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Ex-governador na cadeia
Neudo Ribeiro é condenado a 16 anos de 
prisão por falcatruas em Roraima. Página 3.

Inglaterra em festa
Príncipe William casa-se hoje com a 
plebeia Kate Middleton. Página 10.

ESCÂNDALO NA ASSEMBLEIA

O LIBERAL

QUEM ESTÁ NA MIRA DA MEDIDA
Presidentes da Assembleia Legislativa do Pará que tiveram as gestões alcançadas pela quebra de sigilo bancário

*A decisão liminar pegará a metade da administração de Bira Barbosa na Alepa, que iniciou em 1993, e o início da gestão de Pioneiro.

Período  
Presidente 
da Alepa  
Posição 
política atual

1994  
Bira Barbosa 
(ex-PMDB, hoje PSDB)* 

1995/1996  
 Zenaldo Coutinho 
(PSDB) 
Eleito deputado federal, assumiu 
o comando da Casa Civil do 
Governo do Estado.

1997/1998 
 Luís Otávio Campos 
(ex-PL, hoje PMDB)  
Deputado federal

1999/2002 
 Martinho Carmona 
(ex-PSDB, hoje PMDB)  
Deputado estadual

2003/2006
 Mário Couto 
(PSDB) 
Senador e elegeu a filha, Cilene 
Couto, deputada estadual

2007/2010 
Domingos Juvenil
(PMDB)
Derrotado ao governo do 
estado, elegeu o filho, Ozório 
Juvenil, deputado estadual. 
Juvenil está sem mandato.

2011
Manoel Pioneiro 
(PSDB)* 
Deputado estadual

Período  
Presidente 
da Alepa  
Posição 
política atual

Período  
Presidente 
da Alepa  
Posição 
política atual

O que disse o juiz:

“Tamanha estranheza se 
demonstra também em 
relação a servidora Michelly 
Luzia Cunha Noronha, que 
embora tenha sido admitida 
em 01 de janeiro de 2009, 
possuía triênios no valor de 
R$ 1.689,50 e gratificação 
exclusiva no importe de R$ 
6 mil, sendo salutar indagar 
à Alepa qual a procedência 
da gratificação”.

“Em relação ao suposto servidor Ri-
cardo Rafael Monteiro da Silva, é de 
se preocupar a situação do Estado 
do Pará, haja vista a sangria cau-
sada aos cofres públicos, pois sua 
suposta admissão se deu em 1988”.

“Observando os contra-
cheques juntados ao con-
junto probatório, saltam 
aos olhos algumas impro-
priedades praticadas pela 
Casa Legislativa”.

“É de se notar no espelho dos 
contracheques que não há 
lotação dos servidores suposta-
mente contratados pela Assem-
bléia Legislativa do Estado, não 
havendo número de PIS/PASEP 
e número de conta bancária, 
devendo se perquirir ao Banpará 
quem sacava tais valores, já que 
todos os declarantes afirmaram 
jamais ter exercido qualquer fun-
ção remunerada na Alepa”.
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Justiça quebra sigilo bancário
DEVASSA
Banpará tem 15 dias 
para enviar ao MPE 
documentos de sete 
presidentes da Alepa

ENIZE VIDIGAL 
Da Redação

O juiz Elder Lisboa da Costa, 
da 1ª Vara da Fazenda da 
Capital, determinou ontem 

a quebra do sigilo bancário da 
Assembleia Legislativa do Pará 
(Alepa). A decisão foi dada em 
ação movida pelo Ministério 
Público do Estado (MPE), que 
apura uma série de crimes de 
desvio de recursos públicos no 
órgão, como servidores fantas-
mas e laranjas, salários com gra-
tificações ilegais e nomeações 
sem publicação oficial. O Banco 
do Estado do Pará (Banpará) tem 
15 dias de prazo para fornecer 
ao MPE, sob pena de incorrer 
em crime de desobediência à 
Justiça, todas as informações 
da movimentação em conta 
corrente da folha de pagamento 
daquele Poder, referente ao pe-
ríodo de janeiro de 1994 até os 
dias atuais. O período se refere à 
administração de sete ex-presi-
dentes daquela Casa Legislativa. 
A quebra de sigilo bancário de 
órgão público é uma novidade 
no Judiciário paraense. 

O promotor de Justiça que 
assina a ação, Nelson Medrado, 
explicou que vai verificar se a fo-
lha de pagamento efetivamente 
paga pelo banco é a mesma que 
consta nos registros da Assem-
bleia. Pois a principal fonte de 
informações do MPE, a ex-chefe 
da Divisão de Pessoal do Poder, 
Mônica Pinto, garantiu que a 
folha efetivamente paga não é 
a mesma que consta nos regis-
tros, pois os nomes e gratifica-
ções adicionados ilegalmente 
na folha, eram logo em seguida 
retirados para não deixar ras-
tros. “Quero ver quem estava 
recebendo os salários na boca 
do caixa. Quem recebeu assinou 
recibo no banco ou apresentou 
uma procuração do servidor em 
nome de quem estava o contra-
cheque. Já tenho a lista de ser-
vidores efetivos, de assessores 
e de estagiários. Se tiver gente 
a mais recebendo no banco do 
que na lista de funcionários da 
Assembleia, saberei que é fan-
tasma e vou atrás e também vou 
verificar quem recebeu a mais”, 
explicou.

No despacho, o juiz Elder 
se demonstra estupefato pe-
las informações trazidas pela 
argumentação do MPE. Depoi-
mentos de servidores laranjas, 
que afirmam nunca terem tra-
balhado na Assembleia Legisla-
tiva e muito menos ter recebido 
salário da Casa; contracheques 
que não constam a lotação do 
servidor e nem os números da 
conta bancária e do programa 
de Integração Social (PIS/Pa-
sep); servidores com datas de 
admissão suspeitas e super 
salários enriquecidos com van-
tagens sem justificativa, gratifi-
cações concedidas ilegalmente 
ou aplicadas irregularmente. 

“Analisando detidamente 
os autos, verifico por meio dos 
termos de declaração prestados 
por Ivone Silva, Rosana Souza 
de Alcântara, Kelly Cristine 
Carvalhaes Rodrigues, Maria 
Elizabeth R. do Espírito Santo, 
Joana Pinheiro Rodrigues, Ali-
ne Rodrigues do Espírito Santo, 
Michelly Luzia Cunha Noronha 
e Jucilene da Luz Pinheiro, bem 
como os demais beneficiados 
qualificados à inicial, jamais 
haver trabalhado em qualquer 
função junto a Assembléia 
Legislativa do Estado do Pará, 
muito menos ter recebido qual-

quer importância referente a 
pagamentos de salários, o que, 
deveras está demonstrando, os 
dois requisitos chaves para a 
concessão de medida liminar”, 
diz o magistrado na decisão, 
referindo-se aos requisitos de 
fundamentação legal e a neces-
sidade da quebra do sigilo ser 
aplicada com rapidez.

Numa das “aberrações” 
verificadas pelo juiz, confor-
me ele classifica na decisão, 
a suposta fantasma Jucilene 
Pinheiro tinha vencimento de 
R$ 776,78, mas a gratificação 
chegava a R$ 8 mil. A vantagem 
era justificada como art. 139 da 
Lei 5.810/94, que define a gra-
tificação pela participação em 
comissão ou grupo especial de 
trabalho e pela elaboração ou 
execução de trabalho técnico 
ou científico, porém a vantagem 

não pode exceder ao vencimen-
to ou remuneração do servidor. 

Ainda segundo ele, “saltam 
aos olhos” as impropriedades 
praticadas pela Alepa. Ele ve-
rificou o desconto de valores 
elevados referentes ao Impos-
to de Renda nos contracheques 
da suposta laranja Rosana Al-
cântara e do servidor Ricardo 
Rafael Monteiro da Silva, no 
montante de R$ 1.926,46 e R$ 
3.473,35, assim como de outros 
servidores, e levanta a dúvida 
de que esses valores tenham 
sido repassados integralmente 
à União. Outra informação que 
abismou o juiz foi a suposta 
data de admissão de Ricardo, 
em 1988. Outra suposta laran-
ja, Joana Rodrigues, é citada 
no despacho judicial com o tri-
ênio o valor de R$ 800 e com-
plementação salarial no valor 

de R$ 4 mil, sem ter lotação na 
Casa. “Tamanha estranheza se 
demonstra também em rela-
ção a servidora Michelly Luzia 
Cunha Noronha, que embora 
tenha sido admitida em 1º de 
janeiro de 2009, possuía triê-
nios no valor de R$ 1.689,50 
e gratificação exclusiva no 
importe de R$ 6 mil, sendo 
salutar indagar a Alepa qual a 
procedência da gratificação”, 
destaca Lisboa na decisão.

O promotor explicou que, 
quando a folha é rodada, ela 
passa pela fiscalização da Che-
fia de Pessoal, do Controle Inter-
no e do Gabinete do Presidente 
da Casa. Por isso, todos serão 
responsabilizados. “Vamos 
buscar quem assinou os rece-
bimentos ilegais e quem sabia. 
A quem se beneficiou da fraude 
vamos requerer o bloqueio dos 

bens para o resasrcimento do 
erário público”. Segundo ele, 
o programa informatizado de 
folha de pagamento usado na 
Alepa é antigo, da década de 90, 
sendo “fragilíssimo” a qualquer 
controle de segurança ou siste-
ma de auditagem. “Qualquer 
pessoa poderia alterar (o siste-
ma das folha)”, garante. Medra-
do acredita que será possível 
analisar os documentos dentro 
de 15 dias.

O período de 18 anos que 
a quebra de sigilo bancário 
atinge, inicia no meio da admi-
nistração do ex-deputado Bira 
Barbosa (PSDB) na presidência 
da Alepa, passa pelas adminis-
trações de Zenaldo Coutinho 
(PSDB), Luís Otávio Campos 
(ex-PL, hoje PMDB), Martinho 
Carmona (ex-PSDB, hoje PMDB), 
Mário Couto (PSDB), Domingos 

Juvenil (PMDB) e chega ao início 
da administração de Manoel 
Pioneiro (PSDB), atual presiden-
te da Casa. 

O juiz determinou que o 
Banpará apresente as infor-
mações em mídia e impressas 
com cópias de todos os extratos 
mensais das contas correntes, 
principalmente as utilizadas 
para o pagamento da folha sala-
rial da Alepa; cópias de todos os 
documentos que comprovam 
os favorecidos e os respectivos 
pagamentos de vencimentos 
(contracheques recebidos, ofí-
cios, transferências, créditos 
em conta, entre outros) de ser-
vidores, estagiários ou qualquer 
outra pessoa que figure na folha 
de pagamento do Legislativo a 
fim de identificar os favoreci-
dos; e cópias de todas as autori-
zações de pagamento (cheques, 
ordens bancárias, ofícios, entre 
outros) relacionadas as folhas 
de pagamentos mensalmente 
remetidas pela Assembleia. Lis-
boa também determinou que a 
Receita Federal seja oficiada pa-
ra, dentro de 15 dias úteis, infor-
mar se os valores descontados 
a título de Imposto de Renda 
foram efetivamente recolhidos. 
Os detalhes do processo corre-
rão sob sigilo.

O catedrático jurista Zeno 
Veloso, que milita há 41 anos 
na profissão, nunca tinha vis-
to a quebra de sigilo bancário 
atingir um órgão público. A 
medida surpreendeu até o 
presidente do Ordem dos Ad-
vogados do Brasil - Seção Pará, 
Jarbas Vasconcelos, pela sua 
inovação técnica. O promotor 
justifica que, apesar de ser um 
órgão público e de que, teori-
camente, a Assembleia ter as 
contas públicas, era necessário 
buscar as informações bancá-
rias que não estão disponíveis 
e, para isso, foi necessário ao 
MPE se submeter à exigência da 
Federação Nacional dos Bancos 
(Febraban) para conseguir uma 
ordem judicial para a quebra de 
sigilo. “A Assembleia é fiscal do 
Executivo, mas quem fiscaliza 
o Legislativo se o Tribunal de 
Contas do Estado é apenas um 
órgão auxiliar?”, questionou.

A notícia da quebra do sigilo 
bancário pegou a Assembleia 
Legislativa de surpresa. O poder 
não foi ouvido antes da conces-
são da liminar. O presidente da 
Casa, Manoel Pioneiro (PSDB), foi 
procurado, mas não se pronun-
ciou. Os deputados ouvidos pela 
reportagem declararam apoio à 
medida judicial. A assessoria de 
imprensa disse que o Poder ain-
da não foi notificado da decisão. 
Opresidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil - Seção Pará, 
Jarbas Vasconcelos, defendeu 
que a varredura nas contas do 
Legislativo é necessária para o 
sucesso da investigação: “O co-
fre da Assembleia precisa ser 
aberto”, disse Vasconcelos.

O deputado estadual Edmil-
son Rodrigues (PSOL), autor da 
proposta de instalação da Co-
missão Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) para apurar as irregula-
ridades, disse que o objetivo da 
CPI era “chegar onde a apuração 
do Ministério Público começa a 
chegar”. Ele considerou justa a 
quebra de sigilo bancário para 
averiguar os crimes e lamentou 
que a CPI não tenha conseguido 
as 14 assinaturas necessárias 
para ser implantada, pois a Casa 
poderia estar analisando o caso 
junto com o MP. 

Saltam aos 
olhos as 
aberrações e 
impropriedades 
praticadas 
pela Casa”
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