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ACÓRDÃO N.º 55.743
(Processo nº 2015/50069-2)

Assunto: Recurso de Reconsideração
Recorrente: Dr. PATRICK BEZERRA MESQUITA, Subprocurador do Ministério 

Público de Contas.
Decisão recorrida: Acórdão n.° 54.164, de 18.11.2014.
Relator: Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR.
Impedimento: Conselheira ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES (Art. 78 do 

RITCE-PA).

EMENTA:
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 
CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. REFORMA DO 
ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTAS IRREGULARES. 
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. SUJEIÇÃO ÀS COMINAÇÕES 
LEGAIS E REGIMENTAIS.
1- Provimento parcial para reformar o acórdão recorrido;
2- Contas irregulares com devolução do valor conveniado;
3- A imputação de débito enseja na aplicação de multa ao 
responsável pelo dano ao erário;
4- Manutenção da multa aplicada pela intempestividade na 
apresentação das contas. 

Relatório do Exm.º Sr. Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR:
Processo n°. 2015/50069-2 (2007/53303-0)
Tratam os autos do Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério 

Público de Contas do Estado do Pará, por meio de seu Subprocurador de Contas, Dr. 
Patrick Bezerra Mesquita, contra a decisão do Acórdão nº 54.164/2014 de 18/11/2014, 
prolatada no Processo nº 2007/53303-0, que julgou as contas do convênio SAGRI nº 
015/2006 irregulares sem devolução.

Alega o recorrente, com base no laudo conclusivo juntado aos autos, que o 
objeto do convênio não foi cumprido e que não houve comprovação integral da 
aplicação dos recursos recebidos, ressaltando, ainda, que a documentação apresentada 
demonstra indícios de prática de fraudes e desvio de recursos públicos, motivo pelo 
qual requer a devolução do valor total glosado, com a responsabilização solidária do 
responsável pela prestação de contas, bem como da entidade convenente.

O órgão técnico opina pelo provimento do recurso e reforma da decisão, 
sugerindo sejam as contas julgadas irregulares, com a devolução total do convênio e 
aplicação da multa prevista no art. 242 do RITCE/PA, em razão do débito apontado, 
além da manutenção da multa de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), pela não 
apresentação das contas no prazo regimental.

O Douto Ministério Público de Contas acompanha integralmente as 
conclusões da Secretaria de Controle Externo.  
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É o relatório.
VOTO:
Acompanho as manifestações da Secretaria de Controle Externo e do 

Ministério Público de Contas, no sentido de conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe 
provimento parcial, reformando o acórdão TCE/PA nº 54.164/2014 e julgando as 
contas do convênio SAGRI nº 015/2006 IRREGULARES, com devolução do valor de 
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do art. 158, inciso III, alínea “d” do 
RITCE/PA.

Aplico ao responsável multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 
pelo débito apontado, nos termos do art. 242 do RITCE/PA e mantenho a multa de R$ 
720,00 (setecentos e vinte reais) pela não apresentação das contas no prazo regimental, 
nos termos do art. 243, inciso III, alínea “b” do RITCE/PA.

__________
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

unanimemente, nos termos do voto do Relator, com fundamento no art. 73, inciso I, da 
Lei Complementar n.° 81, de 26 de abril de 2012, conhecer do recurso interposto pelo 
Dr. PATRICK BEZERRA MESQUITA, Subprocurador do Ministério Público de 
Contas, dando-lhe provimento parcial, para:
1) Julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. TRINDADE LOBATO 
CARDOSO (CPF: 451.162.022-91), ex-presidente da Cooperativa dos Produtores e 
Agricultores do Rio Itamimbuca, referente ao convênio SAGRI nº. 015/2006, 
condenando-o a devolver aos cofres públicos estaduais a quantia de R$-25.000,00 
(vinte e cinco mil reais), devidamente atualizada a partir de 16.05.2006 e acrescida de 
juros até o seu efetivo recolhimento; 
2) Aplicar-lhe a multa de R$-2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pelo dano ao 
Erário Estadual, mantendo-se a multa de R$-720,00 (setecentos e vinte reais), pela 
instauração da tomada de contas, que deverão ser recolhidas conforme o disposto na 
Lei Estadual n.° 7.086/2008, c/c os arts. 2°, IV, e 3° da Resolução TCE n.° 
17.492/2008.

Os valores supramencionados deverão ser recolhidos no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado. 

Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito imputado e da cominação de multas, em 
caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da 
Constituição Federal.

Plenário “Conselheiro Emílio Martins”, em 17 de maio de 2016.

LUÍS DA CUNHA TEIXEIRA
Presidente

CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Relator

Presentes à sessão os Conselheiros: NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES
ODILON INÁCIO TEIXEIRA
MILENE DIAS DA CUNHA (Consª. Substituta Convocada)

Subprocurador do Ministério Público de Contas: Patrick Bezerra Mesquita.
PC/0100754


