um 

exemplo para ser seguido, em todos os sentidos, uma boa apresentação de órgão, termos de 

administrativo, parceria, harmonia, produção de trabalho e diversas outras questões. O 

Doutor Felipe recebeu a missão de ser Procurador-Geral de Contas, do Ministério Público de 

Contas do Estado do Pará, para exercer a sua missão em primeiro de março de 2016, até 28 de 

fevereiro de 2018. Vai acabar amanhã e dia primeiro a Doutora Silaine assume a missão. Eu 

faço esse breve relato, não só para reconhecer, cumprimentar Vossa Excelência, mas 

principalmente para parabenizá-lo pelo grande trabalho, grande amigo, e uma pessoa simples, 

generosa. Todos têm o maior carinho consideração por Vossa Excelência, nós estamos aqui 

nos bastidores conversando, como você é uma pessoa bacana e trabalhadora. Quero 

cumprimentá-lo, dizer parabéns pelo trabalho que fez, considere que a missão foi cumprida 

com louvor e receba o nosso abraço, dizendo muito obrigado e parabéns pela missão que 

Vossa Excelência, que esteve à frente do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas 

do Estado do Pará. É com essas palavras, Doutor Felipe, na última sessão sob a sua 

coordenação que a gente encerra dizendo parabéns, cumprimentando Vossa Excelência pela 

missão cumprida. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Senhora presidente, eu queria dizer nesse momento, primeiro, que nossa alegria é 

saber que o nosso Ilustre procurador, Doutor Felipe, também passou na Bahia e nós temos 

dois baianos sentados na bancada dos substitutos, porque todos nós sabemos que a Bahia é a 

boa terra, mas a escolha pelo nosso Pará também nos iguala, sendo uma boa terra. Acho que o 

Pará foi premiado com a vinda do Doutor Felipe, como também dos substitutos, para cá. Outro 

dia compareci a uma solenidade onde estava lá um general e um brigadeiro, eu vivo Doutor 

Felipe, essa situação que eu tenho que agradecer muito a Deus por esse privilégio. Quando 

mais jovem, eu me acostumava a olhar as mais altas patentes, que é na área militar, nos cargos 
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públicos civis ocupados. Eu olhava por um para-brisa, no que se refere à idade, na 

inauguração da placa que dá nome ao saudoso Doutor Antonio Maria para sede do seu 

Ministério, que foi uma iniciativa louvável, eu me lembro que vários daqueles retratos que 

estão lá, ornando o Salão Nobre do Ministério Público de Contas, vários deles eu conheci, 

pessoalmente – Doutor Lourenço Paiva, Geraldo Rocha – eram amigos, do meu pai, com uma 

distância pelo para-brisa, a mesma coisa nas áreas militares. O tempo passa, e eu já fico, por 

isso, louvando e agradecendo a Deus, olhando essas autoridades – no que se refere a parte 

tempo – pelo retrovisor, quer dizer, eu já passei da linha deles faz tempo. Quando a gente, por 

exemplo, um Procurador de Justiça comandando o Ministério Público de Contas, completando 

38 anos, com todo o respeito e toda a estima, pela amizade fraterna e pela gratidão que me liga 

a Vossa Excelência, eu posso dizer que é um menino. É tão jovem, desempenhando uma 

situação de grande importância na instituição do estado do Pará. Lembro-me da posse, com a 

Dona Didi, a Conselheira Lourdes dizendo: “pode ir tranquila que eu tomo conta do seu 

filho”, e vi ali Vossa Excelência, com sua esposa e os dois filhos na inauguração da placa do 

Antonio Maria. Queria dizer que temos que festejar porque nem sempre a relação institucional 

ela é uma relação até fraterna, às vezes ela fica limitada ao relacionamento impositivo de 

alguma cordialidade, mas não é o que acontece conosco. O Tribunal de Contas e o Ministério 

Público de Contas, Vossas Excelências repetidas vezes dizem isso, que serve até de modelo ao 

Brasil nessa forma de tratamento, em que há uma perfeita integração e isso cada vez mais 

aprimorada. De maneira que eu queria cumprimentar Vossa Excelência, por todo esse 

processo, por toda essa interação, esse aprimoramento em nenhum momento de recriminação 

aos seus antecessores, muito pelo contrário, mas cada administração a que se sucede, a gente 

quer que faça melhor do que a que está saindo, que é o que eu desejo também a Doutora 

Silaine, que prossiga o trabalho de Vossa Excelência, e numa característica especial. Com o 

desaparecimento do Doutor Antonio Maria, um apresentador notável dos costumes, da gente 

brasileira na televisão, mas caracteriza uma situação muito particular, é a mudança do 

comando de uma geração mais antiga, para uma geração mais nova. Vossa Excelência, e todos 

os procuradores que lhe sucederão no comando dessa instituição, de fato, herdam uma base 

plantada – trabalho de tantos outros atrás que muito realizaram em favor desta instituição – 

mas, ela passa, na realidade, a esse comando atuante da modernidade que o mundo se 
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transforma e Vossa Excelência fez isso com maestria, sem solução de continuidade, que muitas 

vezes acontece pela diferença da idade, de método, mas essa transição, pelo menos aqui por 

nós, ela praticamente não foi sentida pela naturalidade que aconteceu. Eu queria festejar esses 

dois anos de convívio e desejar a Vossa Excelência, sua vida pessoal, profissional, amplo 

sucesso, tenho certeza que será garantido isso, e dizer que nós todos nos felicitamos por ter o 

convívio do Procurador Geral de Contas conosco, esses dois anos aqui. O segundo assunto que 

eu queria abordar e registrar com muita alegria para nós, presidente. Eu acho que o nosso 

Tribunal já mandou os votos para o Doutor Felipe. Eu quero também festejar que, no domingo, 

eu tive a alegria de ver na segunda página do Liberal, que tem sido um jornal extremamente 

parceiro em certos momentos com essa casa, divulgando artigos de integrantes desse Tribunal, 

o conselheiro Cipriano Sabino oportunamente, objetivamente, tocou no assunto que tem sido 

objeto das nossas conversas aqui. A partir da presidência dele, inegavelmente, de 2011 para 

cá, das perdas da Lei Kandir para o estado do Pará. Tanto que ele permite, com a 

generosidade dele, na brincadeira eu digo: “Conselheiro Cipriano Kandir Sabino”, porque 

fica registrada uma pauta para o nosso estado, que vai ser ainda, independente do que venha a 

ser decidido no Tribunal de Contas da União, o estado do Pará ainda terá, juntamente com 

outros estados. Nós tivemos a honra da designação do Instituto Rui Barbosa, da presidência ao 

estado do Pará e nos representando, o Conselheiro Cipriano e para trazer o conhecimento de 

uma forma didática, porque muitas vezes se fala de – Jorge e Tuffi, que comandam com 

brilhantismo a nossa Secretaria – a gente muitas vezes fala em Lei Kandir e em algumas 

esferas, ninguém sabe bem o que é. O artigo do Conselheiro Cipriano, que eu parabenizo, ele 

abordou de uma maneira simples, naquela leitura que qualquer cidadão pode ler, ele fez de 

uma forma que todos poderiam entender a magnitude do tema e a oportunidade de ser 

discutido por nós, ao mesmo tempo que realça uma ação deste Tribunal, em apoio às diligentes 

investidas que o próprio estado do Pará, por meio do governo do estado, faz no sentido de 

registrar esta compensação. Eu queria me solidarizar e parabenizar o Conselheiro Cipriano, 

pedir que este artigo dele, senhora presidente, seja encaminhado ao Instituto Rui Barbosa e ao 

ex-presidente, nosso querido amigo, Sebastião Helvécio, que foi extremamente gentil com o 

estado do Pará mostrando que essa luta está acesa e continua. Da nossa parte, Conselheiro 

Cipriano, o que minimamente pudermos fazer, estarei sempre a disposição de Vossa 
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Excelência, para aquilo que achar conveniente. Quero abordar um assunto importante, que 

não pode ficar escondido. Eu tenho uma vida longa, em termos de atuação política e vida 

pública, sou sempre motivado a tentar me modernizar para entender as coisas que acontecem 

na tecnologia em nossa volta. Eu sou absolutamente consciente do quanto as redes sociais, a 

tecnologia da internet, elas têm sido benéficas para o desenvolvimento da humanidade. Há 

coisas ricas, altas produções, tecnologias modernas sendo divulgadas ao alcance de todos, 

então isso é um fruto que todos nós devemos festejar, mas há infelizmente aqueles que 

danosamente utilizam-se inescrupulosamente das redes sociais para tentar atingir objetivos 

escusos. Eu quero dizer a este plenário, aos servidores da Casa, e do Ministério Público de 

Contas que, neste momento, eu enfrento, por esses meios sociais, tentativa de extorsão, calúnia 

e difamação, por indivíduo cuja adjetivação declino, por mera questão humanitária, sem 

nenhum receio que qualquer tipo de reação. Usando da rede social utiliza termos atentatórios 

ao bom vernáculo – ou seja, não sabe escrever – fantasiando de forma covarde situações, 

tentando atingir-me, como também a esta Casa, a minha manifestação neste momento é apenas 

e tão somente para levar ao conhecimento deste plenário que tenho a honra de integrar, como 

também aos servidores das duas Casas – Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas – 

que o assunto já está sendo tratado por minha designação, a reponsabilidade de meu 

advogado, para as providências cabíveis nas várias esferas legais. Considerando que o fato 

aqui relatado pretende atingir também esta Casa, quero deixar a administração e o plenário 

inteiramente à vontade para as providências que achar conveniente que sejam tomadas. Era o 

registro, dizendo que reagirei sempre com cautela, com serenidade, mas com firmeza, para que 

nenhum verme, nenhum desqualificado, possa se utilizar indevidamente de uma rede social 

para enlamear a reputação ilibada de pessoas sérias. Era o registro que queria fazer. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

presidente, não poderia deixar de me manifestar, a começar pela homenagem feita nesta sessão 

pelo eminente Conselheiro Nelson Chaves e Cipriano Sabino, ao Procurador Felipe Rosa Cruz. 

A sua última sessão na condição de procurador-geral neste plenário, eu não sei se já demostrei 

de alguma forma o respeito e o carinho, mas eu quero que o senhor saiba que isso existe em 

mim, em relação a Vossa Excelência. Tem um cantor de Bragança que faz um show às quintas-

feiras, em Belém, num bar popular, bastante frequentando, chamado Grill Mix. O cantor é 
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Felipe Rosa. Assim que ele chegou aqui, iniciamos uma amizade, eu procurei o cantor Felipe 

Rosa que é meu amigo e disse: “Tem um xará seu que é Procurador de Contas e quero levar 

um CD seu para ele”, ele me deu dois CD’s e eu presenteei o Doutor Felipe com o presente do 

xará dele. Naquele gesto simbólico e tão pequeno, eu quis talvez demonstrar o carinho e o 

respeito que eu tenho pelo amigo. Doutor Felipe, o senhor soube chegar no estado do Pará, 

hoje eu já lhe considero paraense e hoje tem sangue paraense na sua família. Já está com o 

título, conferido pela Assembleia Legislativa de cidadão paraense. Eu fiquei observando a sua 

gestão como Procurador, que é outra coisa. Uma coisa é exercer o cargo, outra coisa é fazer a 

gestão de uma instituição. Eu pude compartilhar ainda um pedaço dessa sua gestão, eu estando 

presidente do TCE. O que eu estou lhe dizendo aqui, com conhecimento de causa, é que o 

senhor é um homem público diferenciado, focado, responsável e inteligente. Conduziu com 

leveza a gestão, sem deixar de ser firme quando precisou, trabalhou muito bem o campo 

diplomático – esse é o papel de quem dirige uma instituição – transitou muito bem com as 

outras instituições, nesse mundo governamental. Lembro-me de uma expressão que eu disse ao 

governador, por ocasião da minha posse como presidente da instituição: “governador, nós 

precisamos construir um pacto institucional, as instituições precisam conversar mais”, ele 

tomou algumas iniciativas, nos convidou para conversar, em outros momentos ele teve até a 

grandeza maior, convidou todos e os nossos conselheiros foram para compartilhar as 

preocupações, os sonhos de governante, a sua visão de futuro. Vossa Excelência, Doutor 

Felipe, se conduziu muito bem, participou de tudo, eu não falo pela gestão da Conselheira 

Lourdes de Lima, ela vai falar, mas no meu tempo foi um relacionamento maravilhoso 

institucional, e do campo pessoal, se tornou um relacionamento fraterno. Obrigado, o senhor 

tem honrado a instituição do Ministério Público de Contas, por ter compartilhado conosco 

conhecimento e experiências, tendo nos ajudado a fortalecer o controle externo paraense. 

Neste momento, eu quero pedir as bênçãos de Deus para sua vida e da sua família, e para o 

seu trabalho. Sinta-se fraternalmente abraçado. Conselheiro Cipriano Sabino, ao chegar neste 

plenário hoje, eu o cumprimentei como Conselheiro escritor, eu gostei muito do artigo, temos 

que sempre felicitar um colega quando toma essa iniciativa num jornal importante de grande 

circulação no Brasil – não é só aqui no Pará – um artigo bem escrito e com conteúdo forte. 

Aqui fica acrescentando, a tudo que disse o conselheiro Nelson, o registro de que Vossa 
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Excelência é protagonista desse assunto, dessa luta em favor do Brasil, não é só Pará. A Lei 

Kandir prejudicou o Brasil, os estados brasileiros, o nosso talvez o mais prejudicado e Vossa 

Excelência, no momento certo, levantou essa bandeira através no TCE e, a partir daí o debate 

foi evoluindo ao nível de Pará, até chegar ao nível nacional, quando Vossa Excelência foi 

convidado pelo presidente do IRB, Conselheiro Sebastião Helvécio, para conduzir um trabalho, 

um estudo para orientar, de alguma forma, o Congresso Nacional a tomar uma medida correta 

sobre isso, já com base numa decisão do Supremo Tribunal Federal, que estabelecia prazos 

para que o Congresso se manifestasse, e caso não se manifestasse, o TCU decidisse sobre o 

assunto. Agora pude ver, enquanto eu estava presidente, é com devido respeito aos nossos 

colegas – alguns eu prezo muito – congressistas, grande parte deles não tem nenhum 

conhecimento sobre o controle externo brasileiro. Por isso que, equivocadamente o Congresso 

Nacional apresenta projetos e emendas constitucionais contra o controle externo. Nós 

debatemos com eles os nossos problemas e alguns não sabiam quase nada, eis a razão pela 

qual é necessário um movimento maior, para levar essas informações aos congressistas, para 

que eles possam formar o seu juízo de valor e debater os assuntos que dizem respeito ao 

controle externo. O assunto Lei Kandir, Conselheiro Cipriano, muitos congressistas também 

não tinham o conhecimento – ouviram falar – mas, especialistas no assunto a maioria não o é, 

e entendemos. Achar que o Tiririca vai entender, com o devido respeito a ele como artista, de 

situação tributária? Tem outros Tiriricas pelo Brasil. Outros deputados agricultores que não 

entendem de orçamento, lei tributária, não tem conhecimento jurídico, mas é a representação 

do povo brasileiro que está ali. Eles têm a legitimidade do voto para estar ali, e o que Vossa 

Excelência fez foi o certo, construir uma situação, através de um estudo muito bem elaborado, 

discutido com o Brasil todo, que pudesse facilitar e orientar a decisão do Congresso Nacional. 

É o seu papel como cidadão, como homem público, de ser protagonista de um assunto que 

chegamos a um momento que não dava mais para aceitar, está no limite, e começamos a gritar, 

Vossa Excelência foi o primeiro a gritar: “não dá mais para continuar com a Lei Kandir, do 

jeito que está”. Vossa Excelência está de parabéns, importante escrever o artigo, é o registro 

que se tem no estado do Pará e é importante continuar falando disso, porque o problema não 

está resolvido, está parcialmente resolvido, quando estiver 100% resolvido, Vossa Excelência 

diz: “está bom, já cumpri a minha missão”. Então é importante continuar a falar do assunto e 
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apoiarmos. Parabéns a Vossa Excelência. Por fim, Conselheiro Nelson Chaves, eu não sei do 

problema, ouvi falar no dia de ontem alguma coisa, não sei direito o que aconteceu com Vossa 

Excelência, em relação a isso, mas eu fiquei muito tocado com a sua manifestação, acho que é 

por aí, tem que se manifestar porque vi que está indignado com isso, todos nós estamos 

sujeitos, realmente eu concordo com Vossa Excelência, as redes sociais trazem coisas boas, 

mas também coisas ruins. Muitos cidadãos já foram vítimas desse tipo de conduta nas redes 

sociais, e o pior Conselheiro, é que o estrago é feito e nunca conseguimos reparar, mesmo 

publicamente se desculpando. Eu já fui vítima também, em outro momento de uma matéria de 

jornal, e não tem jeito, o estrago está feito. A pessoa desmente, pode desfazer, mas o estrago foi 

feito. Eu lamento por isso. Receba o meu apoio e solidariedade, eu sei por alto o que 

aconteceu, eu não dei importância, nem me preocupei em ler o assunto, é fofoca. Vossa 

Excelência vem aqui com muita coragem publicamente trata do assunto, razão pela qual eu 

desejei me manifestar também publicamente, porque não tive nem coragem de me dirigir a 

Vossa Excelência para dizer: “O que foi isso? ”. Essas coisas machucam a pessoa, então a 

minha opção é nem tratar do assunto, mas já que Vossa Excelência corajosamente se 

manifestou, receba a minha solidariedade, a sua família também, eu espero que esse assunto 

tenha parado e estancado, que as providências certamente são o melhor caminho encontrado 

porque eu confesso que sofremos com esse tipo de coisa, quando vê essa sensação de maldade 

e injustiça acontecendo, de um lado ou de outro, impressionante. Eu já vi muitos casos de 

pessoas que até hoje sofrem com esse tipo de postura e agressividade, atos covardes, como 

disse Vossa Excelência, e pessoas entrando em depressão, Vossa Excelência mostrou firmeza. 

Tem gente que não aguenta. Resumindo, as pessoas honradas sofrem mais, quem não tem 

honra, quem não tem valores e princípios não sofre, não dá importância para isso. Mas, uma 

pessoa honrada sente qualquer arranhão que venha nele, porque ele não aceita aquilo, passou 

uma vida para se construir um nome, um legado, um histórico e de repente vem um baque 

desses, um arranhão, uma desinformação, uma agressividade, para destruir uma história? Não 

pode. Receba a minha solidariedade. Muito obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu tinha encerrado a minha 

manifestação, cumprimentando e parabenizando o Doutor Felipe pelo brilhante trabalho, e o 

Conselheiro Nelson chamou o assunto da Lei Kandir e eu converso muito com os Conselheiros. 
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O Conselheiro Nelson é como se fosse o paraense mais indignado com a Lei Kandir, sempre 

me chama, me liga, essa publicação – eu quero fazer aqui alguns agradecimentos para ser 

justo com o apoio de todos, que tenho recebido – por coincidência, foi uma sugestão do próprio 

Nelson, conversando sobre algumas matérias publicadas, ele pediu que nós poderíamos fazer 

algum trabalho nesse sentido, por coincidência, o jornal tinha pedido para escrevermos um 

artigo sobre esse assunto e o Nelson juntou essas questões, acabamos preparando um artigo 

para enviar. Mas, eu quero dividir isso com os nossos colegas Conselheiros, o próprio 

Ministério Público, esse trabalho do Tribunal de Contas é de todos, porque todos temos essa 

missão de cobrar do estado, do executivo, do legislativo, mas também acredito ser a nossa 

missão constitucional, participar dos grandes temas de discussão de debates do estado, até 

trazer recursos para o estado também. Se o estado tem algum efeito na sua arrecadação, na 

queda, ou deixou de receber algum dinheiro, enfim, de qualquer maneira o Tribunal pode e 

deve estar debatendo essa questão. Eu recebi todo o apoio dos Conselheiros, desde o início em 

2011, quando fizemos a primeira apresentação desse tema. Conselheiro Luís Cunha, como 

Vossa Excelência falou muito bem, todos falam dessa questão, mas quando o Tribunal disse, 

naquela época, em 2011: “até hoje já vai mais de 21 bilhões e meio”. Todo mundo ficou 

impressionado porque é muito dinheiro, era maior que o orçamento do estado, naquela altura, 

e hoje ainda continua sendo maior. Chamou a atenção de todos, os jornais todos publicaram a 

matéria, o estudo do Tribunal, técnico e imparcial; a Assembleia Legislativa se manifestou, o 

governador recebeu os estudos e nós encaminhamos, ou seja, graças ao apoio dos 

Conselheiros que me dão essa missão. A partir daí eu recebo sempre uma orientação do 

Conselheiro Nelson, que conversa sempre comigo sobre essa questão. Senhora presidente, 

quero fazer o registro, nós temos uma Comissão que funciona de forma permanente: doutora 

Vera Braga, doutor Érico Lima, que trabalha no gabinete do Conselheiro Edvaldo, doutor 

Valino, que forma esta Comissão de estudos sobre a Lei Kandir. Fizemos aquele trabalho todo, 

temos o apoio do Instituto Rui Barbosa indicado por Vossa Excelência, e também quero 

agradecer a todos da comunicação. Cada matéria positiva, estudo técnico feito, que 

conseguimos mostrar para sociedade. Esse estudo é importante efetivamente para o estado, 

não tem um partido, deputado, governador, ninguém que possa contestar ou ser contra essa 

questão, é o direito de todo cidadão. Eu quero agradecer a comunicação, doutora Ana Betânia, 
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doutor Remígio e toda a equipe da comunicação, a Vera Braga, o Valino e o doutor Érico 

Lima, que fazem parte da Comissão, e a comunicação que nos dá o respaldo no sentido de que 

quanto precisa, estamos tratando disso. No dia que o Conselheiro Nelson conversou comigo, 

na semana passada, sobre essa questão, imediatamente chamei a comunicação, conversei com 

a doutora Ana Betânia, como o doutor Remígio e já produzimos um trabalho com relação a 

isso. Encaminhamos para um jornalista que escreveu sobre essa questão, e também, atendendo 

ao convite e ao pedido do grupo Liberal, foi feito esse artigo, por coincidência e felicidade, foi 

publicado no domingo em destaque – como o Conselheiro Nelson colocou- uma posição 

estratégica, que foi lido por milhares de pessoas. Eu mesmo recebi muita manifestação no 

domingo e segunda-feira, com relação a isso. Eu queria fazer esse registro e agradecimento, 

incluindo também na Comissão de estudos que a Conselheira Lourdes disponibiliza para a Lei 

Kandir, não atrapalha o trabalho deles, mas num momento de necessidade eles estão juntos 

conosco, a doutora Vera Braga, o doutor Valino, o doutor Érico Lima e doutor Rafael Laredo, 

que inclusive está na direção do Conselho Regional de Contabilidade do estado do Pará. Esses 

quatro compõem a comissão, e a comunicação, como eu já disse, doutora Ana Betânia e o 

doutor Antonio Remígio, que nos ajudam, sem falar os conselhos que eu recebo dos 

Conselheiros com relação a essa questão. Presidente, eu acho que o Tribunal vem fazendo a 

sua parte, com humildade reconheço que é sim o pioneiro, quando chamou atenção para isso, 

porque 21 bilhões na época e hoje é 31 bilhões e meio, cada tonelada que sai do estado do 

Pará, aumenta essa dívida. Vejam o que causa isso. Então, eu recebi este apoio, acho que o 

Tribunal tem feito seu papel puxando assunto de grande interesse para o estado até nacional 

com relação a isso. Agradeço ao Ministério Público de Contas e a todos que tem dado total e 

irrestrito apoio a essa questão que não é minha, é do estado do Pará, é de todo o cidadão 

paraense. Presidente, feito isso, quero também – finalizando a minha participação – registrar o 

abraço ao Conselheiro Nelson, o nosso apoio e solidariedade no sentido de reconhecer que 

essas questões, lamentavelmente muitas pessoas utilizam esses meios para ajudar a crescer, 

outros não. Conselheiro Nelson, eu não sei quantas vezes Vossa Excelência vai ter que 

mostrar, não precisa mais provar nada, tem uma vida pública ilibada, uma reputação. Receba 

o nosso abraço e solidariedade, esse assunto – vou te falar como amigo – nem deveria ter sido 

tratado aqui no plenário, como irmão que eu falo para Vossa Excelência, porque é como se 
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estivéssemos dando importância e valor para uma questão que, na minha opinião é 

insignificante. Eu não sei quantas vezes Vossa Excelência vai ter que mostrar sobre esse, ou 

qualquer outro assunto, essa conduta, encaminhamento. Essa é uma questão que chamávamos 

antigamente de matéria vencida, isso já acabou há anos. Enfim, Conselheiro Nelson, quero 

dizer da minha solidariedade, como todos aqui, tenho certeza. Acho que esse assunto tem que 

fazer como Vossa Excelência já fez, encaminhar o assunto e deixar as pessoas competentes 

tratar dessa questão, porque acredito eu, que conheço Vossa Excelência há 30 anos de 

amizade, sinceramente, nunca vi nada que possa debandar a conduta de Vossa Excelência, nem 

da sua família. Acho que isso é claro, não tem nem discussão em relação a isso. Gostaria de 

deixar o meu registro e o meu abraço ao Conselheiro Nelson nessa direção, dizendo que isso, 

para mim, é uma questão tranquila. O Conselheiro Nelson tem todo o nosso crédito, carinho, 

admiração e ponto final. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha: Bom dia, presidente; bom dia, nobre Procurador Geral, Felipe Rosa 

Cruz.; Conselheiros Nelson, Cipriano Sabino, Luís Cunha; nobres colegas; servidores e 

aqueles que nos ouvem, bom dia a todos. Da mesma forma, parabenizo mais uma vez o 

Procurador Felipe Rosa Cruz, pelo findar da sua jornada na coordenação do MPC, como 

Procurador Geral. Que o Senhor do Universo continue a lhe abençoar ricamente, assim como 

a sua linda família. Parabenizo o Conselheiro Cipriano Sabino pelo artigo, conciso, didático, 

esclarecedor e que revela, mais uma vez, um passo nessa luta nobre que é fazer com que os 

recursos retirados bruscamente dos cofres dos estados e dos municípios, retornem para que 

frutifique em prol da sociedade. Continue assim brilhante, nos brindando com mais um artigo – 

se eu não me engano, o terceiro artigo – consagrando-se como escritor, debatedor, palestrante. 

Que Deus lhe abençoe. Quanto ao Conselheiro Nelson Chaves, a sua manifestação de repúdio 

a um ataque que lhe foi feito, nós vivemos num estado democrático de direito e, graças a isso, 

temos a oportunidade de nos valer dos meios legais para combater esse tipo de afronta. 

Sabemos daquele velho provérbio popular: “a justiça só existe para quem acredita nela”. Vá 

em frente, certo das suas convicções, que o êxito lhe será assegurado. Muito obrigado 

presidente e Conselheiros. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha: Senhora presidente; doutor Felipe Rosa Cruz; conselheiros Nelson, 

Cipriano, Luís Cunha. Primeiramente, parabenizar o Procurador de Contas, doutor Felipe, 
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pela gestão que se encerra, mas pretendo falar melhor sobre isso na próxima terça-feira, mas 

de antemão, sempre temos em Vossa Excelência uma grande fonte de admiração e inspiração 

pela seriedade com que conduz seu trabalho à frente do MPC, e o seu oficio como Procurador 

de Contas. Parabenizá-lo novamente, Conselheiro Cipriano, pelo artigo muito bem escrito e 

publicado, Vossa Excelência também enaltece essa Corte de Contas com os trabalhos que tem 

realizado, a conclusão do trabalho da Lei Kandir é um exemplo disso. Amanhã irá nos brindar 

com debate no MPC, estarei lá na primeira fileira, ansiosa para ouvir cada uma das palavras. 

Parabéns por Vossa Excelência, isso demostra que a nossa Corte de Contas está em 

consonância com que deseja a sociedade paraense. Nesse sentido, o que eu gostaria de me 

manifestar, quanto a manifestação do Conselheiro Nelson Chaves, eu penso que – como disse o 

meu colega Julival – vivemos num estado democrático de direito, muitas coisas acontecem, 

mas que a justiça prevaleça no final de tudo. É isso senhora presidente e senhores 

conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: 

Senhora presidente, primeiro gostaria de me dirigir ao Conselheiro Cipriano Sabino, 

parabenizando-o pelo artigo publicado. Nós sabemos, Conselheiro, do seu empenho em 

relação a essa batalha da Lei Kandir em prol da sociedade paraense, do estado do Pará, do 

pacto federativo, que talvez seja o princípio mais afrontado pela Lei Kandir. Infelizmente, por 

mais boa intenção que tenha tido o legislador, eu conheci o Antônio Kandir, que é o autor da 

Lei, sei que é uma pessoa que intenções mais nobres possíveis, um economista da Universidade 

de São Paulo, mas infelizmente o Poder Legislativo, ou estado brasileiro, não deu a 

continuidade que deveria ter sido processada, mas o estudo muito bem conduzido por Vossa 

Excelência apontou, nesse sentido, demonstrando quantitativamente: “contra fatos não existem 

argumentos possíveis”. Os prejuízos causados para os municípios do estado do Pará, para a 

administração pública, os paraenses e para os brasileiros, porque é uma afronta a um 

princípio constitucional como é o pacto federativo, é afrontoso contra toda a nação brasileira. 

Isso deve ser reparado por uma questão histórica. Esperamos e temos fé nisso, Conselheiro, 

que a partir desses estudos, novas dinâmicas de discussão serão travadas no Congresso, 

esperamos que isso, num futuro bem próximo, seja reparado para que todos nós possamos 

usufruir, não de vantagens oferecidas daquilo que nos era de direito – agora falando como 

paraense, que me considero – e outros estados que também foram duramente castigados por 
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essa medida equivocada. O estado de Minas Gerais é um dos exemplos a serem colocados 

aqui, entre outros que foram duramente prejudicados. Esperamos que isso seja corrigido, para 

felicidade da nação brasileira e justeza das coisas, como elas devem ser. Meus parabéns, 

Conselheiros. Nos representa, a sua voz é a voz do Tribunal de Contas gritando para toda a 

sociedade paraense e brasileira o que tem acontecido, isso é muito importante para todos nós. 

Obrigado, Conselheiro. Ao Conselheiro Nelson Chaves, minha solidariedade em relação ao 

ocorrido, sem adentrar em detalhes que eu desconheço, mas quem conhece parte da sua 

história. Eu conheço a sua história de ouvir dizer, estar presente com Vossa Excelência. No dia 

a dia e de saber no que Vossa Excelência já contribuiu para a sociedade, certamente são 

coisas de quem não o conhece na sua mais pura realidade. Ao nosso douto Felipe Rosa Cruz, 

eu gostaria de rapidamente fazer algumas ponderações. Primeiro, ocupar o cargo de 

Procurador Geral do Ministério Público de Contas, por si só, já é algo extremamente 

complexo, que exige muito da pessoa. Vossa Excelência bem honrou o cargo, quando esteve à 

frente do Ministério Público de Contas. Sei que isso é objeto de orgulho para todos os 

Procuradores do Ministério Público e se sentiram representados, porque além da sua 

capacidade técnica, absolutamente indiscutível, Vossa Excelência tem uma retórica - no 

sentido positivo da expressão – que beira a perfeição, tem o dom da oratória invejável – aqui 

no sentido da inveja no sentido positivo também – porque consegue bem expressar, bem 

colocar as coisas e é instrumento de trabalho de todos os juristas, de modo geral, 

especialmente de alguém que é membro do Ministério Público. Certamente, isso é uma 

característica absolutamente necessária e Vossa Excelência tem isso com todos os louvores, e 

conduz isso com maestria. Além dessas questões de ordem técnica, que são inquestionáveis. 

Vossa Excelência também é um administrador porque existe uma outra conotação de ser o 

gestor, e como Procurador Geral o era, também o fez com maestria esse mister, no que pese – 

nós sabemos que a nossa formação acadêmica infelizmente não nos dá esses instrumentos – 

vou atribuir isso a sua inteligência emocional e a capacidade de perceber as coisas dentro da 

administração. Meus parabéns, o desafio até aqui foi vencido. Vossa Excelência certamente vai 

ocupar esse posto mais adiante, muito jovem ainda, estará honrando as fileiras do Ministério 

Público de Contas, honrando o concurso que fizeram e sei que todos os procuradores podem 

bem desempenhar esse mister. Meus parabéns, minha admiração em relação a tudo que eu 
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coloquei, e como pessoa também, extremante sensível, humilde e de gostar fácil. Difícil é não 

gostar de Vossa Excelência é fantástico, realmente um orgulho estar atuando nesse plenário 

com Vossa Excelência por tudo que representas. Meus parabéns e conte sempre com a minha 

fraternal amizade e respeito. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Edvaldo Fernandes de Souza: Obrigado, presidente. Início, de igual forma me associando a 

todos os elogios já dado ao doutor Felipe Rosa Cruz. Eu e o doutor Daniel ingressamos em 

agosto de 2016, na sua gestão enquanto procurador-geral, que não deixa de ser o fim de um 

ciclo para nós, da sua atuação enquanto procurador-geral. Eu vejo o gestor de uma instituição 

tão importante quanto o Ministério Público, sempre deixa a sua digital, sua marca. Nesse 

período, acredito que você elevou bastante o Ministério Público de Contas, tenho certeza que 

todos se orgulham do Ministério Público do Tribunal de Contas. Isso muito se vale da sua 

sabedoria, da sua inteligência, do seu conhecimento, tenho certeza que em algum momento 

ainda teremos a honra de vê-lo Procurador Geral novamente, claro que respeitando o rodízio e 

os critérios do Ministério Público de Contas, mas deixo aqui registrado todo o elogio e os meus 

parabéns. Digo também ao Conselheiro Cipriano, nós que tivemos a surpresa no seu 

aniversário, do artigo e que pode abordar com menos critério técnico, mas já são mostrados os 

prejuízos efetivos que o Pará sofre. Uma das suas apresentações foi dito aqui o quanto o Pará 

se esforça pela arrecadação própria, está em torno de 70%, e quanto poderia ser menos 

dependente do governo federal se tivéssemos já o devido do ICMS da Lei Kandir. Mesmo 

assim, vejo que o Pará tem um esforço e o estado merece mais ainda, acho que é por aí o 

caminho do estudo. Parabenizo pelo artigo que abordou diretamente um dos prejuízos que é 

causado por essa lei, da forma que está sendo praticada. Não pode deixar de parabenizar 

também a comissão que participou, o doutor Erico Lima, Vera Braga, Rafael Laredo, Reinaldo 

Valino, que tiveram a participação em todo o avanço do estudo. Em relação ao Conselheiro 

Nelson, tem todo o meu apoio – como foi dito aqui – quanto mais honrado, mais a moral temos 

como norte, mas ficamos indignados com certas situações como essa. Me solidarizo e tem todo 

o meu apoio, Conselheiro. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Essa Presidência quer se associar a todas as 

manifestações. Foram temas expostos muito fortes. Primeiro, a despedida do nosso Procurador 

Geral, em primeiro momento porque, jovem como ele é, certamente terá outras oportunidades 
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a conduzir. Quero lhes dizer que a experiência será sempre inovadora, os momentos de gestão 

por qual perpassamos são diferentes. Vossa Excelência, apesar do pouco tempo como 

procurador, mas vivenciou esse momento da primeira gestão como um maestro, de uma forma 

brilhante. O Conselheiro Luís falou do momento em que ele esteve, na sua gestão, do 

compartilhamento. Eu também gostaria de dizer do nosso agradecimento, da parceria sempre 

presente, um bom entendimento. Nós temos certeza que, pela sua jovialidade, pelo seu 

momento, foi o início de uma futura e brilhante carreira. O Conselheiro Cipriano vasculhou a 

sua belíssima vida e sua história, e decantou aqui neste plenário, nesta manhã. Certamente, até 

muito mais que no dia da sua posse quando eu mesma me manifestei, me colocando com o 

sentimento da sua mãe, que estava se separando fisicamente, naquele momento, e eu disse para 

a sua mãe que eu cuidaria. Foi um compromisso muito sério. Estamos tentando amenizar 

aquele momento que sua mãe parecia bastante alegre, mas também um pouco apreensiva por 

deixar o filho aqui. Mas, saiba que todos nós lhe amamos, temos muito respeito e carinho por 

Vossa Excelência, e queremos lhe parabenizar e agradecer. Com relação a questão do 

Conselheiro Cipriano, nos brindou no seu aniversário com esse artigo, realmente foi uma 

surpresa no sábado quando todos nós e o Pará acordamos olhando os jornais Liberal e Diário, 

de maior circulação neste estado, e logo nós percebemos que mesmo no dia do seu aniversário 

Vossa Excelência já nos brindava com esse artigo, que tem como o tema os nefastos efeitos de 

uma lei. Vossa Excelência, muito resumidamente, demostra o que significa esta lei Kandir para 

o estado do Pará e para os estados brasileiros. Inclusive, aqueles que são os mais 

prejudicados. Parabéns, que Vossa Excelência continue sendo esta pessoa maravilhosa, 

continue nos presenteando no dia do seu aniversário com boas notícias. Também gostaria de 

me solidarizar ao Conselheiro Nelson Chaves pela sua indignação nesta manhã de hoje, pela 

sua tristeza com que lhe causou. Acredito que os fatos aqui expostos para a sociedade, a sua 

indignação por conta do seu nome, que tem sido – pela sua história e a história do Pará – um 

nome muito bem aceito e bem reconhecido por toda a sociedade. Vossa Excelência tem feito, 

inclusive, uma pequena parte da sua história, o reflexo que tem na vida dos estudantes 

paraenses. A vida dessa instituição. Vossa Excelência tem mais de 20 anos aqui e já 

demonstrou, deixou um legado. Se hoje Vossa Excelência se aposentasse, já deixaria um 

legado, mas tenho certeza que daqui para quando nós estivermos deixando, por conta da nossa 
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idade para a aposentadoria, vamos deixar um legado; e Vossa Excelência tem inúmeros 

legados na sua história de vida. Não são as redes sociais que vão apagar uma história bonita 

da sua vida, desde jovem, de pequeno, com certeza no seio da sua família como um bom filho, 

que até hoje a gente percebe o carinho que Vossa Excelência tem por sua família e por sua 

história. Sua história como jovem e homem público. Conselheiro Nelson, Vossa Excelência 

recebe de todos nós. Quero me associar as manifestações aqui proferidas por todos os 

conselheiros, conselheiros substitutos e Ministério Público, e certamente por todos aqueles 

servidores que devem também estar pensando como nós, estão se associando a essas 

manifestações, nesta manhã de solidariedade ao que Vossa Excelência colocou neste plenário. 

Receba também desta Presidência, e certamente, dos servidores e servidores dessa Corte de 

Contas, e daqueles que não estão presentes, com certeza, se estiverem ouvindo, ou tomarem 

conhecimento, terão o mesmo sentimento que nós estamos vivenciando nesta manhã, em 

solidariedade a Vossa Excelência. Eu gostaria de me manifestar, Conselheiro Nelson, olhando 

ontem na Intranet e vi que nos solicitaram, um momento de uma Lei que foi proferida por 

Vossa Excelência, uma lei estadual, proposta de Vossa Excelência, que fala sobre a 

meritocracia. Meritocracia, lei de autoria do então deputado Nelson Chaves, que concede 

premiação aquele aluno da UEPA que tem, no seu currículo, como primeiro colocado no 

vestibular desta instituição. Vossa Excelência, no ano de 1991, quando então deputado 

estadual, propôs. Os seus pares, naquele poder legislativo e hoje é uma honra ver que o reitor 

na Universidade do Estado do Pará - Universidade essa que não tive esse mérito, fui aluna, 

mas não o primeiro lugar, fui uma das Universidades que eu me orgulho de ter sido acadêmica, 

a Universidade Estadual do Pará – mas, eu fico feliz de ver os alunos, e a gente percebe um 

jovem que teve a oportunidade de ser premiado por este mérito, com a medalha Fernando 

Guilhon. Fernando Guilhon foi um grande homem deste estado, chegou ao posto de 

governador, um dos governadores que se preocupou muito com a educação no nosso estado, 

então Vossa Excelência se inspirou e propôs a Assembleia Legislativa, vejo que o reitor da 

Universidade Estadual do Pará, professor-doutor Rubens Cardoso, busca cumprir os ditames 

da Lei, e aqui nós temos a grata satisfação de ver o primeiro colocado em todas as áreas da 

Universidade do Estado do Pará. É uma proposta de Vossa Excelência. -  quantos anos fazem? 

91 – E Vossa Excelência tem essa alegria, de ter lançado essa proposta e ver que os jovens, 
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nesse estado, recebem. Olhamos no rosto do jovem, a maior alegria e satisfação, e do reitor da 

Universidade Estadual do Pará, também entregando para o primeiro lugar, onde ele teve a 

pontuação de 906,51 pontos no Enem, foi o primeiro colocado na Universidade Federal do 

estado do Pará. Ele também teve em outras faculdades, até em São Paulo também, colocação, 

mas foi o primeiro colocado e por isso recebeu a premiação de um Projeto de lei proposto por 

Vossa Excelência, que se tornou a Lei 5.704 de 1991. Para alegrar o seu coração e você 

entender que Vossa Excelência tem um legado enorme, nada pode manchar o seu currículo, 

Vossa Excelência tem “ene” legados na sua história. Um legado imenso de proposições, ações, 

obras, inclusive obras materiais e imateriais, como essa. Eu gostaria de dividir com vocês que 

ontem eu recebi na Presidência, e tinha também visitado o nosso Procurador Geral, o 

professor-doutor Alex Fiúza de Mello, que nos lançou um convite para, no dia oito, às 15 

horas, que nós encaminhássemos aos Conselheiros o convite para uma palestra Organizações 

Sociais: Avanços e Desafios para uma Gestão Eficiente, com o renomado Professor-Doutor. 

Rubens Naves. Eles estiveram no Ministério Público, esteve conosco, e nos pediu para convidá-

los, em nome da Secretaria que ele ocupa o cargo como Secretário e transmitisse o convite 

para todos os Conselheiros, Conselheiros Substitutos, dessa Corte de Contas. Queria pedir a 

Secretaria que pudesse encaminhar a cada Conselheiro presente, e aos que não estão 

presentes, encaminhar aos seus gabinetes, para que nós possamos estar no dia oito, às 15 

horas. Assim como, renovo o convite para estarmos amanhã, participando juntamente com o 

Ministério Público, à tarde teremos várias palestras, inclusive uma delas com o nosso 

Conselheiro Cipriano Sabino como debater. Na próxima quinta-feira não teremos sessão 

plenária porque estaremos participando da possa da nova Procuradora Geral do Ministério, 

Doutora Silaine Vendramin, onde o doutor Felipe estará comandando a posse da nova 

Procuradora, quinta-feira, às dez horas da manhã, nós estaremos aqui participando da 

cerimonia de possa da Doutora Silaine Vendramin. Amanhã à tarde, no auditório da Face, 

participando do momento da palestra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador-

Geral Felipe Rosa Cruz: Senhora presidente, queria registrar em plenário que eu me sinto 

profundamente grato e honrado em ter dividido a bancada do plenário com Vossas 

Excelências. Foi uma caminhada longa, de muito aprendizado, muito crescimento pessoal e 

profissional. Aprendi demais com todos vocês, a convivência me foi muito cara. Afirmo, sem 
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medo de errar, que saio da Procuradoria Geral de Contas uma outra pessoa. Eu vi que o 

acúmulo de experiências, de relações que o cargo de procurador-geral me proporcionou 

indubitavelmente repercutiram tanto no meu lado pessoal, como profissional. Como 

procurador, eu saio com uma visão mais larga da administração e das responsabilidades que 

recaem sobre os ombros dos gestores públicos. Quisera, todos aqueles que atuam fiscalizando 

o Erário, em algum viés de controle, pudessem um dia sentar e ter a caneta do ordenador de 

despesa, para ver os dilemas, os problemas, e que demandam uma solução e encaminhamento 

rápido, e que devem ser tomados, sem que o gestor se exponha. Muitas vezes, é praticamente 

inviável e esse é o desafio o gestor, é por isso que os órgãos de controle devem ter essa 

sensibilidade, porque do contrário, todas as pessoas de bem, os bons homens públicos, aqueles 

que têm algo a contribuir para a sociedade seriam afastados dos cargos de gestor. Ninguém 

gostaria de assumir uma cadeira de gestor para passar 15 anos tendo que prestar contas e 

responder por atos que, não raras às vezes, fogem absolutamente ao controle, ao alcance da 

mão do gestor. O tom das minhas palavras aqui, não poderia deixar de ser outro, senão 

gratidão. Gratidão por Vossas Excelências, por poder integrar um sistema de controle que é 

modelo e que serve de farol para o resto do Brasil. Se o Ministério Público de Contas do 

estado do Pará ganhou alguma projeção hoje, indubitavelmente esse reconhecimento decorre 

do relacionamento que o Tribunal de Contas tem com o Ministério Público de Contas. Se não 

fosse esse relacionamento institucional maduro, à frente do seu tempo, nós não teríamos 

condições de fazer aquilo a que se propomos, e aquilo que o nosso cargo cobra de nós. Vossas 

Excelências, o Tribunal de Contas e todos aqueles que me precederam como Procuradores 

Gerais, foi que construíram essa ponte, traçam essa estrada que nos permitiu continuar 

adiante. Eu costumava dizer para o doutor Antônio que ele abriu a clareira a picadas ainda e 

nós temos a missão de dar continuidade, sempre aprendendo e nos mirando nos bons exemplos 

que sobejam os desvios e aquilo que repudiamos. Fiquem com o meu agradecimento e minha 

profunda gratidão, isso sem sombra de dúvidas ficou marcado na minha trajetória e lembrarei 

desse período com bastante carinho. Tenho muito a contribuir pelo aprendizado que me foi 

possível, ao longo desses dois anos. Muito obrigado, de coração, saibam que tem todos vocês 

um amigo e estarei sempre disposto a dar alguma contribuição naquilo que a minha limitação 

permite. Dito isso, senhora presidente, lembrando de domingo agora também no aniversário do 
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nosso Conselheiro Cipriano, é o aniversário dele e quem ganha presente somos nós, somos 

brindados com o artigo dele no Liberal, ele que tem personificado essa batalha que o estado do 

Pará trava contra a injustiça que a aplicação da Lei Kandir gerou para o nosso estado, e leva 

o nome do Tribunal de Contas, leva o nome do estado do Pará, mais uma vez no pioneirismo 

que sem sombra de dúvida, vai desaguar, vai reverberar em todo o Brasil. Parabéns, 

Conselheiro, siga adiante nessa batalha e conte com o apoio de todos nós. Conselheiro Nelson, 

a sua palavra aqui reflete a indignação dos bons, dos justos. Quero dizer a Vossa Excelência 

que papel aceita tudo, vide o papel higiênico, o que dirá as redes sociais. Fique com a minha 

solidariedade, apoio e admiração. Mais uma vez, obrigada a todos, em breve estarei aqui 

novamente na sessão plenária com Vossas Excelências. Muito obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Só um pedido, presidente. A 

inclusão do artigo do Conselheiro Cipriano na Ata na nossa sessão e meu agradecimento, do 

fundo do coração, a todos aquele que me deram o conforto da palavra neste instante. Muito 

obrigado. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo com a proposta 

formulada pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, sendo consubstanciada no Ofício nº 

034/2018-SEGER, desta data. Segue a transcrição do artigo publicado no Jornal O Liberal de 

25 de fevereiro de 2018. Nefastos efeitos de uma lei. Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. Ferro, cobre, níquel, bauxita, caulim, manganês, silício e ouro. Tudo isto, em 

abundância, sob o solo paraense. Esgoto a céu aberto, fome, desnutrição infantil, desemprego, 

pessoas morrendo em filas de hospitais. Tudo isto, em abundância, sobre o mesmo solo 

paraense. Se a natureza, por ela só, deu a esta terra uma condição privilegiada, há algo de 

muito errado se da mesma condição de privilégio não desfruta o seu povo. A incongruência é 

patente! E ela é fruto de vários fatores. A ausência de recursos gerados pela Lei Kandir, 

certamente, é um destes. Imagine o que um cidadão comum faria com 32 bilhões de reais? É 

difícil imaginar. É muito dinheiro para uma só pessoa porque, sem dúvida, é dinheiro 

suficiente para beneficiar uma coletividade e transformar a vida de milhares de paraenses. O 

valor exorbitante é o quanto o Pará já perdeu com a aplicação da Lei Kandir. A Lei 

complementar nº 87, mais conhecida como Lei Kandir, que entrou em vigor em 1996, trata 

sobre o imposto dos estados e do Distrito Federal nas operações relativas à circulação de 

mercadorias e serviços (ICMS), isentando da incidência deste imposto os produtos e serviços 
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destinados à exportação. A não incidência de um imposto ao Pará, reconhecidamente como 

território rico em minérios e grande produtor de grãos – justamente seus pilares econômicos -, 

resultou em um grande prejuízo financeiro ao Estado. Como se não bastasse o dano em si, que 

obsta, indubitavelmente, melhorias ao Pará, bem como a todos os estados afetados pela norma, 

a Lei Kandir consiste em um exemplo concreto de tratamento desigual do governo federal para 

alguns estados. Diante da inércia da união em cumprir sua promessa de compensar 

positivamente os estados afetados com a Lei, calar-se ao avanço dos prejuízos tornou-se 

inviável. Em razão da necessidade de se quantificar a perda, o Tribunal de Contas do Estado 

do Pará (TCE-PA), em 2011, realizou um estudo técnico sobre os danos econômicos gerados 

pela Lei Kandir no Estado entre os anos de 1996 a 2010, distribuindo o estudo ao governo do 

Pará, à Assembleia Legislativa do Estado do Pará e aos deputados paraenses na câmara. Ao 

se olhar de 2011 para cá, são nítidos os avanços! Em 2013, o Pará ajuizou no Supremo 

Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), a fim de 

que o Congresso Nacional definisse os critérios, prazos e condições para ressarcimento aos 

estados pela renúncia à tributação dos produtos e serviços destinados à exportação, sendo a 

ação julgada procedente, com acórdão fixando prazo de 12 meses para que o Congresso 

Nacional editasse a lei complementar. Conforme o acórdão, expirado o prazo sem a existência 

da nova lei, caberá ao Tribunal de Contas da União (TCU) fixar regras de repasse, para 

cálculo das cotas respectivas. A decisão do STF só reitera a importância da atuação do 

Tribunal de Contas da União (TCU), bem como dos próprios TCEs, uma vez que sua natureza 

de órgão independente lhes garante a possibilidade de aplicar sanções e sustar atos que 

entendam irregulares no que se refere ao dinheiro público. Além disso, o engajamento do TCU 

na luta contra essa injustiça é notável. Com o objetivo de auxiliar no combate aos danos da lei, 

o Instituto Rui Barbosa - IRB, órgão de pesquisa dos TCs do Brasil, criou Grupo Nacional de 

Estudos sobre a Lei Kandir, cabendo a mim a honra de coordená-lo. Se os danos financeiros 

ao Pará são imensos, o que dizer do dano social? Estamos diante do desenrolar do maior 

esquema de corrupção do país e um dos maiores do mundo. O caso Petrobras gerou um rombo 

de cerca de 80 bilhões ao Brasil. Pela ação de corruptos, vimos minguar as condições de 

cidadania do nosso povo. Dói pensar quantas escolas, creches, hospitais, estradas poderiam 

ter sido construídos com tanto dinheiro. Dói, ainda mais, pensar que sob o manto da legalidade 
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e do bem nacional, por meio de uma lei vigente há mais de duas décadas, outros tantos bilhões 

nos são retirados, sem que tenhamos a chance de dar aos cidadãos do nosso Pará a dignidade 

que a riqueza de seu solo poderia lhes proporcionar. E nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e trinta e 

cinco minutos (11h35min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário-geral do 

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

 
Belém, 27 de fevereiro de 2018. 
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