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Nº 5.605 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e sete (27) do mês de novembro 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, André Teixeira Dias e Odilon Inácio Teixeira, 

além do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Sousa e, ainda, o 

Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público de Contas, Procurador Patrick 

Bezerra Mesquita, 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 dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros 

Luís da Cunha Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e, dos Excelentíssimos 

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

participando do VI Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, em Florianópolis. 

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

22 (vinte e dois) de novembro 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 André Teixeira Dias: Aprovo-a.Excelentíssimo 

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

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser 

lido, com fulcro no artigo 177, § 1° do RITCE, Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira 

Dias solicitou a inversão da pauta, com primazia aos processos sob sua relatoria, o que recebeu 

de pronto a aquiescência da Presidência; determinando esta, ao senhor secretário, a inversão da 

pauta dos processos de nºs. 05,02, 04, 06, 09, 10, 01, 03 e 08. Prosseguindo-se a Presidência 
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solicitou ao Senhor secretário o início do pregão da pauta de julgamento, oportunidade em que 

foi anunciado o Processo nº 2013/51379-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Barcarena, responsável Laurival Magno Cunha, Procurador Patrick 

Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Logo em seguida, sua 

Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias aproveitou o ensejo para solicitar a retirada de 

pauta do referido processo, retornando na Sessão Plenária de 04/12/2018, sendo de imediato 

deferido pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/53737-0, que trata 

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

procedência Associação de Moradores do Telégrafo Sem Fio, responsável Ana Cristina 

Cardoso Alves, 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, sem devolução de valores e aplicação da multa regimental à 

responsável. A presidência informou que embora regularmente notificada, a responsável 

supracitada não esteve presente e nem se fez representar (pausa). 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 

2011/52986-3, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Faro, 

responsável Denilson Batalha Guimarães, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator 

foi o Conselheiro André Teixeira Dias, registrando-se o impedimento da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 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, sem devolução de valores, sem prejuízo da aplicação da multa regimental 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, por grave 
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infração à norma legal e, aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$931,59 (novecentos 

e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), pela intempestividade na apresentação da 

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

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50016-5, que trata 

da Tomada de Contas instaurada na Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em 

Ciências Agrárias, responsável Carlos Albino Figueiredo de Magalhães, Procurador Stanley 

Botti Fernandes, 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 regularidade das contas, sem 

prejuízo da aplicação da multa regimental ao seu responsável. A presidência anunciou que 

embora regularmente notificado, o senhor Carlos Albino Figueiredo de Magalhães não esteve 

presente e nem se fez representar à sessão (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas regulares, e, aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$931,59 

(novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), pela remessa intempestiva das 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51727-5, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Associação dos Magistrados do Estado do Pará, responsável João Batista 

Lopes do Nascimento, Procurador Guilherme da Costa Sperry, Relator 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 regularidade das contas (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51821-2, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Fundação Nazaré de Comunicação, responsável Orani João Tempesta, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 
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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 

regularidade das contas (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50673-9, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, responsável Itamar Cardoso do Nascimento, 

Procurador Antonio Maria Filgueiras Cavalcante, 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 e aplicação de multas ao seu 

responsável, diante da constatação que o documento fiscal à folha 35 dos autos não é idôneo, 

informa ter determinado à secretaria do MPC/PA o envio de cópias dos documentos contidos 

nos autos ao MPE para as providências de sua competência. A seguir, a presidência destacou 

que embora regularmente notificado, o responsável supracitado não esteve presente e nem se 

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

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

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

R$16.060,00 (dezesseis mil e sessenta reais), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$1.606,00 (um mil e seiscentos e seis reais), pelo débito apontado e R$931,59 (novecentos e 

trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), pelo não encaminhamento das contas no prazo 

regimental. 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 2006/50053-4, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Parauapebas, responsáveis Ana Isabel Mesquita 

de Oliveira e Darci José Lermen, Procurador Stephenson Oliveira Victer, Relator Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves, registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, 
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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 atribuir responsabilidade solidária pelo débito entre seus responsáveis, além 

da aplicação das multas regimentais aos seus responsáveis (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o procurador do responsável pelas presentes contas, Senhor Wellington Valente 

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: Agradeço a atenção dispensada por este 

tribunal e aqui estive há 1 mês e 4 dias atrás, e não foi possível fazer a sustentação oral 

naquele momento, e hoje retornei. Desejo melhoras na sua condição de saúde, inicialmente 

falando, também tomo a liberdade de antes de adentrar propriamente no meu trabalho aqui a 

ser realizado, quero dizer ao Conselheiro André Dias que a senhora Ana Isabel Mesquita, a 

Bel Mesquita, pediu-me que externasse ao senhor um abraço fraterno. Senhor Conselheiro 

Relator, senhores conselheiros, o que me motiva a estar aqui é de uma simplicidade tamanha, 

por quê? Esse processo ele tem uma particularidade interessantíssima conforme está 

demonstrada nos autos. Antes mesmo de trazer esses elementos que possibilitarão o 

clareamento da situação para exame dessa corte, eu tomo a liberdade e peço vênia para citar 

uma orientação, vamos assim dizer, do ministro Sálvio de Figueiredo, do Superior Tribunal de 

Justiça, que nos brinda com a seguinte orientação: “a interpretação das leis não deve ser 

formal, mas sim, antes de tudo, real, humana e socialmente útil”. Por que que eu estou 

trazendo essa citação? Porque é bem simples: neste processo, a senhora Ana Isabel Mesquita 

de Oliveira foi incluída em decorrência de ter sido ela a responsável pela celebração do 

convênio, e assim foi feito ainda no ano de 2004, último ano do mandato dela. O primeiro 

repasse dos recursos por conta deste convênio ocorreu justamente no dia 30/12/2014, 

conforme está nos autos, ou seja, no dia 31, último dia do ano, não tem sequer movimento 

bancário - começa por aí, que ela não poderia gastar um centavo do recurso. Não dava tempo 

de licitar, não dava tempo de fazer nada, absolutamente nada. No dia 1º de janeiro de 2005, 

dois dias após o primeiro repasse, assumiu o senhor Darci José Lermen, que inclusive é o atual 

prefeito do município. E a ele coube a missão, a responsabilidade de aplicar o recurso 

transferido, e assim foi feito e inclusive, cabe destacar que no dia 31/03/2005, conforme consta 

no documento de folha 33 dos autos, o governo do Estado do Pará fez o último repasse de 
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recursos para o município, ou seja, a senhora Ana Isabel já não era mais prefeita daquele 

município. Já não detinha competência para praticar nenhum ato administrativo, nenhum ato 

de gestão. Como ela pode ser incluída como responsável por prestar conta, ou mesmo por ter 

prestado conta de forma extemporânea, ou mesmo de não ter apresentado documentos se a ela 

não estava mais atribuída aquela responsabilidade? Entendo eu, entende a defesa, que 

arrolaram a senhora Ana Isabel Mesquita de Oliveira como responsável e a ela impingir 

qualquer penalidade, seja ela qual for, até mesmo de forma solidária, não procede. Não 

procede simplesmente por esses motivos; ela apenas celebrou o convênio, e esta casa tem um 

entendimento muito claro a esse respeito, de que mesmo tendo sido responsável por celebrar o 

convênio, não pode ser responsabilizada pela execução quando não deu causa. A súmula 230 

do Tribunal Superior de Contas também orienta nesse sentido, certo? E há documentos nos 

autos que comprovam, que atestam, que mostram de forma clara, que ela apenas estava na 

gestão quando o primeiro repasse, já no penúltimo dia do ano, no último dia do exercício 

fiscal; e mais, Excelência, Presidente desse tribunal, está nos autos. Não estou aqui tirando 

coelho da cartola, não. Está nos autos. A transferência que foi feita no dia 30, ela ocorreu, às 

21h08min do dia 30, nem expediente administrativo tinha mais. Banco fecha dia 31, não 

funciona. Naquela época, 14 anos atrás, não tinha TED eletrônica, não tinha nada disso que 

nós temos hoje, essas modernagens que nós temos hoje, as modernidades que nos facilitam - a 

nossa vida; então, como? Como responsabilizá-la? Se ela, primeiro - vamos lá, ela não foi a 

responsável por recebimento total de recurso, ela não estava à frente do mandato quando do 

encerramento dos repasses do recurso e do início do período de prestação de contas. Como? O 

sucessor - ao sucessor cabia, como cabe, a responsabilidade de praticar os atos vinculados 

àquele convênio. Querer atribuir a ela responsabilidade, mesmo que de forma solidária, é 

extrapolar, é deixar de aplicar a lei, é aplicar sanção indevida, no entendimento da defesa. 

Interessante que no convênio, na cláusula sexta, no item 6.1, dizem assim: “a prestação de 

contas deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, no prazo legal, após 

encerramento da vigência deste convênio, devendo a convenente encaminhar uma cópia da 

prestação com todos os documentos que dela fazem parte para a diretoria de Assistência 

Básica DABs CETEPs”. Ora, após o encerramento do convênio, e mais, Excelência, o 

convênio foi editado, já na gestão do senhor Darci. Então, qual é a responsabilidade da 
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senhora Ana Isabel nessa prestação de contas? Eu não vejo; a defesa não enxerga nenhuma 

responsabilidade dela no tocante a prestação de contas, porque ela não executou o convênio. 

Eu peço licença a este tribunal e vou me socorrer da súmula 230, do Tribunal de Contas da 

União, que é um orientador das decisões dos demais tribunais de contas do nosso país; diz 

assim a súmula: “compete ao Prefeito sucessor apresentar as contas referentes aos recursos 

federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito ou na impossibilidade de 

fazê-lo. Adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público com instauração 

da competente tomada de contas especial sob pena de corresponsabilidade”. Eu utilizo apenas 

da primeira parte dessa súmula, “compete ao prefeito sucessor apresentar as contas referentes 

aos recursos”. Ora, se compete ao prefeito sucessor e essa é uma lógica da legislação, qual é a 

responsabilidade da senhora Ana Isabel nesse processo? Nenhuma. Este tribunal em 2006, 

através do ofício 2006/00365-DCE notificou o senhor Darci para que ele apresentasse a 

devida prestação de contas, e ele não o fez, sabe-se lá por qual motivo. Interessante, 

Excelência, também para efeito de defesa, a senhora Ana Isabel juntou aos autos uma cópia da 

nota de empenho, da nota financeira de empenho e transferência nº 18902 do valor referente a 

parcela que foi depositada pela CETEPs em 30/12/2004, ocorrida em 31/12/2004, o que 

demonstra e prova que parte dos recursos já foram utilizados pelo senhor Darci, e isso é muito 

tranquilo. Não vejo como, sinceramente, atribuir qualquer tipo de responsabilidade a senhora 

Ana Isabel, porque não sendo ela mais a gestora do município quando do início do prazo de 

apresentação das contas, como ela poderia ter cometido tal ato se ele é um ato vinculado? Ele 

é ato vinculado. Somente o gestor, somente o prefeito, neste caso, poderia prestar contas. 

Sinceramente, a defesa não vê nenhuma razão para permanência da senhora Ana Isabel neste 

processo, nem mesmo sob a forma de responsabilidade solidária. Estas são as minhas 

considerações em relação a este processo. Agradeço a atenção que me foi dispensada, desejo a 

todos os senhores e senhoras um bom dia, e que sejamos vitoriosos em tudo aquilo que nos 

propusermos a fazer. Obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto: Senhora Presidente, eu, 

verificando aqui no processo a instrução e atento à defesa do ilustre advogado, doutor 

Wellignton Valente, eu darei meu voto nesse sentido: em relação ao que consta nos autos, 

acompanho a conclusão da SECEX  e do Ministério Público de Contas, e considero a tomada 
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de contas irregular, excluindo no caso a senhora Ana Isabel Mesquita de Oliveira e quanto ao 

senhor Darci José Lermen, o condeno na devolução de R$25.600,00 devidamente atualizado ao 

tempo que aplico individualmente a multa de R$2.560,00 pelo débito apurado; ainda impune, 

multo o senhor Darci Lermen de R$932,00 pela instauração da tomada de contas. Consultado 

o Plenário, sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior apresentou o 

seguinte voto: Presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, bom dia, Presidente, bom 

dia, doutor Patrick, seja sempre bem-vindo. Conselheiro Nelson Chaves, nosso presidente 

decano. Conselheiro André Dias, Conselheiro Odilon e o Conselheiro Substituto, doutor 

Edvaldo, nossos integrantes da secretaria, colegas de trabalho aqui no plenário, senhoras e 

senhores da galeria e meus caros internautas que acompanham a sessão via internet. Agradeço 

a audiência e cumprimento a todos os internautas que estão assistindo a sessão. Presidente, eu 

queria cumprimentar o Conselheiro Nelson, pela análise profunda, específica do processo, e 

também cumprimentar a defesa, o eminente advogado, o doutor Wellington Valente, que veio 

aqui, obviamente, na busca da justiça e pelo encaminhamento, acompanhamento do voto do 

Conselheiro Nelson; é o que será feito, uma vez que isenta totalmente a Ana Isabel Mesquita de 

Oliveira e a importância da participação do advogado na sessão atuando de forma firme e no 

tempo certo para na defesa dos direitos da sua representada. Então, senhora Presidente, 

cumprimentando a todos, ao Conselheiro Nelson e ao eminente advogado, eu acompanho o 

voto do Relator nesse sentido. Tendo os demais membros se manifestado inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Neste momento, Sua Excelência o Conselheiro André 

Teixeira Dias retirou-se definitivamente do plenário. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2018/50343-8, que trata do Pedido de Rescisão formulado por Paulo Sérgio Cardoso Esteves, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

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

Contas, que assim se manifestou: Excelência, apenas a título de reforço, o MPC entende que a 

nota de empenho 1336, no valor de R$5.333,00 referente aos serviços médicos da doutora 

Carla de Oliveira não se reveste dos requisitos formais de comprovação de despesa, vez que se 

ressente de assinatura do ordenador de despesa, o que é requisito essencial para a sua 

validade; pode-se dizer até que sem isso ele é inexistente. Além disso, a outra nota de empenho, 
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a 562, é relativo ao pagamento da empresa Marca Serviço de Conservação foi acompanhada a 

uma nota fiscal, a 120, e nesse ponto o Ministério Público ousa discordar da unidade técnica 

que reputou válida a comprovação da despesa; assim o faz, porque a nota fiscal foi 

apresentada em cópia simples e não apresenta ainda data de emissão, sequer a assinatura do 

responsável para essa emissão e também a teste de prestação de serviço, o que a torna 

totalmente imprestável para fins de comprovação de despesa. Portanto, o parecer é em um 

primeiro momento pelo não reconhecimento, mas caso seja conhecido, que no mérito seja 

julgado improcedente, mantendo-se em todos os seus termos a decisão consubstanciada no 

Acórdão 55.257. É o parecer, Excelência. (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o 

procurador do recorrente, Senhor Luan Vulcão Ranieri Brito, 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: Obrigado. Primeiramente, quero desejar um bom dia para todos nessa Corte, 

para os senhores Conselheiros e paro o douto representante do Ministério Público. Quanto ao 

caso em tela, eu gostaria de ressaltar alguns pontos. Primeiramente, fazendo uma breve 

síntese, as contas do senhor Paulo Sérgio Cardoso Esteves foram julgadas irregulares de 

forma acertada no primeiro processo, pois realmente faltavam documentos a serem 

apresentados, contudo, o senhor Paulo Esteves não tinha acesso aos documentos da Polícia 

Militar, pois ele tinha saído de lá e não conseguiu ter acesso em tempo hábil para 

apresentação no primeiro processo, mas não aceitar este pedido de rescisão, sem nem analisar, 

apreciar o mérito, seria cercear a sua defesa, seria cercear a ampla defesa do senhor Paulo 

Sérgio, que realmente tem as suas contas devidamente demonstradas. Passando, portanto, ao 

mérito, eu gostaria de expor os principais pontos que não tornariam regulares as contas, 

apresentadas pelo Ministério Público. Primeiramente, o parecer técnico também informou que 

as notas de empenho não seriam suficientes para demonstrar a assiduidade dos profissionais, e 

exigiu algum documento que comprovasse o controle de ponto. A defesa entende que tal 

exigência é abusiva, e inclusive é extra petita, pois existem várias maneiras de comprovar que 

os profissionais trabalhavam, e não é somente por controle de ponto. A gente não está 

discutindo aqui horas extras ou alguma coisa nesse sentido, como na Justiça do Trabalho, a 

gente está discutindo se os profissionais trabalharam lá ou não; então, eu acho que é 

importante a gente verificar também o que foi apresentado e não se limitar a controle de 
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pontos, pois as notas de empenho, elas estão lá, todas, inclusive, com data dos horários que os 

médicos trabalharam. Inclusive - eu não sei se eu apresento isso aqui no final, mas eu queria 

pedir a juntada deste documento nos autos; são escalas médicas e documentos nesse sentido. 

Também é importante dar a fé pública aos editais que eles possuem, certo? Assessores e 

médicos, eles não possuem caderno de ponto; o que comprova se eles trabalharam ou não são 

outros documentos - as notas de empenho já evidenciam isso. Eu gostaria de destacar também, 

que o que é mais importante, também, é saber se houve dano ao erário, o que neste caso aqui, 

certamente não aconteceu; e a falta de controle de ponto é um mero documento formal, uma 

mera falha formal. Não é o suficiente para julgar as contas irregulares. O senhor Paulo Sérgio 

apresentou uma vasta documentação, que não tinha apresentado realmente no primeiro 

processo, mas que a defesa entende, sim, está ali totalmente provado as contas. Outro pronto 

que é discutido é quanto a nota de empenho 2018 NE 00313 - acho que é essa - que é o 

Ministério Público afirma não preencher alguns requisitos formais, mas eu gostaria de 

destacar o próprio parecer do órgão técnico, onde ele informa que não houve dano ao erário e 

se trata de uma mera falha formal, que a defesa concorda e eu gostaria de ressaltar. Então, 

Excelências, eu venho aqui humildemente pedir para que nós não nos atermos - para a gente 

não se ater - a algumas questões meramente formais quando se encontra evidenciado toda a 

documentação, todo um conjunto probatório, porque não foi uma, não foram duas, foram 

várias evidências, que comprovam que foram feitas contratações. Por que eu falei que essas 

exigências, por exemplo, do controle de ponto, seriam abusivas e extra petitas? Porque no 

primeiro processo, não foram exigidos esses documentos. Foi posto apenas que comprovasse 

que os médicos trabalharam lá, então, com base nesses argumentos apresentados, eu venho 

aqui humildemente requerer que seja reformado o acórdão 55.257, que julgue a prestação de 

contas do senhor Paulo Sérgio Esteves, ex-gestor da Funsau, regulares. São esses os meus 

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do pedido 

de rescisão e, no mérito dar-lhe parcial provimento para reformar o Acórdão n. 55.257, de 

26/11/2015, reduzindo a condenação ao valor de R$20.733,40 (vinte mil, setecentos e trinta e 

três reais e quarenta centavos) e a multa pelo débito ao patamar de R$2.000,00 (dois mil reais), 

mantendo-se, porém, incólume as demais disposições nele contidas. Consultado o Plenário, este 
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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 2017/52472-7, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Lindomar 

Carvalho Garcia, Procuradora Deíla Barbosa Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon 

Inácio 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 presente Recurso de Reconsideração 

(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 do Recurso e no mérito negar-lhe provimento, mantendo-se na íntegra a decisão 

recorrida. 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 2017/53604-5, que trata do Ato de Pensão 

em favor da dependente do ex-segurado Antonio Nunes de Oliveira, Procuradora Deíla Barbosa 

Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. 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 deferimento 

dos registros (pausa). A matéria foi colocada em 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 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Na sequência foram anunciados os Processos nºs 2013/52168-0 e 

2017/50443-5, que tratam dos Atos de Aposentadoria em favor de Maria Alexandrina Cordovil 

Monteiro e Diomar Pereira Amorim, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 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 extinção dos processos sem resolução do mérito, ex 
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vi do art. 4º, I, da Resolução TCE/PA nº 18.990/2018 (pausa). A matéria foi colocada em 

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

seu voto para determinar a extinção dos processos, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art.4º, inciso I da Resolução nº 18.990/2018–TCE/PA. 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 2015/50797-5, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Vicente de Paulo Ferreira de Sousa, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 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 

deferimento do registro, com recomendação formulada pela Controladoria de Pessoal e 

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

na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para determinar o registro, com 

expedição das recomendações formuladas pela Secex e do parecer do 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. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2017/50028-5, 2017/50572-

2, 2017/51068-6, 2017/51079-9, 2017/51261-5, 2017/51340-3 e 2017/52575-2 que tratam 

dos Atos de Aposentadoria em favor de Maria de Fátima Rosa Moreira, Maria Madalena 

Amaral Maia Miranda, Izaura Bentes dos Santos, Maria das Mercês Silva Cavalcante, 

Jacinta Gama dos Santos, Maria Eduviges dos Reis Damasceno e Laura Pereira Rabelo, 

Procuradores Guilherme da Costa Sperry, Deíla Barbosa Maia, Stephenson Oliveira Victer, 

Stanley Botti Fernandes, Felipe Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior. 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 deferimento dos registros (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir os registros. Consultado o Plenário, este se posicionou inteiramente de 
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acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2012/51234-5, que trata do Ato de Reforma em favor de Rubens Colares de Oliveira, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

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

foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/51848-7, que 

trata do Ato de Reforma em favor de Manoel Dula Amaral Neto, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

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 

deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 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 posição do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/53594-2, que trata do Ato de 

Pensão em favor dos dependentes do ex-segurado Gilson da Costa Oliveira, 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 

deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir o 

registro. Consultado o Plenário, este acenou 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 2007/54122-0, que trata do Ato de 
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Pensão em favor dos dependentes do ex-segurado Ronaldo Nunes de Castro, Procurador 

Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior. 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 deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

deferir o registro. Consultado o Plenário, este se posicionou inteiramente de acordo, 

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

acolher a posição do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2007/54324-8, 

que trata do Ato de Pensão em favor da dependente do ex-segurado Dionísio João Hage, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, que assim se manifestou: Excelência, é 

um outro caso que fizemos ponderações baseados no princípio da segurança jurídica, de 

bom ouvir e relembrar aqui que é um ato de pensão, ou seja, é um ato secundário que tem 

como base um ato primário de aposentadoria, e a unidade técnica sinalizou que o ato 

primário de aposentadoria, que já foi registrado há muito mais de 5 anos, teria uma 

incorporação indevida de uma parcela e que por conta disso essa parcela também não 

poderia ser transportada para o pensionato. Nós fizemos algumas elucubrações nesse 

sentido, que eu me permito a reler, neste particular, no tocante a composição dos 

proventos, é imperioso destacar que transcorrido mais de 5 anos do registro da 

aposentadoria, que originou a pensão, é descabido fazer análise que venha a degenerar a 

composição primária da aposentadoria, devendo a corte de Contas se limitar a verificar a 

égides do cálculo da pensão que tem como base de cálculo a aposentadoria já registrada e 

deferida há mais de 5 anos; do contrário, estaríamos admitindo por via transversa e 

oblíqua a revisão do ato de aposentação, cujo o prazo de preclusão está muito vencido. 

Então, a meu ver, está interditada a revisibilidade do ato primário que deu raiz e deu 

nascedouro ao ato secundário de pensão; por isso, opinamos pelo registro do ato de 

pensão, Excelência. (Pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 
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manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu 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. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2008/52044-1, 2008/52199-8 e 

2008/52513-9, que tratam dos Atos de Pensão em favor dos dependentes dos ex-segurados 

Raimundo Leão Ferreira, Hailton Baia Guiomarino e Antônio de Sousa Carvalho Filho, 

Procuradores Stanley Botti Fernandes, Stephenson Oliveira Victer, Deíla Barbosa Maia, 

cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 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 deferimento do 

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

na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu 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. 

Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2008/52387-0 e 2008/52717-8, que 

tratam dos Atos de Pensão em favor dos dependentes dos ex-segurados Raimundo de Souza 

Dias e Carmen Diva Malato Tavares, Procuradores Felipe Rosa Cruz, Deíla Barbosa Maia, 

cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 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 extinção dos 

processos sem resolução do mérito (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

determinar a extinção dos processos sem resolução de mérito, com fundamento no art. 4º, 

inciso I da Resolução nº 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. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2017/52720-4, que trata do Ato de Pensão em favor da dependente do 

Investigador de Polícia Civil Expedito Edson Cruz Modesto, Procurador Guilherme da 

Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 
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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 

deferimento do registro do ato retificador da Pensão Especial (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu 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. 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: Submeto à deliberação plenária a 

proposta de resolução que altera dispositivo do Sistema de Planejamento e Gestão do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará e do Manual do Sistema de Planejamento e Gestão 

do Tribunal de Contas do Estado do Pará. A matéria cumpriu regular tramitação, tendo 

sido distribuída eletronicamente, sem receber qualquer manifestação de emendas. Está em 

discussão. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a 

matéria consubstanciada nas Resoluções nºs 19.072 e 19.073, desta data. A presidência deu 

sequência à matéria administrativa: Nos termos do que dispõe o artigo de 73 do regimento 

interno desta corte de Contas, submeto à deliberação plenária o Plano Anual de 

Fiscalização PAF para o exercício de 2019, elaborado pela Secretaria de Controle 

Externo. A matéria cumpriu regular tramitação, tendo sido distribuída eletronicamente, 

sem receber quaisquer manifestações de emendas. Está em discussão. Consultado o 

Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada na 

Resolução nº 19.074, desta data. Ainda com a palavra, a Presidência assim se pronunciou: 

Comunico a todos que o recadastramento dos conselheiros, os auditores conselheiros 

substitutos e de todos os servidores ativos desta corte de Contas começará na próxima 

segunda-feira, dia 3 de dezembro, cumprindo as exigências do Programa e-Social do 

governo federal. O recadastramento foi regulamentado pela Resolução nº 19.052 e os 
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prazos foram definidos pela portaria nº 34.183, publicada ontem no Diário Oficial do 

Estado do Pará. O recadastramento acontecerá do dia 3 ao dia 14 de dezembro e deverá 

ser realizado online, aqui mesmo, nesta corte de Contas; depois ele passará por uma fase 

de validação. A Secretaria de Gestão de Pessoas vai verificar todos os dados informados e 

os documentos anexados; e se houver alguma pendência, algum documento que tenha sido 

anexado equivocadamente ou esteja incompleto, a Secretaria de Gestão de Pessoas 

comunicará cada servidor que tenha tido o referido problema. Não havendo problemas, 

caso os documentos e todos os dados estejam corretos, a Secretaria de Gestão de Pessoas 

emitirá um comprovante de recadastramento realizado e validado. O prazo final de toda 

operação está previsto para 18 de janeiro de 2019, caso os servidores estejam afastados do 

trabalho por algum motivo - férias, licenças ou quaisquer outros motivos - durante esse 

período de recadastramento, e estes terão 15 dias corridos para se recadastrar a contar da 

data de seu retorno ao serviço. Está tudo esclarecido na portaria que foi publicada ontem e 

até sexta-feira, agora, a Secretaria de Gestão de Pessoas e a Secretaria de Tecnologia da 

Informação farão uma apresentação do sistema para tirar todas as dúvidas. Pedimos que 

todos leiam a portaria com atenção e leiam, também, a cartilha explicativa que será 

disponibilizada a todos através da intranet. Também em cada unidade desta corte de 

Contas haverá uma pessoa treinada para ajudar os servidores a realizar o seu 

recadastramento; além disso, a Central de Atendimento do Usuário da SETIN que fica no 

4º andar do Anexo 4, ramal 0550, estará à disposição daqueles servidores que não tenham 

scanner nas suas salas e que precisem de auxílio para escanear seus documentos. A 

Secretaria de Gestão de Pessoas estará a posto para tirar quaisquer dúvidas e auxiliar no 

que for necessário. Então, qualquer dúvida, procurem a Secretaria de Gestão de Pessoas. 

Segunda-feira, eu queria comunicar a todos os conselheiros, conselheiros substitutos, 

Ministério Público, nós teremos aqui a entrega de medalhas aos nossos nobres 

procuradores do Ministério Público, todos os procuradores estarão recebendo a medalha 

Serzedello Corrêa, assim como ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa e o 

Conselheiro, ex-presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, ex-presidente do IRB, 

doutor Sebastião Helvécio já confirmaram presença para segunda-feira. Pela manhã aqui 
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teremos às 9 horas da manhã a entrega de medalhas Serzedello Corrêa, e a tarde, 

Conselheiro Nelson, só lembrando que já encaminhamos o convite à Cantata de Natal, a 

abertura do Natal com vários corais aqui à frente do Tribunal de Contas, às 18h, então 

todos estão convidados, inclusive, para trazerem as famílias para participar desse 

momento, dando início as celebrações natalinas. Então nós teremos a presença de várias 

autoridades aqui às 18h para a Cantata do Natal. Dia 3, segunda-feira. Nada mais 

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

sessão às onze horas e treze minutos (11h13min) e mandou que eu, Walmir Pantoja 

Clemente, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em exercício, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 27 de novembro de 2018. 
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