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Nº 5.588 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e cinco (25) do mês de setembro do ano 

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

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

Lima de Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira 

Chaves, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias, 

Odilon Inácio Teixeira, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival 

Silva Rocha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza 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, então, deu 

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

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

sessão. Justifico as ausências da conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes que se 

encontra representando esta Corte de Contas em reunião da Atricon e na Assembleia do 

Colégio Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil no Instituto Serzedello 

Correa em Brasília e, ainda, da Conselheira Substituta Milene Cunha que participa de 

reuniões da Atricon e Audicon também na capita federal. Disponibilizada, previamente, no 

sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia 20 (vinte) de setembro de 2018, 

na forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi 

dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu o texto à deliberação do Plenário: 

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

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

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias: impedido na forma regimental. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em seguida, a Presidência determinou a inversão da pauta para 
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primazia do julgamento dos processos de números 11, 08, 05 tendo em vista a presença de 

jurisdicionados inscritos para sustentação oral. Em seguida, foi solicitado ao senhor secretário o 

seguimento da sessão, oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 2010/51087-0, que 

trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo 

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Capanema, responsável José Alexandre Buchacra 

Araújo, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pela irregularidade das contas com devolução do valor glosado, sem prejuízo da 

aplicação das multas regimentais ao seu responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

que o responsável pelas presentes contas, Senhor José Alexandre Buchacra Araújo estava 

presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida 

a palavra que o fez nos seguintes termos: Excelentíssima senhora presidente do TCE, senhor 

conselheiro relator que muito bem relatou os presentes autos, senhores conselheiros 

integrantes desse egrégio Tribunal, ilustre representante do Ministério Público de Contas a 

quem saúdo nesse momento, senhores advogados, servidores, jurisdicionados, senhores e 

senhoras estudantes. Como bem relatado os presentes autos, não se faz necessário eu fazer um 

histórico acerca do objeto do presente convênio. Tratou-se da construção de um Centro de 

Referência da Mulher, devidamente executado no município de Capanema. Notificado 

inicialmente, este defendente trouxe aos autos os recibos, bem como o referido laudo, pois 

busquei junto à secretaria de Justiça e Direitos Humanos para que viesse a comprovação por 

parte do órgão convenente a confirmação da execução do objeto a obra. Formulado o parecer 

pelo departamento técnico desse egrégio Tribunal, bem como corroborado pelo Ministério 

Público de contas, contatou-se a falta de recolhimento dos tributos referentes ao ISS do 

pagamento efetuado referente ao dito convênio. Diligenciei junto à prefeitura de Capanema, 

vez que à época em que exercia o mandato de prefeito daquele município, sempre me preocupei 

com observância das normas constantes nos referidos convênios celebrados. Nesse contexto, 

me deparei com o recolhimento dos referidos tributos, vez que a observância da cláusula 4 do 

referido convênio atribuía a responsabilidade à prefeitura de Capanema do ônus tributário da 

execução do referido objeto. Trago documentos novos a juntar e postulo à juntada desses 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1497

documentos com o objetivo de demonstrar o cumprimento da referida obrigação. Para não 

cansá-los, mas para ilustrar o que trago aqui, gostaria de fazer referência aos documentos que 

postularei à juntada e posterior reabertura da instrução para que, na análise do mérito, seja 

reformulado o parecer do órgão técnico, bem como do ministerial, que submetido à apreciação 

de Vossas Excelências certamente terá um julgamento com a observância do cumprimento da 

dita obrigação. A declaração diz o seguinte: declaramos para os devidos fins de direito, em 

especial para fazer prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, que foram 

recolhidos aos cofres desta prefeitura municipal de Capanema, estado do Pará, os valores de 

R$2.023, 38 (dois mil e vinte e três reais e trinta e oito centavos), talão de receita número 

2407006, datado de 24/07/2008 e R$505,84 (quinhentos e cinco reais e oitenta e quatro 

centavos), talão de receita número 3012188 de 30/12/2008, em nome do contribuinte 

construtora CAP Norte Ltda. CNPJ 02508288/0001-35, referente ao ISS das notas fiscais 178 e 

192 respectivamente. Para comprovação desta declaração, anexamos os comprovantes dos 

demonstrativos de pagamento, movimentação de arrecadação e dos talões de receitas número 

2407006 e 3012188, extraídos do sistema de contabilidade e tributação dessa prefeitura. 

Capanema, 19 de setembro de 2018, subscrito pela secretária municipal de Finanças e pelo 

chefe de departamento de receitas. Trago também o demonstrativo de pagamentos subscrito 

pela tesoureira, pela secretária municipal de finanças e pelo chefe de departamento de receita, 

cuja demonstração é cabal no que diz respeito que houve o recolhimento da Construtora CAP 

Norte de vários valores naquele período de 2008, em específico os recolhimentos no valor de e 

R$505,84 (quinhentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e R$2.023, 38 (dois mil e vinte 

e três reais e trinta e oito centavos) extraído do sistema contábil da referida municipalidade. 

Trago também o movimento de arrecadação referente ao exercício de 2008, aonde consta os 

ditos recolhimentos. Trago os dois talões de receitas que constam na referida declaração e 

faço menção a eles, todos objetos de recolhimento no exercício de 2008. Todos extraídos do 

sistema contábil e carimbo de que confere com o original subscritos pela tesoureira do 

município. Trago também aos conselheiros, bem como ao ilustre representante ministerial a 

resolução número 10538 do egrégio Tribunal de Contas dos Municípios, cujo parecer prévio 

recomenta à câmara municipal do referido município a aprovação de contas desse gestor, 

referente ao exercício de 2008, momento em que se deu os referidos recolhimentos, objetos de 
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questionamento por parte deste egrégio Tribunal, bem como o decreto legislativo cujo a 

análise por parte da Câmara Municipal de Capanema aprovou as contas deste defendente. E 

em observância às normas regimentais e em respeito a este egrégio Tribunal, postulo a juntada 

da referida documentação, bem como a reabertura da referida instrução para efeito de análise. 

E após parecer da unidade técnica bem como do ilustre MPC, pugno pela análise meritória no 

sentido de julgar regulares as referidas contas. Agradecendo sempre a atenciosa e diligente 

atenção que é dispensada por parte dos servidores, quando qualquer um dos jurisdicionados 

visita este egrégio Tribunal. Muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora 

presidente, antes de dar meu voto eu gostaria de me dirigir aos estudantes aqui presentes, 

porque nessa ocasião foi mostrado ao vivo e em cores o procedimento de uma sessão onde o 

responsável pela prestação de contas teve para o julgamento suas contas apresentadas e antes 

do julgamento final ele foi citado e tem direito a apresentar defesa em razão do relatório que 

foi lido por mim, em função da informação técnica da casa e da manifestação do douto 

Ministério Público de Contas. É aquilo que se chama o amplo direito da defesa, do 

contraditório, para que a gente faça ao final de cada julgamento a justiça e a verdade 

prevalecerem. Com base na manifestação do doutor José Alexandre Buchacra Araújo, bem 

estruturada a manifestação oral, eu solicito que o plenário autorize a reabertura da instrução 

processual em razão da nova documentação apresentada para que o setor técnico avalie aquilo 

que foi dito e apresentado pelo defendente, em seguida a manifestação do MPC para que 

depois o processo volte ao relator e eu possa submeter a minha manifestação a aprovação ou 

não dos ilustres membros do plenário. Aqui é um detalhe do que normalmente acontece nas 

nossas sessões, isso foi feito com muita clareza e muita competência, quero elogiar a 

manifestação do doutor Buchacra. Peço que Vossa Excelência submeta meu pedido de 

reabertura da instrução, em razão da nova documentação apresentada. Manifestação do 

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

aproveitar a oportunidade para cumprimentar Vossa Excelência, doutor Guilherme Sperry, 

representante do MPC, nosso conselheiro Nelson Chaves, Luís Cunha, André Dias, Odilon 

Teixeira, os conselheiros substitutos, doutor Julival, Daniel, Edvaldo, a secretaria que está 

aqui com o doutor Tuffi, Jorge, Claudia e o doutor Tarcísio. Cumprimentar os internautas que 
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acompanham as sessões, às terças e quintas, julgamento de contas, sejam sempre bem-vindos, 

é importante o controle, a fiscalização, o acompanhamento de toda a sociedade. Presidente, 

cumprimentar a todos que estão na galeria nos assistindo, os advogados, os jurisdicionados, os 

representantes das pessoas que devem prestar contas ao Tribunal, em especial o professor 

Leandro Lima, nosso colega de trabalho. E queria cumprimentar os estudantes da Faculdade 

Estácio, curso de administração, ciências contábeis, sistema de informação, engenharia civil, 

de controle e automação. Sejam bem-vindos sempre. O Tribunal de Contas é pela constituição 

responsável pela fiscalização, controle de contas, arrecadação e todo o recurso público do 

estado deve prestar contas ao TCE, até aqueles recursos que o estado abre mão de receber. 

Toda a vez que a gente paga os impostos, o cidadão paraense, esse dinheiro vai para o governo 

do estado que é o gestor autorizado pelas urnas, pela eleição. O governador tem autonomia 

para receber esses recursos e distribuir conforme determina a constituição. E eles devem 

prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado, diretamente ao Pode Legislativo, com o 

auxílio dos tribunais. Agora mesmo tivemos um exemplo de uma prestação de contas da 

prefeitura de Capanema e o próprio gestor, doutor José Alexandre Buchacra Araújo, veio 

apresentar sua manifestação e defesa, apresentando documentos novos. Um documento que é 

trazido novo no processo, que tem a possibilidade de alterar o julgamento dá ao relator a 

possibilidade de abrir um espaço para considerar esse documento, com o objetivo de fazer 

justiça. O conselheiro Nelson fez isso agora, já que se trata de um documento novo, que pode 

mudar o resultado, tem essa possibilidade de fazer essa abertura, dando amplo direito de 

defesa. Eu cumprimento o conselheiro pela proposição justa e convido os estudantes para 

estarem aqui sempre presentes, acompanhando o julgamento das contas, para conhecer o 

espaço Serzedello Correa, que conta um pouquinho da história deste paraense e da história 

dos tribunais de contas no Brasil. Lembro a todos que nós tivemos recentemente o impedimento 

de uma presidente da república por conta de uma observação feita no Tribunal de Contas. O 

Tribunal de Contas da União considerou que cometeram alguns equívocos na prestação de 

contas, o que gerou esse processo de impedimento. Foi julgada e a presidente foi considera 

impedida de continuar a presidência da república, para mostrar apenas a importância dos 

tribunais de contas no Brasil. Sejam todos sempre bem-vindos, o Tribunal de Contas está 

sempre aberto para mostrar o seu trabalho. Obrigado pela presença de vocês todos aqui. 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1500

Presidente, meu voto não pode ser diferente, a não ser acompanhando a proposição do 

conselheiro Nelson Chaves que dá mais oportunidade de fazer justiça, recebendo documento 

podendo esclarecer, definitivamente qualquer questão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, muito bom, senhor procurador 

doutor Guilherme Sperry, conselheiro Nelson, Cipriano, André, Odilon, nossos conselheiros 

substitutos, Julival, Daniel, Edvaldo. Eu quero cumprimentar todos os nossos jurisdicionados 

na pessoa do doutor Alexandre Buchacra que acabou de fazer sua belíssima defesa e também 

nosso juiz eleitoral, integrante do Tribunal Regional Eleitoral do estado do Pará. E 

especialmente cumprimentar aos estudantes da Universidade Estácio dos cursos de 

administração, ciências contábeis, sistema de informação, engenharia civil e engenharia de 

controle e automação. Acabamos de presenciar aqui um julgamento de um processo que está 

sendo concluído agora, com nossos votos, em que tivemos defesa. Eu considero a melhor 

sessão a que há defesa, o que acabou de ocorrer aqui, uma defesa muito bem-feita, porque o 

que foi apontado pelo relatório técnico e pelo Ministério Público ele conseguiu atacar ponto a 

ponto e trouxe os documentos comprovando que ele não tem nenhuma culpa. Agora vai ser 

analisado novamente. Por isso que ele pediu e o conselheiro Nelson acatou e propôs ao 

plenário a reabertura da instrução, isto é, o processo vai ser analisado novamente, para 

posterior julgamento. É muito bom para todos nós essa interação com o mundo acadêmico, até 

porque temos um projeto nesse sentido, que chamamos de TCE Cidadão, no caso de vocês o 

TCE Cidadão Universitário, que o professor Leandro é um dos integrantes, que é organizado 

pela escola de contas do TCE, que eu sou presidente do conselho consultivo desta escola. A 

escola aqui trabalha a formação dos nossos servidores, dos jurisdicionados, mas acima de tudo 

esse diálogo com a sociedade. Para mim o que está acontecendo hoje através de vocês é o 

exercício do controle social, que é maravilhoso. Nós aqui, como instituição fazemos o controle 

externo; dentro de cada órgão, inclusive no nosso, tem o controle interno; e a sociedade faz o 

controle social. Portanto eu quero festejar esse momento, como um momento da maior 

importância para nossa instituição. Senhora presidente, eu acompanho o relator. Ninguém 

mais se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para receber a 

documentação apresentada e solicitar a reabertura da instrução processual. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou 
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que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2017/53808-4, que trata do Agravo Regimental interposto por 

Albeniz Martins e Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. A seguir, a 

Presidência proclamou que o Advogado Bruno Gemaque, procurador do recorrente, 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 a todos, excelentíssima senhora presidente, 

senhores conselheiros, douto representante do Ministério Público, ilustres senhores e senhoras 

presentes, estudantes, acadêmicos que muito honram a corte. O presente caso não é novidade 

para a corte, trata-se de um agravo regimental, cuja finalidade é possibilitar o conhecimento 

de um embargo de declaração. Vejamos que o embargo não foi sequer conhecido, não se 

adentrou no mérito, razão pela qual se manejou o agravo de instrumento. Por essa razão, até 

para facilitar o entendimento aqui, vou fazer um pequeno resumo das condições e das razões 

do agravo regimental. Diferentemente do caso que precedeu, onde houve ampla defesa e 

contraditório desde sua fase inicial, o presente processo possui algumas peculiaridades, cuida-

se de registro de aposentadoria, deferimento ou não do registro e, como todos sabemos, trata-

se de um processo administrativo, portanto, não há a participação do interessado, ao menos 

num primeiro momento, como ocorre no processo julgado aqui. Dessa forma, nós precisamos 

avaliar a situação sob três aspectos importantes. O primeiro, o momento em que o interessado 

no processo – no processo de pedido de aposentadoria ele tão somente atua no processo a 

partir do julgamento. Obviamente ele não pode expor teses jurídicas, não pode se defender, 

não pode argumentar, nem mesmo enriquecer o debate. O segundo ponto destacado no agravo, 

chamo a atenção com todas as vênias a eminente relatora do embargo de declaração, é a 

diferenciação entre os pressupostos de admissibilidade e mérito recursal. Com todas as vênias, 

repito, ao entendimento da nobre conselheira relatora, ela adentrou no mérito recursal, ela ao 

final informou se houve ou não omissão no julgado. Logo, no entendimento do interessado, ela 

ultrapassou a análise dos pressupostos. Como a gente sabe, de um modo geral os embargos de 

declaração são opostos e de uma maneira geral, tanto nos tribunais de contas, como nos 

órgãos jurisdicionais, eles só não são admitidos ou conhecidos, quando se trata de um recurso 

esdrúxulo ou quando é intempestivo, ou na carência de alguma regularidade formal, a exemplo 

de um endereçamento equivocado, de uma falta de uma assinatura. Fora essas situações, o 
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embargo de declaração é conhecido, até porque no presente caso não é esdrúxulo, não é 

absurdo, não se equivale a uma decisão teratológica. E o provimento ou não cabe a corte, ao 

plenário, que é o órgão incumbido de tal missão. O segundo aspecto a ser levantado é esse, 

com toda a vênia a conselheira relatora, entende-se que ela entrou, sim, no mérito, afinal, ela 

disse que não houve omissão e omissão é mérito recursal do embargo de declaração. Por fim, 

ainda que superada essas situações, é importante também destacar o último aspecto que é o 

próprio mérito do embargo de declaração, as próprias razões, afim de demonstrar para o 

plenário que o assunto que foi lá tratado é, sim, pertinente, possui pertinência temática com o 

acórdão e com a matéria que está sendo discutida. Voltando ao primeiro ponto, o momento em 

que foi apresentado, o interessado só pode começar a apresentar sua defesa com a publicação 

do acórdão. Ele tem conhecimento que se trata de um processo administrativo. Por outro lado, 

a partir do momento em que se permite ao interessado falar nos autos, isso deve ser feito de 

forma plena, deve funcionar de todas as formas. Diferentemente do que acontece num processo 

jurisdicional comum, onde a parte desde o início pode atuar, aqui não. A atuação dela, em sede 

de embargo de declaração, em sede de manifestação no momento já avançado da instrução, ela 

deve ser feita com uma certa ressalva, com um cuidado, porque ela não está sendo proposta 

por uma parte que atuou no processo, que teve conhecimento dele. Simplesmente veio um 

acórdão e ela precisava atuar. Dentro dessa perspectiva, é preciso se ver com um pouco menos 

de rigorismo, com todas as vênias ao entendimento da nobre relatora, a sua atuação, afinal de 

contas ele está ali de repente, e é o caso, iniciando sua defesa, pontuando coisas que ele 

pretende atacar ou discutir num eventual recurso de reexame. É importante se destacar. O 

segundo ponto é a distinção entre pressuposto de admissibilidade e mérito recursal. Mais uma 

vez, em respeito ao entendimento da nobre relatora, o administrado entende que, sim, ela 

entrou no mérito, ultrapassou os pressupostos de admissibilidade, porque em sua análise ela 

falou de omissão, disse que não havia. Se disse que não havia, ela avançou para além dos 

pressupostos tradicionais que mencionei. E como última parte, último tópico, mencionarei o 

próprio mérito do embargo. Estamos diante de um processo que cuida de registro de 

aposentadoria, matéria previdenciária, nitidamente possui esse caráter. Considerando o 

momento processual em que o interessado pode atuar nos autos, obviamente ele tem o direito, 

como ampla defesa que lhe é facultada nesse momento de questionar eventuais aspectos 
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relacionados a matéria ao âmbito previdenciário. E foi o que ele fez. Vejam bem, ele prestou 

serviço público, recebeu por ele, contribuiu – contribuição compulsória ao regime próprio de 

previdência -, ele foi aposentado pelo órgão de origem, pelo regime próprio e posteriormente, 

após praticamente três anos de tramitação do seu processo aqui, quando obviamente ele já 

tinha uma expectativa, uma situação de usufruir desse benefício, ele se viu com sua 

aposentadoria cessada. Ele opôs embargos para questionar não como, não por que, não o 

mecanismo e muito menos se caberia ao Tribunal questionar a forma, ele questionou o aspecto 

da legalidade, primeiro dessas contribuições e segundo da restituição dessas contribuições. 

Afinal de contas, no entendimento da conselheira o seu ingresso foi precário, sua entrada no 

serviço público teria sido precária e, por essa razão, ele teria seu registro indeferido. Ora, se a 

matéria previdenciária, se a consequência primária do julgado é a cessação de sua 

aposentadoria, e se ele compulsoriamente contribuiu ao regime próprio, com todas as vênias a 

relatora, a matéria ventilada nos embargos de declaração revelam, sim, pertinência temática, 

ainda que posteriormente acolha ou rejeite os embargos, como obviamente lhe é próprio, 

decidir conforme seu entendimento, afirmar que isso não é matéria pertinente, afirmar que não 

tem relação nenhuma, equiparar esse questionamento a um recurso esdrúxulo, praticamente 

inexistente, com efeito de não conhecer do recurso, com todo o respeito, é uma decisão um 

pouco rigorosa de mais, não prover o recurso possui uma distância gigantesca com não 

conhecer do recurso. Ao não conhecer, ela acabou por ferir uma garantia fundamental que é a 

garantia a ampla defesa. Como eu disse, esse foi o primeiro momento em que ele pode falar 

nos autos, que ele pode falar qualquer tese sua de defesa. Obviamente a sua posição deve ser 

avaliada com uma certa ressalva, não com um rigorismo de alguém que atua num processo 

desde o início, que pode apresentar suas razões, que pode expor. Além disso, a matéria 

ventilada, a legalidade da restituição desses valores, é matéria pertinente importante e, com 

todo respeito, essa corte deve, sim, se manifestar nos julgamentos de embargo de declaração. 

O administrado praticamente se encontrou num limbo, ele estava aposentado, o estado cessou 

sua aposentadoria, disse que seu ingresso foi ilegítimo, ilegal, mas nada falou sobre os valores, 

nada mencionou sobre os valores que ele licitamente contribuiu para o fundo previdenciário. O 

que acontecerá com esses valores? E o enriquecimento sem causa do estado em desfavor do 

cidadão que contribuiu? Me permitam o equívoco técnico, já adentrando no mérito dos 
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embargos de declaração, com todas as vênias, o administrado inclusive entende que deve ser, 

sim, conhecido e provido para o fim de esclarecer, é lícito, não é, é regular, não é. É lícita a 

devolução. O questionamento não vai ser de como eventualmente vai ser devolvido, por que 

meios, por que órgão, é sobre o aspecto da legalidade, aspecto que a conselheira avaliou com 

relação ao ingresso. Nada mais natural que avalie as consequências da decisão, a legalidade 

delas. Por esta razão, ilustres conselheiros, o interessado apresentou o recurso, expos em 

memoriais que foram distribuídos para eventual consulta, esclarecimento, E considerando o 

preenchimento dos pressupostos recursais, do agravo regimental, e o preenchimento dos 

pressupostos de admissibilidade do embargo de declaração, que não foi conhecido inicialmente 

pela conselheira relatora, o administrado requer o provimento do presente agravo regimental 

para o fim de possibilitar e determinar o conhecimento e julgamento dos embargos de 

declaração. São os termos. Agradeço às Vossas Excelências pela oportunidade. A matéria foi 

colocada em discussão. (Pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para Conhecer do agravo e 

no mérito dar-lhe provimento, devendo os autos serem encaminhados a ilustre conselheira 

relatora para que haja a manifestação quanto ao mérito recursal dos embargos de declaração, e 

posteriormente ser submetido a análise do pleno deste tribunal para possível modificação do 

Acórdão 56.962, de 31 de agosto de 2018. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vossa Excelência se manifesta exclusivamente pelo 

encaminhamento do relatório à eminente conselheira relatora, é isso? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: É, para que ela esclareça o que foi 

tido como omisso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Mas não há decisão final, então, pelo pleito do ilustre advogado? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Não. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Quase como que sobrestando, isso? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Não, ela não 

conheceu dos embargos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: A decisão de Vossa Excelência nos leva não a uma decisão, já que Vossa 

Excelência não entra no pleiteado pelo advogado e apenas vai remeter. É isso? Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Isso. Recebo o agravo e remeto a 
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ela para que ela esclareça o que foi tido como omisso. Provendo o agravo. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Só para esclarecer. Bom dia 

senhora presidente, conselheiros, conselheiros substitutos, ao procurador de contas, aos 

advogados e aqueles que nos ouvem. O objetivo do agravo é destrancar o embargo de 

declaração. Conselheiro André está conhecendo o agravo e dando o provimento, então o 

embargo de declaração vai voltar a caminhar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mas vai voltar a relatora. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Exatamente. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Quero acompanhar o 

voto do relator, cumprimentar também o eminente advogado doutor Bruno, que apresentou um 

memorial a todos os conselheiros e uma defesa sustentando a sua causa. E eu quero 

cumprimentar, porque o Tribunal não está decidindo definitivamente nada, apenas acatando a 

sugestão do advogado, que entrou com o agravo regimental e o conselheiro reconheceu que ele 

tem direito, dando provimento. O processo então vai destrancar. Desta forma, nós estamos 

acompanhando o voto do relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Eu acabei tendo uma dúvida, mas já foi tudo esclarecido. Acompanho o relator 

conselheiro André Dias. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Todo o recurso precisa demonstrar a sua necessidade, a sua utilidade e a sua 

adequação. Eu estou com dúvidas, adequado me parece que está, agora necessidade e utilidade 

por parte do recorrente, para mim ainda há dúvidas, razão pela qual vou pedir vistas do 

processo. Pedido de imediato deferido pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2007/53032-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal 

de Mãe do Rio, responsável Espólio de Antonio Saraiva Rabelo, Procurador Stephenson 

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

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas com 

devolução do valores glosados, atribuindo responsabilidade solidária em débito entre o 

responsável do espólio às Senhoras Mariléa Ferreira Sanches, Catharina Ramos do Prazeres 

Campos, às contratadas Ropalo – Construção Civil e Comércio Ltda e Aço Pará Comércio de 
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Ferro e Aço Ltda, sem prejuízo das determinações já aventadas por este Órgão Ministerial e por 

fim remessa das cópias do Acórdão, pareceres deste Órgão Ministerial e dos relatórios técnicos 

da Unidade Instrutiva da Corte ao Ministério Público do Estado, para ciência e eventual 

prosseguimento nos ulteriores da competência do Parquet de Justiça (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o procurador do responsável pelas presentes contas, Nelson Luiz 

Diniz da Conceição estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste 

Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Excelentíssima Senhora 

Presidente deste Tribunal conselheira Lourdes Lima, Excelentíssimos Senhores Conselheiros, 

Excelentíssimo senhor representante do Ministério Público de Contas, Excelentíssimos 

Senhores Conselheiros substitutos, jurisdicionados, servidores, estudantes que acompanham 

esta sessão. Antes de iniciar a minha sustentação, eu gostaria que o nobre relator deferisse a 

juntada da minha procuração aos autos. Eu peço que a assistente do plenário, nossa estimada 

querida Cláudia. Conforme relatório do digníssimo relator, este convênio foi assinado entre 

Secretaria de Planejamento do Estado do Pará e Prefeitura Municipal de Mãe do Rio, para 

construção de um hospital naquele município. Uma obra estimada em R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil reais), sendo que R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) eram de 

responsabilidade do concedente e R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) de responsabilidade do 

convenente. Deste montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) conselheiro Nelson 

Chaves, conselheiro Cipriano, o estado repassou aquele município tão somente R$ 150.000,00 

(cento e cinqüenta mil reais) e esta transferência parcial do que havia sido ajustado, 

evidentemente levou a paralisação da obra e foi um convênio firmado no ano de 2006, final de 

governo aqui no estado do Pará, saía o governador Simão Jatene e entrava naquela ocasião a 

governadora Ana Júlia e como já é de conhecimento desta Corte de Contas estes convênios 

quase em sua totalidade assinados pelo governador Simão Jatene e que tinham como término 

de vigência o dia 31 de dezembro de 2006, por uma decisão política tanto do governador que 

saía quanto do governador que entrava não tiveram a sua prorrogação aditada aos autos. 

Neste processo ocorreram duas vistorias conselheira Lourdes Lima, uma realizada logo no 

início da obra e que foi atestado pelo fiscal da Sepof, pelo engenheiro da Sepof a execução dos 

serviços preliminares e uma segunda vistoria que foi feita pela pessoa que eu estou 

representando nesta instituição, pela minha constituinte, a senhora Catarina, uma vistoria 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1507

realizada no dia 24/01/2017 em que ela atesta como executados 24,20% dos serviços previstos 

na planilha orçamentária, tendo sido liberados 25% dos recursos provenientes do FDE. A 

nossa manifestação neste momento se deve ao fato do que relatou, do que enxergou nos autos o 

Ministério Público, porque este laudo de execução física emitido pela doutora Catarina que 

era engenheira da Sepof, ele serviu de embasamento conselheiro Luis Cunha para toda a 

análise dos órgãos técnicos deste Tribunal, todos os relatórios técnicos do Tribunal estão 

embasados neste relatório, porém, o Ministério Público de Contas em seu parecer, seu 

primeiro parecer às fls. 134 ele faz o seguinte relato: neste sentido faço considerando de que 

mesmo percentual atestado é ao meu ver e questionável, visto que estavam previstos na 

planilha orçamentária inaugural que acompanhou a assinatura do convênio serviços de 

instalação elétrica, hidráulica e sanitária provisórias, por exemplo, que foram dados como 

100% executados sem que tenha havido aquisição de material e equipamentos que abranjam 

artigos desta espécie. Somente foram adquiridos ferro, tijolo, cimento, seixo lavado e madeira, 

assim, uma vez que a intenção do laudo é demonstrar o efetivo acompanhamento, controle e 

fiscalização do convênio, o que acabou por não ser observado in casu não vejo outra medida a 

ser tomada senão a aplicação de multa prevista no artigo 83, inciso VII da Lei complementar 

81/2012, a então Secretária da Sepof à época senhora Mariléia Ferreira Sanches e a senhora 

Catarina Ramos dos Prazeres Campos, técnica da Sepof, servidora da Sepof, responsável pela 

elaboração do relatório, pelo descumprimento da Resolução do TCE 13.989/1995, sem 

prejuízo da responsabilização solidária pelo débito, se o Tribunal assim o entender. Data 

vênia, o entendimento do Ministério Público, eu evidencio aqui neste momento que houve um 

equívoco de interpretação do órgão, porque esta instalação elétrica, hidráulica e sanitária, que 

o próprio Ministério Público diz que é provisória conselheiro André Dias, ela está inserida 

naquele rol na planilha orçamentária de serviços preliminares e que foram atestados como 

100% executados desde a primeira vistoria. Estes serviços preliminares conselheiro Luis 

Cunha, conselheiro Nelson Chaves, o senhor que é engenheiro por sinal, são aqueles serviços 

necessários a dar início a obra, que estão restritos a construção do barracão. Este serviço 

hidráulico é o serviço necessário para ser utilizado no barracão de obra para fazer a massa, a 

energia elétrica para ligar a betoneira, estas coisas, e a sanitária que todos nós sabemos, para 

o uso dos funcionários. Então realmente ela tem esta natureza provisória, eles não vão 
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integralizar o equipamento público em si que está sendo construído, tanto que quando se pega 

o orçamento da obra, no item serviços preliminares, estas instalações a que o Ministério 

Público faz referência para tentar responsabilizar a técnica responsável pelo laudo como é que 

está mensurado aqui: instalação elétrica provisória R$ 300,00 (trezentos reais), instalação 

hidráulica provisória R$ 120,00 (cento e vinte reais), instalação sanitária provisória R$ 350,00 

(trezentos e cinqüenta reais) somando estes três itens chegamos a um montante de R$ 770,00 

(setecentos e setenta reais), que representa 0,05% do orçamento da obra e que depois de 

finalizada é desmontada porque perde a sua utilidade. Portanto, não temos como aquiescer de 

que seja esta técnica responsabilizada, sendo operada tanto com multa como sendo imputado a 

ela também a responsabilização solidária que qualquer suposto débito desta obra porque ela 

fez o papel dela de aferir o que estava sendo executado naquele momento. E o laudo dela, desta 

servidora, serviu de embasamento para este Tribunal e nenhum dos 3 (três) relatórios que 

foram elaborados por esta Corte de Contas questionava a veracidade do laudo, portanto, 

senhores, também é necessário fazer uma observação de que este é um convênio de 2006, a 

citação quando ela foi chamada a primeira vez aos autos ocorreu em setembro de 2017. Este 

convênio ele foi finalizado em 31 de dezembro de 2016, a vistoria feita em janeiro de 2007, de 

maneira que como o próprio Ministério Público manifesta no seu parecer ocorreu a 

prescrição, seja qual for a corrente adotada de 5 ou 10 anos, nos dois casos elas se 

concretizaram. Portanto, apresento a preliminar de que não seja atribuído qualquer 

penalidade à servidora Catarina, por ter ocorrido a prescrição e que mesmo que venha 

entender o Tribunal, este Plenário diferente por tudo o que eu coloquei aqui detalhando para 

os senhores o que é, o que significa serviços preliminares, instalações elétricas, hidráulicas e 

sanitárias provisórias em uma obra, não tem porque permanecer qualquer penalidade a esta 

funcionária pública, por isso, pugno a este plenário que acolha a minha sustentação oral senão 

entender prescrita, que afaste qualquer penalidade à senhora Catarina, porque está patente 

nos autos que ela exerceu sim o seu cumprimento, o seu dever de ofício com muita lisura no 

documento que a ela foi atribuído de elaborar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

contas irregulares sem devolução de valores. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 
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unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2007/50399-0, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Organização de Defesa dos Municípios Paraenses, 

responsável Antônio Alves da Silva, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas com devolução do valor 

conveniado, com aplicação das multas regimentais ao seu responsável (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

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

importância de R$100.000,00 (cem mil reais), aplicando-lhe a multa no valor de R$10.000,00 

(dez mil reais), pelo débito apontado. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/53404-4, 

que trata da Prestação de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos 

Públicos Estaduais, procedência Coordenaria de Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento Sustentável, responsáveis Maria de Nazaré Oliveira Imbiriba e Edilson 

Rodrigues de Sousa, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi 

pela irregularidade das contas e aplicação das multas regimentais cabíveis aos seus responsáveis 

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

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada 

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

seu voto para julgar as contas 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 

2011/52997-6, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 
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concedidas pelo Estado, procedência Secretaria de Estado de Comunicação, responsável Ney 

Emil da Conceição Messias Junior, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas com devolução do valor glosado, 

com aplicação da multa regimental ao seu responsável e extensiva à senhora Etiene Angelim 

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

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares sem devolução com aplicação da 

multa de R$1.657,24 (um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos) pela 

grave infração à norma legal. 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 2006/51690-9, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Congregação Filhas da Imaculada Conceição, responsável 

Espólio de Anna Bonno Maria Josephine, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas com devolução dos valores 

conveniados, atribuindo responsabilidade solidária pelo débito apontado entre às senhoras Anna 

Bonno Maria Josephine, Sônia Lúcia Bastos Maranhão e a Congregação Filhas da Imaculada 

Conceição, com relação as multas regimentais este Parquet entendeu pela não incidência ante a 

perda da pretensão punitiva decorrente da prescrição caracterizada nos autos, e por fim remessa 

da cópia dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará para adoção das medidas que julgar 

pertinentes, haja vista a prática de ato de improbidade administrativa (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas iliquidáveis com arquivamento dos autos. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 
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Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2009/52043-6, que trata da Tomada de Contas instaurada na Fundação Educativa e 

Cultural Amazônia Viva, responsável João Alberto de Almeida, Procurador Felipe Rosa Cruz, 

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

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito 

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas com devolução do valor 

conveniado, atribuindo responsabilidade solidária em débito ao erário estadual entre o seu 

responsável com a Fundação Educativa e Cultural Amazônia Viva e o senhor Pio X Sampaio 

Leite, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais aos seus responsáveis e por fim 

encaminhou cópia dos elementos comprobatórios desse fato, contidos nos autos ao Ministério 

Público do Estado do Pará, para se assim entender pertinente, tomar as devidas providências de 

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

contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares com devolução de 

R$20.000,00 (vinte mil reais) aplicando ao responsável as multas regimentais de R$2.000,00 

(dois mil reais) pelo débito apontado e 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 

2017/53212-4, que tratam dos Embargos de Declaração opostos por Josué da Silva Neves, 

Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias.  Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, cujo 

entendimento jurídico foi pelo não conhecimento dos Embargos Declaratórios, bem como pela 

aplicação da multa prevista no artigo 78, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Pará, pelo 

caráter protelatório do recurso interposto. Na eventualidade do Plenário entender analisar o 

mérito, pugna pelo não provimento do recurso, em ordem a manter in totum o Acordão nº 

56.979, nos termos do presente parecer (pausa). A seguir, a matéria foi colocada em discussão. 

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

conhecer dos embargos, para no mérito, negar-lhe provimento. Consultado o Plenário, este se 
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manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento a presidente 

comunicou a presença no plenário da advogada Fabiola Silva que solicitou a inversão de pauta 

do processo 17 da pauta, tendo sido deferido o pedido. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2018/51710-4, Apreciação de Medida Cautelar Incidental formulada nos autos do 

pedido de rescisão apresentado pelo Senhor Edivaldo dos Santos Guimarães, Relator 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas: Senhora presidente, senhores 

conselheiros, conselheiros substitutos. Mais ou menos, acredito que nesse horário no dia de 

ontem o eminente relator esteve lá comigo, dizendo que ia trazer essa matéria ao plenário para 

deliberação quanto a cautelar, como ele bem trouxe aqui no relatório. Ele me forneceu cópia 

tanto do processo original de tomada de contas, quanto do pedido de rescisão, aonde a gente 

pode analisar tanto o processo originário, ainda que em pouco tempo, quanto do pedido de 

rescisão. Já deixo de antemão esclarecido que o que eu vou abordar são aspectos 

eminentemente técnicos, que eu como membro do MPC e ator - tanto no judiciário quanto nos 

Tribunais de Contas nós temos três atores, os advogados que vão trazer argumentação da 

parte, o Ministério Público que acaba sendo o fiscal da lei ou o acusador, e o julgador que 

tenta avaliar as argumentações de um lado e de outro. Levem o que eu vou trazer aqui sem 

questões de cunho pessoal, é eminentemente técnico, foi o que eu avaliei dentro dos processos 

que eu tive condição de analisar. Nesse juízo sumário, eu gostaria de trazer a Vossas 

Excelências que o processo originário era uma tomada de contas e que o responsável tem no 

Tribunal, sete tomadas de contas abertas, ou seja, ele já é um jurisdicionados que normalmente 

não presta contas ao Tribunal. Eu vou me ater especificamente a essa. Essa tomada foi 

formalizada entre a então Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves e a entidade Instituto 

para Formação Política Sindical Ambiental e Profissional da Amazônia, cujo objeto era a 

realização do projeto Escola de Arte Folclórica. Foram repassados R$70.000,00 (setenta mil 

reais), em contrapartida R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Na data de 5 de julho foi 

emitida ordem bancária do estado e repassado o recurso. Na primeira análise da unidade 

técnica, a quinta CCG opinou pela irregularidade das contas, devolução integral e multas, 

além de multa ao responsável pela Fundação Cultural pelo não atendimento da diligência. A 
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única documentação existente quanto a esse convênio era um laudo conclusivo, que atestava a 

execução física, sem, contudo, demonstrar o nexo de causalidade. No dia 5 de fevereiro de 

2015, o responsável hoje candidato a deputado estadual, senhor Edvaldo dos Santos 

Guimarães, compareceu espontaneamente ao processo, ou seja, tomou ciência da imputação 

que estava lhe sendo feita. Ele, enquanto pessoa física. Posteriormente, a quinta CCG manteve 

o posicionamento pela irregularidade das contas, devolução integral e multas, e excluiu a 

multa do interessado, ou seja, do presidente da Fundação. Foram feitas várias tentativas de 

localizar o responsável, várias, em diversos endereços que ele possui e não se obteve êxito 

naquela ocasião. Foi feita, então, uma citação por edital. O processo veio então ao Ministério 

Público de Contas, que se manifestou pela devolução integral, responsabilidade solidária do 

Instituto e aplicação de multas. O processo foi da relatoria do conselheiro Odilon, que atuou 

com muita diligência e mandou citar a pessoa jurídica nos seus quatro endereços. E aí eu 

chamo atenção para o telegrama ME57125270BR, entregue no dia 06/12/2016, cujo endereço 

é Passagem Alacid Nunes, 66, e o recibo está assinado pelo senhor Everson Guimarães. Mais 

adiante vou esclarecer quem é ele. Desse momento em diante, de forma indevida, foi 

seguidamente avisado ao carteiro que teria havido mudança de endereço, isso é, que o 

responsável não poderia ser encontrado nesse endereço. Por essa razão, todas as 

comunicações que se seguiram a esse endereço foram infrutíferas. Em tempo, ressalto que além 

desse endereço, foram feitas tentativas em outros endereços do responsável, também sem 

sucesso. Por isso, as comunicações, ainda que tendo a comunicação com o resultado positivo, 

foi reforçado por edital, inclusive notificação para a sessão de julgamento. O acórdão então 

56994 de 14 de setembro de 2017, considerou as contas irregulares com devolução integral e 

aplicação de multas, sem que tenha havido qualquer alteração com relação a punibilidade, 

tanto da pessoa física, que ele já havia tomado ciência por espontânea vinda ao processo, 

quanto da pessoa jurídica, que foi em relação ao Correio que foi recebido pelo senhor Everson 

Guimarães. Portanto o julgamento não pode ser considerado uma surpresa para o 

jurisdicionado. Esclareça-se, então, quem é o senhor Everson Viegas Guimarães. É filho do 

responsável, senhor Edvaldo dos Santos Guimarães, tendo os dois informado o mesmo 

endereço à Receita Federal. Portanto, no que tange a regularidade do processo de tomada de 

contas 2013/516396, não vislumbro qualquer violação à legítima defesa, tendo em vista que os 
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processos do Tribunal de Contas não exigem a AR como ao próprio. Esclareço aqui que esse 

endereço consta como endereço na Receita Federal, tanto do senhor Everson, quanto do senhor 

Edvaldo. O senhor Edvaldo ainda tem uma empresa com outro filho dele, que está localizado em 

um dos endereços que foi feito tentativa de entrega de comunicação. E é estranho que ele diga que 

ele more na Passagem Alacid Nunes, 35, numa rua tão estreita, num endereço tão próximo, se diga 

seguidamente que ninguém o conhece, que se mudou, ainda por tudo que eu disse aqui. É absurda a 

argumentação trazida. Ademais, para a Receita Federal, em 31/08/2018, continua a ser esse o 

endereço informado pelos dois, Passagem Alacid Nunes, 66. A nossa Lei Orgânica diz claramente 

no artigo 64 que o responsável será notificado na forma e no prazo previsto em regimento interno. 

Em nosso regimento interno, artigo 213, é muito claro, presumem-se válidas as comunicações 

dirigidas ao endereço residencial ou profissional constante nos autos ou no rol dos responsáveis, 

devendo o interessado responsável ou o procurador legalmente autorizado atualizar o respectivo 

endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva. Portanto, nos processos do 

Tribunal de Contas, a obrigação de atualizar seu endereço é do responsável. Uma das 

argumentações trazidas é de que ele não teria tido citação válida por conta do falecimento então 

do seu procurar. Isso não merece prosperar e reforça tudo que eu disse aqui, porque o causídico 

que o representava faleceu em 31/10/2014. Portanto, antes das ciências. Ora, tanto a ciência da 

pessoa física, quanto da pessoa jurídica foram posteriores ao falecimento do advogado, não tendo 

qualquer relevância no que tange à regularidade deste processo, especial com relação ao 

contraditório e ampla defesa. Assim, não houve qualquer violação literal de dispositivo de lei. Esse 

é o primeiro argumento trazido pelo jurisdicionado. Com relação ao acesso dos documentos da 

prestação de contas, chega a ser risível, me desculpe, o argumento de que a família do causídico só 

tenha entregado agora, quase quatro anos depois do seu falecimento. Mesmo assim, por amor ao 

debate, ainda que se admita tal documentação como documentos novos, ou de que o responsável 

não pôde fazer uso à época, esses não são capazes por si só de assegurar ao responsável 

pronunciamento favorável. Em juízo sumário, lembrando que eu analisei essa documentação de 

ontem para hoje, pude perceber ausência de nexo causalidade diante do saque em espécie da conta 

bancária e dos indícios de montagem da prestação de contas. Explico. Existem três notas no 

processo, duas delas são eletrônicas emitidas pela empresa, uma empresa individual, do senhor 

Carlos Pereira de Souza. A nota eletrônica 48, de R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) diz que 

é para impressão de material. A nota eletrônica 49, de R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais) diz 
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que é para serviço de encadernação. No meu entendimento trata-se de notas inidôneas, visto que, 

de acordo com a Receita Federal, a atividade dessa empresa são as seguintes: atividade principal, 

transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; e atividade 

secundária, transporte rodoviário de mudanças. Portanto, não poderia prestar serviços de 

impressão e/ou de encadernação. Além disso, essa empresa individual, Carlos Pereira de Souza, no 

cadastro da Receita Federal, possui telefone (91)3222-6784. Esse número de telefone consta da 

nota fiscal 000330 da empresa GN da Gama, fornecedora da terceira nota fiscal, no montante de 

R$66.100,00 (sessenta e seis mil e seis reais). Para além disso, o e-mail da empresa Carlos Pereira 

de Souza é Gama.Monger@gmail.com, o que indica a ligação entre as duas. Ademais, a empresa 

GN da Gama embora possui aparente atividade econômica adequada ao que teoricamente teria 

fornecido, seu endereço constante da nota fiscal é Travessa 14 de março, 354, sala C, Umarizal. 

Entretanto, imagens de maio de 2012 e posteriores do Google Maps, não indicam sua presença no 

local, mas a de outra empresa chamada MultiCores Papelaria e Suprimentos, que na Receita 

Federal estaria localizada no número 366 desse mesmo logradouro. No entanto, imagem de maio 

de 2012 e posteriores do Google Maps indicam não haver qualquer papelaria no número 366, o 

que corrobora indícios de montagem. Diante disso, mesmo que se considerasse documento novo, 

mesmo que se aceitasse a nota fiscal 00330 da empresa GN da Gama, cuja idoneidade precisa ser 

melhor apurada, considerando que em juízo sumário já se conseguiu excluir a idoneidade das 

notas eletrônicas 48 e 49, posiciono-me pelo indeferimento da cautelar, visto que não há fumus 

boni iuris e, pior, está caracterizado periculum in mora inverso, diante do risco de grave lesão à 

ordem pública. Portanto, entendo que não há como se enquadrar esse caso concreto em nenhum 

dos incisos do artigo 251 do regimento interno. Por fim, esclareça-se que, em regra, a medida 

cautelar no âmbito dos tribunais de contas deve ser vista como meio de proteção ao erário e não 

como medida protetora de eventual direito subjetivo de responsável. Quanto a este, cabe-nos 

apenas a avaliar se houve vícios na condução do processo, o que foi amplamente refutado. Assim, 

negada a cautelar, siga o pedido de rescisão para instrução, sem qualquer efeito suspensivo sobre 

a decisão guerreada. É como me posiciono, senhora presidente, deixando para o debate caso 

alguém queira mais algum esclarecimento. (Pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a 

procuradora do responsável pelas presentes contas, advogada Fabíola Silva 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 a todos, gostaria de cumprimentar a excelentíssima senhora 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1516

presidente do Tribunal de Contas, os conselheiros, o procurador do Ministério Público de Contas e 

todos aqui presentes, na plateia, servidores e os demais. Trata-se de apreciação de medida cautelar 

incidental, formulado nos autos do pedido de rescisão número 2013/516396, apresentada por 

Edvaldo dos Santos Guimarães, em face do acórdão 56.994/2017, prolatado pelo pleno desta 

Corte, que julgou as contas irregularidade e condenou a entidade, juntamente com o presidente à 

devolução dos valores integrais do convênio 021/2012 e outras sanções. O referido convênio, tinha 

como objetivo realizar o projeto Escola de Arte Folclórica, firmado entre o Instituto e Formação 

Política Sindical Ambiental e Profissional da Amazônia e a Fundação Cultural Tancredo Neves. A 

apreciação da cautelar, como já falado anteriormente, tem como viés a apreciação do periculum in 

mora e do fumus presentes na demanda. Em relação a fumaça do bom direito, ao analisar o 

processo a defesa encontrou diversas nulidades. Em relação às citações, nenhuma foi assinada 

pelo interessado, todas foram direcionadas para endereço que se for verificado o bairro em 

questão é o Bairro da Sacramenta, não o Bairro do Marco, e todas essas notificações que foram 

assinadas, não foram por ele, em que pesa a argumentação do procurador de contas informar que 

uma dessas foi assinada por seu filho, ele não era seu procurador. Ele não era responsável, não 

fazia parte da instituição, nenhum vínculo, ou mesmo representava seu pai. Em relação às 

informações dos Correios, que houve a mudança de endereço, a informação não procede. A 

informação não se sabe o motivo, mas como foi verificado e constatado no site da Receita Federal 

sempre foi o mesmo. Essas informações que foram apresentadas pelos Correios são, de certa 

forma, estranhas. Eu já vi casos parecidos, onde o Correio não entrega a notificação e coloca 

informações que não correspondem com a verdade. Tendo em vista que nenhuma das notificações 

foi realmente entregue ao interessado Edvaldo Guimarães, ou a seu procurador, que na época era 

o advogado Antônio Dias Júnior, não se pode presumi-las como válidas. A gente configura que o 

fumus está presente, porque o interessado quando soube realmente que havia um processo, ele 

compareceu ao Tribunal de Contas, foi quando ele teve ciência. Porém toda a documentação 

referente a prestação de contas estava com seu antigo procurador que o representava e fazia todos 

esses procedimentos. Só que ele, infelizmente na época, já havia falecido, a documentação ficou 

com a família na cidade de São Luís do Maranhão e foi feita uma busca de uma forma que eles 

conseguissem chegar até a localidade onde a família residia. Foi complicado, realmente, pegar 

essa documentação. Quando a o interessado encontrou a família, fizeram uma busca em seu 

arquivo e encontraram a documentação referida ao convênio com a fundação Tancredo Neves. Isso 
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coincidiu com esse período eleitoral, onde é de conhecimento de todos que houve uma ação de 

impugnação de registro de candidatura, foi feito tudo nesse tempo, o tempo que ele conseguiu a 

documentação e apresentou perante a essa corte. As citações não foram realizadas, ele não teve 

conhecimento do início do processo, só foi ter conhecimento quando já estava em fase de instrução, 

não teve como ele colher essa documentação antes, sendo isso feito apenas agora. Com relação às 

notas fiscais que aparentemente apresentam indícios de irregularidade, nenhuma foi realizada, ele 

tinha um procurador responsável, ele apenas pegou a documentação e protocolou perante a esta 

corte. Nada mais. Verificando que existe esses indícios de nulidade processuais a defesa entende 

que a fumaça do bom direito encontra-se presente. Além das notas fiscais, tem fotos, atas de 

frequência, laudo conclusivo no relatório técnico que o projeto foi executado plenamente, tudo isso 

pode ser verificado por essa Corte, basta fazer uma avaliação. As pessoas podem comparecer para 

provar que houve, sim, a realização dos cursos com a Fundação Tancredo Neves em convênio com 

o Instituto Polis. O convênio foi realizado e a nulidade na citação configura grave afronta aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a que todos têm como direitos. O 

interessado teve violado esse direito. Nesse momento, ele busca poder, perante a essa corte se 

justificar, se defender. Em relação ao periculum in mora, ele está se candidatando ao cargo de 

deputado estadual, o registro de sua candidatura foi impugnado em virtude das contas julgadas 

irregulares, entretanto o tempo até o julgamento do mérito não vai ser suficiente para que ele 

possa ter a sua regularidade constatada perante a justiça eleitora. Essa demora no julgamento 

pode fazer com que ele tenha tolhido seus direitos políticos, de ser votado, de participar de uma 

eleição. A demora vai ocasionar grave dano ao interessado. Com base nos argumentos ora 

apresentados aqui pela defesa, pede-se que a cautelar seja deferida e o acórdão tenha os seus 

efeitos suspensos até o julgamento do mérito por esta Corte do pedido de rescisão. É a 

manifestação. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão pelo indeferimento da medida cautelar. 

Consultado o Plenário, este se manifestou nos termos seguintes: Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, eu quero cumprimentar a ilustre 

advogada que teve como dever a justificativa na Tribuna, como procuradora, no que se refere ao 

meticuloso, parcimonioso, detalhado relatório do eminente procurador, doutor Guilherme, depois 

com o voto absolutamente detalhado do ilustre conselheiro substituto, eu me quedo e acompanho a 

manifestação do ilustre relator na sua integralidade. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
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Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Doutor Edvaldo que é o relator da matéria, portanto, estudou o 

processo, conhece o assunto, consta nos autos relatados pelo Ministério Público, pelo eminente 

relator, o que nos direciona para essa decisão. Eu também destaco a defesa formulada pela 

doutora advogada Fabíola, com a intenção, obviamente de tentar mudar o entendimento, mas pelo 

que entendi bem, o que disse o doutor Guilherme Sperry e o eminente relator doutor Edvaldo, é 

bem diferente do que diz a doutora Fabíola na defesa do seu cliente. Não resta muito votar 

diferente disso. Não há interesse nenhum do Tribunal condenar ninguém, multar ninguém, mas 

temos que cumprir o que a constituição nos determina que é exatamente observar a legislação, o 

regimento, a lei orgânica, a constituição e cumprir nosso dever. Não tenho como fazer diferente a 

não ser acompanhar as manifestações do Ministério Público e do relator, doutor Edvaldo. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, é um tipo de 

processo que a gente vê que tem pressa. Eu entendi as razões da advogada e fiquei atentamente 

acompanhando o voto do relator. Eu sempre sigo a linha de que, tem chance para a pessoa se 

defender, a ampla defesa, o contraditório, eu sempre valorizo bastante isso. Eu precisaria 

fundamentar melhor meu voto, porque eu não quero pedir vistas, porque não adianta. Eu vou fazer 

por escrito a fundamentação do meu voto, para constar na ata, mas eu sou a favor da cautelar. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Queria muito conhecer 

da fundamentação do conselheiro Luís Cunha, porque pode ser que mude nossa visão. Dentro do 

que está exposto, está muito difícil divergir da posição do relator. Talvez para eficácia maior, seria 

mais razoável Vossa Excelência pedir vistas e ver se conseguiria na quinta-feira devolver a 

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

Eu queria concordar com Vossa Excelência, nós estávamos aqui preocupados porque não deixa de 

ser uma decisão difícil. Eu quero concordar com Vossa Excelência, como há pressa, retirar em 

caráter de vista e retorna na quinta-feira. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

André Teixeira Dias: Sem a fundamentação, a argumentação trazida pelo doutor Edvaldo me dá 

uma posição de que ele tem razão. Vossa Excelência reconsidera a posição? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Não. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Então eu voto com o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, eu estava atentamente ouvindo, caso o conselheiro 

Luís tivesse pedido vista, eu já anteciparia meu voto pela negativa. Eu acompanho o relator. Voto 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho 
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o voto do relator. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria de 

votos, acatar o voto do relator. 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2006/52886-1, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, responsável 

Alcides Abreu Barra, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Registrou-se neste momento a saída do plenário do Conselheiro Luis da Cunha 

Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/50986-2, que trata da Prestação de 

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

Municipal de Belterra, responsável Geraldo Irineu Pastana de Oliveira, Procurador Patrick Bezerra 

Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo 

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas com 

devolução do valor glosado e aplicação da multa decorrente do julgamento de irregularidade, que 

restou claro a presente irregularidade é insanável decorre de ato doloso de improbidade 

administrativa, para fins do art.1º, I, da LC 64/93 e após o julgamento remessa da cópia dos autos 

ao Ministério Público de Justiça para análise de eventual ação de improbidade administrativa 

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

regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em 

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

voto para julgar as contas irregulares, declarando seu responsável em débito para com o erário 

estadual na importância de R$11.563,95 (onze mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e 

cinco centavos), aplicando-lhe as multas nos valores de R$1.156,39 (um mil, cento e cinquenta e 

seis reais e trinta e nove centavos), referente à 10% pelo débito apontado, bem como as multas de 

R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), face a grave infração à 

norma legal e 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. Registrou-se neste momento o retorno ao plenário do Conselheiro Luis Da 
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Cunha Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50236-4, que trata da Tomada 

de Contas instaurada na Associação dos Agricultores Familiares da Colônia Nazaré, responsável 

Luciel Gomes Leite, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51061-9, que trata da Tomada de Contas 

instaurada na Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Viseu, responsável Marco Antônio 

Magalhães de Freitas, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/51642-0, que trata do Recurso de Revisão 

interposto por Ivanito Monteiro Gonçalves, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo 

entendimento jurídico foi pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo não provimento, aplicando 

ao recorrente, multa pela litigância de má-fé (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

recorrente, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria 

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

proferiu seu voto pelo Conhecimento do Recurso para negar provimento e manter o Acórdão 

atacado em todos os seus termos, aplicando ao recorrente a multa de R$1.400,00 (um mil e 

quatrocentos reais) pela litigância de má-fé diante da juntada de documentos apontados como 

inidôneos. 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 2017/51955-6, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Liberalino Ribeiro de Almeida Neto, Procurador Stephenson 

Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo 

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e não provimento do 

Recurso de Reconsideração ora manejado, para manter inalterado o Acórdão nº 56.558/2017 

proferido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado. (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

que o recorrente, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A 

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

Excelência proferiu seu voto para conhecer o presente recurso e negar-lhe provimento, mantendo o 
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Acórdão atacado em todos os seus termos. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/51803-0, que 

trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Associação Esportiva Paraense Atlético Clube, responsável Lucivane Miranda Lobo, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, Relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior, com 

pedido de vista formulado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, em sessão ordinária de 

28/08/2018. Cumprindo dispositivo regimental, a palavra foi imediatamente concedida ao 

Conselheiro que pediu vistas, tendo proferido seu voto para, divergir da decisão do Conselheiro 

Relator, julgar as contas regulares com ressalva. Consultado o Plenário, Sua Excelência o 

Conselheiro relator Cipriano Sabino de Oliveira Junior manteve seu voto já proferido, onde julgou 

as contas irregulares, declarando a senhora Lucivane Miranda Lobo em débito para com o erário 

estadual na importância de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), aplicando-lhe as multas de 10% (dez 

por cento) sobre o débito apontado e R$1.000,00 (um mil reais), pela remessa intempestiva da 

prestação de contas. O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves manteve 

sua posição anterior, acompanhando o relator. Suas Excelências os Conselheiros André Teixeira 

Dias, Odilon Inácio Teixeira e Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam a divergência, 

momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por maioria, aprovar o voto 

divergente, para julgar as contas regulares com ressalva. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 

1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram 

aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu 

recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. 

Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou a respeito da matéria administrativa, 

proferindo a seguinte manifestação: Senhores conselheiros, informo que ao final desta sessão será 

redistribuída através dos e-mails coorporativos de Vossas Excelências a proposta de resolução que 

dispõe sobre o recadastramento de conselheiros, auditores e demais servidores ativos desta corte 

de contas, em atendimento ao e-Social, obrigação imposta através do decreto número 8.373/2014. 

A matéria recebeu contribuições que aperfeiçoaram seu texto, razão pela qual se faz necessária a 

divulgação do novo texto. A matéria fica à disposição de Vossas Excelências, com previsão para 

retorno na próxima terça-feira, dia 2 de outubro, para discussão e aprovação. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Terça-feira estarei em Brasília. 
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Pergunto a Vossa Excelência se poderia ficar para quinta-feira a deliberação sobre o tema. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Sem problema. Quinta-feira dia 4.  Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, 

invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às treze horas (13h) e mandou que eu, 

Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a 

presente ata. 

 
Belém, 25 de setembro de 2018. 
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