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ACÓRDÃO Nº 2088/19 - Tribunal Pleno 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL. Regularidade, 
considerado o escopo de análise definido na Instrução 
Normativa nº 144/2018, do qual são excluídas 
irregularidades objeto de procedimentos próprios de 
fiscalização, conforme retiradas decisões. 

 

1. Trata-se da prestação de contas do Sr. Paulo Sergio Wolff, 

Magnifico Reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, relativa ao exercício 

financeiro de 2018. 

A Coordenadoria de Gestão Estadual, por meio da Instrução nº 

343/19 (peça 26), após análise do autos e subsidiada pelo Relatório Anual de 

Fiscalização - 20181 (peça 25), elaborado pela 6ª Inspetoria de Controle Externo, 

superintendida pelo Conselheiro Fábio de Souza Camargo, conclui que as contas 

estão regulares. 

O Ministério Público de Contas, por intermédio do Parecer nº 436/19 

(peça 27), corrobora as manifestações técnicas. 

É o relatório. 

 

                                                 
1
 CONCLUSÃO  

Nos termos do art. 157 do Regimento Interno, procedemos aos trabalhos de fiscalização na UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE relativos às áreas contábil, financeira, pessoal, patrimonial e legal, referentes ao exercício 
de 2018, com base no escopo e amostras definidos, e nas informações prestadas pela administração do órgão. O objetivo dos 
trabalhos é exercer a fiscalização sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia. Os trabalhos 
foram conduzidos em conformidade com ordenamento constitucional, leis que regem a matéria, normas regimentais e demais 
atos normativos desta Corte de Contas, bem como procedimentos de fiscalização adotados por esta Inspetoria de Controle 
Externo. Sob a ótica dos resultados apontados neste relatório, conclui-se pela regularidade das contas do período.  
Ressalta-se, no entanto, que estas conclusões não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo do 
presente Relatório, por divergências nas informações prestadas, ressalvados, ainda, fatos supervenientes ou denúncias que 
possam vir a ser apresentados. 
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2. Preliminarmente, cumpre esclarecer que o objeto de análise das 

presentes contas encontra-se definido na Instrução Normativa nº 144/2018, indicada 

expressamente pela Coordenadoria de Gestão Estadual, em sua Instrução nº 343/19 

(peça nº 26), ao tratar da formalização do processo (fl. 2). 

Nessa linha de procedimento, o opinativo dessa Unidade Técnica, 

juntamente com o conteúdo dos relatórios de fiscalização da 6ª Inspetoria de 

Controle Externo, indicado a fls. 19/20 da mesma instrução, corroborado, ainda, pelo 

opinativo do Ministério Público de Contas,  são pela regularidade das contas. 

Em atenção à manifestação, em sessão de julgamento, do Ilustre 

Conselheiro Artagão de Mattos Leão, cumpre esclarecer que não estão 

compreendidos neste escopo de análise as irregularidades envolvendo a mesma  

Universidade e seus gestores, que são objeto de processo próprio, com trâmite 

autônomo nesta Corte de Contas, para apuração de responsabilidade e aplicação de 

sanções. 

Destacam-se, nesse sentido, os seguintes processos, sem prejuízo 

de outros que estejam em tramitação ou que ainda venham a ser instaurados, em 

relação a fatos desse mesmo exercício de 2018:  

 TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA - PROCESSO 
521.442/13 – Acórdão 1591/16 (transitado em julgado) - 
PROCESSO Nº 473256/16 - RECURSO DE REVISTA - 
Acórdão nº 1280/2019 - STP  

 TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA – PROCESSO 
237.803/16 – Acórdão 1976/18 – (transitado em julgado) – 
PROCESSO 810.934/18 – RECURSO DE REVISTA – Acórdão 
799/2019 - PROCESSO 272.944/19 – EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO -  Acórdão nº 1595/19 

 MONITORAMENTO – PROCESSO Nº342.230/18 – 

 TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA – PROCESSO 
767.101/16 – EM TRÂMITE 

 TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA – PROCESSO 
767.330/16 – Acórdão nº2265/18 – PROCESSO 679.889/18 – 
RECURSO DE REVISTA – Acórdão 803/19 – (transitado em 
julgado) 

 RELATÓRIO DE AUDITORIA – PROCESSO 289.495/18 – 
Acórdão nº3798/18 PROCESSO 393.394/19 – EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO – Acórdão nº1016/19 - PROCESSO 80122/19 
– RECURSO DE REVISTA – EM TRÂMITE 
 

Acrescente-se que essa metodologia de trabalho, visando segregar 

procedimentos próprios de fiscalização, com vista à celeridade e racionalização 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR WMO8.FFJY.SJQW.2J4Y.9

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

processual, otimização de resultado dos julgamentos, evitando-se eventual acúmulo 

de sanções (non bis in idem) e sobreposições de instâncias, vem sendo amplamente 

aceita nos jugados desta Corte. 

Apenas a título exemplificativo, vale mencionar a decisão do Tribunal 

Pleno, nesta mesma sessão de julgamento de hoje, nos autos do processo de 

Recurso de Revista nº 822703/18, de relatoria do Ilustre Conselheiro Durval Amaral, 

em que foi retirada do escopo de análise da prestação de contas da entidade, Copel 

Brisa Potiguar S.A., do exercício de 2016, a irregularidade referente à  “ausência de 

medidas voltadas a obter ressarcimento dos danos por atraso e falta de 

nacionalização de equipamentos contratados” em sede de execução contratual, por 

se tratar de fato que é objeto específico de tomada de contas extraordinária 

instaurada para apuração de responsabilidades.  

O presente julgamento, portanto, não abrange as situações 

mencionadas, tratadas em processos específicos de apuração de irregularidades, 

restringindo-se ao escopo definido em ato normativo próprio, consubstanciado na 

Instrução Normativa nº 144/2018. 

 

3. Face ao exposto, VOTO, com fundamento no art. 1º, III, 

combinado com o art. 16, I da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, pela 

regularidade das contas do Sr. Paulo Sergio Wolff, Magnifico Reitor da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, relativas ao exercício financeiro de 

2018, excluindo-se do escopo deste julgamento as irregularidades objeto de 

procedimentos próprios nesta Corte de Contas. 

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Diretoria de 

Protocolo para o encerramento do processo, nos termos do art. 398, § 1º e art. 168, 

VII, do Regimento Interno. 

 

VISTOS, relatados e discutidos,  

ACORDAM 
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OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro IVENS 

ZSCHOERPER LINHARES, por unanimidade, em: 

I – Julgar regulares as contas do Sr. Paulo Sergio Wolff, Magnifico 

Reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, relativas ao exercício 

financeiro de 2018, excluindo-se do escopo deste julgamento as irregularidades 

objeto de procedimentos próprios nesta Corte de Contas; 

II – determinar a remessa dos autos, após o trânsito em julgado, à 

Diretoria de Protocolo para o encerramento do processo, nos termos do art. 398, § 

1º e art. 168, VII, do Regimento Interno. 

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros ARTAGÃO DE 

MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, IVAN LELIS 

BONILHA, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL e IVENS ZSCHOERPER 

LINHARES e o Auditor SÉRGIO RICARDO VALADARES FONSECA. 

Presente o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal 

de Contas, FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI. 

Sala das Sessões, 24 de julho de 2019 - Sessão nº 25. 

 

IVENS ZSCHOERPER LINHARES 
Conselheiro Relator 

 

NESTOR BAPTISTA 
Presidente  


