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Nº 5.595 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezoito (18) do mês de outubro 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, 

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

Inácio Teixeira, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos, Julival Silva 

Rocha, Milene Dias da Cunha, 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 deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo 

quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de 

Deus, declaro aberta a sessão. Justifico a ausência da Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes representando este Tribunal no IV Congresso Internacional de Controle e 

Políticas Pública e na reunião do IRB, eventos realizados na cidade de Fortaleza. 

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

16 (dezesseis) de outubro 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: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

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

de Oliveira: Impedida na forma regimental. Sua Excelência a presidente, assim se pronunciou: 

Antes de iniciar a pauta de julgamentos, esta presidência gostaria de agradecer a todos os 

conselheiros, conselheira, conselheiros substitutos, Ministério Público e a todos os servidores 
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que durante esses 15 dias estiveram me dando, no sentido de que pudéssemos recuperar nossa 

saúde. Hoje eu me sinto recuperada após novos exames. Agradeço a todas as manifestações 

acerca do momento em que nós passamos. Esse momento tão difícil, mas que com ajuda de 

Deus e ajuda de orações e manifestações de conforto e apoio, eu sinto que estou preparada 

novamente; estou bem melhor e tenho certeza de que daqui para a frente teremos condições de 

reassumir nosso trabalho. De maneira que tivemos um pouco, a nossa ausência, nesse período, 

mesmo estando em sintonia direta com os colegas, nossa colega conselheira e com os colegas 

conselheiros substitutos, conselheira substituta, enfim, quero agradecer a Deus, a vocês, ao 

Ministério Público, a todos os procuradores, as manifestações dos servidores e servidoras 

desta Corte de Contas; de pessoas da sociedade que rezaram pelo nosso restabelecimento e 

ficaram também torcendo para que a gente pudesse estar inclusive hoje aqui já preparada para 

reassumir minhas tarefas, inclusive de plenário. Em seguida foi anunciado o Processo nº 

2016/50542-1, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Leda Maria Sadala Brito, 

Procurador Felipe Rosa Cruz, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 

No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo não conhecimento do 

pedido de rescisão e no mérito pela improcedência, mantendo-se na íntegra os termos do 

acórdão nº 54.320, de 11/12/2014. Presente em plenário, o representante da jurisdicionada, 

advogado Gercione Moreira Sabbá, posicionou-se da seguinte maneira: Obrigado, 

Excelentíssima senhora conselheira presidente Lourdes Lima; Excelentíssima senhora 

conselheira relatora Milene Cunha, na figura da qual eu cumprimento os demais membros 

desta Casa; douto membro do Ministério Público de Contas; e demais servidores e 

jurisdicionados que estão presentes nesta sessão, meu bom dia. Gostaria de, primeiramente, 

iniciar esta fala dizendo que é mais uma vez um privilégio estar aqui sustentando e garantindo 

o direito à ampla defesa e ao contraditório de um jurisdicionado. E dizer que esse dia é mais 

especial porque hoje coincidentemente eu completo mais um ano de vida. É um privilégio, 

como disse, estar aqui hoje, porque apesar de novo, eu já labuto aqui desde estagiário há 

muito tempo. Então todos os servidores aqui – todos mesmo – sempre me receberam muito bem 

e construíram o que sou hoje, tanto como pessoa quanto profissional. Então, aqui o meu 

agradecimento a todos vocês por toda essa caminhada, acho que desde os meus menos de 20 
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anos eu tenho estado aqui nos corredores desta Casa. Estamos aqui diante de um pedido de 

rescisão de umas contas que foram apreciadas em 2014 referente ao convênio firmado entre a 

Agência de Trabalhos e Empregos de Parauapebas, uma associação de fins sociais que firmou 

convênio com a ASIPAG para execução do projeto Trabalho Capaz, que nada mais é que a 

realização de cursos profissionalizantes naquele município para capacitação dos 

trabalhadores daquela região. Esse convênio foi firmado e executado em 2006. Teve sua 

vigência até o dia 8 de fevereiro de 2007. Logo em seguida a então presidente ora recorrente, 

mudou-se para outro estado – para o estado do Amapá, e por este motivo, já passados mais de 

dez anos, perdeu muitos contatos lá, não tinha, devido à distância e por ser até em outro estado 

acabou não acompanhando a prestação de contas da forma que deveria ter ocorrido. O que 

ocorreu, que primeiramente a gente ressalta aqui, é o fato de o fiscal da ASIPAG ter 

comparecido ao município de Parauapebas somente um ano e oito meses depois do fim da 

vigência do convênio para emitir então somente dia 14 de abril de 2008 o laudo, o relatório de 

acompanhamento e fiscalização do convênio. Ou seja, esse laudo de fato não só nos traduz que 

não houve o efetivo acompanhamento e fiscalização desse convênio. Obrigação esta do órgão 

repassador por força da resolução 13984 de 1995 e por força de cláusula do convênio. Ou 

seja, não houve o acompanhamento devido do convênio e o laudo, não obstante, excluindo-se a 

intempestividade dele, ele ainda teve um desfecho que levou ao que a gente tem hoje aqui, a 

irregularidade das contas. Porque ele compareceu ao endereço antigo da agência. Ela tinha 

mudado há um ano e cinco meses antes da visita dele e chegando lá, ele se deparou com outra 

agência. Uma agência que coincidentemente passou a sediar no mesmo endereço em que antes 

a Agência de Empregos de Parauapebas passou a se sediar lá. Então quando ele chegou ao 

local, se deparou com uma agência, não era a mesma que a aqui a gente discute, e as pessoas 

que lá o receberam informaram não ter conhecimento desse convênio. Por isso, levou ele à 

conclusão de que não havia sido executado. Mas na verdade se encontrava em local diverso da 

verdadeira sede, naquele momento, da associação. Ou seja, a obrigação do órgão repassador, 

que seria de comprovar a execução daquele convênio, não trouxe a realidade dos fatos. É 

como se ele fosse inexistente. Ele não deve ser levado em consideração para análise dessas 

contas. Por isso, foi interposto o pedido de rescisão e juntado elementos para que não só 

comprovassem a mudança da sede, o erro da ASIPAG, a extemporaneidade do laudo, mas 
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também para trazer elementos de prova que comprovassem a aplicação correta dos recursos. 

Algo que, se tivesse ocorrido da maneira correta o acompanhamento e a fiscalização desse 

convênio, não teria ocasionado o que temos hoje. Cumpre ressaltar que tem jurisprudência 

dessa Corte, o acórdão 54.662, de relatoria do conselheiro Odilon Teixeira, que assim diz: 

“sabe-se que a responsabilidade pelo acompanhamento e fiscalização bem como pela emissão 

do laudo conclusivo é do órgão concedente, não podendo o convenente ser penalizado por algo 

que não tem gerência”. Ou seja, a falta de acompanhamento da ASIPAG gerou um dano à 

responsável pelas contas inegavelmente. Então a gente pede que outros elementos que constam 

nos autos sejam levados em consideração para comprovarem e para que possibilitem aferir o 

liame causal entre os recursos repassados e os dispêndios realizados. No caso, além dos 

recibos e demais documentos que foram anexados e que comprovam as despesas, nós 

anexamos fotos dos cursos realizados, conteúdo programático, ficha dos instrutores, contrato 

de locação do imóvel onde se realizou os cursos, fato é que passado esse tempo, como dito, 

esse convênio tem mais de dez anos. A recorrente não mais reside no estado e tudo isso 

dificultou que ela pudesse reunir esses elementos que comprovassem a execução dos cursos 

para tentar aqui sanar a irregularidade que foi, de certa forma, provocada pela ASIPAG e pela 

conclusão em seu laudo. Quanto às impropriedades que são indicadas pelo órgão técnico e 

pelo Ministério Público de Contas, data vênia entendemos que elas não são suficientes e não 

possuem o condão de atrair a irregularidade das contas. Tampouco traduzem dano ao erário. 

Dentre as citadas impropriedades, temos a utilização da conta bancária para movimentação de 

outros recursos. Este fato ocorreu porque a agência não só executava o convênio aqui em 

questão, mas executava outros convênios. Então esses recursos foram movimentados nessa 

conta também. A não retenção de tributos aos pagamentos efetuados pelos prestadores de 

serviço: temos jurisprudência, o acórdão 34.143, de que essa falha foi considerada falha de 

natureza formal, por isso as contas foram aprovadas. Quando às referidas cópias, os 

documentos juntados estariam em cópias – tanto as fotografias, contrato de locação. Sabemos 

que a lei 11.925/2009 confere ao advogado fé pública através da qual ele declara autêntico 

aquele documento. Ou seja, até que se prove o contrário, aquele documento deve ser 

considerado verdadeiro. O órgão técnico aponta também o erro que um CPF de um prestador 

de serviço estava errado, não batia com aquela pessoa. Nesse caso, nós temos um simples erro 
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de digitação onde o início do CPF que estava 780 na verdade é 708. Por fim, temos 

jurisprudência desse tribunal em relação a outros casos, por exemplo, ao acórdão 57405. 

Nesse momento o órgão técnico e o Ministério Público apontaram diversas impropriedades, 

vou citá-las: não comprovação da contrapartida; nota fiscal com atesto sem data; uso de 

recursos de conta pessoal para pagamento de despesas do ajusto; processo de cotação de 

preço incompleto; extrato bancário se refere à conta diversa do ajuste; conciliação bancária 

não tem compatibilidade com a conta recebedora dos recursos; ausência de recibo de compra 

de um veículo. Nesse momento, o órgão técnico e o Ministério Público de Contas opinaram 

pela irregularidade com devolução integral dos recursos. Nesse caso, o relatório do 

conselheiro substituto Julival Rocha, que brilhantemente foi o relator, consignou que: estes 

fatos não descaracterizaram a comprovação do cumprimento do objeto, pois se tinham outros 

elementos de prova que comprovavam a execução. Por isso, essas falhas deveriam foram 

consideradas de natureza formal. Ou seja, não macularam as contas. Esse caso foi julgado 

regular com ressalva com base no artigo 56, inciso segundo da lei orgânica desse tribunal. 

Outro fato, o acórdão 54217 de relatoria do ilustre conselheiro André Dias, estava ausente o 

processo licitatório, contrato firmado com a empresa e ausente recibo relativo ao pagamento 

no valor de R$ 37.215,00 (trinta e sete mil, duzentos e quinze reais). No entanto, considerando 

a que documentação juntada nos autos restou-se comprovada a execução do objeto, estas 

falhas foram consideradas de natureza formal, pois não houve dano material e ao erário. Estas 

contas foram julgadas irregulares, mas sem devolução. Por fim, devemos ter em mente que os 

recursos que foram aplicados, a jurisprudência dessa Corte, do TCU, do STJ, é que o Estado 

não pode enriquecer ilicitamente, quando se tem provas da execução do convênio. Ademais, 

levando em consideração que o laudo da ASIPAG não comprova execução do objeto, por qual 

motivo não houve responsabilização solidária? Concluindo, pedimos aqui com a devida vênia, 

a rescisão da decisão para que seja julgada regulares com ressalva essas contas ante as 

documentações apresentadas. E considerando o lapso temporal que dificultou trazer maiores 

elementos aqui, a ausência de acompanhamento e fiscalização do convênio, que trouxe 

evidente prejuízo à recorrente. Obrigado. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no 

sentido de conhecer o pedido de Rescisão, para no mérito negar-lhe provimento, mantendo a 
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decisão guerreada em todos os seus termos. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim 

votaram: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Bom dia, 

senhora presidente, senhores conselheiros; doutor Guilherme, do ilustre Ministério Público de 

Contas representado por Vossa Excelência, é sempre um prazer; jurisdicionados; servidores 

presentes. Senhora presidente, eu ouvi com atenção a manifestação do ilustre advogado doutor 

Gercione Sabbá, com as argumentações trazidas a respeito deste processo. Como também ouvi 

com bastante atenção os argumentos da ilustre conselheira substituta. De forma que, em que 

pese a manifestação do ilustre advogado, eu quero dizer que acompanho integralmente a 

proposta de decisão da conselheira substituta Milene. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, quero cumprimentar Vossa 

Excelência, bom dia. Bom dia doutor Guilherme Sperry, seja sempre bem-vindo; conselheiro 

Nelson Chaves, nosso presidente decano; conselheiro Luís Cunha; conselheiro André Dias, 

nosso vice-presidente; conselheiro corregedor, Odilon; nossos conselheiros substitutos, doutor 

Julival; doutora Milene; doutor Daniel; doutor Edvaldo; nossa equipe da secretaria aqui 

conosco; e a todos da galeria. Cumprimento também os internautas que acompanham o 

julgamento do Tribunal de Contas às terças e quintas. É muito importante a participação, a 

audiência de vocês nas sessões acompanhando os trabalhos do Tribunal de Contas. Presidente, 

observei atentamente a apresentação da doutora Milene no que concerne ao relatório, em 

seguida o Ministério Público e em seguida o eminente advogado doutor Gercione Moreira 

Sabbá – aproveito para cumprimentar Vossa Excelência e desejar um feliz aniversário. Que 

Deus o abençoe sempre com saúde e sabedoria sua vida e sua família. Parabéns pelo seu 

aniversário. Presidente, o eminente advogado apresentou algumas divergências na ocasião do 

relatório do voto, e o mais importante, acredito eu – cada um deve ter sua observação – foi a 

apresentação de no mínimo três julgamentos com decisões semelhantes em questões 

semelhantes levantadas neste momento. Uma delas, por exemplo, que o jurisdicionado não 

pode ser responsabilizado por uma questão que quem deu causa foi o Estado. O próprio 

conselheiro Odilon, conselheiro André e Julival, em determinadas questões, mas sempre uma 

ou outra questão relacionada a este processo, não foi considerada, uma vez que o mais 

importante – e é no que verdadeiramente acredito e tenho dito nos eventos, fórum do tribunal, 

em todas as participações que eu tenho feito, inclusive quando estive com o Ministério Público, 
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com muita honra. É muito mais importante a gente acompanhar o convênio, o recurso 

repassado – seja de que forma for – para que a efetividade, ou seja, o recurso foi destinado 

para que aquele objetivo e aquele objetivo aconteça de fato. E me parece que nessa questão do 

acompanhamento, conselheiro Luís Cunha, não tem muita clareza. Segunda questão: se o 

principal objetivo deve ser alcançado, muito mais importante o acompanhamento e aplicação 

de recursos e o objetivo ser concluído, do que depois correr atrás e aplicar multa, condenar e 

pedir devolução do dinheiro, porque não tem mais como reparar o prejuízo. Nem que devolva o 

dinheiro todo corrigido, com multa, o prejuízo social causado é muito maior. Outro dia 

debatemos aqui no plenário, o conselheiro Nelson bem colocou essa questão, e eu falo sempre: 

mesmo que o dinheiro seja devolvido corrigido, o efeito social de não acompanhar, de não 

ajudar e não apoiar para que o recurso seja efetivamente aplicado pode ser um prejuízo 

incalculável. Neste caso, acredito que existem falhas. Efetivamente, o próprio doutor Gercione 

reconhece erros que aconteceram. Mas existem também comprovações de que foi executado e 

que foi aplicado o recurso. Há divergências. Neste caso, não pode ser responsabilizado, na 

minha visão, o jurisdicionado, se não, acontece o enriquecimento ilícito do Estado. O Estado 

gastou um dinheiro e recebeu duas vezes o retorno; recebeu o que foi aplicado e recebeu 

dinheiro de volta, e a pessoa foi penalizada. Então eu quero levar em consideração a defesa do 

eminente advogado. Os argumentos apresentados principalmente em processos semelhantes da 

relatoria do conselheiro Odilon, conselheiro André e do conselheiro Julival que ele apresentou 

aqui. Questões semelhantes em que não foram considerados vários pontos levantados aqui por 

conta de ser um prejuízo causado ao erário e causa a devolução. Não foi considerado. Este 

plenário julgou e aprovou. Penso eu que é mais importante o dinheiro chegar onde deve chegar 

e ser aplicado do que falhas formais. Talvez caberia uma multa. Eu quero, senhora presidente 

e senhores conselheiros, acompanhar o raciocínio do eminente advogado, porque acredito ter 

diversas situações no processo que comprovam a aplicação do recurso, como tem algumas 

divergências e o próprio advogado reconhece. Daí não se pode aprovar as contas regulares 

sem nenhum tipo de sugestão, multa ou qualquer tipo de correção. Não se pode. Mas acredito 

eu que regulares com ressalva, ou no máximo irregular sem devolução seria, neste caso, o 

encaminhamento mais adequado. Senhora presidente, é esta a minha manifestação. Eu julgo as 

contas regulares com ressalva. Mas me submeto aos colegas do plenário, se assim entenderem, 
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a irregularidade sem devolução. Também acompanho e posso modificar meu voto uma vez que 

há comprovações de que houve a execução do convênio e uma vez que vários relatores já se 

manifestaram em processos com situações semelhantes não considerando como devolução 

essas questões por serem aprovadas aqui no plenário como falhas formais que não maculam as 

contas. Nesse sentido, me coloco na regularidade com ressalva, atendendo o pleito do eminente 

advogado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Conselheiro Cipriano, o acórdão apresenta uma multa pelo débito e outra 

pela intempestividade. Vossa Excelência mantém? Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Exatamente. A intempestividade eu não tenho como retirar, 

uma vez que fora do prazo não há o que se discutir. Mas se for considerado o meu voto, aí a 

multa pela devolução não existe mais. Obrigado, conselheira Lourdes. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, muito bom dia a Vossa 

Excelência. Fico feliz em vê-la presidindo a sessão novamente. Todos sabem aqui do 

contratempo que Vossa Excelência passou com o acidente que a levou a um tratamento e uma 

pequena cirurgia. O conselheiro Cipriano testemunhando que estava presente e testemunhou o 

ocorrido. Eu carinhosamente me dirigi a Vossa Excelência hoje, “bom dia, aleijadinha”. Mas 

eu fiz referência ao brilhante Aleijadinho que está na nossa história. Mas na verdade, 

carinhosamente, vê-la puxando essa perna com dificuldade, mas voltou a trabalhar. Parabéns 

ao esforço de Vossa Excelência de querer trabalhar mesmo estando amparada legalmente 

pelos médicos para ficar em casa. É um esforço. Se tivesse que dar um conselho: calma, 

presidente. Tenha calma. Mas a senhora já me disse: “não, eu não aguento ficar mais em casa. 

Vou tomar todos os cuidados, mas volto a trabalhar”. Parabéns a Vossa Excelência e desejo 

que a senhora se recupere cada vez mais rapidamente para entrar no ritmo 100%. Doutor 

Guilherme, meus cumprimentos, representando o Ministério Público; conselheiro Nelson 

Chaves; conselheiro Cipriano Sabino; conselheiro André Dias; conselheiro Odilon Teixeira; e 

nossos conselheiros substitutos Julival; Milene; Daniel; jurisdicionados aqui presentes; 

servidores da Casa e do Ministério Público. Eu vou fazer um comentário primeiro sobre a 

ASIPAG para poder entrar no processo. No meu entendimento, a conselheira Milene é sempre 

brilhante. Se analisar tecnicamente, ela foi perfeita no processo. Da mesma forma entendo o 

Ministério Público. Porém, a ASIPAG eu conheço. E nós, conselheiro Cipriano, aprovamos a 
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criação dela – a gente estava no parlamento. Mas eu, da mesma forma que aprovei, pedi ao 

governador: “extinga a ASIPAG”. E sabe em que momento aconteceu isso, conselheiro André? 

Minha esposa, Rosemeire, servidora concursada do Estado, concursada do Tribunal de 

Justiça, foi convidada a ser gestora da ASIPAG. E a partir daí eu passei a ter mais 

conhecimento da ASIPAG. Sabe o que ela fez? Em pouco mais de um ano ela pediu ao 

governador para ser exonerada. E o motivo que a levou a tomar a decisão, doutor Jorginho, 

ela disse: “não tenho condições de trabalhar na ASIPAG do jeito que ela está estruturada”. 

Somente a minha esposa era servidora efetiva do Estado. Somente ela. E tinha cedido para a 

ASIPAG um único servidor efetivo. Isto é, ela e mais um servidor. O restante, todos servidores 

comissionados. E o que mais a assustava justamente era o acompanhamento dos convênios. 

Porque esses comissionados que tinha na ASIPAG, conselheira Lourdes, alguns passavam um 

ano e já eram trocados. Não dava tempo de treinar uma pessoa. Ela disse: “Luís, com certeza 

a maioria dos laudos são mal feitos e alguns servidores não estão fazendo isso direito”. 

Depoimento dela. Hoje, por sinal, eu não me meto por uma questão ética, ela já recebeu 

algumas multas aqui do tempo em que foi gestora. Ela nem entregou; pediu ao governador: 

“muito obrigada, mas estou me retirando”. Porque não tinha como administrar bem a ASIPAG 

com um grupo de servidores exclusivamente comissionados que faziam tudo, inclusive controle 

interno. Bem, o contexto: Parauapebas. Parauapebas é um município diferenciado no estado 

do Pará. E nós, conselheiro André, naquela Assembleia Legislativa discutimos Parauapebas 

várias vezes. Uma vez me deu até vontade – eu lembro disso, com o deputado Sefer, de fazer 

uma rebeldia para parar aquele trem de Parauapebas para ver se chamava atenção da Vale na 

época para os problemas causados ao estado do Pará, e parte dos problemas pela própria 

Vale. Conselheiro, chegavam a Parauapebas dois ônibus lotados todos os dias. Mas o trem 

vinha lotado de gente, a maioria do Maranhão, em busca de emprego em Parauapebas. Ao 

chegar em Parauapebas, sem rumo, o prefeito tinha que dar seu jeito. Com a receita que tem 

Parauapebas, era para ter calçadas de ouro, senhora presidente. É só olhar a receita de 

Parauapebas, maravilhosa. Era um município que não deveria ter nenhum problema. Mas não 

é assim. É uma enchente de gente; um município que cresceu de forma desordenada, 

assustadora. Aí o Estado teve que ter presença com hospital, segurança e tudo mais. Da mesma 

forma a prefeitura. E esse tipo de convênio, geralmente os deputados da época apelavam ao 
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governador para fazer porque o Poder Público não dava conta de acolher essa gente e treiná-

las para o mercado de trabalho. Eles conseguiam trabalho; alguns não tinham preparo 

nenhum. E as iniciativas das entidades não governamentais para tentar suprir essa deficiência 

do estado ou do município. Então, foi nesse contexto que aconteceu esse convênio. É um 

município muito complicado, muito problemático, apesar de ter a maior receita do Brasil em 

termos proporcionais. Do Brasil. Diante disso, analisando o processo, que é um pedido de 

rescisão. Na minha cabeça, pedido de rescisão é o último tiro de misericórdia. O que a gente 

decidir aqui é, na verdade, o destino da pessoa. Não tem mais o que fazer, a não ser ir para a 

justiça para provar que é inocente. Diante disso, pelas circunstâncias do processo, levando em 

conta a defesa do advogado, eu vou divergir, no meu entendimento, do trabalho da conselheira 

Milene tecnicamente perfeito. Porém, conheço a entidade que graças a Deus foi extinta – a 

ASIPAG. O governador atendeu esses apelos e foi extinta a ASIPAG, como da mesma forma o 

nosso TCE se manifestou em relação à Assembleia Legislativa, que hoje não celebra mais esse 

tipo de convênio. Para mim isso é passado; um processo que foi realizado a dez, doze anos. É 

muito complicado hoje, dez, doze anos depois a gente conseguir ser rigoroso. Então vou 

acompanhar a divergência. Quero levar em conta as ponderações que fiz do conhecimento que 

tenho. E quem pediu a extinção dela primeiro foi a minha esposa enquanto gestora. Disse ao 

governador: “isso não é bom para o senhor. Tem que ter outra política pública adequada para 

o governo do estado praticar, mas não pode ser o caminho da ASIPAG”. A ASIPAG, na 

avaliação dela, que é técnica concursada, é um erro. E eu creio que isso ajudou um pouquinho, 

porque depois o governador à extinguiu. Então eu acompanho a divergência. Regularidade 

com ressalva e apenas a multa pela intempestividade. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Bom dia. Quero cumprimentar a todos os presentes na 

pessoa da conselheira presidente Lourdes Lima. Conselheiro Luís, ela em nenhum instante 

deixou de trabalhar. Ela só estava em casa. Porque as vezes que assumi a presidência, foi tudo 

monitorado, organizado, arrumado e orientado por ela. Não tomei decisão nenhuma que não 

fosse da orientação dela. Então, nos folga a satisfação de ver a sua recuperação e nos 

preocupa, lógico, que ela estava esforçando mais do que o organismo dela possa suportar. É 

uma fratura no pé, e se não cicatrizar bem, ela pode ser obrigada a botar tipo um parafuso, 

uma peça. Vai ter que fazer uma cirurgia. Acho que uma vez aconteceu alguma coisa parecida 
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com isso, não foi? Então, tem que tomar cuidado. Rogo a Deus que lhe dê restabelecimento 

total, não somente porque qualquer acidente com um de nós me deixa preocupado, mas Vossa 

Excelência estava no cumprimento da representação do Tribunal de Contas junto com o 

conselheiro Cipriano. Então, querida, bem-vinda. No que tange ao nosso processo aqui, 

compreendo como colocou o conselheiro Cipriano e como argumentou com muita qualidade o 

conselheiro Luís Cunha, e acompanho a divergência. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito obrigada, conselheiro 

André, por suas palavras. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Bom dia, senhora presidente. Também fico feliz em vê-la melhor a despeito do problema que 

Vossa Excelência teve. Vejo que a senhora está se recuperando bem e isso me deixa muito 

alegre. Quero cumprimentar o advogado que está fazendo aniversário hoje, doutor Gercione. 

Parabéns, Excelência. Apesar de novo, já está com um bom caminho trilhado nesse mister que 

é muito bonito, a advocacia. E eu tenho na minha história o orgulho de dizer que também 

durante quatro anos exerci esse mister, e acho que é um mister muito importante para a 

democracia brasileira dada a peculiaridade que a OAB tem e de todos os significados das 

ações que a OAB realiza em prol da República Brasileira. Quero cumprimentar cada 

conselheiro aqui: Nelson; Cipriano; Luís Cunha; nosso procurador de contas, bom dia, doutor 

Guilherme; os conselheiros substitutos Edvaldo; Daniel; Milene; e Julival; e todos aqueles que 

nos ouvem. Como bem falaram, é um processo muito antigo. Um processo antigo de uma época 

em que os convênios eram regidos... primeiro não havia uma norma estatal no âmbito do 

estado do Pará que obrigasse que os extratos acompanhassem as contas. Muitos alegam que 

deveria se fazer uma analogia com a norma federal, mas é norma de competência comum e 

cada ente federativo tem que ter a sua. O Tribunal de Contas exigia, nessa ocasião, 

documentos que permitissem a conciliação bancária. Então, a análise das contas poderia se 

dar de várias formas em relação aos documentos que integram as contas. Analisando a 

proposta de decisão da conselheira substituta Milene, os argumentos da defesa e como bem 

elucidou – e com bastante razão – o conselheiro Cipriano Sabino, cada um de nós tem uma 

maneira de pesar valores. Isso está imbuído em cada julgador de acordo com a sua cultura, 

sua forma de criação, religião e forma de ver o mundo. Eu vou pedir vênia a Vossas 

Excelências e não vou acompanhar a relatora na íntegra, mas vejo, como bem pontuou o 
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conselheiro Cipriano, alguns problemas na prestação de contas que ensejam, de certo modo, 

questões que, ao meu ver não são totalmente formais. Então peço vênia aos colegas, aos meus 

pares e vou julgar irregulares sem débito. Conheço do pedido de rescisão e julgo irregular sem 

débito. Naturalmente, a multa sobre o débito cai e a outra é mantida. É assim que voto, 

presidente. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Em 

razão da manifestação do conselheiro Odilon eu queria acompanhá-lo. Manifestar pela 

irregularidade sem devolução. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o voto do Conselheiro Cipriano Sabino, aproveito, 

nessa conclusão, para parabenizar o ilustre advogado pelo seu aniversário hoje e dizer que 

fico feliz que Vossa Senhoria também fez parte da turma na faculdade onde eu estudei. Fomos 

colegas de turma na faculdade Brasil Amazônia. Parabéns pelo seu aniversário hoje. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

presidente, me permita um gancho no discurso de Vossa Excelência só para parabenizar o 

advogado também. Na minha fala eu deixei passar. Parabéns, doutor Gercione, que Deus lhe 

abençoe. Muitos anos de vida e continue entusiasmado com seu trabalho. Deus lhe proteja e 

abençoe. Obrigado, presidente. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, 

por maioria de votos, acatar o voto divergente do Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. Na sequência, foi anunciado o Processo nº 2012/52061-6, que trata da Consulta 

formulada pela Empresa de Processamento de Dados do Estado do Pará, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, com pedido de vista formulado pelo Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira, em sessão ordinária de 20/09/2018. Ao solicitar a retirada deste processo da 

pauta supra, Sua Excelência obteve o imediato deferimento. Neste momento registrou-se a saída 

em definitivo do Plenário do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias. No 

seguimento, foi anunciado o Processo nº 2017/51833-8, que trata dos Embargos de Declaração 

opostos por Trindade Lobato Cardoso, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Daniel Mello, com pedido de vista formulado pelo Conselheiro 

Substituto Convocado Julival Silva Rocha, em sessão ordinária de 09/10/2018. Pronunciando-

se, neste sentido, Sua Excelência manifestou-se no sentido de acompanhar parcialmente o 

relator, conhecendo dos embargos, para no mérito, negar o pretendido provimento. 

Regimentalmente, seguiu-se à votação. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel 
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Mello: Mantenho a proposta anteriormente emitida, para conhecer os presentes embargos de 

declaração e, no mérito julgar procedente tão somente para esclarecer o termo “não 

procurado” constante do Aviso de Recebimento da notificação, sem conceder quaisquer efeitos 

modificativos ou infringentes, mantendo in totum o conteúdo decisório do julgado proferido no 

recurso de reconsideração mediante Acordão n. 55.743 de 17.05.2016. Excelentíssimo Senhor 

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

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Dou-me por esclarecido e acompanho a 

proposta de decisão do relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Acompanho o relator. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho 

o voto-vista. Excelentíssima Senhora Conselheira (Presidente) Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Dou-me por esclarecida e acompanho o relator. Em seguida, a presidência proclamou 

que resolveu o plenário, por maioria de votos, acatar a proposta de decisão do relator. Conforme 

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

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

Teixeira Chaves. Logo após, foram anunciados os Processos nºs 2007/50706-2 e 2012/51293-5, 

que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Fundação da Criança e 

do Adolescente e Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Procuradores Felipe Rosa Cruz, 

Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo os 

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

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela extinção dos processos sem resolução do 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de determinar a extinção dos 

processos sem resolução do mérito e arquivamento dos autos, com fundamento no art. 4º inciso 

II, da Resolução nº 18.990/2018, do Tribunal de Contas do Estado do Pará. 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. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2007/53304-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

concursado realizada pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, 

Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves, que antes do relatório proferiu a seguinte manifestação: Senhora presidente, antes de 
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entrar na leitura do voto, como a sessão se alargou no período da votação e da discussão de 

alguns processos, não logicamente nada que atinja qualquer conselheiro, muito pelo contrário. 

Folgo em vê-la também em condições de presidir esta sessão e até sugeriria aos meus colegas 

engenheiros da Casa que providenciassem uma rampa de acesso aos deficientes. Amanhã pode 

acontecer. Já não projetando que aconteça com outro colega nosso, a gente tem que ter 

atenção a essas necessidades especiais, que é o caso de Vossa Excelência. Em razão disso 

também quero lembrar o plenário que no cancioneiro popular dizia que o cidadão, “quem não 

gosta de samba”, doutor Guilherme, “bom sujeito não é. Ruim da cabeça ou doente do pé”. 

Nesse caso, graças a Deus a senhora está só doente do pé, mas a cabeça continua boa. Isso é 

muito importante. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Vossa Excelência quando esteve na presidência conseguiu 

acessibilidade a este plenário. Inclusive eu pude chegar, quando ainda estava em cadeira de 

rodas, porque Vossa Excelência quando presidente providenciou acessibilidade aos prédios. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Num 

passado não muito distante também fui usuário de uma cadeira de rodas, de uma muleta. 

Agora eu queria dizer com minha estima e meu respeito aos companheiros, que eu fiquei aqui, 

entre aspas, com a “língua coçando” na discussão daquele primeiro processo. Se tivesse que 

fazer uma crítica é a mim mesmo, porque eu mesmo me delongo as vezes no voto justificando. 

E eu não quis interromper, porque não era mais o momento da discussão. Se tivesse o momento 

da discussão logicamente eu faria alguns comentários a respeito da matéria técnica que se foi 

colocada aqui, questão da ASIPAG. Mas a ASIPAG foi criada pelo legislativo, foi por lei. 

Então vejam como são as circunstâncias. Eu não vou trazer neste plenário algum comentário 

pelo momento explosivo que a gente vive nas eleições atuais, mas vejo algumas considerações 

aqui e ali que de repente até atingem nossa instituição como não fazendo determinado 

trabalho. Não vou entrar no mérito e nem vou dizer nada de ninguém. Quando essa ebulição 

passar, vou fazer alguns comentários. Porque alguma coisa apareceu: mas o tribunal de contas 

podia ter visto e isso aquilo, não vou dizer o lado qual é. É o momento oportuno da reflexão. 

Então, aquele momento, se tivéssemos a oportunidade da discussão, só por isso não interrompi, 

respeitando inteiramente os votos de Vossas Excelências. A gente não teve a oportunidade e 

achei que era indelicado, mas concordo com todas as manifestações. Perdi a oportunidade no 
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aspecto de discussão de entrar na matéria. De maneira que penitencio por isso; não me cabe 

mais nenhuma discussão no assunto. É sobre a questão do processo, aquelas considerações em 

questão dos recursos, mas é que é muito recurso, são necessidades ilimitadas – eu conheço 

Parauapebas também. Mas é uma discussão que não deve se travar aqui. Estou apenas fazendo 

um comentário, conselheiros Cipriano e Luís, a respeito desse tema. Acho que depois desse 

processo que pode, exatamente o meu cuidado expresso de não me aprofundar mais, porque 

estamos vivendo um momento explosivo. Eleição é um momento explosivo. E se eu fizer algum 

comentário a respeito de atuação nossa pode ser interpretado, ou mal interpretado e eu vou me 

policiar para não tecer nenhum comentário desse tipo. Mas seria um bom tema para 

discutirmos aqui. Em seguida, sua Excelência proferiu a leitura do relatório, e, no cumprimento 

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

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

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

regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir o registro dos atos de admissão, nos 

termos das manifestações da Secex e Ministério Público de Contas. Manifestação do 

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

aproveitar a oportunidade, como o conselheiro Nelson frisou, efetivamente é uma questão 

importante. Tem muitas questões que devem ser debatidas. E pelas mesmas razões, conselheiro 

Nelson, também não quis entrar em detalhes pelas próprias colocações feitas pelo conselheiro 

Luís Cunha com relação à ASIPAG e outras questões de Parauapebas. Eu também fui 

deputado, e não só a ASIPAG como todas as outras secretarias foram criadas pelo poder 

legislativo, que assim determina a Constituição estadual e federal. E obviamente aquelas 

secretarias que apresentem seu desempenho e resultado a contento e tudo mais, devem ser 

fortalecidas e, enfim, melhorar no que puder. E aquelas que não cumpriram seu papel 

efetivamente por alguma razão, obviamente que tem que ser alteradas ou até extintas mesmo. 

Já não tem mais o seu trabalho, não tem mais como cumprir o seu papel, ou já cumpriu, ou não 

consegue cumprir, enfim, é uma discussão ampla. E concordo com o conselheiro Nelson, tem 

muitas questões que devemos debater com relação a questões políticas, questões de gestão e 

uma série de outras questões em relação a convênios, em como é a estrutura, por exemplo, 

como é a situação de Altamira. Como nosso conselheiro Nelson colocou, o decano mais 
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experiente - sempre me aconselho com ele e falo isso com muita humildade e muito respeito - 

são muitos temas importantes que temos apenas para contribuir. Porque nós não temos mais a 

responsabilidade nem como deputado, prefeito ou governador de estar tratando dessas 

questões, muitas vezes como cidadão para melhorar e contribuir no sentido de melhorar a vida 

das pessoas. Existem, sim, muitas dificuldades, muitos problemas. Temos erros, acertos, como 

temos aqui no nosso tribunal também, acertos muitos e alguns erros. E sempre buscando a 

melhoria. Então, eu agradeço até a manifestação do conselheiro Nelson. Acho muito 

pertinente. Talvez, como ele mesmo disse, no momento oportuno devemos debater sobre essa 

questão, porque o tribunal também tem esse dever no sentido de debater as questões 

importantes do estado. E tentar contribuir. 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 

2007/53848-5, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de 

Estado de Trabalho, Emprego e Renda, Procurador Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito. Pausa. A 

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

regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de extinguir o processo sem resolução do 

mérito, nos termos das manifestações da Secex e Ministério Público de Contas. Consultado o 

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Em tela, foram 

anunciados os Processos nºs 2011/52015-5 e 2013/53096-5, que tratam dos Atos de Admissão 

de Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, Procurador 

Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

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

processos sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos. Pausa. A 

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

regimental, Sua Excelência proferiu voto para extinguir os processos sem resolução do mérito, 
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nos termos das manifestações da Secex e Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Nessa mesma esteira, 

foram anunciados os Processos nºs 2012/52059-1, 2012/52264-4 e 2013/50195-6, que tratam 

dos Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Fundação de Atendimento 

Socioeducativo do Pará, Procuradores Patrick Bezerra Mesquita, Stephenson Oliveira Victer, 

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

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

o parecer escrito nos autos, opinou pela extinção dos processos sem resolução do mérito e 

consequente arquivamento dos autos. Pausa. A matéria ficou entrou na fase da discussão. 

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

de extinguir os processos sem resolução do mérito, nos termos das manifestações da Secex e 

Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Imediatamente foi dado conhecimento público sobre o 

Processo nº 2013/52223-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Secretaria de Estado de Transportes, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

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

autos, opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito. Pausa. A matéria ficou entrou 

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

proferiu voto para determinar a extinção do processo sem resolução do mérito e arquivamento 

dos autos, com fundamento no art. 4º, inciso II, da Resolução nº 18.990/2018, do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Logo após, foram anunciados os Processos nºs 2013/52446-3, 

2013/53095-4 e 2013/53381-7, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pelo Hospital Ophir Loyola, Procuradores Guilherme da Costa Sperry, Felipe Rosa 

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

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas 
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que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela extinção dos processos sem resolução 

do mérito e consequente arquivamento dos autos. Pausa. A matéria ficou entrou na fase da 

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

no sentido de extinguir os processos sem resolução do mérito, nos termos das manifestações da 

Secex e Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Incontinenti, foi dado conhecimento a respeito 

do Processo nº 2014/51643-8, que agasalha o ato de Admissão de Pessoal temporário realizado 

pela Secretaria de Estado de Educação, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito. Pausa. A 

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

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de promover a extinção do 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 4º, inciso II, da Resolução nº 

18.990/2018, do Tribunal de Contas do Estado do Pará e consequente arquivamento dos autos. 

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

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

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

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

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2016/50548-7, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Superintendência do 

Sistema Penitenciário do Estado do Pará, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cuja Relatora 

foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pela denegação dos registros dos atos de admissão dos 

servidores temporários sub examine modulando os efeitos das contratações até o seu término, 

para não prejudicar a segurança pública no exercício de 2016, além da expedição de 

determinações à Susipe e à Sead. Pausa. A matéria ficou entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão, 
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promovendo-se, assim, o deferimento excepcional dos registros. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio 

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

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

Sequenciando-se, foram anunciados os Processos nºs 2010/52131-2, 2013/52953-6, e 

2017/51451-9, referentes aos Atos de Aposentadorias em favor de Leonor Aguiar de Souza, 

Odília Milhomens de Azevedo e Marcia Socorro Vinagre do Carmo, Procuradores Stanley Botti 

Fernandes, Stephenson Oliveira Victer e Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria ficou entrou 

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

proferiu proposta de decisão no sentido de deferir os registros. Consultado o Plenário, este se 

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

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

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

formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

Imediatamente, foi dado conhecimento público a respeito do Processo nº 2013/52733-7, que faz 

referência ao Ato de Aposentadoria em favor de Nazaré do Socorro Benjamin Leal, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do 

registro e impende consignar, que este Parquet de Contas se absteve de realizar qualquer análise 

acerca da parcela de “aulas suplementares” constante no ato de inativação da interessada, em 

face da impossibilidade de se aferir dos autos se o seu recebimento se dava de forma habitual, 

requisito necessário à sua inclusão nos proventos de aposentação, conforme preleciona o 

Acórdão nº 55.891, publicado em 15.09.2016. Pausa. A matéria ficou entrou na fase da 

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

proposta de decisão no sentido de deferir o registro. 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. Conforme sistema de rodízio adotado 

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

da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Logo após, 

foram anunciados os Processos nºs 2014/51203-0 e 2017/50041-2, que tratam dos Atos de 

Aposentadorias em favor de Isabel Paes Viana e Raimunda Maria Ferreira da Cruz, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival 

Silva Rocha. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 

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

opinou pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria ficou entrou na fase da discussão. 

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

decisão para deferir os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

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

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na 

sequência, foram anunciados os Processos nºs 2017/51073-3, 2017/51208-0 e 2017/51859-

7, que cuidam dos Atos de Aposentadorias em favor de Delcina Maria Rebelo Carvalho, 

Valdenora dos Santos Ribeiro Alves e Maria Antonia de Almeida Gomes, Procuradores 

Stephenson Oliveira Victer, Felipe Rosa Cruz, Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou em favor do deferimento dos registros. Pausa. A matéria 

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

Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de deferir os registros. Consultado o 

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

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

Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 

3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís 
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da Cunha Teixeira. Sem detença, foram anunciados pelo senhor secretário os 17. Processos 

nºs 2017/51080-2, 2017/51196-2 e 2017/51443-9, que versam sobre os Atos de 

Aposentadoria em favor de Maria Auxiliadora Gonçalves Feio, Lindalva da Silva Alves e 

Rosa dos Santos Figueiredo, Procuradores Stephenson Oliveira Victer, Guilherme da Costa 

Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento das 

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

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento dos registros. 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir os registros. 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. Na 

mesma senda, foi dado conhecimento a respeito dos Processos nºs 2017/51086-8, 

2017/51449-4 e 2012/51845-4, que tratam dos Atos de Aposentadorias em favor de 

Benedita Leal Alves, José Ato Vieira Pereira e Edwon Wilms Barbosa Moraes, Procurador 

Felipe Rosa Cruz, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento dos 

registros. Pausa. A matéria ficou entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido 

de deferir os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e 

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

decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Na sequência, foi anunciado 

o Processo nº 2008/52289-9, que trata do Ato de Pensão em favor dos dependentes do ex-

segurado João Gomes dos Santos, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cuja Relatora foi 

a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pela extinção do presente processo sem resolução de 
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mérito. Pausa. A matéria ficou entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido 

de extinguir o presente processo sem resolução de mérito. Consultado o Plenário, este se 

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

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de 

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

ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2007/53762-0, que trata do Ato de 

Reforma em favor de Ivan de Sousa Cunha, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo 

Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria ficou 

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

Excelência proferiu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Na mesma esteira, foi anunciado o 

Processo nº 2008/52202-8, que cuida do Ato de Pensão em favor dos dependentes da ex-

segurada Rosíria da Silva Fernandes, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator 

foi o Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. No cumprimento das disposições 

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

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

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

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

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

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

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

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

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Imediatamente, foi anunciado o Processo 

nº 2008/52235-6, que agasalha o ato de pensão em favor do dependente da ex-segurada 
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Maria Almerinda Vidal dos Reis, Procurador Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. No cumprimento das disposições legais e regimentais, 

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

nos autos, opinou pela extinção do presente processo sem resolução do mérito, ex vi do 

art.4º, I da Resolução TCE/PA nº 18.990/2018. Pausa. A matéria ficou entrou na fase da 

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

voto no sentido de determinar a extinção do feito sem resolução do mérito, com o seu 

consequente arquivamento. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 

2012/52268-8, que trata do Ato de Pensão em favor dos dependentes do ex-policial Antônio 

Alan Santos Silva, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cuja Relatora foi a Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

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

nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria ficou entrou na fase da 

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

proposta de decisão no sentido de deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

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

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de 

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

ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

Imediatamente, foram anunciados os Processos nºs 2008/52169-2, 2008/52861-4 e 

2008/53523-4, que tratam dos Atos de Pensão em favor dos dependentes das ex-seguradas 

Maria de Lourdes de Lima Lhamas, Maria de Lima Barbosa e Josefa Pompilio da Costa, 

Procuradores Stanley Botti Fernandes, Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. No cumprimento das disposições 

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

ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela extinção dos processos sem resolução de 

mérito e consequente arquivamento dos autos. Pausa. A matéria ficou entrou na fase da 
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discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 

proposta de decisão no sentido de extinguir os presentes feitos sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, IV do Código de Processo Civil, nos moldes previsto no art. 

4º, I da Resolução n. 18.990/2018. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

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

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Deu-se, então, o 

anúncio do Processo nº 2010/50586-0, que cuida do Ato de Pensão em favor da dependente 

do ex-segurado Abdino Gaudencio Pinheiro, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator 

foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria ficou 

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

Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de deferir o registro. Consultado o 

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

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

Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 

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

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2014/51354-2, que 

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

Estado, procedência Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor 

Gasparino Batista da Silva, responsável Laurentina Isabel Ramiris Sampaio, Procurador 

Stephenson Oliveira Victer, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da 

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

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

arquivamento dos autos com a determinação dos registros de praxe. Pausa. A matéria ficou 

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

Excelência proferiu proposta de decisão no sentido de arquivar os autos, com ciência do 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1679

feito à responsável e à Seduc. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

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

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

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Nos termos do 

disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos 

julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o 

prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, contados a partir da publicação da referida 

decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, a Presidência 

apresentou os assuntos atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA: Informo a este colegiado 

que será objeto de distribuição ao final desta sessão o relatório da lavra do Excelentíssimo 

senhor conselheiro André Teixeira Dias acerca da proposta de outorga de medalha 

Serzedelo Correa ao Comandante da 8ª Região Militar General Anízio Deivid de Oliveira 

Júnior, formulada pelo Excelentíssimo senhor conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Júnior. De acordo com o rito processual, após a distribuição do referido documento, a 

secretaria geral incluirá as propostas para deliberação por este colegiado na terceira 

sessão ordinária seguinte, o que desde já se fixa para a sessão do próximo dia 30 de 

outubro de 2018. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Senhores conselheiros, conselheiros substitutos, doutor 

representante do Ministério Público, é com elevada honra que formulo o convite para mais 

uma etapa do programa de capacitação de membros do TCE-Pará e do Ministério Público 

de Contas a ser realizado nos dias 24 de outubro e 5 de dezembro no Hotel Grand Mercure 

a partir das 9h. Então, na próxima quarta-feira nós teremos a partir das 9h a presença do 

professor Odilon Cavallari de Oliveira, que estará proferindo a palestra “alterações da 

LINDB: o que muda para os Tribunais de Contas do Brasil”. E no dia 5 de dezembro nós 

temos a palestra do professor Juarez Freitas: “projetando o futuro”. Gostaria de lembrá-

los, porque nós nos dois últimos eventos com este objetivo de capacitação dos membros, 

nós tivemos a presença de 100% de todos os conselheiros, conselheiros substitutos e de 

todos os procuradores. Gostaríamos de reforçar para que possamos continuar com essa 
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presença maciça e ao final deste ano, termos uma presença de 100% de todos os membros 

do Tribunal de Contas e do o douto Ministério Público de Contas. Estaremos 

encaminhando o convite para todos. Portanto, peço aos senhores que se programem para 

que possamos dar continuidade a esse programa de capacitação dos membros. Nada mais 

havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a 

sessão às doze horas e sete minutos (12h07min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

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

 
Belém, 18 de outubro de 2018. 
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