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ATA Nº 5.386 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia três (03) do mês de maio do ano dois mil e 

dezesseis (2016), terça-feira, no Palácio “Serzedêllo Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, 

presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, André Teixeira Dias, Odilon 

Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha e Milene Dias da Cunha, e, ainda, o 

Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas 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. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão 

ordinária do dia vinte e oito (28) de abril de 2016, na forma do disposto no parágrafo único do 

artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi dispensada, razão pela qual a Presidência 

submeteu seu texto à deliberação do Plenário: Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-a. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira (Presidente): 

Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, a Presidência solicitou ao 

senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2015/51302-

7, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Raul Pinto de Souza Porto, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, continuação do julgamento sobrestado 
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na sessão de 19/04/2016. Cumprindo dispositivo regimental, sua Excelência o relator de 

imediato proferiu proposta de decisão para Conhecer do Recurso, e no mérito negar-lhe 

provimento. A matéria foi então colocada em discussão e votação. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Acompanho o relator. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acompanho o relator. 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu 

estava analisando e inclusive levantei a questão na sessão que foi suspensa. Parece-me que 

tinha nos autos uma documentação. Aliás, em primeiro lugar, bom dia a Vossa Excelência, 

bom dia doutor Guilherme, Conselheiro Nelson Chaves, Conselheira Lourdes Lima, doutor 

André Dias, eminente Conselheiro, doutor Odilon, doutora Rosa Egídia, doutor Julival, nossos 

colegas da Secretaria, senhoras e senhores. Bom dia a todos. Então eu fiz o levantamento da 

questão, uma vez que tinha, me parece, uma pessoa que foi designada para ser responsável 

com relação a este convênio. O que o relator apesenta, neste momento, doutor Julival, é que 

houve efetivamente assinatura do convênio e a pessoa que estava à frente do órgão foi 

substituída. Foi o que ele apresentou e o que está nos autos. Portanto houve um interstício de 

tempo aí, me parece que um passa para o outro e acabou que a pessoa que foi designada não 

tomou ciência dessa designação. E acabou que passou para outro Secretário, que agora é o 

doutor Raul Pinto de Souza Porto, que ficou com a responsabilidade dessa situação, mas 

aquele que assinou o convênio, que tomou ciência de tudo, teria que ter feito algum tipo de 

comunicação no prazo que ele estava exercendo a Secretaria, ou comunicar a pessoa que era 

responsável, ou comunicar ao doutor Raul que houve esses convênios, enfim, toda a situação 

que ocorreu para que a gente não possa efetivamente, por exemplo, no caso eu, multar uma 

pessoa. Por exemplo, ele tinha que dar continuidade no encaminhamento desse convênio, mas 

quem fez todo o convênio e toda a tramitação não foi ele, e logo em seguida houve a 

substituição, houve esse interstício de tempo. Então, Senhor Presidente, eu queria analisar essa 

questão. Eu acho que não caberia multa neste processo para o doutor Raul e sim para quem 

assinou efetivamente o convênio. Essa tramitação tem que ser mais esclarecida porque foi uma 

transição. É isso que consta nos autos. Doutor Julival tem o entendimento dele que, claro, 

todos nós respeitamos e até conversei com ele sobre essa questão, mas no meu posicionamento 

a multa caberia à pessoa responsável que assinou o convênio. Manifestação do Excelentíssimo 
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Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Então, Senhor Presidente, 

senhores conselheiros, vou só reler aqui, que tá bem explicado aqui no voto, constata-se que o 

período da gestão do recorrente foi de 5 de abril de 2006 a 31 de dezembro de 2006, 

coincidindo com a execução do convênio que se estendeu de 3 de abril de 2006 a 3 de 

dezembro de 2006, ou seja, o antecessor do recorrente que assinou o convênio indicou uma 

servidora, só que dois dias depois ele foi substituído pelo recorrente, o senhor Raul. E o 

período de gestão dele se estendeu até após a execução do convênio. Então eu entendo que o 

recorrente deveria ter feito a comunicação, nesse caso específico, à pessoa que foi indicada no 

convênio. Por isso a minha proposta é que seja conhecido o recurso, mas que seja negado 

provimento, porque entendo que a responsabilidade, nesse caso, e ele teve todo o tempo 

razoável para a indicação, para a comunicação da fiscal, seria do senhor Raul. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Bem, até então o 

Conselheiro Cipriano dá provimento ao recurso. Mas Vossa Excelência indica para quem seria 

a multa? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: A minha fala foi nesse sentido. Na verdade, ou não se aplica para nenhum dos dois ou 

se aplica para quem assinou porque eu acho que houve essa transição. Quem tira o Secretário 

não é o outro Secretário, não foi ele que tirou o outro. É o governador que faz as nomeações, 

isso é feito com uma antecedência prévia, não é assim, chega num dia e sai tu e no outro dia 

entra o outro, tudo é feito com calma, quem já trabalhou com essa situação na política sabe 

que a transição não é imediata, de um dia para o outro. Então ocorreu essa transição e essa 

mudança. Cumprimento obviamente o doutor Julival pela sua manifestação, mas fica claro. O 

outro teve tempo bastante, mas o outro também teve tempo. Teve um tempo menor? Teve, mas 

teve. Quer dizer, um teve o tempo maior, um teve o tempo menor. Então, para quem vai se dar 

a multa? Para quem tem tempo maior ou menor? Eu não vou entrar nessa questão, mas eu 

acho que, no meu voto, claro que o plenário é soberano e tem a sua interpretação, para 

nenhum dos dois ou dá para quem assinou o convênio. Então teve dois dias, três dias, cinco 

dias, ele teve tempo também. Ele tem o comunicado de que passou toda a secretaria com todos 

os convênios, ele tem, o outro gestor? Eu passei, todos os convênios, está aqui. E tem toda uma 

situação que eu queria fazer esse levantamento e colocar o meu voto nessa direção, Senhor 

Presidente, no sentido de evitar essa multa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia Presidente. Bom dia senhoras e senhores 

conselheiros, doutor Guilherme, doutor Julival. Bom dia senhoras e senhores. Doutor Julival, 

peço a gentileza de Vossa Excelência que me esclareça algumas questões. O gestor assinou o 

convênio e dois dias depois saiu da função? Esse convênio tinha quanto tempo? A sua vigência 

levou quanto tempo? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival 

Silva Rocha: A vigência do convênio foi até 3 de dezembro de 2006. De 3 de abril de 2006 a 3 

de dezembro de 2006. E a gestão do senhor Raul, que é o recorrente, foi de 5 de abril de 2006 

a 31 de dezembro de 2006. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Vossa Excelência recorda o que era o objeto desse convênio? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: O objeto está ali. O 

presente convênio tem por finalidade a cooperação financeira entre partes objetivando projeto 

pela educação ambiental em São Miguel do Guamá. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Realizado em que período? Ele é realizado na sequência 

ou mais paro final? O tempo todo?  Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha: Três de abril de 2006 a três de dezembro de 2006. O tempo 

todo. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: É que, Presidente, 

assim, o gestor que assinou o convênio de todo modo não se acautelou no que tange à correta 

nomeação do fiscal. Não basta apenas constar do termo de convênio, há que haver uma 

formalização mediante portaria. Naturalmente que três dias não foi suficiente para que ele 

pudesse fazer isso. Agora o gestor, me parece bastante razoável, que teve tempo suficiente para 

tomar pé da situação e inclusive fiscalizar o convênio na sua plenitude. Então nesse momento 

eu acompanho o relator, Presidente. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu vou acompanhar o entendimento do Conselheiro 

Cipriano Sabino. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Apenas para deixar registrado, isso é um assunto importante, até eu 

conversando com doutor Julival, porque muitas vezes fica essa questão a ser esclarecida. Este 

caso, em específico, ou em todos os outros, até justificando meu voto, você vai designar a 

pessoa que será responsável pelo acompanhamento, enfim, para dar as informações que é 

preciso dar e depois que o convênio está em andamento, quer dizer, a coisa já está 
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acontecendo, então acho que se houve designação, eu não vi o convênio, se no convênio já está 

definido, esse convênio deve ser publicado, e se foi publicado já está definido quem é a pessoa 

responsável. Então tem coisas que tem que ser analisadas. A matéria já foi decidida por 

maioria, apenas justificando o voto uma vez que não multar uma pessoa que efetivamente teria 

talvez responsabilidade dividida, solidária, ou o primeiro seria o responsável quando assinou o 

convênio e mandou publicar; a publicação do convênio foi feita antes da saída, enfim são esses 

detalhes. Obrigado, Presidente, apenas justificando meu voto. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu também, Conselheiro Cipriano, 

minha justificativa de voto é justamente por tudo que ocorreu enquanto doutor Raul Pinto 

estava à frente da Secretaria, os problemas que ele enfrentou e, realmente, é de conhecimento 

público, as dificuldades que ele enfrentou foram enormes, razão pela qual eu o isento dessa 

multa, pelas explicações que ele deu quando se manifestou nesta tribuna, os argumentos me 

convenceram. Então a decisão é a seguinte: por maioria, placar de 4x2, negou-se provimento 

ao recurso. Esta é a decisão. 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 

2013/51898-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizada pela Fundação 

Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, 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 dos registros, com as recomendações à FHCGV (pausa). A 

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

Sua Excelência proferiu seu 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. Neste momento se registrou o 

ingresso em Plenário de Sua Excelência o Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2013/52123-9, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizada pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato 

deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52450-0, que trata 
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do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizada pelo Hospital Ophir Loyola, 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 indeferimento dos registros, com determinação ao 

Hospital Ophir Loyola (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir os registros e 

acompanhar o parecer da SECEX, com ressalva a determinação do MPC ao Hospital Ophir 

Loyola, que se realize o devido Concurso Público para provimento de vagas em questão. 

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 Processos nºs 2014/50622-0, 2014/50830-5, 

2014/50988-4, 2014/51095-2 e 2014/51285-6, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal 

temporário realizados pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, 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 dos registros, com determinações à 

SEAD e à Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (pausa). A matéria foi colocada 

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

seu 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51142-3, 

que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação de Atendimento 

Socioeducativo do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

registrando-se na ocasião 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 pelo deferimento dos registros (pausa). A matéria foi colocada em 

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

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, 
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acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51632-0, 

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

Estado, procedência Prefeitura Municipal de Moju, responsáveis Iran Ataíde de Lima e 

Deodoro Pantoja da Rocha, 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 (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 2015/51883-6, que trata da Prestação de 

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

Prefeitura Municipal de Bannach, responsável Valbetanio Barbosa Milhomem, 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 (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 2015/50052-4, 

que trata da Representação formulada pelo então Procurador-Geral Antonio Maria F. 

Cavalcante do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, com parecer do Subprocurador 

Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

intermédio do Procurador Guilherme da Costa Sperry, que assim manifestou-se: Bom, esse vai 

ser um pouquinho demorado. Bom dia presidente. Bom dia conselheiros, conselheiros 

substitutos, servidores do Ministério Público e do Tribunal e jurisdicionados que se fazem 

presentes. Bem, a primeira coisa a se fazer é uma correção. Essa representação partiu do meu 

gabinete, embora conste como Procurador Geral. O que ocorreu nessa representação foi que 

todos os membros à época do Ministério Público chancelaram essa peça e assinaram a peça 
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conjuntamente, fazendo esse alerta também para doutora Rosa, não sei se ela se recorda, e 

acredito também esteja impedida na questão de votação. Qual a ideia nossa ao fazer a 

representação? Seria nós conseguirmos corrigir esse histórico que há no Pará, e depois eu vou 

retornar nesse ponto, há 25 anos se posterga a aplicação da regra constitucional no Estado do 

Pará. Eu tenho que fazer o crédito aqui, nesse momento, que foi feita a peça inicial da 

representação eu não tinha conhecimento disso. E tem que fazer a menção ao gabinete, depois 

eu vou detalhar isso, o ex-Procurador Geral Antonio Maria, ele e sua equipe fizeram 

levantamento de todo o histórico de leis que vieram postergando as prorrogações dos 

temporários, ao invés da realização de concurso público, com uma outra alteração de redação 

e isso veio acontecendo há pelo menos anos. Pois bem, no âmbito do Ministério Público 

Estadual foram vários TACs que vieram sendo formalizados e prorrogados sem que se 

solucionasse a questão. De fato, o Ministério Público Estadual, dentro da sua atuação, ele tem 

uma circunscrição menor, tem que atuar individualmente, diferente do Tribunal e do Ministério 

Público de Contas que pode atuar no âmbito amplo para corrigir essa questão. Como bem 

pontuou o Conselheiro André, na medida em que nós formos analisando os processos 

individualmente, nós detectamos três situações à época que estariam irregulares: a 

terceirização ilícita; a contratação de temporários em detrimento de servidores efetivos para o 

desempenho de atividades cuja necessidade é permanente; e a substituição de temporários por 

outros temporários. Posteriormente a essa situação aqui hoje, nós já detectamos uma nova 

situação de contratos que não estão nem sendo respeitados o período em que o servidor não 

pode ser contratado. Então o que prevê a legislação? Você pode ser contratado por um ano, 

prorrogado por um ano, depois você tem que ficar seis meses sem ser novamente contratado 

como temporário, é isso que diz a nossa lei estadual. Como bem trouxe o relator, são várias as 

situações onde ocorre a terceirização ilícita, mas o que é mais comum que a gente viu em 

contas e que a própria unidade técnica verificou nesse processo, o que ocorre de fato, a 

situação mais comum de terceirização ilícita é a situação de contratação de terceirização para 

funções onde exista no órgão o cargo, e que deve ser ocupado mediante concurso público, 

como trouxe a situação da SEDUC, dois mil e tantos cargos, merendeiras e serventes que 

existe o cargo, mas é contratado mediante licitação, contratação, contrato de locação de mão 

de obra. Muito bem, eu não vou entrar, como é uma situação menor, específica, eu não vou 
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entrar, ficar detalhando outras situações que seriam de terceirização ilícita, mas não vem ao 

caso. Mas essa é a situação mais comum. Como se corrigiria isso? Colocando os cargos que 

estão sendo terceirizados em extinção. Eu estou falando especificamente do cargo de 

merendeira e de servente, porque são cargos que a administração com o tempo passou a não 

ter mais o interesse de tê-los como servidores concursados, são cargos para atividade meio, 

para atividades de apoio, e que não necessariamente precisaria haver concurso público para o 

cargo. Agora, se existe o cargo no órgão, esse cargo precisa ser extinto, colocado em extinção, 

para que aqueles que estão na atividade fiquem até se aposentar. O cargo vago, à medida que 

vai se aposentando, vai deixando de existir, então você poderia sim fazer a terceirização desse 

tipo de atividade. Seria atividade de portaria, apoio, merendeira como falei, servente, 

reprografia, esse tipo de atividade de apoio, que a legislação admite. Atividade fim, atividade 

de fiscalização, isso não é possível terceirizar. Só para tocar bem rapidamente nisso. Com 

relação à situação dos temporários, que é o mais comum, que a gente tem vários processos 

aqui no Tribunal todo dia e hoje na nossa pauta tiveram vários processos. De fato, o Ministério 

Público de Contas veio, vem, e hoje a pauta aqui mostra essa alteração gradativa de 

entendimento que tem havido nos processos temporários, alguns processos aqui mais antigos 

houve posicionamento pelo deferimento do registro de forma excepcional, mas eu chamo 

atenção para o Processo nº 5, onde foi colocado o indeferimento do registro, essa foi a posição 

ministerial. O que o corre é que à medida que vai passando o tempo e a situação não vem 

sendo corrigida, o que parecia a vontade da correção do problema mostra-se apenas um mero 

discurso sem que se efetivamente se consiga dar execução a isso. E hoje, como eu toquei no 

início, se fez uma pesquisa, verifica-se que há 25 anos se posterga isso, a tendência é que a 

posição do Ministério Público de Contas seja a partir de agora pelo indeferimento desses 

registros. Quando nós propusemos a representação, o objetivo era exatamente evitar esse tipo 

de situação. Era que nós fixássemos um marco para que nós pudéssemos gradativamente 

substituir os temporários, não de forma abrupta, em quatro, cinco anos, e eu acho um prazo 

bem razoável, 25,20% ao ano, você vai e substitui, avalia o impacto dessa substituição e você 

permite que a administração ao longo de quatro, cinco anos, tenha corrigido o problema 

histórico que hoje se vê que vem de 25 anos. Com isso, o estado do Pará estaria de acordo com 

o que preceitua a Constituição, que hoje infelizmente não acontece. E o objetivo nosso quando 
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propusemos era exatamente esse. O que ocorre hoje, aqui, a nossa realidade, nós temos a 

previsão legal, o Supremo Tribunal Federal consolidou os requisitos para contratação 

temporária ser lícita, temos que ter a previsão legal dos casos, prazo determinado. Esses dois 

aspectos até nós temos, a lei de fato existe, tem os casos previstos. Temos também o prazo 

determinado, já falei aqui. E há que haver a necessidade temporária de interesse público e 

excepcional interesse público. O STF, sua jurisprudência evoluiu, e num primeiro momento ela 

vedava a contratação temporária para execução de atividade permanente. Posteriormente 

permitiu a contratação temporária para execução de atividade permanente, mas condicionou 

que a necessidade seja temporária. A atividade pode ser permanente, mas a necessidade tem 

que ser temporária. Isso é muito claro na jurisprudência do STF. Então, meus amigos, o que 

seria essa necessidade, essa situação circunstancial? Hoje nós temos vários cargos vagos que 

estão vagos e não foi feito concurso. Seria até a realização do concurso? Essa é uma hipótese 

do cargo vago, quanto eu poderia também contratar temporariamente, uma situação de 

epidemia? Outra situação, professor de licença médica ou greve dos professores, são essas 

situações pontuais que permitem a contratação temporária. Agora, quando você vem ao longo 

do tempo substituindo temporários por temporários, muitos anos fazendo isso, você mostra que 

a necessidade daquela atividade não é temporária, isto é, que a necessidade da atividade é 

permanente. E se a atividade é permanente não é possível contratar de forma temporária. 

Como eu falei anteriormente, são 25 anos, eu não vou ficar falando aqui todas as leis, os 

artigos, porque vai ficar enfadonho, mas os mais antigos certamente vão saber, nossa lei que 

rege até hoje é 07/1991. Mas depois vieram, consequentemente, a Lei 11/93, chamada lei 

Bararu, que foi o grande defensor das contratações temporárias aqui no Estado do Pará, a Lei 

19/94, 30/95, 36/98, 40/2002, 43 2002, 47 2004, 63 2007, 2 2001, finalmente a 77 2011. Essas 

leis todas vieram postergando as contratações dos servidores temporários para que 

permanecessem. Sempre havia previsão até realizar o concurso público. Então estava 

expirando e prorrogava-se os temporários. Fica lá, faz o concurso, e jogava para frente. E isso 

veio ao longo do tempo assim. Como falei, a ideia da representação, conselheiros e eminente 

relator Conselheiro André, era isso. A ideia é que nós conseguíssemos que o Tribunal, junto 

com a SEAD, conseguisse fixar - eu vou pegar aqui a representação para só pontuar o que nós 

propusemos aqui - que a SEAD promovesse o levantamento do número de terceirizados e 
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contratados de forma temporária, que atualmente estão ocupando cargos que deveriam ser 

preenchidos por servidores efetivos, e para o desempenho de atividades necessárias de forma 

permanente para que haja substituição gradual por servidores concursados. Logicamente, 

quando se tem um problema histórico desse, de 25 anos, não vai se resolver de hoje para 

amanhã. Então o que nós queríamos é que isso se resolvesse num prazo razoável, quatro ou 

cinco anos. A partir daí nós pedimos auditoria do tribunal e foi feita auditoria por 

amostragem. Pedimos à auditoria geral do estado que fizesse constar no relatório de gestão de 

cada unidade e da SEAD o planejamento e o resultado da substituição dos terceirizados e dos 

contratados temporariamente para o desempenho das atividades cuja necessidade é 

permanente, devendo ainda monitorar o cumprimento do cronograma a ser fixado, a ser 

proposto pela SEAD e aprovado pelo TCE. Então a SEAD, nós abrimos a possibilidade de o 

Governo do Estado dizer para gente: “olha, o que eu posso fazer, qual é a minha realidade, o 

que eu posso fazer? Eu tenho que resolver o problema. Dá para resolver em quatro ou para 

resolver em cinco? É isso que estava sendo proposto. E então, junto com o Tribunal, fixar. 

Olha, vamos resolver o problema em quatro ou cinco anos. E a partir de então o Tribunal iria 

fazer o acompanhamento e monitoramento, e a AGE, dentro da sua competência de controle 

externo, a mesma coisa, colocando isso nos relatórios de gestão para que a gente vá 

acompanhando. Então fixou em 20% ao ano, não conseguiu, fez 15, fez 18, justifica. Faz o 

monitoramento e justifica. Mas isso demonstra a vontade da correção. Isso que hoje a gente 

não está percebendo, e por isso uma alteração de entendimento, com posição ministerial pelo 

indeferimento do registro. E também propusemos que a SEAD somente autorizasse as 

contratações temporárias quando presentes os requisitos constitucionais, como eu falei aqui, 

situações de licença de professor, de greve, de epidemia, que são os casos onde efetivamente é 

possível contratar temporariamente. Finalmente nós pedimos que os servidores temporários, 

que foram contratados nos cargos onde tenham ocorrido concurso público, sejam substituídos, 

ou seja, que os concursados substituíssem os temporários imediatamente. Então a ideia, 

Presidente, Conselheiro André, conselheiros, conselheiros substitutos, era que nós fixássemos 

um marco para a correção do problema. Era essa a ideia da representação. E eu sei que é um 

tema difícil, um tema que nós estamos mexendo na cultura até então presente, mas uma hora 

isso precisa ser enfrentado e acredito que o tema está maduro para a gente avançar. A 
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proposta foi no sentido que nós pudéssemos avançar quanto a esse tema. Então, Conselheiro 

André, eram essas minhas colocações, colocações ao plenário, apenas para rememorar e 

trazer a situação e pontuar exatamente qual foi a proposta ministerial. (pausa). A matéria foi 

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

Excelência o relator instado a proferiu seu voto, solicitou o sobrestamento do julgamento. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Essa 

direção do Conselheiro André, acho que o doutor Sperry explicou bem a situação do Ministério 

Público, isso vem há mais de 25 anos, salvo engano, da Lei Bararu, começou lá atrás, que me 

lembro bem, Vossa Excelência também, que as galerias da Assembleia lotavam, ficava lá a 

Assembleia lotada por milhares de pessoas do estado para tentar lutar, como diz o outro, botar 

sua cara, ou enfim, ficar ao sol, também receber. Esse é um problema muito antigo. Eu vejo 

que o Ministério Público do Estado fez ou tentou fazer um TAC com a Secretaria de Educação 

e outros órgãos do Estado e parece que está tendo essa tentativa. Eu creio que seja talvez na 

mesma direção que o doutor Guilherme falou, talvez do Tribunal, em outras palavras ele quis 

dizer na minha avaliação como se fosse um TAC, um Termo de Ajuste de Conduta onde se dá 

um prazo, estabelece-se uma meta para ser cumprida e tentando recuperar esta situação. O 

que eu entendi foi mais ou menos isso, não é? E é importante, Conselheiro André, muito feliz 

na sua colocação de dar uma avaliada na matéria e acho que o tribunal poderia também fazer 

não só com o Estado, qualquer órgão dos Poderes no sentido de como nós já fizemos. Nós não 

assinamos o TAC, mas fizemos acordos com a Assembleia para se abster de fazer convênios, 

enfim, uma série de situações que foi se ajustando e melhorando efetivamente. Lembro, 

Conselheiro Nelson, um dos primeiros a falar nessa questão dos convênios e daí iniciou-se uma 

negociação com a Assembleia e graças a Deus, hoje, pelo que eu tenho conhecimento, acho 

que em todo o tribunal só se julga aqui convênios antigos. Eventuais e excepcionais convênios 

de grande interesse público foi o que ficou definido, mas foi uma espécie de TAC, nós fizemos 

um acordo com a Assembleia por proposição do Conselheiro Nelson e a Assembleia avançou 

nessa direção. Eu acho que entendi bem a situação do doutor Guilherme, do Ministério 

Público, e acho que o Conselheiro André foi mais uma vez muito feliz na sua proposição. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Guilherme 

da Costa Sperry: Conselheiro Cipriano, uma das possibilidades seria de formar um, não sei 
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como o tribunal aqui chama essa peça, o TCM forma, e eles chamam de TAGS, de ajuste de 

gestão, poderia sim conjuntamente com o Ministério Público de Contas, Tribunal e o Governo 

do Estado formalizar. Essa seria uma possibilidade. Outra seria, como foi a proposta, esse 

seria um caminho, sentar com o Governo para fixar e nós irmos acompanhando isso. Outra 

possibilidade seria como nós propusemos aqui: seria por meio do próprio acórdão do tribunal; 

o Tribunal determinaria o acórdão e então seria monitorando ao longo do tempo, como eu 

coloquei, e constaria nas contas de gestão. O gestor diria: “olha, eu consegui fazer isso, era 

para eu fazer 20, eu só consegui fazer 15. Depois tem que avaliar a justificativa. Se conseguiu, 

ótimo, excelente. E cada situação se avalia o motivo, as razões para o cumprimento ou não, a 

ideia seria essa. Não sei qual seria o melhor caminho. Acho que constar nas contas e nós irmos 

acompanhando isso talvez fosse melhor, mas nada impediria um termo de ajustamento. Nós 

poderíamos sentar depois para ver qual melhor maneira de fazer isso e poderíamos fazer 

conjuntamente, se todos estiverem de acordo já podemos avançar nisso. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vossa Excelência vai 

colocar a proposta do Conselheiro André em votação? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Exatamente, suspender votação, 

sobrestamento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Eu queria aqui fixar em dois pontos o que vou dizer. Primeiro eu quero elogiar, 

congratular-me com a visão cirúrgica do problema que nos apresentou o Procurador doutor 

Guilherme Sperry. Depois, como sempre, a prudência que foi revelada aqui, não 

surpreendentemente, pela condução do problema, que é o Conselheiro André Dias. Quer dizer 

que isso aqui e já falou o ilustre Procurador se arrasta mais intensamente no Estado há um 

quarto de século. A gente quando fala assim, 25 anos, é um quarto de século, um bocado de 

tempo. E o que na minha modesta pequena visão importa muito é a mudança do compromisso 

dos gestores, incluindo todos nós da coisa pública. Aqui no Brasil, a gente diz: “vai mudar 

para cá, vai mudar para acolá”. Não é mudar. O Brasil hoje, por exemplo, é uma coisa 

absolutamente engraçada. O Brasil tem essas coisas humorísticas às vezes. Eu nunca vi, por 

exemplo, enforcado fazer propaganda de corda. E no Brasil hoje o que mais a gente vê é o 

enforcado fazer propaganda de corda, isso é uma coisa avassaladora ao bom senso, que 

estamos presenciando hoje. Então lá, e isso aqui já é um fato histórico, estava lá o Conselheiro 
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Cipriano, Conselheiro Luís Cunha e eu próprio na Assembleia, na famosa Lei Bararu. Ao final, 

até ela não foi muito generosa com ele porque de fato ele era o propositor, vamos dizer. Nada 

contra contratação temporária quando ela é específica e é necessária. Mas havia um 

endereçamento nesse sentido. Primeiro eu indagava, mas tem uma região aqui do estado, 

pequeno município, muito mais temporário do que nos outros que pela população e pela 

grandiosidade, então ali era um problema de ordem política, agora com uma ressalva, doutor 

Guilherme, o deputado sozinho não fazia isso, não tinha força para fazer isso. Isso era uma 

mentalidade existente no Estado, na gestão do Estado, que era para estimular com fim 

eleitoreiro naquele caso. Não foi generosa com ele a lei porque ele acabou perdendo eleição. 

Então o que se discutia nesse sentido e se discute ainda, porque esse processo todo que 

estamos falando aqui passa pelo Poder Legislativo, e acho que o tribunal juntamente com 

Ministério Público de Contas pode, e acredito que esteja dando uma grande contribuição, 

Conselheiro André, no sentido de modificar a ótica da gestão pública para que a gente lute. E 

Vossa Excelência inclusive fala tanto, Conselheiro André, nos indicadores. Não adianta 

colocar aqui milhões na estrada, mas se eu tiver uma construção mal executada, dizer: “olha, 

eu gastei tantos bilhões, tantos por cento do orçamento estadual, mas fizeram uma estrada de 

péssima qualidade”. Quero saber se ela vai durar e se o hospital vai ser bem construído. Então 

nesse sentido, e por isso eu louvo a prudência do Conselheiro André, não é uma coisa 

abruptamente que a gente pode fazer, mas eu acho que estamos fazendo, é tentar este 

conhecimento respeitando todas as influências políticas que a Administração tem que receber. 

Ninguém é ingênuo aqui e ninguém é anjo. Como dizia o doutor Hélio Gueiros: “Não tenho 

influência política, vou acreditar em Papai Noel”. Não é o caso, as influências políticas têm 

que existir, importante no processo democrático, agora, limitadas. Isso é legítimo que 

aconteça. Então, nesse sentido, eu acho que resultará desta análise muito bem-feita pelo 

Ministério Público de Contas, pela palavra do doutor Guilherme, pela prudência, pelo 

conhecimento público que tem também o doutor André, tem mandatos nas costas da direção 

executiva, e todos nós aqui no sentido de encontrarmos o melhor caminho. É necessário levar 

em conta o problema de ordem social? Sim. Nós temos milhares de servidores temporários no 

estado com serviços relevantes prestados. Então essas providências todas não é como se nós 

estivéssemos aqui jogando num tabuleiro de damas ou de xadrez onde as peças são imateriais, 
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não houvesse o interesse humano em jogo. Então acho que nós temos que ser humanos, 

generosos, sobretudo prudentes, mas não deixar de lado a perseguição do objetivo maior que é 

fazer com que o ente público, o estado latu sensu, seja exatamente gerenciado para trazer o 

melhor nível de vida para população, que no final é o que está em discussão aqui. Como 

suplantar um problema de maneira a não emperrar a máquina estadual, a não torná-la 

inviável, quer por excesso, quer por insuficiência de recursos humanos, mas que a gente possa 

encontrar um caminho de ajuda, de participação a todos os poderes, de encontrar um bom 

termo nesta situação que aflige a todos nós. Porque de um lado queremos a perseguição 

técnica, gerencial, administrativamente falando, mas de outro lado temos que também ter em 

conta o relevante interesse social e humano que se está discutindo. Era isso, Senhor 

Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Muito bem. Eu já consultei a Secretaria e a gente pode deferir o pedido do 

Conselheiro André. Então numa decisão da presidência a gente vai sobrestar a matéria até o 

momento em que o Conselheiro André se sentir em condições de trazê-la novamente ao 

plenário. Como o regimento não faz essa previsão, e até recomendo a nova revisão do 

regimento. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Senhor 

Presidente, perdão, a lei orgânica faz a previsão do termo de ajuste de gestão. Não é isso, 

Odilon? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Projeto 

de lei orgânica que foi para ALEPA tem previsão do termo de ajuste de gestão. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: A nova proposta, 

não é? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: O 

instrumento está sendo previsto na lei, na proposta de emenda à lei orgânica. E a 

regulamentação será feita em ato próprio posteriormente. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Só não começamos ainda justamente a 

regulamentação no regimento interno em virtude deste lapso. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Por sinal, informar Vossa Excelência 

que o representante do presidente da ALEPA esteve há pouco aqui comigo, mandei chamá-lo 

justamente para tratar de lei orgânica, saber o que houve, o porquê não foi ainda a plenário, a 

tramitação dela não seguiu o caminho natural. Mas ele já está tomando as providências. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Antes de Vossa 
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Excelência concluir, eu só queria elogiar a interpretação dada pelo Conselheiro Nelson, pelo 

menos da minha intenção e do meu raciocínio, acredito que também o Procurador Guilherme 

Sperry também se sentiu justificado, quer dizer que às vezes a gente fala uma coisa e não 

consegue transmitir para pessoas a preocupação, o cerne da preocupação, o âmago, o que é 

fundamental, mas o Conselheiro Nelson conseguiu abordar exatamente onde cingiu a minha 

dúvida e onde o nobre Procurador realmente instigou, ou seja, era necessário o novo 

procedimento, e esse novo procedimento pode ser feito de forma escalonada, não de forma 

abrupta, para que possa se alcançar o desiderato com justiça e não provocando uma injustiça 

maior. Então, Conselheiro Nelson, eu complementaria o meu pedido de sobrestamento com 

cada uma das observações colocadas pelo Conselheiro Nelson, que foram elas que realmente 

repercutiram no raciocínio que me levou a pedir o sobrestamento. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Eu 

considero esse assunto da maior importância, portanto eu quero parabenizar o Conselheiro 

André Dias pela interpretação correta, a prudência de estudar um pouco mais do assunto 

levando em conta a manifestação do Procurador Guilherme Sperry e também as ponderações 

do Conselheiro Cipriano e Conselheiro Nelson Chaves. Eu queria também registrar, 

Conselheiro Odilon, e festejar avanços graças à nossa atuação aqui no Tribunal, não podemos 

também deixar de desconsiderar o Ministério Público Estadual. Hoje, na Administração 

Pública no Estado do Pará, não tem mais temporários no TCE, no TCM, no TJE, no Ministério 

Público do Estado, e não tenho como afirmar se tem na Assembleia Legislativa, não posso 

precisar, talvez não tenha. E há pouco tempo, o Conselheiro Cipriano assinou um TAC aqui 

justamente para tratar dos temporários que tinha no nosso quadro. Isso que falou o 

Conselheiro Nelson Chaves era normal, o Executivo praticou, os outros órgãos seguiram, e a 

Assembleia Legislativa legitimou. Então eu creio que a nossa contribuição institucional é muito 

grande no sentido do quê? De contribuir para melhoria da gestão pública. E a nova gestão 

pública não permite mais esse tipo de conduta. Então, Conselheiro André, já está resolvido o 

problema no TCE, TCM, Ministério Público, TJE, não tenho como afirmar Assembleia 

Legislativa, os dois Ministérios Públicos de Contas eu creio que também não deve ter e se tem 

é muito pouco. Agora, assim, é importante destacar, esse é um assunto muito sério. O doutor 

Guilherme informa que tem apenas um, e é um caso que a lei prevê, a Constituição prevê a 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 641

contratação de temporários para atender uma necessidade de excepcional interesse público, há 

previsão legal. Mas vai ficar aqui, eu vou colocar um pouquinho de tempero para gente 

discutir no futuro, refletir sobre o assunto, coisas que aconteceram e o Conselheiro André já 

conversou isso comigo várias vezes, o caso da terceirização. Imaginemos, Conselheiro 

Cipriano, que o Estado do Pará precise para o Ophir Loyola, Hospital de Clínica, ou para 

Santa Casa, de um especialista na medicina e não tem como contratar. Não tem porque o 

salário que o Estado paga para o médico é um salário que não atrai ninguém a vir. Agora o 

hospital terceirizado contrata até o médico para pagar 50 mil por mês de salário, que pode, e 

isso está acontecendo nos hospitais Metropolitano, no Galileu, Hospital de Santarém, de 

Altamira, de Marabá, de Redenção. E eu estou fazendo um estudo, Conselheiro Cipriano, e vou 

apresentar aos senhores ainda este ano, porque não deu para disparar esse trabalho agora, 

está todo montado, vamos fazer um trabalho em todos os hospitais terceirizados e vamos 

comparar com os hospitais públicos, para que a gente possa realmente medir isso e saber qual 

é o caminho melhor. O que está funcionando melhor? Quem melhor atende à população? Onde 

é que tem um serviço de qualidade? Eu lhe confesso que em duas visitas que fiz recentemente a 

Marabá, fiquei impressionado com a qualidade do serviço prestado pelo hospital terceirizado. 

O Estado contratou aquele serviço, eles prestam o serviço de altíssimo nível. Mas é um caso 

para a gente avaliar e com calma. Uma outra coisa, que é um assunto muito importante para 

discutir, a questão previdenciária, tem tudo a ver com as ações que estamos fazendo. O Estado 

ainda suporta contratar gente? Ainda suporta ou chegamos ao limite? Será que não é 

necessário mesmo terceirizar alguns serviços, de motorista, de merendeira, serviço 

operacional, o agente administrativo? Pelo que eu estou sentindo, em todo o Brasil o que eu 

tenho visto, a administração moderna está praticando isso, recomenda isso para deixar o 

servidor efetivo na atividade fim, aquilo que é essencial. A gente pode contratar terceirizado 

um policial militar? Não, é complicado. Um auditor de controle externo, para nós, não pode 

terceirizar esse serviço. O auditor da Secretaria da Fazenda? Não pode. O que vai trabalhar 

no DETRAN, no meu entendimento não pode. Mas tem algumas áreas que eu acho que deve. 

Mas isso é uma outra discussão que ninguém vai entrar nesse mérito. Então, para concluir, 

entendo, Procurador Guilherme, que Vossa Excelência foi feliz ao propor. Eu creio que o 

Conselheiro relator assimilou o ponto de vista de Vossa Excelência e agora fiquei muito feliz 
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de saber, não estava lembrando direito, que a nova lei orgânica, que a gente considera uma lei 

orgânica avançada, que tramita neste momento na Assembleia Legislativa já prevê esse termo 

de ajuste de gestão. O que o TCM já está praticando em alguns municípios, a gente fez essa 

previsão aqui - quanto tempo faz que aprovamos a nossa lei orgânica? Quatro a seis meses, 

isto é, a gente já pensou numa solução. E eu tenho impressão que após aprovar na ALEPA eu 

espero que a lei orgânica seja aprovada em 30 dias, a gente já vai ter isso, um instrumento 

legal para trabalhar. Mas eu gostei do debate, um assunto importante, e também a gente não 

pode deixar de considerar que em muita coisa o Estado já avançou, vários concursos públicos 

já foram realizados, outros estão no forno, suspensos agora por conta da crise, eu creio que o 

próprio estado já se deu conta que precisa fazer isso. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processos nºs 2015/50050-2 e 2015/50207-5, que tratam dos Recursos de Reconsideração, 

interpostos por Fernando Agostinho Cruz Dourado e Iran Ataíde de Lima, cuja Relatora foi a 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, com pedido de vistas pelo Conselheiro André 

Teixeira Dias, em sessão ordinária de 22/03/2016, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo 

de imediato deferida pela Presidência. Em seguida, Sua Excelência o Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira, considerando o impedimento do Presidente e a relatoria da Vice-presidente no 

próximo processo em pauta, nos termos do art. 17, I do RITCE, transferiu a presidência ao 

Excelentíssimo Conselheiro Corregedor André Teixeira Dias, que após as saudações iniciais 

solicitou ao senhor secretário-geral o prosseguimento da sessão com a leitura da pauta de 

julgamentos, oportunidade em que anunciou o Processo nº 2016/50482-6, que trata do Agravo 

Regimental, interposto por Denise Nazaré Bittencourt dos Santos, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, com pedido de vistas pelo Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira, em sessão ordinária de 12/04/2016. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em exercício): Bom, recebo com muita 

responsabilidade, o que é natural, a presidência por parte de Vossa Excelência e peço que o 

senhor Secretário confira para nós o quórum da votação deste processo, por favor. 

Manifestação do Senhor Secretário José Arlindo Siqueira da Silva: O quórum da sessão que 

iniciou o presente julgamento contou com as presenças dos Conselheiros Nelson Chaves, 

Lourdes Lima, Conselheiro André Dias, Odilon Teixeira, Rosa Egídia e Milene Cunha em 

substituição ao Conselheiro Cipriano. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
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André Teixeira Dias (Presidente em exercício): Perdão. Quem são as pessoas habilitadas a 

votar neste processo? Eu não entendi direito, o senhor poderia repetir? Manifestação do 

Senhor Secretário José Arlindo Siqueira da Silva: Conselheiro Nelson Chaves, Lourdes Lima, 

André Dias, Odilon Teixeira, Rosa Egídia e Milene Cunha, que estava substituindo o 

Conselheiro Cipriano. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Eu quero deixar o processo prosseguir, mas eu tenho condições de apresentar 

meu voto neste processo. Quero declarar a Vossa Excelência. Vamos ver se não tem nenhuma 

novidade, que eu já conversei com a Conselheira, conversei com o próprio Odilon sobre esta 

matéria e dependendo do que correr eu estou apto a votar, me sinto à vontade para votar 

esclarecido. Vamos ver como é que vai prosseguir, apenas para considerar esta observação na 

sessão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente 

em exercício): Perfeito. Ouvi Vossa Excelência, mas nós estamos com quórum preenchido para 

realizar, não é? Pois é, existe Conselheiro Cipriano uma tese já adotada. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Essa tese não existe. 

Isso é uma colocação que foi feita que o Conselheiro não pode ser proibido de votar, não existe 

isso. Onde é que está escrito isso? É uma continuidade, mas quantas vezes o Conselheiro chega 

à sessão, Vossa Excelência se sente seguro, está esclarecido, sim, quero votar, e voto e pronto. 

Não existe isso, senão vai trocar Conselheiro aqui sem a Assembleia Legislativa tomar 

conhecimento, sem haver a publicação, sem haver a indicação, é uma situação muito profunda 

isso. Eu quero exatamente chamar esta matéria, e esta é segunda vez que acontece isso. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em 

exercício): Conselheiro Cipriano, um momentinho por favor. Nós estamos com quantos 

conselheiros aptos segundo a sua contagem, Senhor Secretário? Seis ou sete? Manifestação do 

Senhor Secretário José Arlindo Siqueira da Silva: Seis.  Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em exercício): Considero o Conselheiro 

Cipriano apto a participar da sessão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Senhor Presidente, não questionando a decisão de Vossa Excelência, 

apenas lembrando ao plenário, como nós não temos regramento no nosso regimento a respeito 

do assunto a gente se utiliza subsidiariamente da legislação do TCU, apenas para lembrar, não 

é no sentido de me contrapor a vossa decisão. Quando houver Conselheiro Substituto 
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substituindo o titular, o titular fica impedido nas votações sequentes. Só para lembrar. Então, 

assim, esse assunto novamente, como menciona o Conselheiro Cipriano, ele vem à baila e é 

preciso que a gente, Conselheiro Luís Cunha, a partir do momento que a lei orgânica já estiver 

aprovada pela ALEPA, a gente se debruce logo sobre essa questão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em exercício): 

Exatamente. Dando prosseguimento, tem a palavra o Conselheiro Odilon. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Processo ora analisado, em razão 

de pedido de vista requerido na sessão de 12 de abril de 2016, foi autuado como Agravo 

Regimental, conquanto se trate em verdade de recurso administrativo, art. 105 e 106 da Lei 

5.810 de 94, contra a decisão da presidência desta Corte de Contas que indeferiu o pedido 

formulado pela senhora Denise Nazaré Bitencourt dos Santos, ex-servidora ocupante 

exclusivamente de cargo comissionado, para que fossem convertidas em pecúnia as licenças 

prêmio não gozadas. Em suas razões a recorrente argumentou que os tribunais pátrios 

possuem entendimento de que existe direito adquirido do servidor à conversão em pecúnia de 

licenças prêmio e de férias não gozadas, independentemente de a necessidade do serviço ter 

obstado a concessão dos referidos afastamentos. Aduziu ser entendimento pacificado nesta 

Corte de Contas a possibilidade do ressarcimento ora debatido tanto em favor de servidores 

efetivos quanto de ocupantes de cargos comissionados, mesmo na hipótese de exoneração do 

cargo. Discordou do parecer da procuradoria deste tribunal aduzindo que existe direito 

adquirido do servidor comissionado no tocante à licença prêmio. Além disso afirmou que por 

se tratar de servidora exonerada do seu cargo em comissão não mais possui qualquer vínculo 

jurídico com este Tribunal, diferenciando-se dos servidores efetivos pelo fato de que esses 

percebem mensalmente proventos quando de sua aposentadoria, ao passo que a recorrente, por 

deixar de perceber qualquer remuneração após sua exoneração, faria jus à percepção da 

indenização relativa às licenças premiais não usufruídas. Colacionou decisão do Supremo 

Tribunal Federal na qual foi reconhecida repercussão geral da matéria nele discutida com 

intuito de embasar a sua irresignação. Sustentou o caráter indenizatório da transformação da 

licença prêmio em pecúnia no momento da exoneração do servidor comissionado, alegando 

que este colegiado de contas, por meio da resolução 17.690 de 5 de maio de 2009, e o Tribunal 

de Justiça do Estado, no âmbito administrativo, teriam reconhecido o direito à transformação 
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em numerário dessa licença. Ao final, a recorrente pleiteou o recebimento da peça 

impugnatória para o exercício do juízo de retratação por parte da presidência desta Corte e 

que, caso este juízo fosse negativo, o pleno deste tribunal julgue totalmente procedente o 

recurso a fim de ver reconhecido o direito inicialmente pleiteado por meio dos expedientes 

administrativos de folhas 1 e 3. A Procuradoria, em parecer de folhas 51 a 61, opinou pela 

admissibilidade do recurso, ratificando a tese expendida em parecer anterior pelo seu 

desprovimento. A presidência, acatando o parecer da Procuradoria, proferiu juízo negativo de 

retratação confirmando a decisão de folha 19. A relatora, em seu voto, conheceu do recurso e 

deu provimento a ele para reformar a decisão combatida e converter em pecúnia o período de 

120 dias de licença prêmio não gozadas pela recorrente. Eis o breve relato. A licença prêmio é 

um direito vocacionado à recompensação do servidor que sem qualquer interrupção de suas 

atividades funcionais, ressalvados os afastamentos previstos no art. 72 da Lei 5.810 de 94, 

permaneceu durante três anos no efetivo exercício de suas atribuições. Esse instituto se 

consubstancia em uma consequência jurídica premial que ao contrário da resposta punitiva 

busca retribuir de maneira positiva quem pautou seu comportamento em consonância com a 

ordem desejada socialmente. Nesse contexto, os agentes regidos pelo Regime Jurídico Único 

dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, RJU, a Lei 5.810 de 94, ao não apresentarem 

faltas injustificadas em seus históricos funcionais, podem usufruir dessa função promocional 

do direito que, no caso em exame, tem como objetivo estimular a assiduidade dos servidores. 

Verifique-se, portanto, que a questão debatida nos presentes autos cinge-se à existência ou não 

de tratamento diferenciado entre os servidores efetivos e os servidores ocupantes 

exclusivamente de cargos em comissão no tocante à aquisição do direito à licença prêmio e por 

decorrência lógica à indenização pela não fruição desse direito. Cabe referir que a recorrente 

possui apenas vínculo precário com este tribunal. A sua exoneração, por tratar-se de cargo em 

comissão, ocorreu “ad nutum”, isto é, pela simples vontade do administrador, exercitável a 

qualquer momento. Art. 6º, inciso II, e art. 60, inciso II do RJU. Evidencia-se desse modo a 

ausência de estabilidade no vínculo anteriormente mantido entre a recorrente e esta Corte. 

Todavia, o ordenamento jurídico revela que a licença prêmio está intrinsecamente relacionada 

com as perspectivas de estabilidade no cargo primeiramente porque o RJU estabeleceu extenso 

lapso temporal de três anos para aquisição dessa licença e esse interregno é considerado pelo 
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legislador longo e suficiente para, inclusive, delimitar o término do estágio probatório do 

servidor efetivo, art. 32. Historicamente, a licença prêmio no Estado do Pará já dependeu do 

transcurso de dez anos, a Lei 749/53, e de cinco anos, Lei 5.099/83, prazo este que ainda se 

verifica nos estatutos de servidores de diversos entes da Federação. Em segundo lugar porque 

igualmente extenso é o período de afastamento de 60 dias da licença prêmio somando-se a esse 

fato o de que a todos os trabalhadores é assegurado ainda o direito a 30 dias de férias anuais. 

O bimestre premial somente se compatibiliza com os princípios da eficiência e da moralidade 

administrativas, quando se presume a expectativa de prolongada permanência do servidor no 

cargo, de modo a não prejudicar no longo prazo o satisfatório cumprimento das incumbências 

afetas ao agente público. Além disso percebe-se a íntima relação da licença prêmio com a 

perspectiva de estabilidade no cargo pelo fato de o RJU, no art. 72, §2º, e no art. 99, inciso I, 

alínea “b”, atrelar uma das possibilidades de aproveitamento da licença ao direito à 

aposentadoria, qual seja, a contagem em dobro dos períodos não gozados como tempo de 

serviço. É cediço que a partir da Emenda Constitucional nº20/98 somente os titulares de 

cargos efetivos podem ser filiados ao regime próprio de previdência social, RPPS, tendo os 

servidores comissionados por força do art. 40, §13, da Constituição da República, passando a 

ser filiados ao Regime Geral de Previdência Social, destarte a contagem em dobro das licenças 

prêmio adquiridas somente é possível para os servidores efetivos no momento de sua 

aposentadoria pelo RPPS, pois o Regime Geral não admite o cômputo dobrado de tempo de 

contribuição, art. 96, inciso I, da Lei 8.213/91. Essa intelecção dirigida à vinculação da 

licença prêmio à estabilidade no cargo não se aplica, contudo, a outro afastamento referido no 

art. 72, §2º, do RJU, as férias, que também eram antes da Emenda Constitucional 20, de 1998, 

passíveis de contagem em dobro para fins de aposentação. As férias são, de fato, direito dos 

servidores comissionados, ainda que o RJU tenha atribuído a elas o reflexo dobrado no tempo 

de serviço. A diferença em relação à licença prêmio reside no fato de que a repercussão no 

âmbito previdenciário, isoladamente considerada, não tem o condão de caracterizar as férias 

como exclusividade dos servidores efetivos, segurados pelo regime próprio. O direito às férias 

do servidor público, tanto efetivo quanto comissionado, decorre da própria Constituição da 

República, art. 39, §3º, combinado com art. 7º, inciso 17, e da Constituição do Estado do Pará, 

art. 31, inciso XI, erigindo-se como direito social incito a todo e qualquer trabalhador. Além 
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do mais, o dever de assiduidade é atributo inerente ao cargo em comissão, cujo titular, em 

razão do art. 66 do RJU, está obrigado a atender as convocações decorrentes da necessidade 

de serviço da administração, independentemente de jornada de trabalho. Desse modo, o 

servidor comissionado deve estar integralmente à disposição da administração, regime esse 

que não comporta, no meu entender, a premiação por assiduidade. Outra concepção que deve 

ser considerada é a de que o gozo de uma licença prêmio é computado como tempo de efetivo 

exercício para aquisição de outra licença prêmio, art. 72, inciso XI da Lei 5.810/94. Essa 

bonificação cíclica contribui ainda mais para desvirtuar uma forma de provimento que foi 

pensada para ser desempenhada com disponibilidade permanente à administração. Deve-se 

destacar também que o gozo da licença prêmio ocasionaria impossibilidade de exoneração do 

ocupante de cargo em comissão durante o período de 60 dias de afastamento remunerado, 

criando hipótese de estabilidade provisória não prevista na Constituição da República. O art. 

10, inciso II, da DCT elencou expressamente as situações constitucionalmente passíveis de 

estabilização temporárias, dentre as quais não se insere a licença prêmio. Por outro lado, caso 

se admitisse a existência do direito à licença, a consequência da sua não fruição seria a 

conversão do bimestre premial em indenização, porém o direito à reparação inibiria o 

administrador de exonerar determinados servidores comissionados em detrimento de outros, 

cujo desligamento não provocaria despesa adicional, o que também não se coaduna com a 

exonerabilidade “ad nutum”. Logo, a licença prêmio, por definição, gera direito expectado 

apenas no servidor que possui perspectiva de permanência no serviço público, desde que o 

agente produza um determinado comportamento almejado pela administração, qual seja o 

assíduo comparecimento ao órgão onde possui vínculo para o cotidiano e regular desempenho 

de suas atividades funcionais. Na lição de Marcelo Barroso Lima Brito de Campos, ao citar 

Pontes de Miranda, os direitos expectados tidos como direitos a adquirir direitos fundados nos 

princípios da proteção da confiança legítima, da boa-fé e da segurança jurídico social, podem 

ser definidos como expectativas robustas, sólidas e com forte propensão de não construírem 

direitos adquiridos que merecem proteção da ordem jurídica. As meras expectativas de direito 

ao contrário, devido ao seu baixo grau de expectação, seriam irrelevantes jurídicos. O 

mencionado autor, ao discorrer acerca da proteção da confiança legítima, expõe que a 

previsibilidade nas relações humanas determina confiança e estabilidade dessas relações pois 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 648

para o desenvolvimento da sociedade humana revela-se necessário pré-qualificar as condutas 

de cada um dos seus participantes, depositando-se assim a confiança em si mesmo, nos demais 

e no próprio ordenamento jurídico. Nessa seara verifica-se que os servidores efetivos nutrem 

naturalmente a previsão de constituírem um direito adquirido ao gozo de tantos períodos de 60 

dias de afastamento quantos forem os intervalos de três anos de labor ao longo de sua carreira 

dotada de estabilidade em retribuição ao exercício ininterrupto de suas atividades durante 

expressivo tempo. Assim, uma vez pré-qualificada a conduta, nasce a confiança e é protegida 

pelo direito à expectativa gerada. Caso o servidor efetivo não usufrua do período de 

afastamento, poderá convertê-la em tempo de serviço contado em dobro para inativação pelo 

RPPS, desde que o respectivo período aquisitivo seja anterior à publicação da Emenda 20/98 

ou à indenização nas hipóteses de aposentação ou de falecimento, art. 99, inciso I, alínea “b” e 

inciso II, do RJU. Já no caso dos servidores comissionados, a eventual aquisição do direito ao 

gozo da licença prêmio dependeria da casualidade ou da sorte de o comissionado permanecer 

no cargo pelo interstício mínimo de três anos. Trata-se de evento fortuito, futuro e incerto, do 

qual o servidor médio, ao assumir tal forma de provimento, tem plena consciência da 

volubilidade da sua ocorrência. Não há, assim, previsibilidade suficiente para criação de 

expectativas robustas da concreção do período aquisitivo mínimo da licença, o que, por 

decorrência silogística, não proporciona ao servidor comissionado direito expectado, e menos 

ainda, direito adquirido a ser protegido pelo ordenamento jurídico. Diante dessas evidências, 

admitir a possibilidade de concessão de licença prêmio em favor do servidor comissionado e 

consequentemente de indenização pela não fruição desse direito implicaria dupla premiação, 

uma delas pelo sucesso inesperado de o agente permanecer incólume ao desligamento, “ad 

nutum”, e a outra pela assiduidade que já é ínsita à disponibilidade em tempo integral que o 

cargo acarreta. A fundamentação até aqui expendida inspirou a dicção do art. 4º da lei 

complementar 7 de 91, que regula a contratação temporária no âmbito estadual. Há evidente 

similitude entre essa forma de admissão e o provimento de cargo em comissão, ambos 

provisórios e sujeitos ao Regime Geral. O mencionado dispositivo estabeleceu que o regime de 

contratação do servidor temporário é de natureza administrativa, regendo-se por princípios de 

direito público, aplicando-se lhes durante o exercício da função naquilo que for compatível 

com a transitoriedade da contratação, os direitos e deveres referidos no estatuto dos 
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funcionários públicos. Foi justamente a interinidade do vínculo que levou o legislador a trazer 

essa expressa disposição cuja interpretação lógico-sistemática afasta a concessão de direitos 

como a licença prêmio. Essa é a orientação atual da Secretaria de Estado de Administração do 

Pará, fundamentada no parecer 105 de 2002 da Procuradoria Geral do Estado. A SEAD 

entende que o período anterior, no qual o servidor possui um vínculo temporário com o Estado, 

não pode ser averbado após a aprovação em concurso público daquele agente para fins de 

concessão de licença prêmio. Tal vedação se baseia no fato de a referida licença não manter 

relação de compatibilidade com a transitoriedade da contratação. O Superior Tribunal de 

Justiça, em recente decisão transitada em julgado, em 9 de junho do ano passado, alinhou-se à 

orientação ora esposada, ressaltando a incompatibilidade lógica e sistemática proveniente da 

natureza transitória e precária dos cargos de livre exoneração. E aqui, Presidente, peço 

licença apenas para ler o excerto que interessa. Não se desconhece que o exercício do cargo 

em comissão deve ser considerado serviço público em sentido amplo. No entanto, o regime 

jurídico do ocupante de cargo exclusivamente em comissão tem natureza distinta daquele que 

detém cargo efetivo. A disciplina relativa às licenças previstas para os servidores ocupantes de 

cargo de provimento em comissão deve levar em consideração a compatibilidade de seus 

efeitos em relação à natureza transitória e precária dos cargos de livre exoneração. Dessa 

forma, determinadas licenças por incompatibilidade lógica e sistemática são inextensíveis aos 

ocupantes de cargo em comissão, a exemplo da licença prêmio. Agravo regimental no recurso 

em mandato de segurança 44.763 de Rondônia, que aliás, o Estatuto é muito parecido com o 

nosso. Ante a argumentação esposada, verifica-se que as razões deduzidas pela recorrente não 

conduzem à formação de um juízo de procedência da sua irresignação, em que pese os 

tribunais pátrios possuírem decisões no sentido de existir direito adquirido do servidor à 

conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, em homenagem à regra que veda o 

enriquecimento sem causa do Estado, observa-se que tais posicionamentos levam em conta o 

vínculo efetivo do servidor com a Administração, e não a condição de servidor comissionado. 

Nesse sentido, observa-se que no aresto colacionado pela recorrente, consubstanciado no 

recurso extraordinário com Agravo nº 721001, ao qual o STF reconheceu repercussão geral, a 

situação sub judice versava sobre servidor efetivo e da ativa, consoante se extrai dos embargos 

de declaração opostos nesse recurso e com agravo. Além disso, sequer foi pleiteada a 
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conversão de licenças prêmio em numerário, mas sim de férias não gozadas. Cabe analisar 

ainda nessa esteira as decisões citadas pela Excelentíssima Conselheira Relatora às folhas 70 

a 78, que embasaram seu juízo de provimento recursal. Data vênia os numerosos julgados 

também partiram da premissa de que os beneficiários da conversão das licenças prêmio em 

dinheiro eram servidores efetivos, ressalvados dois acórdãos, um do TJ de São Paulo e outro 

do TJ do Rio Grande do Sul. Entretanto, tais decisões não vinculam ou limitam a interpretação 

jurídica deste colegiado acerca do estatuto local dos servidores públicos civis. Quanto à tese 

da recorrente de que é entendimento pacificado desta Corte de Contas, inclusive por meio da 

Resolução 17.690 de 5 de maio de 2009 e do Tribunal de Justiça do Estado no âmbito 

administrativo, a possibilidade do ressarcimento das licenças prêmio em favor de ocupantes de 

cargos comissionados, insta salientar que a atividade juricional é dinâmica, pautada pela 

vigilante aplicação dos precedentes e, no âmbito administrativo, sempre que o interesse 

público justificar pela revisitação da jurisprudência e da interpretação das regras e dos 

princípios aplicáveis em cada caso concreto. Desse modo, nada impede a modificação da 

exegese até então empregada neste tribunal, com fulcro nas razões já expostas. Assim, a 

Resolução 17.690 de 5 de maio de 2009, por materializar o julgamento da situação específica 

de um ex-servidor desta Corte naquele momento não se caracteriza como ato normativo 

abstrato ou paradigma cristalizador do entendimento acerca da controvérsia sob exame. Logo, 

aquela deliberação plenária não tem o condão de vincular a leitura jurídica do caso concreto 

ora apreciado. No que diz respeito ao argumento de que existe direito adquirido do servidor 

comissionado no tocante à licença prêmio, nota-se que ele não prevalece porquanto, como dito 

alhures, não há sequer direito expectado àquela licença. Consequentemente, a recorrente não 

faz jus à indenização pela não fruição do referido direito. Quanto à afirmação da recorrente de 

que não mais possui qualquer vínculo jurídico com este tribunal, diferenciando-se dos 

servidores efetivos porque estes percebem mensalmente proventos quando de sua 

aposentadoria, não se mostra razoável seu acolhimento, pois o propósito da licença prêmio 

não é formação de reserva financeira para o sustento do servidor comissionado após a sua 

exoneração, frisa-se, “ad nutum”. Diante do exposto, peço vênia à eminente relatora para, 

divergindo de seu posicionamento, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento. É 

como voto, Presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes 
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Lima de Oliveira: Presidente, eu gostaria de acrescer ao meu voto mediante as manifestações 

do pedido de vista. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias 

(Presidente em exercício): Quer acrescer mais informação? Pois não. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Senhor Presidente, 

senhores conselheiros, servidores aqui presentes que nos ouvem pela rádio TCE, senhoras e 

senhores, senhores conselheiros, nosso digno representante do Ministério Público de Contas, 

Senhor Conselheiro Odilon, ouvi atentamente o voto divergente de Vossa Excelência, todavia 

Data Máxima Vênia permita-me a manifestação contrária, posicionamento de vossa 

divergência. Este processo por mim relatado e ora discutido neste douto plenário me fez 

aprofundar o assunto em face de que esta Corte de Contas sempre admitiu e deferiu pagamento 

indenizatório de licenças prêmio não gozadas pelos servidores desligados dos quadros 

funcionais e me fez aprofundar ainda o tema em virtude de decisões deste tribunal que 

serviram de paradigma para todo o Estado. O voto divergente, além de todos os outros que 

Vossa Excelência colacionou aqui, e eu vou tratar aqui do voto divergência à tona, um recurso 

em mandato de segurança que Vossa Excelência colacionou na apresentação de nº 44663/2014 

do STJ, 8682-8/2014 do Superior Tribunal de Justiça, tendo aqui como agravante o Sérgio 

Gastão Iazaca, estado de Rondônia que Vossa Excelência citou, é uma hipótese diferente, 

inclusive Vossa Excelência disse que a lei de Rondônia diverge sim da nossa, do Regime 

Jurídico Único dos Servidores, ela não contempla, hipótese em que o recorrente ingressou no 

serviço público estadual e exerceu cargo comissionado de assessor de Desembargador do 

Tribunal de Justiça de Rondônia durante 11 anos, 12 meses e 18 dias, após a sua exoneração 

em 1º/04/2011, foi nomeado para o cargo em comissão de assessor de conselheiro do Tribunal 

de Contas de Rondônia, em vista dos dois quinquênios ininterruptos de serviço efetivo 

prestados ao Estado de Rondônia requereu concessão de licença prêmio por assiduidade nos 

termos do art. 123 da lei estadual daquele estado, Lei 68/1992, o qual foi indeferido sob 

fundamento de que o servidor ocupante do cargo em comissão não faz jus a tal benefício. 2) 

Não se desconhece que o exercício do cargo em comissão deve ser considerado serviço público 

em sentido amplo, no entanto o Regime Jurídico do ocupante do cargo exclusivamente em 

comissão tem natureza distinta daquele que detém o cargo efetivo. 3) A disciplina relativa às 

licenças previstas para os servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão deve 
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levar em consideração a compatibilidade de seus efeitos em relação à natureza transitória e 

precária dos cargos de livre exoneração. 4) Desta forma, determinadas licenças por 

incompatibilidade lógica e sistêmica não extensíveis aos ocupantes de cargo em comissão, a 

exemplo da licença Prêmio. 5) O Tribunal de Contas de Rondônia neste processo decidiu que a 

licença prêmio por assiduidade prevista pela Lei complementar estadual 68/92 só pode ser 

aplicada para servidor titular de cargo efetivo, tendo em vista que a licença é destinada a 

estimular e promover assiduidade dos servidores, sendo assim, sua aplicabilidade aos 

comissionados não atende a finalidade social da Lei 68/92, que este já não goza de 

estabilidade podendo ser exonerado a qualquer momento sempre que seu desempenho não se 

revelar satisfatório. Então isso não está previsto na lei. 6) Agravo regimental não provido, 

evidentemente que quando procedi a pesquisa nacional sobre o assunto vertente, deparei com a 

referida, com esta decisão, que data de 5 de maio de 2015. Porém a mesma não pode ser 

albergada para que façamos qualquer valoração de juízo por dois claros motivos. Quais 

sejam: 1 - a leitura da ementa da decisão supra mencionada leva a entender equivocadamente 

que o ocupante de cargo em comissionado não faz jus à percepção de licença prêmio não 

gozada, todavia quando lemos o acórdão completo constataremos que o STJ não concedeu por 

entender existir ilegalidade na lei do Estado de Rondônia, diferentemente do Regime Jurídico 

Único dos Servidores do Estado do Pará, que acompanha o texto constitucional plenamente 

isonômico quando trata os servidores públicos; 2 - outro ponto que me fez não albergar na 

minha decisão, esta decisão de Rondônia é o fato de a mesma não ser terminativa e a 

repercussão geral do STF a teor do ARE 721001, que tratou a matéria ora em debate, e a 

votação se sobrepõe até no sentido de modificar a decisão do STJ. Portanto, no que tange ao 

pagamento de licenças prêmio não gozadas, o colegiado da mais alta corte brasileira assentou 

que é devido e tal assentamento é terminativo. Com mais um pedido de vênia ao nobre 

Conselheiro, não posso concordar com a discriminação conceitual para entender que apenas 

os servidores efetivos possuem direito à percepção de licenças prêmio não gozadas após o 

rompimento de sua relação com a Administração. É cediço que os deveres e direitos dos 

servidores estão detalhadamente estabelecidos na Constituição da República, a serem 

observados pelos estatutos das entidades estatais e de seus desmembramentos autárquicos e 

fundacionais. Assim, na imposição desses deveres, e na concessão desses direitos, a 
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Administração deverá ter sempre presente o interesse coletivo na obtenção dos serviços 

públicos, lembrando-se que são serviços para o público e de que seus agentes são servidores 

públicos. Vale dizer, servidor público. A Carta Magna, ao cuidar do servidor público civil, art. 

37 a 41, detalhou seus direitos não permitindo que os outros lhes sejam acrescentados pois 

indicou especificamente que lhe são extensivos dentre os reconhecidos aos trabalhadores 

urbanos e rurais, Constituição Federal, art. 7º. De modo geral, pode-se dizer que os servidores 

públicos têm os mesmos direitos reconhecidos aos cidadãos porque cidadãos também os são, 

apenas com certas restrições exigidas para o desempenho da função pública. Desse modo, os 

direitos decorrentes da função pública consubstanciam-se no exercício do cargo, nos 

vencimentos, nas férias, nas licenças, nas aposentadorias e demais vantagens concedidas 

expressamente pela Constituição e norma complementares. São direitos dos servidores 

públicos que vicejam ao lado dos direitos gerais e fundamentais do cidadão, e por isso mesmo 

sua extensão e seus limites só podem ser apreciados em face das normas administrativas que os 

concedem segundo as conveniências do serviço. Neste diapasão, o vencimento é a retribuição 

pecuniária devida ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, corresponde ao padrão fixado 

em lei. Em sentido amplo, é o padrão com as vantagens pecuniárias auferidas pelo servidor a 

título de adicional ou gratificação, e nelas o direito ao gozo de licenças prêmio que se é 

reconhecida na ativa e não fazendo isto, não gozando ao seu tempo, incorpora ao patrimônio 

do servidor. A Constituição Federal de 88 assegura igualdade jurídica, ou seja, tratamento 

igual aos especificamente iguais perante a lei. Nesse trilho, os direitos dos servidores públicos 

do Estado do Pará não foram apenas assegurados pela Lei 5.810/94, Regime Jurídico Único 

dos Servidores do Estado do Pará, deu-se lhes também tratamento equânime e isonômico. 

Portanto, as vantagens pecuniárias são acréscimos de estipêndios do servidor, concedidas a 

título definitivo ou transitório pela decorrência do tempo de serviço, “ex facto temporis”, ou 

pelo desempenho de funções especiais, ou em razão de situações anormais em que se realiza o 

serviço pró-labore ou em razão de condições pessoais do servidor, “propter persona”. Certas 

vantagens pecuniárias incorporam-se automaticamente ao vencimento e consequentemente ao 

patrimônio do servidor, quer seja ele efetivo ou comissionado, pois o legislador exprime-se em 

palavras e é no entendimento real destas que devemos interpretar no sentido amplo, equânime 

e isonômico. Por fim, para clarear o entendimento esposado, registro que a PGE, 
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Procuradoria Geral do Estado do Pará, que defende no Judiciário o Executivo Estadual e 

também esta Corte de Contas, entre outros mais órgãos, já firmou entendimento a respeito do 

assunto aqui debatido através do parecer 043 de 14, PGE, Procuradoria, Consultiva a 

Processo nº 201400005699, cuja procedência foi do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e 

como interessadas Ana Lúcia Aquino Silva e Silvia Regina Nobre Moreira Bastos, parecer esse 

da lavra da Procuradora Mônica Martins Toscano Simões, cuja ementa expressa - servidor 

comissionado, exoneração ex ofício, licença prêmio não gozada por necessidade de serviço, 

conversão em pecúnia, princípios da responsabilidade civil do estado e da vedação ao 

enriquecimento ilícito. Este parecer peço para anexar aos autos. No bojo do parecer constam 

diversas jurisprudências a respeito do assunto, portanto entendo ser o assunto de 

jurisprudência remansosa, além das quais já colocamos no primeiro voto. Aproveito para 

juntar o dito parecer aos autos, eis que emanado por quem defende o Estado do Pará e esta 

Corte de Contas, judicialmente, posicionando-me divergente da Procuradoria desta Corte de 

Contas em cujo parecer levou o Excelentíssimo Senhor Presidente a denegar o pedido da ex-

servidora Denise Nazaré Bitencourt dos Santos que, inconformada, recorreu regimentalmente 

da decisão. É o que eu tinha a me manifestar incluindo esta parte sem nada a alterar mais o 

meu voto originário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias 

(Presidente em exercício): Perfeitamente. Belo voto. Conselheira Rosa quer fazer 

manifestação? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Está em discussão? Não? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em exercício): Não. Não está em discussão. Já 

está em votação. Eu vou pedir vistas no processo porque foi uma coisa tão bem-feita pela 

Conselheira Lourdes e tão perfeito pelo Conselheiro Odilon que me deixou numa dúvida difícil 

de clarear neste momento. Vai ser necessário realmente da minha parte um estudo mais 

profundo porque todos os dois aduziram informações bastante relevantes. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Ao Conselheiro em qualquer 

momento há o direito concedido de pedir vista, mas eu pergunto a Vossa Excelência se pediria 

vistas ao chegar sua vez de votar ou pode antecipadamente pedir vistas antes da votação dos 

outros? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente 

em exercício): Tomei esse cuidado, Conselheiro Nelson. Consultei aqui a Secretaria e nada no 
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nosso regimento impõe que seja antes ou depois. Então justamente porque eu achei que era um 

processo que os dois votos estão bastante bem fundamentados. Eu quis dar a cada um a 

condição de não se pré-manifestar para eventualmente, se quiser mudar de ideia, não se sentir 

constrangido pela pré-manifestação e, assim, resguardar a cada um a inteireza da sua decisão 

sem nenhum comprometimento com uma decisão anterior, por isso eu me antecipei em pedir 

vistas. Seria mais conveniente, é lógico, para eu deixar para o fim, mas eu acho que seria 

inconveniente aos senhores conselheiros. Senhor Presidente, eu me sinto satisfeito em presidir, 

já vi que a situação é bem difícil mesmo, prefiro passar de volta a Vossa Excelência. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu gostaria que 

Vossa Excelência permanecesse sentadinho para ir treinando. Esgotada a pauta de 

julgamentos, a Presidência apresentou os assuntos atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA, 

pronunciando-se nos seguintes termos: Temos pauta administrativa? Pois não Senhor 

Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Obrigado, Conselheiro André. Eu peço a Vossa Excelência para encaminhar aos conselheiros, 

na verdade a Secretaria já distribuiu, uma alteração na Resolução 17.727 no evento que 

fizemos com a Assembleia Legislativa, que o eminente Conselheiro Nelson Chaves sugeriu uma 

alteração na resolução para incluir o Ministério Público de Contas e o logotipo do evento. E 

também ele propõe aqui que a coordenação do evento passe a ser compartilhada entre o 

Presidente do TCE e o Procurador Geral de Contas. É isso que está propondo. A gente pode 

votar isso na próxima sessão, mas se for de comum acordo eu não vejo nada, é uma alteração 

pequena, eu acho até que é louvável a iniciativa. Conselheiro Nelson Chaves, a presidência 

acolheu. Se os conselheiros se sentirem em condição de votar, a gente pode aprovar agora 

para já tomarem as devidas providências. Se quiserem mais um tempo, como manda o rito 

regimental, a gente pode deixar para próxima sessão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em exercício): Bom, eu consulto os senhores 

conselheiros se se sentem à vontade para votar. Se ninguém manifestar ao contrário, nós 

votamos hoje. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Quero apenas dizer que foi de comum acordo, falei com o Presidente Luís Cunha na sessão em 

que Vossa Excelência estava, que os deputados prestigiaram essa casa, nessa condução 

conjunta praticamente de todos os eventos que esse tribunal tem feito, especialmente a partir 
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da Conselheira Lourdes na presidência, Conselheiro Cipriano e Vossa Excelência dá também 

continuidade, ilustre Procurador doutor Guilherme, os nossos eventos têm sido 

compartilhados. E lá naquela altura da explanação até do próprio presidente da Assembleia 

Legislativa, conversando com ele, o Conselheiro Luís e eu próprio, disse: “olha, esses nossos 

eventos agora que sempre são enfaticamente e concretamente compartilhados, as nossas siglas 

se juntam”. A única alteração foi fazer a participação do Ministério Público de Contas e na 

coordenação onde tinha o Conselheiro, vice coordenador do encontro, achamos por bem 

colocar a coordenação do Presidente do Tribunal com o Procurador Geral de Contas do MPC. 

E acho que a gente constrói mais uma linha de congraçamento e de sinalização num único 

objetivo. Agradeço. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias 

(Presidente em exercício): Muito sensível à posição do Conselheiro Nelson, muito sábia e muito 

oportuna. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Também eu louvo a iniciativa, a proposta do Conselheiro Nelson, e o nosso Presidente trazer 

esse assunto imediatamente, acredito que todos nós esperávamos porque na prática já vem 

acontecendo. Já vem acontecendo desde a época do fórum e todas as vezes o Ministério 

Público tem sido nosso parceiro sempre, então nada mais justo do que essa parceria se 

concretizar na parte formal de direito. Portanto eu estou de acordo. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: De acordo. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: De acordo e louvo a iniciativa. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Conselheira Rosa me mostrou uma 

dúvida, então eu vou aguardar seu posicionamento. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Esse encontro é aquele que nós tivemos 

este ano? Semana passada? Então, muito bem. Porque o artigo segundo estabelece assim: 

definir o mês de março como período de realização anual do evento podendo em caso de 

excepcional impedimento ser designada outra data. Parágrafo único - em face da data de 

aprovação da presente resolução, no primeiro ano o evento será realizado durante o mês de 

agosto. Então, agosto do ano que vem, é isso? Isso é uma outra coisa? Sim, vai ser alterado. 

Perfeito, de acordo, Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon 

Inácio Teixeira: Esse texto, aqui, é o que a Conselheira Rosa leu? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Nelson, tem alguma 
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sugestão? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Só 

modificação quanto à condução, não é, e a anual. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu acho que deveríamos definir anual, sem data. Definir a 

data para ver a conveniência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Isso é muito da conveniência das instituições. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Corrigindo a redação do parágrafo único eu não me oponho, 

não, Presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias 

(Presidente em exercício): Corrigindo o parágrafo único. Retira o parágrafo único ou corrige? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Art. 2º eu não me 

oponho. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em 

exercício): Faz o ajuste? Sim, e deixa a data em aberto para ser pactuada entre as instituições? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Uma 

outra dúvida. A Escola de Contas vai estar incluída aqui, não estará ou estará junto com o 

tribunal? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em 

exercício): A Escola de Contas está por delegação da presidência, que eu entendo, não é isto? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Sim, 

posteriormente, então. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Eu acho que quem realiza o evento é a Escola de Contas. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Então é necessário alterar algumas situações na 

resolução. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente 

em exercício): Então, pelo que está posto, esta proposta está incompleta, acho melhor retirá-la de 

pauta para que ela seja apresentada completa numa outra sessão, conselheiros. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Quero dizer que a proposta está 

completa, podendo receber adendos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André 

Teixeira Dias (Presidente em exercício): Vocês conseguem fazer neste momento estas correções? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Todo evento 

que o tribunal conjuntamente com o Ministério Público de Contas terá a coordenação da escola, 

mas quem coordena é o tribunal. A Escola será designada numa resolução. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: O tribunal designa, 

perfeito. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em 

exercício): Nós temos duas questões, conselheiro Nelson: uma é a questão da data. Manifestação da 
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Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acho apropriado. 

Coloca as instituições internamente atribuído.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em exercício): Como ficaria a redação, então? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Perfeito. Se mantém assim, o Presidente designa o auxílio, ajuda da escola, a coordenação da 

escola. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Houve 

deputado até que me sugeriu, e acho que não caberia colocar. Um deles gostou do evento. 

Poderíamos fazer até duas vezes ao ano. Ótimo, se tiver esta condição, se fará. O geral, o quadro 

maior está pronto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias 

(Presidente em exercício): Por isso é mais oportuno não ter uma data, não é? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Um detalhe, a conveniência. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em 

exercício): Faz conforme a conveniência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: O presidente Cipriano, por exemplo, se empenhou muito da outra vez 

e houve, por uma situação absolutamente particular, o Presidente Luís Cunha sabe também disso, 

eu próprio, que naquele momento a Assembleia por alguns motivos não achava conveniente, ela 

tinha algumas outras coisas para tratar. Isso apenas é uma substância legal, essa questão de nome 

eu acho que é de menor importância. Está o tribunal, Assembleia, Ministério Público de Contas, 

está encerrado. Da minha visão. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Perfeito. Concordo.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em exercício): Conselheiro Odilon, o senhor se sente 

à vontade para votar agora? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Fazendo todas as correções devidas, eu não me oponho.  Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em exercício): Dessa forma, acompanho 

também. Foi aprovado por unanimidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Está aprovada a matéria, mas eu vou fazer o seguinte: vou 

fazer as correções e antes de publicar eu vou levar ao conhecimento dos senhores conselheiros. Eu 

creio que a Secretaria entendeu as ponderações, os ajustes necessários, mas antes de publicar a 

matéria eu levo ao conhecimento dos senhores. A matéria deliberada foi consubstanciada na 

Resolução nº 18.811, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério 

Público de Contas Guilherme da Costa Sperry: Vou quebrar o protocolo porque normalmente o 
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Ministério Público fala no final. Apenas para louvar a iniciativa do eminente Conselheiro Nelson 

Chaves, a proposta, isso reforça a parceria entre o Ministério Público de Contas e o Tribunal de 

Contas. Eu não pude estar presente nesse encontro porque eu estava em férias em Florianópolis. 

No evento anterior eu estive, que foi aqui no Tribunal, ainda na presidência do Conselheiro 

Cipriano. Esse tipo de evento é importante para que nós possamos também nos aproximar do 

Legislativo e estreitar essa relação entre os órgãos de controle externo. Passaram-me o encontro, 

que foi muito produtivo, questionamentos dos deputados, então são eventos, um evento muito 

interessante para que nós possamos, disse, estreitar esse relacionamento e eu agradeço ao 

Conselheiro Nelson pela iniciativa, o Ministério Público irá contribuir com o tribunal. Muito 

obrigado e eram essas as colocações. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Tem um assunto do nosso evento amanhã, eu gostaria que Vossa Excelência 

concedesse a palavra à Conselheira Milene, e eu vou fazer quinta-feira, mas eu queria desde hoje 

apresentar aqui o convite aos conselheiros e servidores, que na próxima sexta-feira vai ter uma 

celebração de uma missa pelo Bispo Dom Teodoro em comemoração ao dia das mães, mas também 

a gente não fez a missa da páscoa, esta missa vai ter essa finalidade de celebrar a Páscoa e 

também o “dia das mães” aqui entre os nossos servidores, nove e meia da manhã, no nosso 

auditório, uma missa que eu considero importante porque a liturgia é muito bem organizada, muito 

agradável a liturgia do nosso Bispo Dom Teodoro. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: É que o doutor Guilherme falou que não veio, mas 

com certeza Vossa Excelência deve ter ouvido os comentários e, ontem mesmo, eu encontrei com o 

deputado Sidney Rosa, na missa do sétimo dia do pai dele, e ele comentou que os deputados se 

manifestaram com vários comentários especiais, dizendo assim: “Pena que eu não pude estar 

presente”. Porque justamente ele tinha viajado e foi o dia do enterro do pai dele, mas ele tomou 

conhecimento e disse que se ele estivesse aqui era mais um deputado que teria comparecido a esta 

Corte de Contas. Então foram 27 deputados e só não foram 28 por conta desse imprevisto, dessa 

situação do falecimento do pai do deputado Sidney Rosa. Obrigada. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Bom dia Senhor Presidente, 

Conselheiro André Dias. Bom dia conselheiros. Bom dia a todos os presentes. Eis que chegamos à 

véspera do grande dia da capacitação de membros. Essa ideia foi lançada na nossa primeira 

reunião do Conselho Consultivo, não é Conselheiro Nelson, e o primeiro tema para realizar o 

evento escolhido foi o tema media training, que vai realizar amanhã às nove horas no hotel regente 
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com todos os membros do controle externo estadual, Ministério Público de Contas, do Tribunal de 

Contas do Estado e nós conselheiros e conselheiros substitutos aqui do Tribunal de Contas, com a 

participação da jornalista Cristina Serra e também de uma agência de treinamento em media 

Training. Então é isso, amanhã é o grande dia e estaremos todos lá às nove horas. Obrigada. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, esse evento que a doutora Milene acabou de falar é muito importante. Acredito que 

será um evento importante para o tribunal e se Deus quiser vai dar tudo certo e o esperado vai 

acontecer. Já estou pensando nos próximos que poderão vir nessa direção. É muito importante. Eu 

queria fazer um registro rapidamente, Senhor Presidente, eu no domingo, dia primeiro de maio, dia 

do trabalhador, foi publicada uma matéria no Jornal O Liberal, no caderno poder. Eu queria pedir 

a Vossa Excelência, já conversei com Vossa Excelência, com o Conselheiro Luís Cunha, 

Presidente, os dois presidentes, para a Secretaria fazer a breve leitura para que todos tenham 

conhecimento da matéria rapidamente para fazer o registro e eu vou explicar em seguida porque 

bem rapidamente, Senhor Presidente. Manifestação do Senhor Secretário Geral José Arlindo 

Siqueira da Silva: O título é: Tesouro Libera 7 milhões pela Lei Kandir. O Diário Oficial da União 

de 22 de abril trouxe publicada a Portaria nº 227/16 da Secretaria do Tesouro Nacional que 

divulga a liberação de recursos financeiros aos 26 estados da Federação, além do Distrito Federal. 

O recurso é relativo ao mês de abril de 2016 e está de acordo com o disposto no item um do anexo 

da Lei Complementar número 87/1996, a Lei Kandir, que dispõe sobre o imposto dos estados e do 

Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de 

serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de comunicação. O montante previsto é de 

162,5 milhões, sendo 4,36% destinados ao Estado do Pará, sexta maior parcela dentre os estados, 

atrás somente de São Paulo, com 31,14%; Minas Gerais, 12,90%; Paraná, 10,08%; Rio Grande do 

Sul com 10,04% e Rio de Janeiro com 5,86%. Em valores brutos, o repasse total é de 7,09 milhões. 

O estado fica responsável por 75% dos recursos (5,31 milhões) e os municípios paraenses com o 

restante (1,77 milhões). Belém aparece com maior coeficiente dentre os municípios do Pará, 

0,17%, e receberá montante de R$316.061,00. Na sequência surge Parauapebas, com 0,11%. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu queria 

agradecer a Vossa Excelência, ao Secretário doutor Arlindo, que realmente ele já deu a 

informação, fez a leitura, o restante são detalhes, números pequenos, que não vão acrescentar 

muito a coisa. Veja bem, o tribunal tem se manifestado há alguns anos, Conselheiro Nelson, 
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Conselheira Lourdes, Conselheiro Luís Cunha, Vossa Excelência, equipe técnica do tribunal, eu me 

lembro que se debruçou o doutor Valino e toda a equipe técnica com essa preocupação. Foi 

entregue para o Governador do Estado, que à época se interessou muito, à Assembleia Legislativa, 

e nós temos, o Tribunal de Contas, nos preocupado com essa questão do prejuízo enorme, 

extraordinário, que o Estado do Pará vem tendo ao longo desses anos com relação a essa 

exploração, enfim, os efeitos que a Lei Kandir causa para nós. E eu não queria que o tribunal 

ficasse fora dessa discussão, que ficasse sempre acompanhando, o Conselheiro Luís Cunha já falou 

sobre um levantamento que está sendo feito atualizado e importantíssimo, por isso cumprimento e 

parabenizo Vossa Excelência, mas o que nos deixa assim, Conselheiro André, doutor Guilherme, a 

Vale registrou nesse primeiro trimestre um lucro de 6,3 bilhões de reais, tem até uma matéria a 

seguir que eu pedi para inserir nos anais, mas também não vejo necessidade de leitura, que coloca 

aqui claramente, e eu vou grifar aqui um ponto, o que aconteceu, em que pese a crise mundial, a 

exploração mineral, a disputa, a concorrência com a China, Canadá e tudo mais, é que a Vale 

intensificou a produção. Isso significa, perfeito, está tudo certo. Só que se você for ver da onde foi 

intensificada esta produção, o Estado do Pará tem uma contribuição extraordinária nesse 

processo. E uma empresa que declara publicamente, e tem o balanço, e tem notícias e tudo mais, 

que tem um resultado de 6 bilhões, e repassa para o Estado do Pará, trimestral, primeiro trimestre, 

um lucro de 6 bilhões e 300 milhões de reais, e vem repassar para o Estado do Pará esta quantia 

de 7 milhões de reais, e ainda o estado vai dar aos municípios 25% dessa parcela, e você vê Belém 

do Pará, olhe só a importância desse assunto que a gente, o tribunal, tem e pode contribuir, a 

cidade de Belém recebe 316 mil reais, para arredondar, aí vem Parauapebas com 200, Tucuruí 

com 80, e vai distribuindo para alguns municípios. Este recurso deve ser gasto na manutenção do 

desenvolvimento da educação básica de valorização dos profissionais da educação no FUNDEB, 

com base na lei. E até graciosa essa situação. Então quero registrar e quero cumprimentar e dar 

parabéns ao Presidente, estou ansioso por esse estudo dos prejuízos causados ao Estado do Pará 

atualizados, que Vossa Excelência vai apresentar com relação a isso. Nós sabemos que vai, o 

Presidente já anunciou, para mais de 21, 22 bilhões. 29 bilhões de reais, e eles fazem uma 

compensação de 7 milhões de reais no mês de abril. Então vai fechar o ano. No mês de abril, não, 

para o mês de abril. Chega ao final do ano, não se tem 200 milhões, 300 milhões de reais que 

foram liberados ao longo do ano, onde no primeiro trimestre se registrou um lucro de 6 bilhões de 

reais. Essa questão efetivamente causa um prejuízo enorme para o Estado do Pará e o tribunal, 
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quando apresentar o estudo atualizado, já faço aqui uma humilde contribuição, deve não só 

entregar ao Governador, como também à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Contas da União 

e todas as autoridades envolvidas no processo. Se discute impacto federativo em situações, a gente 

vê os estados que receberam os recursos, qual é a participação, a contribuição deles nessa 

exploração mineral, ou seja, tem uma série de questões que eu acho que o estado perde com isso. 

Eu queria deixar registrado nos anais, Senhor Presidente, um assunto importante que o tribunal 

tem participado, contribuído com uma auditoria, dados técnicos, totalmente imparcial. Veja bem, o 

Governador representa o povo do Pará, tem toda a autoridade para defender isto. Mas ele é do 

PSDB. O tribunal não tem partido, é uma auditoria, um documento técnico que vai apresentar para 

qualquer partido, para qualquer pessoa ver, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que é 

imparcial. É totalmente imparcial. Então era essa solicitação que eu faço, inserir nos anais da casa 

essa matéria fazendo essa comunicação no sentido da indignação que a gente tem em ver uma 

situação dessa. São duas matérias, Senhor Presidente, uma que o Secretário leu, que o Tesouro 

libera 7 milhões pela Lei Kandir, e a outra que não foi lida, eu não acho necessário, mas já está 

entregue na mesa, na Secretaria, que a Vale Lucra 6,3 bilhões de reais no primeiro trimestre de 

2016. É inserção nos anais para registrar. Obrigado, Presidente. Devolvo a palavra a Vossa 

Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Perguntaram ao Cristo: “E a moeda? A quem se dá a moeda?” Ele disse: “O que está na moeda 

não é a figura de Cesar? É. “Então, dá a César o que é de Cesar”. Isso é uma questão de justiça. E 

nesse sentido, Conselheiro Cipriano, eu quero dar neste caso a Cesar o que é de Cesar, a iniciativa 

de Vossa Excelência que chegou à presidência e teve como objetivo fundamental o levantamento 

das dívidas que a União tem com o Estado do Pará. Foi uma posição firme acompanhada de todos 

nós no plenário nesse sentido e também quero dizer que parabenizo o Presidente da Casa, Luís 

Cunha, por também não ter deixado esmorecer essa reivindicação, que não deixa de ser um grito, 

não sei se de alerta ou de pedido de socorro, porque o Pará é espoliado. Nós já discutimos aqui no 

próprio encontro com o Governador quando se viu a questão das riquezas minerais, a questão do 

petróleo, a questão da nossa produção de energia, como isso envolve estados mais poderosos 

produtores de petróleo. O que é engraçado, eu tenho muitas vezes acompanhado até debates em 

Casas Legislativas, é que todo mundo tem a consciência que é uma injustiça a ser corrigida. E 

quando a gente tem consciência que é uma injustiça, então porque não corrige logo? O jogo 

político, as pressões, maneira que eu acho que a casa se qualifica, se torna respeitada quando 
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debate esse assunto. O que o Conselheiro Cipriano falou é absolutamente verdadeiro. Todos nós, 

aliás, tivemos essa oportunidade em momentos talvez diferentes, mas conversar com lideranças 

políticas absolutamente diferentes do ponto de vista partidário, o próprio Chefe do Executivo, 

mostrando que uma participação técnica do tribunal dá o carimbo da imparcialidade, não é uma 

reivindicação de um governo, de um momento, mas é uma reivindicação de Estado que se faz 

necessário. Então acho que é uma posição, parabenizo Vossa Excelência, e o plenário também, e 

me honrando de incluir-me nesse grupo com esta reivindicação para os interesses do Pará, que não 

podem ser postergados e tem sido dado continuidade na administração do Conselheiro Luís Cunha 

também. A outra situação que foi referenciada aqui pela Conselheira Milene, exatamente este 

encontro de amanhã porque ele entra num campo extremamente importante e vai revelar, acredito, 

pela presença que obtivermos lá, o amadurecimento de um colegiado. Dos dois, porque o 

Ministério Público exclusivamente pela porta de entrada do concurso público para os Promotores, 

para os Procuradores, melhor dizendo, e nós aqui com a Constituição e com o carimbo da 

vitaliciedade, era muito comum ou ainda é muito comum lamentavelmente no Brasil que na hora 

que se obtém ou por meio de um concurso ou por meio de uma vitaliciedade, eu sei tudo e acabou-

se e ninguém me ensina mais nada. Então esta condição que revelará para mim também um 

sentimento de humildade, independente da vitaliciedade que nós temos, nós precisamos nos 

aperfeiçoar para cada vez servir melhor. Eu festejo e, como ela disse, na primeira reunião lá atrás 

da Escola de Contas foi tratado disso e a gente sempre brincava. Será que todos vão? Eu hoje 

estou achando que estou convencido que todos irão, e acho que é um passo significativo. Não gosto 

muito de dizer isso, exemplar, porque parece que é aquela coisa isolada, mas eu vou utilizar. É 

exemplar em relação às outras instituições no controle externo, que a gente está buscando o quê? 

Uma forma melhor de nos comunicar. Quero aqui parabenizar também porque logo se engajou a 

proposta à diretora da escola, que é a professora Géo, que gerencia com competência, com 

dedicação, com sacrifício. Muitas vezes a escola que dá - eu posso falar isso tranquilo porque tive 

o privilégio de por algum tempo estar lá na escola, mas tenho certeza de que a Conselheira Rosa 

sente isso e a Conselheira Milene, que prossegue, pela dedicação especial da nossa diretora com a 

equipe muito bem constituída lá na escola de contas, eu acho que isso é um caminho que foi 

referendado, o Presidente autorizou, compartilhando novamente, doutor Guilherme, com o 

Ministério Público de Contas, então festejo este acontecimento como um marco no 

amadurecimento do corpo de todos os membros, como se chama, porque talvez, não estou fazendo 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 664

nenhuma crítica ao passado desta casa, nem de outras tantas, mas eu como disse lá no início da 

sessão quando se discutia aqui um outro projeto, que é uma questão de mudança de 

comportamento. O que nós buscamos no Brasil hoje não é mudança dessa sigla partidária ou 

outra, porque se nós tivermos o mesmo comportamento, as mesmas siglas vão permanecer nos 

mesmos erros, e vai se trocar aqui e ali seis por meia dúzia. O importante é que a mentalidade seja 

trocada. E quando se fala nos eventos desse, a mentalidade é trocada por meio da educação em 

todos os níveis, quer seja no banco escolar, no primário, mas também no banco que tenho certeza 

que todos desejamos honrar, onde estamos assentados, no sentido que aqui não é o nosso limite no 

aprendizado, a mulher e o homem só deixam de ter necessidade do aprendizado no dia que vão 

paro outro plano, enquanto estiverem sãos de consciência e de cabeça. Então quero dizer que é 

muito esperado, e espero que seja também revestido de grande êxito esse encontro. E também me 

permitindo a presidência de Vossa Excelência um certo humor com a minoria que eu não preciso 

dizer qual é, mas é que a consagrada repórter e jornalista que é da Rede Globo, nossa conterrânea 

Cristina Serra, tem uma particularidade, o irmão dela é vice-presidente do Paysandu. Só isso. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu lhe 

agradeço. Primeiro para reforçar e para complementar. Esse evento de amanhã certamente eu 

parabenizo a Escola de Contas, através primeiro do Conselheiro Nelson, que começou a 

programar, e hoje com a doutora Rosa, doutora Milene e a Géo. Eu acredito que a Escola de 

Contas já está, assim, cunhada em todos os nossos eventos. Já está firme. E nesse encontro de 

amanhã nós teremos também a participação do Ministério Público, que já é nosso parceiro nato, e, 

para nós, o conhecimento, Conselheiro Nelson, é uma coisa dinâmica que quanto melhor nos 

aperfeiçoarmos em nossas atividades, melhor para sociedade. E eu tenho certeza que vocês, não a 

conheço, a palestrante, mas já ouvi falar que é uma conterrânea nossa, e Vossa Excelência acabou 

de dizer que os familiares dela são daqui, não sei, de repente pode não ser bicolor, mas tem o seu 

irmão. Eu já obtive informações de que é uma das melhores profissionais da mídia brasileira e nos 

enaltece saber que é paraense, que também vem trazer um pouco do conhecimento, dividir conosco 

um pouco do conhecimento. E este evento de amanhã, com certeza, doutora Milene, não será 

diferente dos outros eventos. Quero desejar sucesso amanhã e dizer que se Deus quiser estaremos 

lá também. Gostaria de dizer que, só para deixar os registros aqui, que na sexta-feira, que foi o 

último evento nosso aqui, foi a sexta da integração, eu gostaria de deixar meus parabéns ao 

Conselheiro Nelson que propôs ao Conselheiro Presidente e toda a equipe inclusive da Escola de 
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Contas e da comunicação. A nossa comunicação, gabinete de Vossa Excelência, cerimonial, que 

prepararam tudo de uma forma, assim, tão carinhosa, que foi um evento extremamente de emoções, 

que parecia que a gente estava ali, os nossos corações, assim, tocando em tudo. Tudo foi bem 

planejado, bem programado, inclusive, Presidente, para encerrar o dia, aquele almoço, diferente 

de tantos outros, que para mim foi um excelente almoço porque nós chegamos em casa completos. 

Mas o evento, em si, foi de uma extrema grandeza e de tanta emoção, porque, além da emoção, a 

grandiosidade do conhecimento. Todos nós que ali estivemos com certeza conseguimos descobrir 

muito mais coisas e muito mais da importância das Forças Armadas, especialmente da Marinha do 

Brasil. O que esses bravos homens fazem pela nossa nação, homens e mulheres, é verdade, como 

está dizendo aqui o Conselheiro Nelson. Portanto, nossos parabéns, Conselheiro Nelson, pelo 

brilhante evento, pela brilhante ideia que vem trazendo esta Corte de Contas e a sociedade, porque 

aqueles homens, que estavam ali representando também a sociedade, trouxeram informações que 

muitos de nós aqui desconhecíamos e, a partir dali, passamos a ter um melhor e maior 

conhecimento. Portanto parabéns, esperamos que o encontro de amanhã, com certeza, será 

diferente no ritual, mas terá também tanto brilho. E cada evento que vai acontecendo, Conselheiro, 

a gente percebe que são eventos com rituais diferentes, mas com brilho cada vez maior para a 

gente entender que valeu a pena o que nós estamos fazendo. Muito obrigada. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em exercício): Muito bem. Vou 

pedir aos senhores conselheiros a autorização para inserção nos anais da casa dos dois artigos 

sugeridos pelo Conselheiro Cipriano. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Presidente, é só o que consagra às vezes uma aspiração, um desejo, e essa sexta-feira a gente teve 

a oportunidade, e eu espero que a gente vá consagrar isso e será uma coisa muito feliz para a 

instituição. Nesta bancada aqui e logicamente com apoio de todos, mas especificamente esta 

bancada aqui, é extremamente comprometida com o coral da casa. Eu tive a honra de propor a 

criação deste coral, houve um pequeno momento de silêncio das vozes por outras circunstâncias, 

mas a Conselheira Lourdes o reativou e o Conselheiro Cipriano deu o nome da honrada e falecida 

Conselheira Eva Pinheiro para denominação do coral. Mas nós temos, aqui, a tradição paraense é 

reconhecida por todos nesse sentido, a extraordinária banda dos fuzileiros navais. Nos desfiles 

militares e outras ocasiões é uma coisa esperada, especialmente, a banda dos fuzileiros navais. E 

nós temos aqui um coral amador que tem a regência extraordinária do competente Maestro 
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Jeremias, que faz com que essas vozes tenham abrilhantado repetidamente os nossos eventos. É um 

evento técnico, e foi um evento técnico, mas aqui para nós, vamos dizer assim, quando você tem a 

inserção da parte musical, do reconhecimento, do carinho, das boas vindas, a gente reveste o 

evento de alguma coisa que toca muitas vezes profundamente a alma e o coração. E lá, na 

oportunidade, ratificando aqui o meu agradecimento ao colegiado por ter me credenciado para dar 

boas-vindas ao nosso homenageado, eu fiz ali uma solicitação para que, quem sabe um dia, esse 

nosso coral tivesse a oportunidade de fazer alguma coisa conjunta com a banda dos fuzileiros 

navais. Pela palavra do Almirante, que ficou extremamente sensibilizado, há naquele grupo de 

oficiais que nos visitaram aqui, que nos visitou, melhor dizendo, o grupo, há pessoas que também 

são musicistas, que tem um saxofonista, outro violonista, de maneira que a gente abre, Presidente, 

até quem sabe, pensando aqui na oportunidade de podermos fazer até o final do ano um CD com o 

coral do Tribunal de Contas exatamente com a banda dos fuzileiros navais. E fui informado que no 

Rio de Janeiro isso já acontece algumas vezes com a banda dos fuzileiros e da Marinha. Então essa 

é uma informação muito agradável e dizendo o próprio Almirante, Conselheiro André, e sei que 

Vossa Excelência também gosta desses eventos, que no dia 5 de outubro, por ocasião do próximo 

Círio, a Marinha vai trazer para apresentação única no Teatro da Paz a banda sinfônica da 

Marinha do Brasil. Então é um evento absolutamente importante, eu acho que é inédito, e eu queria 

dizer e dar à Presidência do Conselheiro Luís Cunha e aos integrantes do nosso coral essa notícia. 

Eles ficaram maravilhados com o que aconteceu, eu acho que é um festejo com duas instituições 

que possam se conjugar no sentido de valorizar a música, a cultura paraense, e penso que, além de 

tudo, o que se viu foi positivamente, alguma coisa que vai frutificar, Vossa Excelência estava 

presente, mas é bom muitas coisas ficarem registradas na ata das nossas sessões, oferecimento sem 

custo a esta casa quando nas incursões da Marinha acompanhada do Ministério Público, 

Secretaria de Segurança, TJE, sempre a disponibilização de uma vaga para que o TCE, se quiser, 

fazer-se presente nessas inspeções e nessas incursões que a Marinha, por meio dos seus navios, das 

suas embarcações, fazem em direção ao Estado do Pará. Era o que eu gostaria de registrar. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias (Presidente em 

exercício): Muito bem. Conselheiro Luís, eu vou pedir licença a Vossa Excelência para fazer uma 

de Presidente. O que traz solenidade a uma sessão solene é a sua ritualidade, é o rito, mas é 

também o preciosismo com que cada um trata a sua parte. Conselheiro Nelson foi referencial, ou 

seja, ele traçou um padrão que passa a ser exigível de outras sessões, um pronunciamento de Vossa 
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Excelência naquela manhã, porque realmente deu ao homenageado a plena noção do tamanho da 

homenagem, que esse é o esforço que eu acho que é o desiderato da própria criação da medalha. É 

a pessoa que é homenageada sentir o peso desta responsabilidade, e Vossa Excelência conseguiu 

através da sua fala e de todo o rito organizado pela Escola de Contas, pelo cerimonial, transferir 

àquela sessão solene a solenidade que ela pretendia ser, como em antes, momento anterior, nós 

identificamos que quando a gente homenageia uma pessoa, a cada vez, ela se sente mais 

comprometida. Tirada esta parte, quero dizer que se o Conselheiro Presidente titular, Luís Cunha, 

não abraçar a causa da banda marcial com o nosso coral, eu vou botar no meu programa de 

campanha à presidência esta condição. Convoco todos para sessão da próxima quinta-feira, dia 

cinco de maio. Consoante deliberação plenária segue a transcrição das matérias publicadas no 

Jornal O Liberal: TESOURO LIBERA R$ 7 MI PELA LEI KANDIR. O Diário Oficial da União 

(DOU), de 22 de abril trouxe publicada a Portaria 227/16, da Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN), que divulga a liberação de recursos financeiros aos 26 estados da federação, além do 

Distrito Federal (DF). O recurso é relativo ao mês de abril de 2016 e está de acordo com o 

disposto no item 1 do Anexo da Lei Complementar 87/1996, a Lei Kandir, que dispõe sobre o 

imposto dos Estados e do DF sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. O montante 

previsto é de R$ 162,50 milhões, sendo 4,36% destinados ao Estado do Pará – sexta maior parcela 

dentre os Estados, atrás, somente, de São Paulo (31,14%), Minas Gerais (12,90%), Paraná 

(10,08%), Rio Grande do Sul (10,04%) e Rio de Janeiro (5,86%). Em valores brutos, o repasse 

total é de R$ 7,09 milhões. O Estado fica responsável por 75% dos recursos (R$ 5,31 milhões) e os 

municípios paraenses com o restante (R$ 1,77 milhão). Belém aparece com o maior coeficiente 

entre os municípios do Pará (0,17%) e receberá R$ 316,50 mil. Na sequência surgem Parauapebas 

(0,11% e R$ 207.235,24). Marabá (0,05% e R$ 97.501,61). Tucuruí (0,04% e R$ 86.855,07), 

Ananindeua (0,04% e R$ 75.194,87), Castanhal (0,02% e R$ 75.164,87), Barcarena (0,03% e R$ 

R4 61.691,93), Canaã dos Carajás (0,02% e R$ 45.028,02), Santarém (0,02% e R$ 42.191,51), 

Altamira (0,02% e R$ 38.468,82) e Oriximiná (0,01% e 30.136,65). Dos valores liberados, deverão 

ser destinados recursos para composição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), em consonância com 

a Lei 11.494/2007, que regulamenta o Fundeb. VALE LUCRA R$ 6,3 BILHÕES NO PRIMEIRO 

TRIMESTRE. Depois de sofrer um prejuízo histórico em 2015, a mineradora Vale apresentou um 
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lucro de R$ 6,32 bilhões no primeiro trimestre de 2016, influenciado pela valorização do real em 

relação ao dólar e pelo aumento do preço do minério de ferro no mercado internacional. Outro 

destaque no trimestre foi a geração de caixa, que fechou em R$ 2 bilhões, com um acréscimo de 4% 

em relação ao quarto trimestre de 2015. “O primeiro trimestre foi auspicioso. Na medida em que 

mais interessa – a geração de caixa – tivemos um excelente desempenho. Mesmo em um trimestre 

sazonalmente mais fraco em termos de vendas, conseguimos esse resultado através de recordes de 

produção”, afirma o diretor-executivo de Finanças e Relações com investidores, Luciano Siani 

Pires, no vídeo ao lado com comentários sobre o resultado. No desempenho operacional, a Vale 

bateu recordes de produção para um primeiro trimestre em minério de ferro, pelotas, níquel e 

ferro. “Nossa produção recorde de minério de ferro no primeiro trimestre indica uma produção 

anualizada em linha com o que anunciamos para o ano de 2016, em torno de 340 a 350 milhões de 

toneladas”, conclui Luciano Pires. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a 

presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às doze horas 

(12h00min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, confeccionasse a presente ata. Conforme decisão do plenário, segue anexa a transcrição do 

D.O.U de 22/04/2016 relativo ao repasse do Tesouro ao Estado do Pará pela lei Kandir e à 

lucratividade da Vale do Rido Doce no primeiro trimestre de 2016. 

Belém, 03 de maio de 2016. 
 
 
 

JORGE BATISTA JUNIOR 
Subsecretário 

 
Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em  

Sessão Ordinária de 05 de maio de 2016. 
 
 
 

JOSÉ ARLINDO SIQUEIRA DA SILVA 
Secretário-Geral  

V I S T O: 
 
 
 
        LUÍS DA CUNHA TEIXEIRA 
                       Presidente  


