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Nº 5.551 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dez (10) do mês de maio do ano dois mil e 

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

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

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

Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Milene Dias da 

Cunha e Daniel Mello e, ainda, o Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público de 

Contas, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 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 do 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, por motivo de força maior, e dos 

Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, representando o TCE em evento do controle 

externo, relativo ao Marco de Medição de Desempenho do TCs na Capital Federal, e Edvaldo 

Fernandes de Souza em gozo de férias. Incontinenti, foi motivo de deliberação plenária, a ata da 

sessão ordinária do dia oito (08) de maio. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Aprovo-a. Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora Conselheira 

[Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Não havendo expediente para 

leitura, a presidência solicitou a inversão da pauta de julgamentos, com primazia aos processos 

de número três, dois e oito, tendo obtido a assertiva plena. Então permitiu vez e voz ao senhor 

secretário que expôs o anúncio do Processo nº 2007/52272-5, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Associação de E Para Cegos do Pará, responsável Lourival Ferreira do 
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Nascimento, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do 

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

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, atribuir responsabilidade 

solidária entre seu responsável, Associação de E para Cegos do Pará, além da aplicação das 

multas regimentais. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes 

contas, Lourival Ferreira do Nascimento, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 

da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Bom 

dia senhores Conselheiros, a todos os presentes, ao Ministério Público que aqui também se faz 

presente. Mais uma vez a gente está aqui nesta Casa, por dois convênios que assinamos 

durante a nossa gestão em frente à Associação de E Para Cegos do Pará, no período de 2006 a 

2010. Para os que não me conhecem, meu nome é Lourival Nascimento, fiquei cego aos 15 

anos, decorrente de uma patologia com a qual eu nasci, atrofia do nervo ótico, sou formado em 

pedagogia e hoje trabalho no estado, sou servidor público. Acho que por essas decisões que a 

gente não prevê, nós acabamos tendo que dar conta de algumas situações que nem sempre a 

gente imagina que vai estar à frente. Esse foi o caso da Associação de E Para Cegos do Pará. 

Nesse convênio específico, que até lembro que nos foi enviado pelo então deputado Bira 

Barbosa, que era justamente para dar continuidade nos projetos que a entidade tinha, de nos 

inserir nas redes sociais, principalmente na internet com os computadores. Como o próprio 

relatório mostra, o objeto do projeto foi todo executado. Estiveram com a gente na época, eu 

recordo disso, alguns técnicos da ASIPAG e eles constataram que a aplicação dos recursos foi 

adequada. Cometemos mais um equívoco ao não respeitar formalidade exigida pelas contas 

públicas. Sem entrar em outros méritos, que não podíamos dizer que não conhecíamos, mas eu 

refuto muito da nossa inexperiência, a gente não está acostumada a lidar com receitas públicas 

e de repente a gente se vê em frente de uma instituição e a gente não sabe o tamanho das 

implicações que isso tem. Por essas razões foi que nós não apresentamos a documentação 

necessária. Quando fomos notificados, o que me pediram na época foram dois recibos que não 

estavam presentes, eu tentei novamente ir atrás desses recibos junto a Itautec, já não está mais 

na região, hoje está em São Paulo e fundiu-se com a OC Brasil e com a Avicon que é 

engenharia, não existe mais, foi extinta. Então nós tentamos esses recibos e não conseguimos. 
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Não me tinha sido notificado e aí me perdoem, eu não sei se é ignorância minha, essa questão 

do extrato, já se passaram 12 anos, se vocês forem ver o processo é de 2007, eu esperei até que 

o Tribunal nos notificasse antes para a gente estar ajustando. Mas se for o caso de trazermos o 

extrato e se o Banpará que era onde nós tínhamos a conta, ainda poder nos dar esses dados, a 

gente pode facilmente trazer e comprovar isso nos processos, se for esse o caso. E a gente está 

à disposição, não nos recusamos a prestar os dados, as informações que sejam necessárias, 

não é esse o nosso compromisso. O nosso compromisso com o dinheiro público é que ele seja 

revertido para o público. Pelo fato de ser cego e estar dentro de uma instituição de cegos, seria 

um contrassenso enorme eu não atender a necessidade desses companheiros, desses colegas 

que, como eu, dividem a mesma dificuldade. Então tenham a certeza, e por isso que eu apelo a 

essa Corte, de que a gente tem compromisso sim com a qualidade de vida das pessoas as quais 

a gente representou. E se cometemos algum engano ou equívoco, foi muito mais em 

decorrência da nossa inexperiência e não da nossa má-fé ou de qualquer outra intenção que 

seja escusa. É esse apelo que eu faço aos senhores e espero que a gente tenha condições de dar 

conta com os compromissos que viermos a assumir aqui nesse plenário. A matéria foi colocada 

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

seu voto para julgar as contas regulares com ressalva, e, aplicar ao seu responsável a multa no 

valor de R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), pela remessa 

intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50115-6, que trata 

da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos 

Estaduais, procedência Casa Militar da Governadoria do Estado do Pará, exercício financeiro de 

2011, responsável Fernando Augusto Dopazo Noura, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo 

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

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

autos opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor glosado, aplicação da 

multa regimental e recomendação à Casa Militar da Governadoria do Estado. A seguir, a 

Presidência proclamou que o Contador Luiz Thomaz Neto, procurador do responsável pelas 

presentes contas, senhor Fernando Augusto Dopazo Noura estava presente e na forma como lhe 
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faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos 

seguintes termos: Bom dia Presidente, em seu nome queria saudar a todos aqui desse plenário 

e fazendo um pequeno adendo, eu queria fazer a minha homenagem, da minha alegria em 

retornar a esta Casa, na qual fui servidor por mais de 27 anos. É um prazer muito grande 

encontrar aqui os nossos queridos Conselheiros, dos quais trabalhei lado a lado e demais 

colegas, convivemos muitas alegrias e muito trabalho, com certeza. Aqui que realmente 

começamos a nossa trajetória e forjamos os nossos princípios sobre a administração pública 

brasileira. E é exatamente com base nesses princípios que nos trouxeram aqui, para fazer essas 

argumentações finais, nesse processo 2012/50115-6 sob a responsabilidade do senhor 

Fernando Augusto Dopazo Noura, ex-gestor da Casa Militar da Governadoria do Estado do 

Pará, no exercício de 2011. O ponto que nós vamos trazer para debate é o contrato 001/2008 

cujo objeto é a locação de veículos para a Casa Militar, firmado em 17 de julho de 2008, 

portanto, no início ou durante o governo anterior da Excelentíssima ex-governadora Ana Júlia 

Carepa. Este contrato recebeu quatro termos aditivos, sendo que o último foi firmado em 

novembro de 2010 quando, ao assumir o novo governo, no início de 2011, o contrato já estava 

em vigor. E todos nós conhecemos a troca de governo, o início das atividades de um novo 

governo é sempre uma tensão muito grande, pois é uma nova forma de gerenciar a coisa 

pública, essa é a nossa realidade brasileira. Não existe um governo de transição ou uma 

transição entre dois governos. O senhor Fernando Augusto Dopazo Noura herdou inúmeros 

problemas criados pela gestão anterior, entre eles essa questão do contrato, que havia sido 

alterado dois meses antes da sua posse nessa nova função. O decreto 3753 de dois de abril de 

85 regulamenta as funções básicas: estrutura; competência e funcionamento, da Casa Militar 

da Governadoria do Estado do Pará. Entre outras funções, tem: assistência direta e imediata 

ao governador; coordenação das relações do chefe de governo com as autoridades militares; 

segurança do governador, de sua família, do palácio e das residências oficiais; o transporte 

aéreo, fluvial e rodoviário do governo, de hóspedes oficiais e outras autoridades; entre outras 

atividades de suma importância para a segurança das autoridades do estado do Pará e de 

outras que visitam a nossa terra. Então notem a importância estratégica dessas funções, do 

serviço de segurança de diversas autoridades do estado ou fora dele, e até mesmo do país. 

Como poderia o gestor permitir a interrupção dos serviços de locação de veículos, como 
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ficaria a segurança a segurança de Sua Excelência, o governador, vice-governador, ministros 

de estado em visita, embaixadores, cônsules, entre outras autoridades, sem os veículos para 

eles e para os militares que têm por missão específica, fazer a segurança dessas autoridades? 

Fazer um distrato e interromper a prestação de serviço não nos parece a decisão gerencial 

correta, diante da gravidade do não-fornecimento dos serviços fornecidos pela Casa Militar da 

Governadoria. O correto é a continuidade do serviço, enquanto se inicia todo um planejamento 

de um nosso prosseguimento licitatório, como foi realizado. A correta ação de um gestor, 

tomada pelo senhor Fernando Augusto, foi manter o contrato até o seu término, para que esse 

novo governo ganhasse tempo para se estruturar, administrativamente falando, e realizasse um 

novo processo de seleção com calma e a devida prudência e responsabilidade que devem 

nortear a gestão pública. Outro ponto de suma importância é a questão dos valores individuais 

nas locações dos veículos, elas estão de acordo com os preços praticados no mercado à época. 

Nos autos, em nenhum momento houve qualquer questionamento sobre superfaturamento, fica 

claro na leitura do processo que os serviços foram prestados normalmente, nas finalidades 

para as quais a Casa Militar foi instituída e na verdade, foram até ampliados. O órgão se 

tornou, inclusive, uma referência nacional nesse tipo de prestação de serviço de segurança. 

Portanto, fica claro não houve superfaturamento de preços praticados individualmente nas 

locações dos veículos e os serviços foram prestados conforme determinações legais, portanto, a 

administração pública recebeu os serviços e pagou os preços praticados normalmente no 

mercado. Diante disso, é evidente que não houve dano ao erário do estado do Pará, logo, pedir 

que o gestor à época devolva os valores aos cofres públicos, não nos parece o caminho da 

justiça, pois, reitero, que os serviços foram prestados a valores justos, portanto a 

administração pública já recebeu os benefícios na forma de serviços, para os quais pagou, ou 

seja, punir o ex-gestor, fazendo com que ele devolva valores, caracteriza que o governo está 

recebendo benefícios em duplicidade, explorando o particular, no caso o ex-gestor já citado. A 

própria segunda Controladoria de Controle e de Gestão do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará corrobora esse pensamento, visto que retificou a sua opinião pela regularidade das 

contas. Diante dos fatos comprovados nos autos, em que por necessidade da não interrupção 

dos serviços prestados às autoridades pela Casa Militar da Governadoria, amparado pelos 

valores justos praticados nas contratações e que os serviços de segurança às autoridades, com 
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o uso dos veículos locados, foram realizados normalmente e sendo este o único senão apontado 

pelo Ministério Público de Contas junto ao TCE, solicitamos que as presentes contas sejam 

consideradas regulares, conforme entendimento dos órgãos internos dessa egrégia Corte de 

Contas, visto que em nenhum momento houve dano ao erário e que o gestor tomou as melhores 

medidas administrativas diante da situação encontrada. Muito obrigado. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva. Consultado o 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2013/51510-1, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Inhangapi, responsável José Alves Feitosa Oliveira, Procurador 

Stephenson Oliveira Victer, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes, registrando-se a suspeição suscitada nos autos pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida o representante do 

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

regularidade das contas, sem prejuízo da aplicação da multa ao responsável. A seguir, a 

Presidência proclamou que Advogado Arlen Pinto Moreira, procurador do responsável pelas 

presentes contas, Senhor José Alves Feitosa Oliveira estava presente e na forma como lhe 

faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos 

seguintes termos: Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente, a quem eu cumprimento em 

nome os demais Conselheiros aqui presentes, Excelentíssimo Senhor representante do 

Ministério Público, demais serventuários de justiça, colegas advogados e demais presentes 

aqui, meu cordial bom dia. Como muito bem relatado pela Conselheira Relatora, trata-se de 

tomada de contas relativa ao convênio 214/2010 celebrado com a Prefeitura de Inhangapi no 

valor total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Desse valor, houve apenas o repasse 

mínimo de 2.10% no valor que importava a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que 

levou a não-utilização do recurso e não-execução do objeto do convênio. Contudo, como foi 

confirmado durante a execução processual, o referido valor foi devidamente devolvido pelo 

gestor público, acrescido de juros e correção monetária, demonstrando que não houve 

qualquer prejuízo ao erário em decorrência da falta de execução do objeto do convênio. Essa 
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situação foi confirmada pelo órgão de controladoria e pelo próprio representante do 

Ministério Público em parecer final, razão pela qual nos pugnamos pelo julgamento da 

regularidade das contas, diante da total ausência de prejuízo ao erário. São os termos, 

obrigado pela atenção de todos, bom dia. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as 

contas regulares, aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$931,59 (novecentos e trinta 

e um reais e cinquenta e nove 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-se 

foi anunciado o Processo nº 2006/53144-7, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 

Joanes Vieira da Silva, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do 

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

do registro. A presidência anunciou que, embora regularmente notificado, a responsável 

supracitada não esteve presente 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 para indeferir o registro, a fim de negar aposentadoria ao Regime Próprio de 

Previdência Social ao Sr. Joanes Vieira da Silva por não atender as regras do art. nº 37, II, da 

CF/1988, tampouco, do art.19 do ADCT, devendo ser cientificado de imediato o órgão 

concessor, a fim de cessar os respectivos proventos, no prazo de 15 (quinze) dias enviando a 

este TCE o comprovante do cumprimento desta decisão. 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. Em seguida, foi anunciado o 

Processo nº 2015/51071-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na Paróquia de São 

Francisco de Assis de Novo Repartimento, responsável Manoel Barbosa Araújo, Procurador 

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

dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que 

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

valor conveniado, atribuir responsabilidade solidária entre seu responsável, a autoridade 

administrativa da Susipe, além da aplicação das multas regimentais e determinação à Susipe. A 
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presidência anunciou que, embora regularmente notificada, a responsável supracitada não 

esteve presente 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 julgar as contas irregulares, declarar seu responsável em débito para com o erário estadual 

na importância de R$13.260,00 (treze mil e duzentos e sessenta reais), aplicando-lhe as multas 

nos valores de R$1.326,00 (um mil, trezentos e vinte e seis reais), pelo débito apontado e 

R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), pelo não 

encaminhamento das contas no prazo regimental e, ainda, aplicar ao senhor José Alyrio Sabbá a 

multa no valor de R$ R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), 

pela não emissão do relatório conclusivo do objeto do convênio. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Sem detença, foi tornado público 

pelo senhor secretário o Processo nº 2015/50916-5, que trata do Pedido de Rescisão formulado 

pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias anunciando-se, por conseguinte o impedimento 

da Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira de atuação nesse processo. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que 

ratificando o parecer escrito nos autos opinou pelo conhecimento do pedido de rescisão, dando-

lhe provimento quanto ao mérito, para que o Acórdão nº 54.644 seja reformado, com a 

condenação do senhor Edson Lopes da Silva da importância de R$12.000,00 (doze mil reais) e 

aplicação das multas regimentais cabíveis, em razão da ausência total de documentação 

comprobatória da utilização da verba pública por ele recebida. A presidência anunciou que, 

embora regularmente notificada, a responsável supracitada não esteve presente 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 interposto e dar provimento parcial, para reformar o Acórdão nº 54.644, de 14.04.2015, 

condenar o responsável, Sr. Edson Lopes da Silva, a devolver aos cofres do Estado, a quantia de 

R$12.000,00 (doze mil reais), devidamente corrigida monetariamente e acrescida dos juros 

legais desde 22 de junho de 2006, nos termos do art.158, III, “a”, “b”, “c” e “d” do RITCE/PA. 

Mantidas as demais decisões do Acórdão atacado. Consultado o Plenário, este se manifestou, 
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inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Imediatamente foi chamado à luz da sessão o 

Processo nº 2017/53446-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, Procuradora Deíla Barbosa Maia, Relatora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

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

autos opinou pelo indeferimento dos registros, com as recomendações à Fasepa e à Sead. A 

presidência anunciou que, embora regularmente notificada, a responsável supracitada não 

esteve presente 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 proposta de 

decisão no sentido de indeferir o registro, devendo o responsável, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar a cessação dos efeitos financeiros do contrato, nos termos do art.113, §1º do 

Regimento Interno deste Tribunal. Seguiu-se, então, à votação. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho a proposta da relatora. Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Divirjo da relatora para deferir em caráter 

excepcional os registros. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho 

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

relatora. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Acompanho a divergência. Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Acompanho a divergência. Proclamou, então, a presidência que resolveu o plenário 

por maioria de votos, quatro a dois, acatar o voto divergente apresentado pelo Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira. Na mesma senda, foi anunciado o Processo nº 2013/51195-0, que trata da 

Tomada de Contas instaurada no Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Médio 

Professora Nair Nazaré Lemos, responsável Pedro Oliveira da Costa, Procurador Felipe Rosa 

Cruz, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo 

legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

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

conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável e extensiva à senhora Iracy 

de Almeida Gallo Ritzmann e expedição de determinação à Seduc. A presidência anunciou que, 

embora regularmente notificada, a responsável supracitada não esteve presente e nem se fez 
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representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

contas irregulares, declarar seu responsável em débito para com o erário estadual na 

importância de R$20.320,00 (vinte mil, trezentos e vinte reais), aplicando-lhe as multas nos 

valores de R$2.032,00 (dois mil e trinta e dois reais), pelo débito apontado; R$1.926,00 (um mil 

e novecentos e vinte e seis reais), pela instauração da tomada de contas, e, ainda, aplicar a 

senhora Iracy de Almeida Gallo Ritzmann a multa no valor de R$931,59 (novecentos e trinta e 

um reais e cinquenta e nove centavos), em virtude da  não comprovação de acompanhamento e 

supervisão da execução do objeto conveniado e pela não emissão do Laudo Conclusivo. 

Propondo ainda o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, para 

adoção das medidas que julgar pertinentes. 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 artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida 

decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Imediatamente foi anunciado o 

Processo nº 2012/50719-6, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Luiz 

Guilherme Alves Dias, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cuja Relatora foi a Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvida a 

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

opinou pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Reconsideração, para manter 

incólume, em todos os seus termos, o Acórdão 50.244/2012. A presidência anunciou que, 

embora regularmente notificada, a responsável supracitada não esteve presente 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 no mérito dar-lhe provimento parcial, devendo o responsável Luiz Guilherme 

Alves Dias restituir aos cofres públicos, a quantia de R$35.440,00 (trinta e cinco mil, 

quatrocentos e quarenta reais), devidamente atualizada, mantendo-se os demais termos da 

decisão atacada. 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 
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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 e havendo assuntos incluídos na pauta administrativa, a Presidência manifestou-se: 

Senhores Conselheiros, conforme material distribuído a Vossas Excelências através dos e-

mails corporativos ao final da última sessão, submeto à deliberação plenária a proposta de 

resolução que visa definir a unidade padrão do estado, UPF- Pa, com indexador aplicável à 

correção monetária sob os débitos e multas imputados por decisão desta Corte de Contas. 

Reitero o que já fora afirmado na sessão passada, que tal medida se justifica para padronizar 

os procedimentos desta Corte àqueles praticados pela Secretaria de Estado da Fazenda quanto 

à correção monetária dos valores devidos ao estado. A resolução número 18.549 de 

04/02/2014 embora tenha adotado o IPCA, mesmo índice utilizado pela SEFA, a sua variação é 

mensal em detrimento da alteração da UPF Pará que é anual, fato que tem provocado 

diferenças entre os sistemas de aplicação em desfavor dos jurisdicionados. Assim, a partir 

desta nova sistemática, este Tribunal passa a praticar as mesmas formas de utilização 

monetária da Secretaria de Estado da Fazenda, o que, inevitavelmente, facilita a cobrança e 

beneficia, em última análise, o próprio jurisdicionado. A Matéria entrou na fase a discussão. 

Em não havendo, foi proposta a votação, o que obteve aprovação unânime, sendo a matéria 

consubstanciada na Resolução nº 19.002, desta data. Esgotada a matéria administrativa, a 

palavra então foi colocada à disposição plenária. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Alguma outra matéria para ser discutida ou não? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Não. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Então eu queria solicitar a Vossa Excelência, que já tendo decorrido o prazo 

regimental, eu tive a honra de apresentar a Vossa Excelência a proposta de reforma do 

Regimento, já tramitou. Tive a honra de acompanhar nessa proposta o Conselheiro Odilon e é 

uma matéria que já havia sido, inclusive, formatada por uma maioria plenária, não estavam 

presentes os Conselheiros André Dias e Rosa Egídia, mas eu vejo que é uma matéria 

extremamente simples, da minha visão até resulta, de um certo modo, de uma obviedade. 

Alteração no que se refere ao Regimento, facultando ou possibilitando, melhor dizendo, que 
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apenas no momento da discussão, nós tenhamos a oportunidade de que os Conselheiros 

Substitutos se manifestem no momento da discussão da matéria. Naquela altura, antes de 

apresentar regimentalmente a proposta, nós construímos uma maioria no plenário porque aqui 

acompanhou o voto ou alegações que eu fazia o Conselheiro Cipriano Sabino, Conselheiro 

Luís Cunha, Conselheiro Odilon, não estando presente Conselheiro André e Conselheira Rosa 

e Vossa Excelência também, embora não tenha se manifestado, não obstou. Então em seguida a 

esse raciocínio, nós fizemos exatamente o trâmite regimental, a emenda foi apresentada e 

encaminhada a todos os gabinetes pelo prazo de 15 dias e vou fazer então um apelo à Vossa 

Excelência, que havendo preenchido todos os requisitos – acho uma matéria simples, não vejo 

nenhuma alteração significativa, ao contrário, acho que ela é benéfica, senão não teria 

apresentado a emenda e neste caso, eu quero dizer que para essa emenda, Conselheiro 

Cipriano inclusive deixou escrito o pensamento dele e me pediu que apresentasse, se houve a 

colocação no plenário, que ele concorda inteiramente com a emenda que apresentamos, 

Conselheiro Odilon e eu. Como acho que foi o prazo foi decorrido, é matéria que independe, é 

o direito, melhor dizendo, que cada Conselheiro pode ter para fazer a emenda regimental, nós 

temos os dois Conselheiros e eu gostaria que Vossa Excelência submetesse ao plenário porque 

a maioria pode até dizer, completa, que o Conselheiro Cipriano deixou o voto escrito. Quero 

lembrar que algumas reuniões anteriores, há eventualmente alguma divergência do voto 

escrito apresentado pelo Conselheiro Cipriano, mas subsidiando o voto que deixa por escrito 

na ausência da sessão de hoje, a própria manifestação constante em ata quando conversamos 

sobre a matéria. O Regimento da Casa permite que na nossa eleição, o voto seja encaminhado 

por escrito pela reunião que se faz à eleição da mesa diretora. Embora não haja um 

detalhamento específico a respeito da emenda ao Regimento, no que se refere ao voto escrito, 

eu quero lembrar que esse plenário acolheu há poucas sessões atrás, a manifestação do 

Conselheiro Cipriano expressando um voto do Conselheiro André, que havia deixado para ele 

a respeito da comenda. “Eu vou votar aqui em nome do Conselheiro André porque ele me 

disse” e a mesa aceitou. De maneira que eu vejo aqui, com esse precedente, se é precedente, 

que para mim não seria precedente, porque a palavra de cada um de nós está revestida da boa-

fé necessária para isso. Como eu não acho que é um assunto para que seja delongado nessa 

Casa, eu solicito à Vossa Excelência que coloque em votação, respeitando obviamente eu e 
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com certeza o Conselheiro Odilon, as manifestações em contrário, mas a maioria é a que 

decide né. Eu quero dizer que foi encaminhado ao gabinete de Vossa Excelência, mas eu estou 

recorrendo isso com gentileza, Vossa Excelência nem veja que eu estou dando uma resposta 

malcriada, de forma alguma, eu estou dizendo apenas o que trata a matéria, especificamente 

ao final e ao cabo. É que nas discussões que são feitas no plenário, nós votamos aqui proposta 

de voto dada pelos Conselheiros Substitutos, acho uma matéria absolutamente semelhante. 

Franqueia apenas, nos processos onde eles não são os relatores, para fazer a proposta de voto, 

apenas no momento da discussão, que seja franqueada a palavra a eles para entrar na 

discussão da matéria. De maneira que eu não vejo nenhum inconveniente que isso aconteça, ao 

contrário, porque como o Regimento diz, veja bem Conselheiro André, eventualmente pode 

causar interpretações diversas, mas vou dizer à Vossa Excelência. Como o Regimento diz na 

letra, participação efetiva, se nós tivermos uma bancada com participação efetiva, mas que não 

fale, só se nós fizemos aqui um curso de mímica, teria que ser feito por mímica, porque senão é 

por palavra, será por gestos. Então não vejo nenhum inconveniente e em primeiro lugar, 

nenhum desrespeito, nós estamos aqui albergados no direito da proposta da emenda 

regimental, cumpriu o prazo, eu não vejo nenhum acúmulo de matéria na mesa para que essa 

proposta não seja votada para ser acolhida ou rejeitada. Eu quero deixar aí para o secretário, 

o voto do Conselheiro Cipriano, se a Presidente colocar a matéria em votação, está o voto 

escrito do Conselheiro Cipriano Sabino sobre a matéria. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Nelson, 

primeiro eu peço vênia a Vossa Excelência e dizer que esta presidência tem autonomia para 

colocar matéria administrativa e tratar de tal assunto, ninguém chegou comigo para tratar 

deste assunto. Então eu gostaria que eu pudesse ter um respeito no sentido. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: A senhora está colocando 

em dúvida a minha palavra? Eu não posso aceitar, Presidente. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu vou lhe dar a 

palavra, mas eu gostaria que a gente tivesse respeito. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não posso aceitar o argumento de Vossa Excelência 

porque essa matéria foi discutida por mim aqui eu fiz chegar à secretaria e cumpriu o prazo. 

Isso aí não está correto. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) 
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Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não, tudo bem. Matéria administrativa é determinada pela 

presidência, então eu gostaria que a gente pudesse ter a condição de manter o nosso diálogo, 

sem problema nenhum. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Eu quero dialogar com Vossa Excelência, como sempre. Manifestação da 

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

falar, eu permiti Vossa Excelência falar e eu gostaria de falar. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não, a senhora cortou a minha palavra. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: A situação que o Conselheiro Cipriano votou não era matéria de mudança de 

Regimento, essa questão é mudança de Regimento, mudança de um artigo do Regimento 

Interno desta Corte de Contas. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Peço a palavra, Presidente. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não Doutora, com 

licença, me permitam, deixem eu falar, esclarecer. Essa matéria aqui de hoje, que Vossa 

Excelência está colocando aqui é matéria regimental, essa matéria é matéria administrativa 

regimental e o que o Conselheiro Cipriano pediu, que tinha deixado, o Conselheiro André 

estava presente à sessão plenária, saiu e falou para ele, falou inclusive para mim, não era 

matéria regimental, era um voto que não dizia respeito à matéria regimental. Essa matéria é 

matéria regimental sim, então eu passo a palavra a Vossa Excelência e depois a Conselheira 

Rosa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Por 

gentileza, escute Conselheira, eu acho que está havendo uma polêmica sem razão de ser. 

Primeiro, eu acho que o Conselheiro Cipriano não ia assinar um papel se ele não soubesse não 

do que se tratava, começa logo daí. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

(Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Ele pode saber do que se trata, mas eu que 

sou Presidente não sabia que essa matéria entraria hoje em pauta. Eu quero dizer isso, eu 

estou Presidente e não sabia dessa matéria e o Conselheiro Cipriano deixa um voto desse 

assim, perdão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Excelência, a senhora me permita. Conselheiro André, um minutinho só, há uma 

questão a ser conversada aqui, a respeito. Eu dizer a Presidente que eu não estou. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de 
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Oliveira: Vossa Excelência está com a palavra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu gostaria pelo menos de ser escutado. 

Conselheiro André, Conselheiro Luís, com todo respeito. Há uma diferença abissal entre – 

Conselheiro André, Vossa Excelência dá-me a honra de escutar-me ou eu fico em silêncio, 

quando Vossa Excelência acabar o diálogo, me avisa e eu falo porque eu não acho que dá para 

eu falar, Vossa Excelência está conversando para o outro lado. Eu quero que Vossa Excelência 

me escute porque há uma diferença abissal no que nós estamos colocando aqui. Excelência 

Presidente, quando Vossa Excelência fixa: “eu estou Presidente”, não precisa dizer, todos nós 

sabemos que Vossa Excelência está integralmente na presidência. Aliás, votamos na senhora 

para isso, senão a senhora não estaria aí, houve o nosso voto para que a senhora estivesse aí. 

Depois, há uma diferença muito grande entre a discussão e a argumentação, eu não vim aqui 

para discutir com ninguém nesse aspecto, eu vim para argumentar. Se a senhora me diz que há 

um entendimento regimental que não pode colocar a matéria, logicamente que eu vou me 

render, mas eu preciso esclarecer como isso foi construído. Havia uma sessão aqui, lá atrás e 

que no encaminhamento, sem que ninguém me pedisse nada, absolutamente nada, disse que 

achava que haveria, na minha modestíssima visão, uma contribuição plenária, não abdicando 

das nossas prerrogativas. Eu acho que até – e não estou dizendo isso com excesso de modéstia 

– que no plenário há pessoas muito mais preparadas para ocupar o lugar que eu estou 

ocupando aqui, as nossas vindas para cá, por todas as histórias de cada um, são 

circunstanciais. Ou passando num concurso público, ou passando num concurso político de 

indicação legislativa, são circunstâncias, é aquela hora. Eu na minha vida, nunca pensei em vir 

para o Tribunal de Contas, não era a construção da minha história e acabou acontecendo, 

aliás devo ao Conselheiro Luís Cunha, Vossa Excelência e até a Presidente, que tiveram essa 

generosidade comigo e acabei chegando no Tribunal de Contas do Estado. Então na discussão 

naquele dia, eu fico pensando Conselheiros, todos eles, porque o que não falta aqui são as 

manifestações de aprovação a respeito das dimensões que os Substitutos apresentam e todos 

sabem aqui, que até com as questões das associações eu tenho umas divergências, mas elas são 

sempre muito claras, eu não uso subterfúgio para esconder pensamento. Sou contra, sou 

contra. Como há atos administrativos aqui na Casa que eu discordo e sou minoria, mas eu 

discordo. O que não se pode impedir é que eu tenha a minha opinião, isso eu não vou permitir, 
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nem aqui, nem nunca e nem em lugar nenhum, pelo menos enquanto eu tiver vida. Então eu fiz 

apenas uma colocação dizendo que no momento da discussão, quando não fosse a proposta de 

voto dos Substitutos, que eles pudessem falar na discussão. Vamos dizer que isso aqui deu um 

trique-trique, um arranho no Regimento. Eu venho da área tecnológica, talvez por isso cometa, 

quem sabe, alguns enganos e tenha que ser corrigido, como Vossa Excelência, Presidente, me 

corrigiu agora, dizendo que não era matéria regimental, mas a área tecnológica é objetiva, nós 

queremos a coisa com objetividade. E foi em favor dessa objetividade que eu apresentei uma 

proposta, os que me conhecem sabem, Vossa Excelência sabe André, quantas vezes que eu 

fiquei em minoria. Tenho dito no plenário que muitas vezes eu me acostumei a ser minoritário, 

até porque quem defende bandeiras com sinceridade, muitas vezes fica minoritário, o Brasil 

hoje é um testemunho vivo disso, porque hoje eu estou desse lado e no outro dia já estou do 

outro lado, aí tem o cabresto do chefe do poder. Eu não tenho isso, pode investigar, não tenho. 

Eu fiquei tipo um tatu na reta, embora é como dizia o nosso colega Eloi Santos, que sempre 

relembro, ele dizia assim: “eu sou igual tatu, eu vou morrer cavando”, então é o destino de 

cada um, eu continuo tentando fazer a minha estrada, mesmo que eu tenha que cavar alguns 

metros. Então é uma proposta tranquila, legítima, não fere. Agora imagina, e aí por mais 

qualificação que tenham os nossos Substitutos, e eu os admiro todos, eu não vou abrir mão das 

minhas prerrogativas, que história é essa? Tenho prerrogativa, tenho prerrogativa, é minha e 

eu não vou transferir meus votos para eles, não vou. Acho até que eles podem ter mais 

competência do que eu, do ponto de vista jurídico, tudo bem, mas aqui não é um tribunal 

jurídico, é um tribunal que julga contas. Então a emenda que nós fizemos, eu não vejo essa 

dificuldade, porque primeiro foi um assunto discutido aqui e que se formou pela palavra dos 

que estavam presentes, uma maioria. Depois eu fiz chegar à mesa o requerimento de que 

precisa um outro companheiro assinando, fui ao gabinete do Conselheiro Odilon, que 

concordou no momento, porque eu não teria a indelicadeza de pedir a ele se ele tivesse 

discordado no plenário, eu não ia fazer isso. Até como homenagem também, oriundo da 

carreira dos Substitutos, Conselheiro Luís Cunha e o Conselheiro Cipriano conversando 

comigo, disse: “Nelson, eu vou viajar, mas estou tão de acordo”, quero invocar porque isso 

deve ser tratado com a verdade, com a luz solar. A gente aqui tem uma ou outra dúvida na 

interpretação, chamei o nosso subsecretário e ele me alertou: “o voto escrito é na hora de 
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eleição”, ele foi absolutamente correto. Conselheiro Cipriano vai fazer aqui escrito porque o 

próprio Conselheiro inovou, Conselheiro André. O que nós votamos aqui e que o nosso 

companheiro Cipriano disse, da sua intenção, era um voto de concessão de medalha para que 

Vossa Excelência votasse. Então quem pode fazer uma proposta dessa, eu não vejo nenhum 

desrespeito à presidência, não faria isso e Vossa Excelência sabe, não é da minha linha 

desrespeitar autoridade de quem quer que seja. Eu acho que a ordem, para ser estabelecida, 

começa na hierarquia da autoridade. Vossa Excelência dizer que não sabia, Vossa Excelência 

sabia, eu falei com Vossa Excelência sobre a questão dessa emenda. É uma proposta, o 

plenário é majoritário na sua decisão, se a maioria achar que não é. E outra coisa, se a 

maioria, eventualmente, aprovar algo que destoe da linha constitucional, da legislação vigente, 

a senhora tem amplos poderes para fazer a interferência no processo, “olha, aprovamos uma 

coisa que não está de acordo com o Regimento”, é tão somente isso. De maneira que eu não 

vejo a dificuldade, eu não quero entrar na discussão, eu estou apenas argumentando, por isso 

que eu disse do início, eu quero que Vossa Excelência me entenda, eu não quero entrar em 

discussão, eu quero argumentar um ponto de vista. E se esse ponto de vista for minoritário, eu 

sairei absolutamente tranquilo porque foi democraticamente debatido. E se ainda assim o 

plenário decidir por algum que um dos Ilustres Conselheiros admitam que feriu o Regimento 

que afronta a Constituição, há remédio para consertar. Então em uma matéria tão tranquila, a 

gente diz na linguagem simples: “tempestade em copo d’água”. É trazer aqui dez Alka-Seltzer 

para botar no copo d’água para ver borbulhar isso. Não precisa, tranquilo. Não pode, não 

pode, não coloca em pauta. Eu estou fazendo o apelo e a senhora faz o uso da autoridade da 

Presidente, Vossa Excelência está Presidente como disse, se eu estiver afrontado o Regimento, 

a senhora diz ali: “eu não vou colocar em pauta porque o Regimento me protege, eu não quero 

colocar em pauta” e pronto, não se discute mais. Estou apenas argumentando e nem vou 

prosseguir mais em argumentação, porque eu não quero a discussão. Eu apresentei a matéria e 

vou me render à decisão, se for da mesa diretora não pode, não pode e paciência. Cipriano 

quando chegar, eu digo: “rasguei teu voto, não foi possível e você depois diz verbalmente o 

que achar”, mas não vejo, sinceramente, que a gente possa levar para esse campo da discussão 

uma matéria – no meu entendimento – de absoluto entendimento claro. E não abro mão das 

minhas prerrogativas, isso eu quero dizer, eu jamais ia propor uma coisa em que eu me 
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sentisse estar abrindo mão de prerrogativa. Não, a minha prerrogativa é isso e também dentro 

das minhas prerrogativas, é propor modificações, mudança de resolução, que isso é um direito 

sagrado de cada um de nós. É nesse sentido que eu estou aqui, mas não quero polemizar, eu 

não quero discutir, não quero criar um mal-estar entre nós, estou apenas apresentando uma 

ideia. Não pode ser, não pode, pronto e acabou. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não é a questão de não pode ser, 

Conselheiro. É a questão da maneira como foi conduzida, só isso. Vossa Excelência fez uma 

proposta, tramitou, Vossa Excelência está como Relator, já mandou para a secretaria, só o que 

eu coloquei aqui é a questão do momento. Eu não estou dizendo que sou contra ou a favor, é a 

questão do momento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Excelência, se a senhora achar que não é o momento, Presidente, eu estou 

aqui pronto para aceitar, não quero polemizar. Não é o momento, não ponha, pronto, tudo 

bem. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Questão do momento. A Conselheira Rosa, depois o Conselheiro André. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Não, Conselheiro André pediu antes de mim. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Pediu antes? Conselheiro André, 

por favor. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu não 

acho tão simples. Às vezes a gente pensa que uma coisa é simples e ela não tem uma 

repercussão complexa a posterior. Realmente eu não me sinto, de forma alguma, nesse 

momento, à vontade para votar essa questão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: É verdade Conselheiro, as vezes a gente não se 

sente à vontade, tanto que tem muitas coisas que a gente deve manifestar por escrito e leva 

tempo para pensar. Tanto tempo para pensar. Eu imagino uma discussão momentânea. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu também não 

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

Vossa Excelência está dizendo que não sente, eu estou que não é incomum porque as vezes a 

gente tem alguns assuntos que deveria até se manifestar com brevidade e pede mais tempo para 

estudar. Então compreendo Vossa Excelência no seu raciocínio, tranquilo, eu só estou 

argumentando, tem dificuldade, ótimo, tudo bem. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro André Teixeira Dias: Não quero entrar especificamente na questão sobre o voto, a 

validade ou não do voto, procuração do Conselheiro Cipriano, acho que foi uma gentileza que 

me fez àquela altura o Conselheiro Cipriano, para que constasse no dia da votação da 

concessão das medalhas, que constasse que eu também estaria concedendo. Aliás, quem havia 

me convidado a subscrever as medalhas não havia sido nem o Conselheiro Cipriano, havia 

sido o Conselheiro Nelson, que teve a ideia da concessão das medalhas, por gentileza também 

antes consultou o que eu achava e eu disse: “muito justo”. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Vossa Excelência estava 

presente à sessão, apenas saiu por motivo superveniente e já deixou consignado. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acredito que, digamos, constar o 

voto foi uma gentileza, mas que a qualquer instante poderia ser questionada, “não, como é que 

consta o voto preposto”, é uma questão de uma liturgia, porque é uma gentileza, uma coisa que 

não tinha questionamento. Mas não quero entrar na questão porque acho que não é o caso, eu 

não vou discutir a ordem da questão da procuração. O que eu discuto, neste momento, é que 

realmente não tenho uma avaliação sobre qual é a repercussão dessa mudança no Regimento. 

Enquanto eu não tiver uma avaliação dessa repercussão, eu não posso votar. Assim, simples, 

entende? Acho que a gente faz alterações e não as. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu só quero dizer uma coisa a Vossa Excelência. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Você explicou que 

está no meu e-mail, eu realmente não tive a oportunidade de ver o e-mail.  Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu estou me referindo à 

procuração, o Conselheiro Cipriano não deixou uma procuração, o Conselheiro Cipriano 

deixou um voto escrito. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira 

Dias: Então ele deixou um voto escrito, quer dizer, eu também não vou discutir a questão do 

voto escrito, não quero entrar nesta questão. O que eu quero dizer é que, do que cabe a mim, 

que é examinar esta emenda ao Regimento, eu não consigo aqui, ver, projetar que eventuais 

repercussões podem ter em mudanças de ação no plenário, e que possam lá na frente eu me 

arrepender, “analisei isso precipitadamente”. E peço desculpas por realmente não ter 

observado no meu e-mail que isso constava. Este assunto, inclusive, é um assunto bastante 

interessante porque ele não só cria, digamos, porque aqui fala em auditores, o Ministério 
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Público também vai querer discutir? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

(Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Aqui só fala em auditor, não fala em discussão por parte do 

Ministério Público. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: O Regimento é do Tribunal. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Pois é, mas digamos, isso cria também uma isonomia para o Ministério 

Público discutir? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Guilherme da Costa 

Sperry: Regimentalmente, Conselheiro, o Relator ou qualquer Conselheiro, pode pedir na fase 

de discussão, a opinião do Ministério Público. Isso já ocorreu algumas vezes. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu estou só argumentando 

também, Doutor Guilherme, porque realmente a argumentação Vossa Excelência traz com 

muito, nós já vimos aqui, inclusive era Procurador Geral de Contas, o nobre Procurador 

Doutor Felipe, não foram poucas vezes, que mesmo passado o momento da manifestação do 

Ministério Público de Contas, ele arguiu à mesa e ao plenário, dizendo que havia – mesmo 

depois da manifestação na votação do Ministério Público – ele pedia que o Ministério Público 

pudesse se manifestar porque traria ao conhecimento do plenário uma outra observação. E nós 

todos, unanimemente aprovamos e eu sou favorável a isso. Veja como é importante o momento 

da observação, nosso querido amigo o Doutor Guilherme Sperry, ele fez um voto, uma 

manifestação, não um voto, perdoe, mas ele fez uma manifestação do Ministério Público onde 

ele disse: “olha, eu até não estou muito subsidiado para, e por isso vou manter minha 

posição”, mas ele sabe porque já pediu isso aqui e foi concedido a ele, que num determinado 

instante eu preciso fazer uma retificação do que está aqui no processo, estou invocando o 

testemunho dele, nós todos por unanimidade e eu acho isso extremamente valioso. Se ele tem 

uma opinião no processo e de repente vai enriquecer o debate com uma opinião que 

eventualmente pode, quem sabe, até mudar a minha opinião, mas não interferirá no meu voto, 

eu não vejo porque a gente não esgote todos os pontos, para obter aqui do plenário o que se 

deseja, que é a decisão mais justa. Então toda vez que ele pede da minha parte, sempre fez 

assim, toda vez que o Ministério Público achar conveniente adensar e trazer adendos a uma 

nova visão, eu imediatamente concordarei, acho que é uma coisa tão boa, democraticamente 

falando, inclusive. Se receber mais uma contribuição, onde isso fere a nossa autonomia, a 
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nossa prerrogativa, a nossa decisão? Não vejo. Se tivesse fazendo uma proposta: “eu quero 

que vote”, é diferente. Eu até gostaria, mas não pode. É só isso Conselheiro, é só uma 

argumentação, me permita, eu não quero discutir não. Até nesse ponto, se não é conveniente, 

retira da pauta, vê para outra sessão, faça lá o que quiserem, eu estou apenas argumentando 

porque fiz, só isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Eu acho que eu manifestei meu ponto de vista sobre esta questão e acho que disse tudo o que 

tinha para dizer. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Concluiu? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Concluí. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

(Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheira Rosa, depois o Conselheiro 

Odilon. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Muito bem, como bem disse o Conselheiro Nelson, eu não participei de discussão 

alguma, referente ao assunto que não estava na pauta administrativa, e tomei conhecimento 

acho que ontem ou na sessão precedente, que havia sido encaminhado para e-mails e eu pedi 

para a minha assessoria localizar – eu estava em um congresso naquela altura, em que o tema 

veio à baila. Tenho sim no meu gabinete, encaminhada fisicamente pela presidência, algumas 

propostas de emenda que nós temos, inclusive, discutido em várias reuniões, a esse respeito, 

mas não lembro – não lembro não, não houve – qualquer discussão acerca dessa emenda 

referida pelo Conselheiro Nelson. Com relação ao encaminhamento por e-mail, não costumo 

também receber os documentos por e-mail, a não ser que seja anunciado em plenário como 

Vossa Excelência costuma fazer no final de sessão. Depois desta data, apurei junto à 

secretaria, e não houve referência sobre essa emenda que eu desconhecia, passei a conhecer 

ontem. Isso também não vem ao caso, não foi anunciado, eu fiz verificação a partir da data da 

proposta que depois a gente abriu, não houve referência de encaminhamento ao meu e-mail, 

nesta sessão, aos e-mails dos Conselheiros referente a essa proposta. Até porque nós temos 

marcado e desmarcado reuniões em função da ausência de Conselheiros, para justamente 

tratar de alterações regimentais e nunca fui informada a respeito dessa especificamente, mas 

não quero nem entrar no mérito da questão, porque desconheço. Conheço por alto e não 

pretendo adentrar no mérito, eu quero discutir aspectos processuais, procedimentais relativos 

a essa proposta. Também não conheço votos adiantados de assuntos não discutidos em 
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plenário, abertos especificamente, pautados para tanto, então não me parece que houve essa 

discussão, apesar de eu estar ausente, não foi um assunto pautado e nem referido em ata, com 

relação a um assunto pautado para ser discutido, para que eu pudesse me inteirar do assunto. 

Eu já lhe dou a palavra. Então não me parece que houve isso. Não conheço adiantamento de 

voto nesse sentido, uma previsão de se colocar em pauta, até porque a pauta estava já à nossa 

disposição e não constava esse tipo de assunto. Ele encaminhou, ele tem o direito, mas eu não 

acredito que isso tenha validade porque um Conselheiro não pode estar ausente na sessão e 

mandar o voto. E se não houver quórum e seja necessária a convocação de Substitutos? Vamos 

ter um voto a mais? Então de um ausente, isso tem que ser analisado. Isso não é previsto no 

Regimento e é uma coisa a ser discutida. Também vou usar a palavra do Doutor Nelson, que 

sempre se referiu à boa-fé, então eu confiando na boa-fé dos colegas, faço questão como 

membro desta Corte, discutir o assunto. Eu tenho o direito de discutir, de conhecer e de 

discutir, até porque há essas outras, como eu disse, propostas de emenda regimental, podem 

não ser especificamente em relação a isso, mas elas envolvem a natureza jurídica do cargo de 

auditor, Conselheiro Substituto. Não estou aqui, de nenhum modo, contestando a competência 

e a capacidade de todos eles, que já foi muito demonstrada neste plenário, mas em um Tribunal 

a palavra é disponibilizada às partes, seus procuradores, Ministério Público e seus julgadores. 

O senhor falou em franquear palavra, eu estou há pouco tempo aqui, mas franquear palavra 

sempre que houve a solicitação dos Substitutos em se manifestar, em qualquer momento da 

sessão, sempre lhes foi franqueada. Eu nunca vislumbrei, não verifiquei nenhum momento a 

negativa de concessão de palavra, de maneira nenhuma, até porque o tratamento aqui sempre 

foi muito cordial e isso existe, e é uma exceção. Com relação à palavra do Ministério Público 

não, há previsão regimental, o Relator pode sim conceder a palavra ao Ministério Público se 

ele solicitar, se ele entender que deva. Inclusive numa última discussão que nós tivemos, de um 

recurso que estava na mão de algum Conselheiro, de um processo relatado originalmente pela 

Conselheira Substituta Milene, foi sugerido que ela, como Relatora do processo recorrido, 

esclarecesse alguns pontos, isso acontecesse. Agora, são exceções, são situações que não 

podem virar regra. Não é que não possam vier à regra, é preciso que então se reveja o 

ordenamento jurídico todo que regula o Tribunal, para que essa possibilidade exista. Então eu 

só peço, houve formação de processo com relação a essa proposta, secretaria? Houve. O 
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Relator é o Conselheiro Nelson. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Conselheira Rosa. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Sim, pois não. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu queria ajeitar até porque conheço Vossa 

Excelência, sei que jamais uma dama, conduta irrepreensível no desempenho da atuação 

pública, então não vou, acho que algumas palavras quando são ditas, talvez no calor de um 

debate, que para mim não seria debate, eu estava argumentando aqui, Vossa Excelência falou 

em boa-fé. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: O senhor falou, eu repeti as suas palavras. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Se houvesse a tramitação de qualquer 

proposta em decorrência ou contrariando o Regimento, até ficava com Vossa Excelência, mas 

Vossa Excelência nesse caso, coloca em cheque a secretaria. Essa proposta transcorreu dentro 

do que o Regimento determina, eu consultei a secretaria, a secretaria tem algum óbice a dizer? 

Que afrontou o Regimento, a tramitação? Essa proposta de alteração não tem nada a ver com 

aquela que Vossa Excelência fala, aquele conjunto de propostas, partidas da presidência. Essa 

é uma proposta que qualquer Conselheiro, acompanhado de outro, pode fazer, de emenda. E eu 

quero dizer que rigorosamente, para afastar qualquer resquício nesse sentido, que sei que 

Vossa Excelência não raciocinaria nesse sentido, a secretaria foi absurdamente informada e 

deu o trâmite que o Regimento, eu me alberguei nos ensinamentos da secretaria, portanto, 

onde estaria a não boa-fé disso? Os e-mails foram mandados, tramitado sob a ótica da 

secretaria, levado para a presidência, onde estaria a tentativa de burlar qualquer coisa? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Me desculpe, mas eu não falei isso Conselheiro. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Falou sobre a questão da boa-fé, houve boa-fé total. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Em nenhum momento eu disse que houve equívoco, em nenhum momento. Quando o senhor se 

referiu à situação, o senhor falou em boa-fé e outras palavras, e pela boa-fé, eu quero 

conhecer o assunto.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Na questão da boa-fé, claro que houve boa-fé. Presidente, encerre o assunto, Vossa 

Excelência disse que não pode colocar em discussão, encerre o assunto para ser discutido uma 
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outra vez. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Ainda não terminei. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

(Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conclua, continue. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Se houve a 

instrução, houve um Relator, então eu como Conselheira peço ao Relator que seja juntado ao 

processo que eu não conheço, todos os pareceres da procuradoria deste Tribunal, que se 

referem à questão, natureza jurídica do cargo, para que isso, instruindo os autos, os 

Conselheiros tenham condições de apurar, discutir e resolver a questão. É isso que eu peço, 

senhora Presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Muito bem. Conselheiro Odilon. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Senhora Presidente, eu gostaria de manifestar. Eu 

quero dizer que eu corroboro com gênero, número e grau às palavras ditas por Vossa 

Excelência, Conselheiro Nelson. Houve uma chancela de dois Conselheiros no pedido de 

alteração regimental, autuou-se o processo, deu-se conhecimento aos gabinetes que esse, 

inclusive, é decantado pela Conselheira Presidente como um método para evitar gastos com 

papel, então todas as assessorias dos Conselheiros estão já com várias outras matérias 

dispostas nesse sentido, ancoradas para verificar os seus e-mails. E a partir de então começa a 

correr o prazo. O prazo correu, não houve nenhuma proposta de alteração de emenda nesse 

sentido. O que o Conselheiro Nelson pede a Presidente é que ela coloque em pauta a matéria e 

aqui, com todo respeito Conselheira Rosa, não tem a ver com natureza jurídica do cargo, muito 

pelo contrário, é apenas se manifestar na sessão. Vossa Excelência, está em ata, tenho certeza 

disso, que outro dia, nesse mesmo caso do recurso em que foi concedida a palavra à 

Conselheira Substituta Milene, Vossa Excelência frisou expressamente: “não há previsão 

regimental, mas a gente vai autorizar ela a falar”, é isso que a gente quer evitar, entendeste? 

Nós queremos evitar. Transcorreu o prazo e o Conselheiro Nelson apenas requer à Vossa 

Excelência, Presidente, que coloque em pauta. Se não for hoje, no menor tempo possível. O que 

não pode é nós não discutirmos a matéria, porque querendo ou não, e aqui há que se 

prestigiar, houve a proposta de dois Conselheiros, regimentalmente falando. Isso causa um 

certo desconforto a quem faz as coisas. Há outras propostas regimentais? Com certeza houve, 

foram dadas conhecimento do mesmo modo e houve emendas no sentido, aliás, sobre a 
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questão, o resultado da apreciação das emendas, é preciso que haja e depois correr mais 15 

dias. É só isso que eu quero falar, eu quero corroborar aqui em gênero, número e grau com 

Vossa Excelência, totalmente. Eu não discordo em absoluto, concordo e subscrevo. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Conselheira Rosa. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Como bem disse, o Conselheiro Odilon repetiu o que eu havia 

falado, não há previsão regimental e nunca foi negado. Nem por isso há necessidade de se 

prever exceções na legislação. Por outro lado, sem entrar no mérito ainda da questão, o prazo 

regimental para tratar de emendas regimentais aqui no Tribunal, não é um prazo máximo, o 

prazo é mínimo. Não pode ser trazido com o mínimo de 15 dias da apresentação e, nesse caso, 

eu como Conselheira membro deste Tribunal, gostaria de que essa entrega fosse feita 

pessoalmente. E quando não é feita, Vossa Excelência faz referência em sessão, não houve 

referência em sessão, foi vista uma por uma ata, posterior a essa data e não houve referência 

de encaminhamento. Como geralmente é falado na parte administrativa, eu não sei se o som do 

Tribunal é ligado, sou eu que levo ao meu gabinete a informação, digo: “olha, tem matéria no 

e-mail, localize” porque eu sou avisada aqui e disso eu não fui avisada. Por mais que tenha ido 

por e-mail, eu não abri o e-mail porque não houve referência. O prazo é mínimo, não é máximo 

e acho que como nós temos respeito de todos os colegas que proponham emendas, mas respeito 

temos também às propostas apresentadas pela presidência da Corte. E ainda estão em 

discussão e são anteriores. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É verdade. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu agradeço a palavra. Manifestação da 

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

temos realmente algumas propostas ao Regimento e que a gente não conseguiu ainda, trazer. 

Nós tivemos uma prévia discussão e não houve possibilidade, por falta de Conselheiros, alguns 

Conselheiros que já tinham compromisso previamente marcado e não houve uma decisão para 

que a gente pudesse até evitar o que está acontecendo aqui agora. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não vejo nenhum problema, 

Conselheira. Por exemplo, eu acho que a minha posição no plenário, estou falando a meu 

respeito, ela tem que ser dada no plenário, muitas vezes se discute uma coisa administrativa 
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com um enfoque e quando você chega no plenário é diferente. Eu tenho que ter compromisso 

com o que eu voto no plenário, aí é que é a história, eu quero votar no plenário as minhas 

posições claras, se eu fui para reunião administrativa, não faltei plenário, não falto plenário, 

raramente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Não, ninguém vota administrativamente, a gente conversa e depois 

toma uma decisão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Faça um levantamento na Casa e veja que eu sou um dos mais presentes, então a 

minha posição aqui nunca foi posição murista não, eu tenho minhas posições, antagônicas as 

vezes até à administração e Vossa Excelência sabe. Tenho algumas posições em todos os anos 

em que eu estou aqui, eu nunca me sitiei por ser minoria não, eu não tenho essa confusão 

comigo, não tenho. Agora, não houve nenhum erro na tramitação, a secretaria teve 

conhecimento e ninguém pode alegar desconhecimento, mas está bom. Eu não vou fazer pomo 

de discórdia, não quero votar não vota, quer chegar na hora da votação, derrotem. Não estou 

em causa própria, estou pesando que é um aprimoramento, só isso, não quero levar por isso. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Porque inclusive acerca dessa matéria. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vamos deixar isso muito claramente aqui, para as 

pessoas que nos ouvem possam estar realmente acompanhando as nossas posições. A posição 

definitiva, irreversível, clara, é a posição plenária porque essa fica registrada. A gente ao 

longo da vida diz: “eu disse isso aqui, mas amanhã já não sei o que eu disse, eu me esqueci do 

que eu disse”, não tem esse caso aqui, eu tenho a minha posição, perdendo ou ganhando. Eu 

digo uma coisa ali e tenho forma de comprovar o que eu disse ou então eu digo: “não, mudei 

de opinião”, também é válido. Agora, o que não pode é dizer: “eu acho, eu quero aquilo” e 

quando chegar aqui é diferente, isso que é grave. Não estou dizendo que alguém faça isso, 

estou dizendo que eu não faço. Vai agradar, agrada, seja lá o senhor que for. Vossa Excelência 

me conhece. Agora, eu chegar lá numa coisa fechada e dizer: “eu vou fazer isso” e depois: 

“não me lembro do que eu disse, vou fazer isso e aquilo”, não tem na minha história. Se tiver, 

digo agora, abertamente: eu me aposento imediatamente. Não tem isso e isso eu coloco aqui, 

não tem isso. Já disse que pode não ter brilho na estrada construída, mas ela é limpa, não há 

de transfugar meu pensamento, não. Até encontrei obstáculo aqui, acolá, aliás vocês sabem 
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bem disso, mas eu não tenho essa mancha da pusilanimidade, do interesse mesquinho, não 

tenho. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Conselheiro, ninguém está falando isso de você, muito pelo contrário. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mas eu 

estou só dizendo, Conselheira, só isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

(Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Vossa Excelência, todos nós sabemos da 

integridade de Vossa Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Eu estou só dizendo, a minha posição é clara. Quando eu tenho que 

discordar, a discordância é feita à luz solar, “eu penso isso disso e daquilo eu penso aquilo”, 

só isso. Só estou avocando isso para mim. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Todos nós sabemos disso. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vamos 

encerrar isso, Conselheira, não vamos discutir. Eu argumentei, não pode não pode, tome a 

providência. A minha opinião é essa, eu posso ser derrotado, sem problema, não vou fazer 

mais nada a respeito desse assunto, apenas expressei um pensamento. Só isso. Manifestação da 

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

da matéria inclusive que a Conselheira Rosa suscitou, a gente tem dois pareceres da 

procuradoria sobre esse assunto, inclusive homologado. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: São esses que eu pedi que fossem 

juntados aos autos dessa questão, Presidente, se a senhora puder colocar em votação eu 

agradeço. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Conselheiro Luís. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira: Senhora Presidente, primeiro eu quero dizer que eu gosto muito desse tipo 

de reunião, quando tem debate eu gosto. E eu não sou incendiário, Conselheiro André. Mas 

sabe André, vem uma lembrança boa do nosso tempo de parlamentar porque ali tinha debate, 

porém lá, tinha um viés político. Aqui não, mas eu acho saudável o debate. Um certo dia, numa 

sessão aqui eu disse a alguns estudantes universitários da UNAMA que estavam ali, eu disse: 

“poxa, uma pena hoje não teve nenhuma defesa aqui, a sessão foi fria, uma sessão morna”, foi 

a forma que eu me expressei aqui. Tem dias que a sessão aqui é morna, um pouco insossa, 

porque não tem o debate. Então o que travamos hoje foi um debate e eu acho isso 
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perfeitamente normal em um colegiado. E dependendo do assunto ou da situação, tem um 

pouco de emoção, eu já saí daqui contrariado, você pode também perder num debate, mas eu 

acho perfeitamente saudável tudo o que aconteceu aqui. Eu acho, senhora Presidente, que 

esses assuntos de proposta de alteração de Regimento, a gente tem que pautar, ou 

administrativamente no gabinete, ou aqui, todos os casos. O Conselheiro que for a favor, vote a 

favor; o que for contra, vote contra. E eu acho que é isso que o Conselheiro Nelson quer. E 

quando a coisa está confusa, imaginemos que hoje fossemos votar a matéria, a Conselheira 

Rosa não está confortável, ela tem que pedir vistas, aí interrompe a votação, ela tem o direito, 

não tem condição de votar isso hoje, pede vistas e vota-se num outro momento, compreendeu? 

Esse é o meu entendimento, eu estou confortável em relação a essa matéria porque eu tenho o 

meu entendimento, eu tenho o meu entendimento de mérito, eu já entrei no mérito da matéria, 

tenho a minha ideia formada. Mas ela foi clara, ela não está confortável. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Doutor Luís, se me 

permitir um aparte. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Então tem que dar o tempo para ela, ou ela pede vistas se fosse votado hoje, ou então 

o tempo para ela estudar agora. Eu acho que tem que ter uma orientação da Presidente para 

pautar esses assuntos, ela mesma fez a proposta, eu acho que tem que discutir as propostas e 

firmar entendimento, resolver o problema. Agora, tem assuntos que a gente não vai conseguir 

unanimidade, porque é a visão de cada um, entendimento de cada um, mas isso é maravilhoso 

em um colegiado. Somos em sete, nem sempre a gente vai ter o entendimento ou o apoio dos 

sete para alguns assuntos. Este aqui em particular, eu acho muito relevante porque olhe, 

Conselheiro André, eu acho que eu sou desprovido de vaidade e se eu tiver é um pouquinho. Eu 

até digo que a minha vaidade cabe no meu bolso, está aqui, é esse “pentezinho” de osso aqui 

que eu ponho no bolso, é essa a minha vaidade para passar nos meus pouquíssimos cabelos. 

Um ventinho bate, ele fica desarrumado, está aqui a minha vaidade, eu acho que é esse pente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Dessa a gente não 

compartilha contigo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: De resto eu acho que não sou vaidoso. Então eu digo isso para justificar, eu me curvo 

ao conhecimento. Um debate aqui vindo da Doutora Milene, do Doutor Daniel, do Julival e do 

Edvaldo, só acrescenta para todos nós. Eu admito que no campo jurídico eu tenho as minhas 
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limitações, eu não sou bacharel em Direito e eu tenho que me curvar a quem sabe mais, beber 

do conhecimento dessa pessoa. Porém, em outro campo eu acho que eu sei mais do que eles, 

por exemplo, conhecimento de realidade do Pará, os que foram deputados têm um pouco mais, 

não tem como não ter, eu me sinto assim. Vossa Excelência, Nelson, Cipriano e Lourdes Lima, 

porque a gente pisou no chão desse “Parazão” aí, em becos que não sei, tem gente daqui que 

não vai pisar nunca, até porque não tem como, não tem obrigação de fazer isso. Por força do 

nosso trabalho político nós tivemos que fazer, saber o que é passar duas, três horas em uma 

rabeta que dói as costas porque a gente só fica sentado, não tem como apoiar as costas, duas 

ou três horas numa rabeta que tem boa velocidade. Imaginemos num barco “popopo”, que não 

tem velocidade, que pode passar seis horas, nós passamos por isso Conselheiro André. Entrar 

num avião de quatro lugares, vem uma tempestade e o bicho balança, tu pensas que vai cair, 

mas a gente estava lá, era preciso. E as nossas andanças fez a gente conhecer um pouco mais 

do Pará e as vezes a gente traz para cá esse conhecimento da realidade, Doutor Guilherme. 

Que vocês vão ter, mas ainda precisa de mais tempo, que são detalhes, são coisas da realidade 

paraense. Então eu vejo tudo isso de forma muito positiva porque é saudável para nós aqui da 

instituição, este assunto é muito importante. E eu vou dar o aparte à eminente Conselheira 

Rosa Egídia porque ela pediu e por isso ainda não vou concluir, porque de repente eu ainda 

preciso dizer mais uma palavrinha, senhora Presidente. Mas vamos tirar daqui hoje, 

conclusivamente, como opinião minha, que tudo isso que aconteceu aqui hoje foi muito 

importante, foi um debate. Se teve um pouquinho de temperatura, ela baixa também, as vezes a 

gente se excede, tem até que se desculpar depois. O certo é se desculpar aqui, no microfone, 

mas se não houve excesso a pessoa fica confortável também, “não vou pedir desculpa, foi só 

um debate”. Eu achei importante, a gente não deve fugir do debate, foi o que fizemos hoje e, 

novamente, André, antes de ouvir a eminente Conselheira Rosa Egídia, a gente fazia isso no 

Parlamento e Vossa Excelência tem algo mais que eu, Vossa Excelência foi do Parlamento 

maior. Se a Assembleia Legislativa já discute as coisas, principalmente nas comissões técnicas, 

que eu disse isso em uma conversa com o Conselheiro Odilon Teixeira. Conselheiro Odilon 

Teixeira, na Alepa, um conselheiro mesmo não tendo formação jurídica, tem que buscar essa 

formação, sabe por quê? Lá tem uma comissão chamada Comissão de Constituição e Justiça, 

Vossa Excelência foi presidente por vários anos, Conselheiro André. E nem todos são 
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bacharéis em Direito ali, a gente tem que aprender, tem que estudar as leis porque ali tem 

debate. É uma comissão do Parlamento que tem debate. A outra comissão é a que trata da 

parte orçamentária e financeira, eu fui presidente dois anos, tem que ter debate, tem que 

estudar matéria financeira e orçamentária. Mas Vossa Excelência foi do Parlamento maior, no 

Congresso Nacional todas as comissões funcionam e muito, é ali que se travam os debates, 

quando vai ao plenário já está tudo esclarecido, debatido. Não é assim? Então Vossa 

Excelência, eu acho, tem um pouco mais que a gente. Então, Conselheira Rosa, eu vou ouvi-la 

com a maior boa vontade porque eu entendi o que a senhora disse anteriormente, da mesma 

forma que eu compreendi a fala de todo mundo e eu quero valorizar a fala de todo mundo. E 

valorizar o que aconteceu aqui hoje, como um ponto alto da instituição. Debate é necessário 

para a gente melhorar as coisas, ouço com muita honra Vossa Excelência. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu pedi a palavra 

com relação a alguma coisa que ele tinha mencionado e depois eu acabei esquecendo, perdi o 

fio da meada, mas eu vou seguir. Eu queria só ressaltar, agora eu lembrei, que respeito e 

admiro cada um dos senhores aqui, mas talvez a minha relação mais próxima e mais antiga – 

talvez não, certamente – é com o Conselheiro Nelson. E em respeito a tudo, à admiração e o 

respeito que eu tenho a ele, nós conversamos ontem sobre o assunto. Nada do que eu falei aqui 

eu deixei de conversar com ele, nós já havíamos conversado sobre; eu fui questionar sobre a 

situação, se tinha ido fisicamente e se tinha ido por e-mail e nós tratamos do assunto. Depois o 

Doutor Luís falou em excessos, eu não sei se eu me excedi, mas se eu me excedi, peço 

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

Primeiro, é sempre uma alegria conversar com Vossa Excelência, é um aprendizado para mim, 

Vossa Excelência sabe o quanto a admiro, de muito tempo, de muitos anos, do seu pai e uma 

série de coisas. Quando eu falei a questão da boa-fé na tramitação, quer dizer, a nossa 

orientação passou diretamente pela secretaria, obedecendo todos os prazos, entendeu? E 

recolho e respeito e tantas vezes tenho abdicado de algumas opiniões minhas para ficar com as 

suas e me sinto engrandecido por isso, de maneira que como o Conselheiro Luís Cunha muito 

bem coloca, talvez aqui de alguma forma a gente enfatiza mais alguma coisa, alguns termos, 

faz parte da nossa vida, da nossa trajetória. Nós estamos acostumados a isso ou estivemos pelo 

menos, acostumados a isso, pode ser que com a idade a gente vá perdendo o traquejo e o 
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costume, mas isso faz parte. E não me recordo, nessa vida toda, que nada tenha passado do limite, 

da cordialidade e da educação. Eu respeito plenamente a posição de Vossa Excelência, sei que 

Vossa Excelência respeita a minha e eu apenas quero ratificar que tivemos todo o cuidado, o 

Conselheiro Odilon e eu, em que o trâmite da Casa fosse obedecido rigorosamente. Agora temos 

que ter a grandeza de nos curvar a eventual interpretação de uma maioria que derrote o nosso 

ponto de vista, já tantas vezes passei por isso, não haverá nenhum problema, apenas quero 

expressar. De maneira que quero registrar, ratificar e realçar o meu apreço e a minha admiração 

invariável por Vossa Excelência. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Sim, jamais questionei a boa-fé deste sentido, eu usei o seu termo, o seu 

discurso como sempre me inspira e com base na boa-fé eu solicitei, justamente, esse prazo para que 

a gente converse e instrua o processo com os documentos que eu solicitei. Obrigado. Manifestação 

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

Conselheiro Luís. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Presidente, eu estou com a palavra e não tenho mais nada a dizer, muito obrigado. Manifestação 

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

lembrar Vossa Excelência que todos nós que aqui estamos, sejamos os Conselheiros, Conselheiros 

Substitutos, Ministério Público, todos nós estamos aqui porque a Constituição nos permitiu. Aqui 

ninguém é mais sábio que outro, nenhum de nós é mais, cada um dentro da sua maneira, do que a 

Constituição nos determinou, por isso nós estamos aqui. Eu, você, André, Doutor Odilon, cada um 

pode ser até doutor, mas cada um de nós que chegamos aqui é porque nós preenchemos os 

requisitos constitucionais para chegar aqui. Agora, nós temos que nos esforçar, cada qual dentro 

da sua maneira, dentro da sua forma de agir, de trabalhar e isso é muito importante, é muito 

salutar. Cada um de nós aprende uns com os outros, a cada minuto a gente está aprendendo. Eu 

aprendo com Vossa Excelência, aprendo com os Substitutos, aprendo com o Ministério Público, 

eles também com certeza devem ter essa relação de buscar conhecimento. É uma coisa nossa, é 

nosso. Então é importante, é verdade que não somos iguais, diretamente, aos parlamentares. Nós 

somos, inclusive, um tribunal técnico, que contribui com o parlamento, que faz parte do controle 

externo – Vossa Excelência sabe disso –, então, essa relação é tranquila, é salutar. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: A senhora sabe por que eu disse 

isso? Por exemplo, eu admiro muito a doutora Milene, ela não é bacharel em Direito, mas ela tem 

um conhecimento jurídico extraordinário, ela tem a cara de advogada, e ela não é. Então, assim, 
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por exemplo, a sabedoria ela não está relacionada ao diploma. Tem analfabeto que é sábio. Então, 

nem todo doutor é sábio e nem todo sábio é doutor. É isso. Eu já vi pescadores de Augusto Corrêa 

dando lição em alguns turistas que vão com o diploma de mestrado, doutorado. Lição porque eles 

não têm conhecimento da realidade. Assim como o agricultor. Ali, ele é o doutor naquilo que ele 

faz, entendeu, presidente? Por isso que eu achei maravilhoso esse debate hoje, porque cada um tem 

algo a acrescentar. Reúne conhecimento da vida ou do seu trabalho. Eu defendo a Assembleia 

Legislativa, doutor Guilherme Sperry. Eu aprendi muito ali. Nós tivemos calorosos debates. Eu fui 

obrigado a conhecer um pouco da legislação, do mundo jurídico, lá. Como é que eu vou para uma 

comissão de justiça debater leis, a gente faz as leis, aprova as leis, e eu não conheço nada de lei? 

Então, é um pré-requisito para vir para cá, ter um pouco de conhecimento jurídico, contábil, 

financeiro, administrativo, e tudo mais. Quando a gente chega aqui, depois, com 35 anos para 

frente, não é, doutora Rosa? Já tem maturidade. Depois, eu acho que, aqui, estamos diante de 

pessoas preparadíssimas para o exercício da sua função aqui na casa. Então, por isso, senhora 

presidente, esse debate, eu quero colocar como de bom nível, saudável para a instituição, porque a 

gente debateu o assunto. Questão do encaminhamento, a gente vai dar, eu sei que chegaremos ao 

bom termo. É importante ouvir o contraditório. A doutora Rosa levantou um posicionamento 

contrário. Ela não se sente confortável para votar hoje. Tem que respeitar a opinião dela, 

entendeu? Não quis entrar no mérito. Era isso que eu tinha a dizer, mas eu sinto que os dois 

querem falar, e é sempre uma honra ouvi-los. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito 

obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Conselheira substituta, Milene. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Senhora presidente, senhores conselheiros, eu 

gostaria de me manifestar em algumas circunstâncias. Eu acho que todo esse debate que está sendo 

feito e foi traçado aqui, hoje, ele é muito salutar e muito importante. Eu acho, na verdade, que ele 

pode ser considerado como primeiro passo para se desvendar outras e outras questões, rumo ao 

que todos nós esperamos do nosso tribunal e do nosso trabalho, que é uma atuação cada vez mais 

forte, uma prestação do controle externo cada vez mais atuante, e eu acho que, para isso, é 

importante que todos nós, todos os membros do tribunal – sejam eles titulares, substitutos –, 

estejam atuando em prol disso. Então, a proposta do Conselheiro Nelson, assinada junto com o 

Conselheiro Odilon, ela vai nesse sentido, porque discutir não significa votar. O fato de nós 

podermos participar das discussões do processo, não significa que o conselheiro é obrigado a nos 
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acompanhar, o nosso entendimento, a nossa visão. Muito pelo contrário. A discussão permite uma 

pluralidade de ideias, de debates, o amadurecimento de uma questão que está posta, para que o 

colegiado possa, sendo ele titular e permanente, decidir. Eu até gostaria de trazer uma informação, 

aqui, para o Conselheiro André, que, talvez, não esteja ciente, e o Conselheiro Odilon, também, no 

seguinte sentido: quando o Conselheiro Nelson propôs, no plenário, pela primeira vez, a discussão 

– e isso foi acompanhado pelo Conselheiro Cipriano, pelo Conselheiro Luís cunha, pelo 

Conselheira Odilon, Conselheiro André e a Conselheira Rosa não estavam presentes –, logo em 

seguida, nós fizemos um memorando, encaminhamos à Vossa Excelência, à presidência, um pedido 

para que a presidência avocasse para si a alteração regimental nesse sentido. Não porque nós não 

podemos discutir, porque o regimento não é claro nesse sentido, e, às vezes, cria-se situações que 

são um tanto constrangedoras, como a necessidade de dar uma autorização para que a gente fale 

ou deixe de falar, muito embora o regimento traga, expressamente, no artigo 35, que a gente atue 

em caráter permanente, o que não pode se dar pelo silêncio. Mas, pelo fato de, às vezes, ter que 

ficar pedindo autorização ou a autorização ter que ser dada, é que eu acho que o Conselheiro 

Nelson acabou fazendo esse pedido, para deixar isso mais claro, para se evitar essa situação que 

possa levar a algum tipo de constrangimento. E nós fizemos isso, apresentamos, foi para a 

procuradoria. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Vossa Excelência, me dá uma parte? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Sim. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: O artigo 35, no caput, fala assim, mas 

tem o parágrafo sexto, que expressa. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Que a gente discute no nosso processo.  Manifestação da 

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

discutem os processos. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha: Que nem precisaria ter, porque é uma coisa muito lógica. Se eu estou relatora de 

um processo, obviamente eu posso discutir sobre ele. Aquilo ali é uma redundância, na verdade, 

dentro do expositivo. Mas não é isso que a gente está falando. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: E o plenário, vocês estão em 

caráter permanente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias 

da Cunha: Então, presidente, mas não é isso que eu estou discutindo, nem estou falando sobre isso. 

O que eu queria dizer, é: nós encaminhamos isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora 
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Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Nem todo tribunal tem a 

permanência. Aqui, o nosso, tem, que vocês permanecem. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Sim, com certeza, o nosso tribunal segue o modelo 

condicional, ele tem seguido o modelo do TCU, que é o que tem que ser seguido. Manifestação da 

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

quando não estão, a gente justifica a ausência.  Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Sim, mas não é isso que eu estou dizendo. 

Concluindo a minha ideia: nós encaminhamos o memorando à presidência, ele foi encaminhado à 

procuradoria, a procuradoria emitiu um parecer favorável em relação a este nosso pedido de 

alteração regimental. Entretanto, logo em seguida, nós tomamos conhecimento da proposta 

colocada pelo Conselheiro Nelson e pelo Conselheiro Odilon, e, tendo em vista a desnecessidade 

de prosseguir com o nosso memorando, nós entramos com o pedido, solicitando a desistência do 

nosso, porque já tinha uma proposta por dois conselheiros, já tramitando na casa. Então, a questão 

é a seguinte, que eu gostaria de colocar, aqui, para a consideração dos senhores: bem, existem 

alterações regimentais que estão em andamento na casa, de proposta de Vossa Excelência, com as 

devidas emendas que devem ser apreciadas, devidamente motivadas pelo seu acatamento ou não. 

Isso é uma outra questão. Nessas propostas regimentais, já estão incluídos as emendas e um 

parecer da procuradoria, que, inclusive nós, conselheiros substitutos, solicitamos que fosse 

incluído junto com o processo específico. Então, por zelo à questão processual, cada matéria deve 

ser tratada devidamente no seu quadrado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

(Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Mas, conselheira, não precisa a senhora me dizer 

isso, porque eu sei, e eu vou trazer para cá. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Não é isso, presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Peço perdão, peço até desculpas. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Presidente, 

não é isso. Deixa eu só concluir o meu raciocínio.  Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Mas essa é uma questão que eu estou 

tratando e vão ser encaminhadas, sim. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Não é isso. Deixa eu concluir meu raciocínio. Por que eu falei 

isso? Como isso já está em um processo específico, o pedido da Conselheira Rosa para que o que 

está lá seja trazido para cá, não faz muito sentido de ser, porque cada matéria deve ser tratada em 
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seu respectivo processo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Doutora, eu sei. Vamos proceder, por favor. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Então, o que eu gostaria de 

pedir a consideração do plenário, é para levar isso em consideração. Caso vá se incluir alguma 

coisa neste processo de proposta do Conselheiro Nelson e do Conselheiro Odilon, o que deve ser 

feito é. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Isso é matéria nossa, aqui. Por favor, certo? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: É uma matéria processual, presidente, não é uma 

matéria administrativa. É uma matéria processual que vai ser instruído no processo. O que deve 

ser incluído na instrução desse processo é aquilo que diz respeito, especificamente, à essa matéria. 

No caso, se for o memorando com o parecer da procuradoria, relacionado à essa matéria 

específica, discussão em plenário. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

(Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: O rito doutora, pode deixar que a gente está 

tomando todas as providências. Doutora, eu gostaria até que a gente pudesse concluir. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Eu gostaria 

de concluir. Eu acho que a senhora não está me entendendo. Eu não estou entendendo por que a 

senhora está criando uma confusão. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

(Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É porque está me passando um rito que a gente 

está tomando as providências. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha: Presidente, não é que não está no processo, é o que eu estou dizendo, uma 

sugestão foi colocada aqui, agora, em plenário. Eu estou colocando o meu ponto de vista. Isso não 

foi feito, ainda. Tanto é que a sugestão foi dada agora, então não tem como ter sido tomada a 

providência. É isso que eu estou dizendo. Eu estou dando o meu ponto de vista do procedimento, 

entendeu?  Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Sim, eu vou tomar as providências. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: É isso que eu estou querendo colocar. Manifestação 

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

vamos tomar. Eu, não, nós. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene 

Dias da Cunha: Mas, assim, o que eu acho interessante, é o seguinte: a proposta do Conselheiro 

Nelson junto com o Conselheiro Odilon, tenta trazer, na íntegra, de forma clara, sem evitar 

qualquer tipo de interpretação, o que já é aplicado no Tribunal de Contas da União, e nada retira 
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qualquer tipo de prerrogativa relacionada aos conselheiros titulares, visto que o voto é privativo, 

exclusivo dos conselheiros, mesmo porque qualquer opinião ou manifestação dada em discussão 

por qualquer um de nós, substitutos, não tem o condão de vincular, obrigar nenhum dos senhores. 

Na verdade, vocês acatam ou deixam de acatar. Isso, na verdade, é apenas uma possibilidade de 

pluralidade de ideias, de aumentar a discussão para aprofundamento das matérias que são 

colocadas em plenário. Então, nesse sentido, claro, a gente está totalmente de acordo, até porque a 

gente já é algo que a gente vem deliberando a respeito. Este plenário, na maioria das vezes que a 

gente solicita a palavra, realmente nos concede, a gente não tem tido grandes constrangimentos em 

relação a isso, mas eu acho que é apenas um passo para se esclarecer melhor a questão. E eu acho 

que, qualquer evolução, qualquer amadurecimento, se faz por isso, por meio dos debates, e eu acho 

que, nesses debates, a gente precisar com a mente aberta, para discutir, ampliar, e, às vezes, até 

mesmo rever alguns modelos e mapas mentais que condicionam algumas atitudes, alguns 

comportamentos que não necessariamente são bons para o sistema, como um todo, são bons para o 

controle externo. Então, a nossa súplica, no caso, o nosso pedido, é para que isso seja analisado 

com carinho, com o devido cuidado, porque a gente está certo que cada um dos senhores, aqui, 

independentemente, tem como foco, também, o fortalecimento do controle externo. E eu, 

sinceramente, na minha humilde opinião e ingênua atuação, não consigo perceber esse 

fortalecimento que não seja pela união de esforços de todos nós. Então, a gente está aqui para 

contribuir, para colaborar, para fazer o nosso papel, e, também, claro, fazer isso ao lado dos 

senhores, contribuindo cada vez mais. Então, se eu fui mal interpretada em alguma fala, eu já peço, 

de pronto, desculpas, porque não foi essa a intenção. Minha intenção, na verdade, foi esclarecer e 

colocar o meu ponto de vista, não estou dizendo que ele tem que ser acatado. Obrigada, senhora 

presidente, senhores conselheiros. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

(Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Substituto, Daniel Mello. A senhora 

também, doutora? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Eu apenas quero dizer que eu mantenho o meu pedido aos colegas do plenário. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Conselheiro Daniel. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Daniel Mello: Senhora presidente; douto Guilherme Sperry, representante do Ministério Público de 

contas; senhores conselheiros, Nelson Chaves, Luís Cunha, André Dias, Odilon Teixeira, Rosa 

Egídia. Cumprimento a todos. Primeiro, eu gostaria de me solidarizar à proposta do Conselheiro 
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Nelson Chaves, até porque nós somos os diretamente interessados pela propositura do Conselheiro 

Nelson Chaves, signatário também ao Conselheiro Odilon Teixeira, e dizer da visão republicana 

que representa essa proposta de emenda. Mais do que isso, eu diria um senso de democracia e de 

decisão colegiada que está manifestada nessa proposta de emenda. E, também, ressaltar que, é 

óbvio, nós já temos vivido isso e sabemos que a palavra é franqueada aos conselheiros substitutos, 

e, espero eu, penso eu, com toda a humildade, que nós tenhamos, de alguma forma, contribuído 

positivamente para as decisões desse plenário, sem, logicamente e obviamente – nem poderia ser –, 

de alguma forma, constranger ou vincular a posição dos juízes, dos magistrados que aqui estão, até 

porque cada um tem o seu livre convencimento motivado, mas é óbvio que a contradita fortalece, 

melhora e aprimora as decisões. A nossa democracia é isso. Na nossa democracia, a pluralidade 

de visões forma uma decisão uníssona e muito mais forte, justamente por conta dessa pluralidade, 

da contradita, de visões antagônicas, por vezes. E não raras vezes isso acontece nesse plenário. 

Então, entendo que essa discussão ela é extremamente importante, salutar, sem adentrar nas 

questões de ordem procedimental, administrativas, e outras coisas mais, só em relação à 

propositura. Conselheiro Nelson Chaves, como sempre, uma pessoa de visão bastante ampla, de 

justeza, de justiça, no senso da expressão, e, nesse momento, defendendo algo que é nosso, que é do 

nosso cargo, em uma visão bastante interessante. Obviamente que nós corroboramos com isso, 

entendemos, também, dessa forma, e esperamos, pois, poder contribuir. Eu vou usar um brocardo 

jurídico, aqui, que é de notório saber de todos os estudantes das ciências jurídicas – e todos nós 

somos, ainda que não tenhamos formação na área jurídica, mas sabemos disso. O brocardo, é: “se 

pode o mais, se pode o menos”. Esse é um brocardo que rege toda a hermenêutica jurídica, todo o 

Direito. E, se nós podemos relatar processo, ora pois, por que não poderíamos discutir processos? 

Não faz muito sentido, do ponto de vista lógico, não discutir processos. E seria a materialização, a 

positivação de um costume já acontecendo nesse plenário, nesse tribunal. Nós já discutimos. Então, 

seria apenas a positivação de algo que já acontece concretamente. É nesse sentido que eu entendo 

ser importante essa inserção. Só para finalizar, foi aventada, aqui, a questão da natureza jurídica 

do cargo. Muito bem, o Conselheiro Odilon disse que não tem pertinência esse ponto da discussão. 

Isso não está relacionado à natureza jurídica do cargo, e, ainda que tivesse, a natureza jurídica do 

cargo não é dada por esse plenário, ela já existe por si só, ela é constitucional. A constituição diz: 

nós somos juízes de última entrância. Nós, conselheiros substitutos. Se nós somos juízes de última 

entrância, nós somos magistrados de contas, e, como magistrados de contas, fazemos parte, como 
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membros – ainda que substitutos –, desse tribunal. E, como membros permanentes substitutos desse 

tribunal, nós temos, sim, o direito da palavra, de discutir, e isso é dado pela constituição, não vai 

ser dado pelo regimento e nem por um parecer da procuradoria. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: A constituição federal diz 

que vocês são auditores. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel 

Mello: Sim. Auditores de estatura constitucional, conselheira. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Licença. Lhe dão as prerrogativas, 

quando relator processo, e não equipara. Não existe essa vinculação. Manifestação da 

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

relata processo, e não equiparar ao nosso. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Até porque é impossível isso acontecer. São juízes aqueles 

que prestaram concurso para o poder judiciário. Então, há uma equiparação para proteção da 

decisão e do funcionamento do plenário, quando os senhores relatarem e substituírem conselheiros. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Se eu continuo com a 

palavra, eu gostaria de falar, senhora presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Continue. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Depois eu dou um aparte a quem 

quiser falar, sem problema nenhum, mas, enquanto eu estiver com a palavra, eu quero a palavra. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Continue, e eu gostaria que a gente pudesse, daqui a pouco, concluir. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Certo, senhora presidente. Muito bem. 

A situação de ser ou não membro do tribunal, essa decisão já foi dada, implicitamente, por 

diversas decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso já foi estabelecido pela ATRICON, que é a 

associação que estabelece, que rege. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

(Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: A ATRICON é uma associação. Não vamos 

discutir a questão jurídica. Eu gostaria que a gente pudesse encerrar essa discussão, se não, a 

gente não conclui hoje. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel 

Mello: Muito bem, a Excelência está cortando minha palavra. Eu abro mão de continuar falando, 

então. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Então, eu gostaria de dizer se tem outro assunto ao plenário, mas a Conselheira Rosa fez 

uma proposta, eu quero saber, ao plenário, se junta o parecer que tem? Manifestação da 
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Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Os pareceres referidos. 

Eu não tenho número. Pedi à procuradoria, até agora não me foram disponibilizados. Caso me seja 

negado, eu também tenho o direito de pedir vista. Quando eu pedir vista, eu também posso pedir 

isso. Para economizar, e, também, em nome da boa-fé, que eu, desde o início pleiteei – foi por isso 

que eu usei o termo –, eu peço a juntada de todos aqueles. Eu não tenho os números, porque a 

procuradoria não me trouxe.  Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Nelson. Só acerca disso e a gente conclui, certo? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu vou 

encerrar. Eu sou meeiro da proposição, porque o Conselheiro Odilon é o outro. Da minha parte, 

apenas quero dizer que são matéria distintas. Nós fizemos tão somente a proposta de um item do 

nosso regimento. De um artigo, melhor dizendo. Pronto. Mas, para a paz de todos, se for, mesmo já 

tendo sido eu relator, não me sentirei diminuído por isso, pode ser encaminhado para a 

procuradoria, para quem quiser, sem problemas. Eu desejo fazer o melhor. Manifestação da 

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

pedindo para encaminhar, ela está pedindo que o parecer jurídico acerca. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Alguns pareceres que 

eu não tenho número, porque a procuradoria e a secretaria ainda não me deram. Peço ao relator. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não, mas eu 

quero, exatamente, enfatizar isso. Como são matérias paralelas, se houver alguma dúvida, alguma 

dificuldade, é pegar a emenda que foi proposta, e pode encaminhar para a procuradoria, para uma 

manifestação. Da nossa parte, não importa. O que for decidido na terça, na quinta, para fazer o 

detalhamento que acharem conveniente. Só isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Nós estamos em votação. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu estou 

opinando, não sei se eu alcancei o que está sendo discutido. Na minha visão, eu vejo que são duas 

matérias distintas, a emenda que o Conselheiro Odilon e eu firmamos. E, sobre esta, exatamente, se 

houver qualquer tipo de indagação, de pedida de vista, manifestação, então, eu não vou me sentir 

nem um pouco diminuído por isso, pode encaminhar para quem quiser dar o parecer, sem 

problema. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Não, ela está pedindo para juntar os pareceres que se identificam. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu acho que a matéria tem 
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que correr paralelamente. Uma coisa, é uma coisa, outra coisa, é outra coisa. Nós fizemos uma 

emenda exclusiva para esse artigo. Acabou. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Porque, nesse caso, presidente, os propositores são os 

relatores, então, é a eles que eu preciso pedir que façam a juntada da questão já suscitada em 

pedidos de emendas anteriores. Eu tenho direito de fazer isso. O processo nem veio à pauta, eu não 

posso pedir em vista. Eu estou, em nome da boa-fé, da consideração a um colega de plenário, 

pedindo a juntada, porque entendo, sei que trata de assuntos precedentes que estão sendo 

discutidos por esta corte, em inúmeras reuniões. Pedi a juntada porque vai me esclarecer quando 

eu precisar analisar o processo. É esse o pedido que faço e tenho todo o direito de fazê-lo. Eu 

preciso que seja colocado em votação, só isso. Eu peço ao relator se ele autoriza essa juntada. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não, eu queria 

apenas que não fosse feito isso de forma, uma coisa é a proposta que nós fizemos, a outra, é a 

outra. É a minha posição. Tem que ser manifestado sobre a nossa proposta. Depois, o conjunto de 

medidas que estão sendo propostas, é uma outra estrada, acho eu. Minha visão. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Pode colocar em 

votação, presidente? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: O que eu penso é assim. Já estou dizendo que são coisas distintas. Manifestação da 

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

colocando em votação. O Conselheiro Nelson tem uma opinião que diverge da opinião da doutora 

Rosa. Conselheiro Luís. Para juntar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Presidente, eu acho que não tem problema. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de Oliveira: De quê? De juntar? 

Conselheiro André, também? Conselheiro Odilon. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Matérias distintas. Não há pertinência. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: O relator decide. Eu 

pedi ao relator. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: É, o Conselheiro Nelson é o relator. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Imagina eu, conselheira. Como o Conselheiro 

Odilon disse, matéria distinta, para mim. Se o interesse da casa for esse, eu não criarei obstáculo. 

Se conceda a Vossa Excelência o direito que está pedindo. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu agradeço. Manifestação do Excelentíssimo 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 729

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mas eu não vejo nenhum embaraço que elas 

possam ser examinadas. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Então, Vossa Excelência, se assim permitir. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não, eu me rendo. A maioria 

está constituída, Vossa Excelência com certeza concordará. Quero só que deixe claro isso. O 

pedido da Conselheira Rosa será acolhido, Conselheiro Luís votou para isso, Conselheiro André, 

Vossa Excelência. Conselheiro Odilon e eu seremos derrotados nesse quesito. Sem nenhum 

problema. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: É uma matéria administrativa que nem está em pauta. Porém, é um pedido que faço em 

plenário para abonar.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Em questão da pauta, não, Conselheira Rosa. Aí, talvez, seja nossa divergência. Ele 

tramitou corretamente. Eu fiz um apelo para a presidência. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Não, eu sei, eu só estou dizendo que é 

estranho esse pedido e votação de uma coisa que. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Não, mas escute, veja bem, para não deixar nenhum, 

isso é gravação, nós estamos conversando cordialmente, fraternalmente. Como eu me albergo no 

trâmite determinado pelo regimento e cumprido, corretamente, pela secretaria, então, a mim, não 

parece nada que tivesse sido feito em desacordo. Ela faculta, independentemente da pauta da 

presidência, que dois conselheiros peçam. Foi só isso que nós fizemos. Nada de afrontar a 

prerrogativa da presidência, de forma alguma. Mas não há problema para mim. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Envolve legislação, e é 

preciso que a casa estude a constituição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: É o momento. Eu acho que há tantas coisas para. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Como envolve 

legislação, é preciso que tramite, também, composição técnica. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: A única coisa que eu quero deixar, só para ficar 

registrado no plenário, não tem nada a ver com esse caso, mas só um pensamento. Eu estava 

fazendo uma leitura do nosso eminente patrono dos juristas brasileiros, o Rui Barbosa. Esse 

pensamento é sempre bom a gente deixar. Ele diz, presidente, que, quando a gente trata de forma 

desigual os iguais, nós não estamos promovendo justiça, estamos promovendo iniquidade. É só 

isso. Acho que não precisaria, porque não acho que qualquer um de nós tenha rompido o limite da 
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convivência, da educação, mas, eventualmente, se alguém achou que eu ultrapassei esse limite, 

quero, também, me penitenciar e pedir desculpa a quem, eventualmente, tenha se sentido atingido, 

que não foi, de forma alguma, minha intenção. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, 

invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às doze horas e um minuto (12h01min) 

e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 
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