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ATA Nº 5.419 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia quinze (15) do mês de setembro do ano dois mil e 

dezesseis (2016), quinta-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, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva 

Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes Souza e, ainda, o 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, 

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. Em seguida, Sua Excelência justificou a ausência do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior por motivo de saúde. Disponibilizada, 

previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia treze (13) de 

setembro 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 seus textos 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 

André Teixeira Dias: 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 

Substituto Edvaldo Fernandes Souza: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-a. Em não havendo expediente a ser 

lido, e em ato contínuo, a Presidência, considerando dispositivo regimental, convocou o 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha para atuar na sessão como 

Conselheiro. Logo em seguida, a Presidência solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de 

julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2007/51668-6, que trata da Prestação de Contas 

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

Municipal de Augusto Corrêa, responsável Amós Bezerra da Silva, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias, 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 pela irregularidade das contas, sem importar 

em devolução de valores, com aplicação das multas regimentais (pausa). A seguir, a Presidência 

proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não 

esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

contas irregulares e aplicar ao seu responsável às multas nos valores de R$847,00 (oitocentos 

e quarenta e sete reais), pela irregularidade e R$847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), pela 

não apresentação das contas no prazo regimental e determinar à Secretaria desta Corte de 

Contas, que este processo seja levado a julgamento, sendo parte complemento do processo nº 

2008/53374-9. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Conselheiro André, eu fiquei com uma dúvida e o conselheiro Odilon também. Nós 

estamos julgando um convênio, mas também tem um outro convênio que será julgado no futuro, 

que trata do mesmo assunto? Porque esse será concluído hoje. Eu entendi o voto de vossa 

excelência. Alguma dúvida conselheiro Odilon? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom dia presidente, conselheiros, ilustre procurador geral 

de contas, senhoras e senhores. Conselheiro André dias, nós estamos julgando um convênio 

hoje, mas como estamos julgando hoje, eu quero entender como ele refletirá no próximo 

julgamento, pois são julgamentos distintos. Só a título de informação. Então é apensamento? 

Ele apenas vai ser apensado, ou seja, vai ser utilizado para futura instrução do julgamento 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2011/50908-3, que trata da Prestação de 
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Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, 

procedência Escola de Governo do Estado do Pará, exercício financeiro de 2010, responsável 

Walter Vieira da Silva, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

proferiu a seguinte manifestação: Senhor presidente, apenas a título de contribuição para a 

discussão que se dará nesse plenário, eu gostaria de me alongar um pouco mais nessa 

manifestação só para me debruçar sobre os três pontos que a unidade técnica apontou. A 

auditoria que fora realizada por amostragem sob os recursos para pagamentos de despesas 

com outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. A auditoria apontou três achados. O 

primeiro que eu vou me deter é sobre a não retenção de contribuição ao INSS sob os serviços 

de cessão de mão de obras relativos ao contrato número 19 com a empresa TB Figueiredo 

Nunes Engenharia e Construção. Nesse ponto específico, o responsável demonstrou por meio 

da apresentação de guias de recolhimento que o pagamento à empresa contratada só ocorreu 

mediante a comprovação do recolhimento dos referidos tributos. Além de também juntar os 

comprovantes de pagamento de FGTS e a relação dos trabalhadores constantes no arquivo da 

GFIP, guia de recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço, razão pela qual não 

restou demonstrada qualquer violação capaz de gerar dano ou mesmo risco de dano aos cofres 

estaduais e/ou a união. Portanto, esse ponto trazido pela unidade técnica, o Ministério Público 

com todas as vênias entende que não há nenhum prejuízo tampouco dano. Acerca dos dois 

outros pontos, ausência de publicação da portaria número 21 que designa o pregoeiro e a 

equipe de apoio e a ausência de designação de fiscal de contrato nas 32 contratações 

auditadas, o Ministério Público entende que diferente do primeiro item, qual seja a ausência de 

publicação da portaria, a ausência de designação de fiscal constitui uma ilegalidade de 

natureza grave, uma vez que demonstra inércia do responsável no desempenho do seu 

poder/dever de fiscalizar e acompanhar a regularidade do emprego dos recursos públicos. 

Podendo inclusive resultar em danos ao erário, decorrente de eventual responsabilização 

subsidiária dos órgãos pelas verbas trabalhistas e previdenciárias dos empregados. E é o que 

diz a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Eu peço vênia apenas para ler o item 4 da 

súmula que diz: “Os entes integrantes da administração pública, direta ou indireta, respondem 

subsidiariamente nas mesmas condições do item 4. Caso evidenciada a sua conduta culposa no 
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cumprimento das obrigações da lei 8.666”. Aqui eu grifo: Especialmente na fiscalização do 

cumprimento das obrigações contratuais e legais pela prestadora de serviço, como 

empregadora, então a ausência de fiscalização ou de indicação de fiscal do contrato, tem o 

potencial de gerar um dano muito grande para o estado, que pode ser eventualmente 

responsabilizado subsidiariamente. Então, com fulcro nesse achado de auditoria, o Ministério 

Público de Contas manifesta-se pela irregularidade, sem a imputação de débito, mas com as 

multas pertinentes daí decorrentes. E por fim, senhores, considerando o que estabelece o artigo 

56, parágrafo primeiro da lei complementar 81, sugiro que as três primeiras recomendações 

relacionadas no item 10 do relatório técnico, de folhas 219, seja expedida com determinações, 

em razão de tratarem de inobservância dos dispositivos legais. O quarto apontamento, que visa 

contribuir na melhoria do controle interno, está enquadrado como representação. Era essa a 

manifestação, senhor presidente, conselheiros. (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que 

o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e 

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

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

regulares com ressalva, devendo a Secretaria desta Corte de Contas dar ciência à EGPA das 

determinações do Parquet de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

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

acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/50427-3, 

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

Estado, procedência Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Maracanã, 

responsável Ângela Maria Costa Moraes Tokumitsu, cujo Relator foi o Conselheiro André 

Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

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

pela irregularidade das contas com devolução conveniado e aplicação da multa regimental à 

responsável (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que a responsável pelas presentes 

contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares com ressalva e deixar de 

aplicar multa regimental à responsável em razão do Prejulgado nº 14 deste Tribunal. 
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Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a 

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51448-1, que trata da Prestação de 

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

Associação Agrícola, Comunitária, Beneficente e Desportiva, responsável Francielly dos Santos 

Santos, 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 2011/53070-5, que trata da Tomada de Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Itaituba, 

responsável Valmir Climaco de Aguiar, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela 

regularidade das contas, sem prejuízo da aplicação de multa ao responsável (pausa). A seguir, a 

Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente 

notificado, não esteve presente e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. 

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

julgar as contas regulares e, aplicar ao responsável a multa no valor de R$847,00 (oitocentos e 

quarenta e sete reais), pela remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

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

Processo nº 2013/51728-6, que trata da Tomada de Contas instaurada no Instituto de 

Desenvolvimento da Fruticultura e Agroindústria, responsável Jânio Bringel Olinda, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que proferiu a seguinte manifestação: 

Senhor presidente, como bem relatado pelo ilustre conselheiro André, a manifestação do 

Ministério Público se fulcra em dois pilares. O primeiro é a ausência do extrato bancário que 

inviabiliza a aferição do nexo de causalidade entre aquilo que foi dispendido e o que foi objeto 

do convênio. E o segundo ponto, mas não menos grave, foi o descumprimento da cláusula 

convenial que previa a exclusividade do BANPARÁ como patrocinadora do evento que ocorria 

no Hangar. Ocorre que das fotos que foram acostadas aos autos revela-se que também houve 

patrocínio do Banco da Amazônia e do Banco do Brasil, reduzindo, por óbvio, o resultado 
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prático do patrocínio concedido pelo BANPARÁ e frustrando a expectativa legítima da 

instituição financeira de alcançar com exclusividade o público alvo do evento e a possibilidade 

de ampliação da carteira de clientes. Investimentos que poderiam advir da exposição exclusiva 

da sua marca em razão da celebração do convênio. Ao aceitar o patrocínio de outras 

instituições financeiras, apesar de vedação expressa no convênio, o responsável descumpriu o 

princípio da boa-fé objetiva, prevista expressamente no artigo 422 do código civil, que como já 

decidiu o Supremo Tribunal Federal, na ação civil originária 470, também tem aplicação no 

âmbito dos convênios administrativos. Então é com fulcro nessas razões que eu reitero as 

manifestações que já constam nos autos, presidente. (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

que o responsável pelas presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente 

e nem se fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Só uma dúvida: se houve a 

citação no processo desse instituto de desenvolvimento da fruticultura e da agroindústria. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Vamos 

esclarecer. A resposta é que não houve. Só o responsável foi citado, conselheiro Julival Rocha.  

Logo após a devida manifestação, Sua Excelência proferiu seu voto para converter o 

julgamento em diligência, para promover a citação da pessoa jurídica. Consultado o Plenário, 

este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que 

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2012/50592-9, que trata do Recurso de Revisão interposto por Aluízio 

do Nascimento Pinto, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, que 

solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2015/51530-6, que trata do Recurso de Reconsideração interposto 

por Alberto Yoiti Nakata, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 

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

Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 

conhecimento e provimento parcial do recurso, para desconstituir o julgado original Acórdão nº 

58.811/16, no sentido de reformar o respectivo decisum e considerar as contas regulares e 

afastar a multa pelo débito e manter a multa pela instauração da tomada de contas (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que o procurador do recorrente, doutor Renato Jardim, estava 
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presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida 

a palavra, tendo, de imediato, declinado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: É um 

recurso de reconsideração. Eu queria saber como foi o processo originário; se houve a 

condenação, devolução desse valor. A devolução foi feita na ocasião? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Foi. Mas no processo 

consta nos autos o valor. Inclusive já com todos os consectários, que já era um valor que foi 

repassado. A previsão era 70 mil, mas só foi passado R$3.500,00. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: E o valor foi devolvido 

antes da aprovação do acórdão originário, impugnado? Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Foi. Logo após a devida 

manifestação, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do recurso para no mérito dar 

parcial provimento, passando a considerar 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 2011/53161-7, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizada pela 

Secretaria de Estado de Saúde Pública, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que proferiu a seguinte manifestação: Senhor presidente, esse processo veio 

bem a calhar porque ele mostra o entendimento do parquet de contas. É um processo que trata 

de registro de pessoal temporário já tem algum tempo, uns 5 anos, salvo engano. E naquele 

momento com aso nos termos de ajustamento de conduta que foram firmados. O Ministério 

Público vinha pleiteando, manifestando-se pelo registro excepcional, mas deixa bem claro nos 

autos, rogando à administração para que providenciasse o avanço naquela matéria. De modo 

que neste caso, por tratar uma situação antiga, o Ministério Público reitera a manifestação 

pelo registro excepcional do contrato. (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). 

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

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53240-6, que trata do Ato de 
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Admissão de Pessoal temporário realizado pela Superintendência do Sistema Penitenciário do 

Estado do Pará, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 

Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que proferiu a seguinte manifestação: Na mesma esteira do anterior, senhor presidente, 

por retratar um outro momento da administração é que o Ministério Público de Contas se 

manifesta pelo registro excepcional. Mas eu gostaria apenas de ressaltar que os contratos que 

foram encontrados vigentes, mesmo após o prazo máximo de 2 anos, foram realizados por 

amostragem. Por isso que o Ministério Público de Contas pugna pela realização da inspeção 

extraordinária porque ele entende que, se por amostragem se identificou que havia servidores 

nessa situação, é possível, em tese, que haja outros casos. Então, para evitar essa ilegalidade, 

o Ministério Público de Contas também encaminha pela realização da inspeção extraordinária. 

É a manifestação, senhores. (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir  em caráter 

excepcional os registros das admissões, determinação à SUSIPE, SECEX e recomendação à 

SEAD. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Antes de iniciar a votação, o doutor Felipe, pelo Ministério Público, deseja se 

manifestar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de 

Contas Felipe Rosa Cruz: Conselheira Rosa, perfeito o seu encaminhamento pela inspeção, 

pela análise ordinária das contas da SUSIPE. Mas essas contas do exercício de 2014 ainda 

não foram julgadas? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Não. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do 

Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: Perfeito. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Por isso eu já fiz verificar no 

sistema. E por isso ainda não me manifestei sobre essa inspeção extraordinária que vossa 

excelência se referiu. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação da relatora. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís 

da Cunha Teixeira: Eu achei interessante até por conta do atual cenário de dificuldade dos 

órgãos. Na sessão anterior, até da área do conselheiro Nelson, já se aprovou uma inspeção 

extraordinária. Então eu acho que a sua iniciativa foi bastante cuidadosa no sentido de 
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tentarmos evitar. Porque eu, na verdade, como administrador da instituição, tive que travar 

algumas iniciativas, coisas programadas, inclusive o controle externo, as próprias auditorias 

porque quando sai um auditor, e a auditoria é fora de Belém, tem custo, tem diária. E o custo é 

elevado. Isso é lamentável. Mas o cenário nos impôs isso. De qualquer maneira, se for possível 

esse exame no momento em que as contas forem analisadas fica bastante razoável para 

administração. Eu estou falando hoje, sou eu o presidente, mas amanhã vai ser outro e eu 

espero até que esteja em uma situação confortável para que a gente possa atender todos os 

pedidos de inspeção, que eu acho importante. Quanto mais a gente puder esclarecer qualquer 

situação, problema que seja suscitado aqui, eu acho isso bastante importante. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Tenha certeza, 

presidente, que essa situação foi levada em conta quando da elaboração dos votos que tenho 

dado aqui, ultimamente, nesse sentido. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Perfeito. Então essa parte que também peço, doutor Felipe, 

a compreensão. Que é o cenário que exige uma cautela. Só isso. Não é nada direcionado, 

intencional. E eu gostei muito da manifestação da conselheira Rosa Egídia. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz: E 

o entendimento do tribunal está perfeito, presidente. Não havendo ainda o julgamento das 

contas anuais do órgão, o ideal é que isso seja analisado e encaminhado para análise. O 

Ministério Público concorda plenamente. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 

2014/50987-3 e 2014/51026-0, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal Temporário 

realizados pela Secretaria de Estado de Administração, 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 

pelo indeferimento dos registros, com inspeção extraordinária e aplicação da multa regimental e 

determinação à SEAD (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

com recomendação à SEAD, o cumprimento do TAC firmado com o Poder Executivo Estadual 

perante o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho. 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 
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foi anunciado o Processo nº 2016/50073-4, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pelo Hospital Ophir Loyola, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Neste momento se registrou a ausência em plenário de Sua Excelência o Conselheiro André 

Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado Processo nº 2010/50538-2, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Adilson Martins Fonseca, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante 

do Ministério Público de Contas que proferiu a seguinte manifestação: Senhor presidente, a 

espécie retratou situação de fato, o que a parte está revestida de ilegalidade. Informa o 

interessado que executou por um longo período atividades correspondentes as atribuições de 

cargo efetivo, pertinente a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O que 

todavia, longe fica de autorizá-lo, a invocar uma espécie de usucapião do cargo público, 

alusivo à função pública que desempenhou de forma ilegal. Não se desconhece que a situação 

embora ilegal é passível de produzir efeitos. Que jamais poderão ser, todavia, os mesmos de 

um vínculo regular. Assim, tendo em vista que foi realizado trabalho remunerado, vislumbra-se 

circunstanciar e até respaldar o interessado a buscar amparo junto ao regime geral de 

previdência social, que é de filiação obrigatória para quem, não pertencendo a um regime 

próprio, tenha realizado trabalho remunerado. Cumpre enfatizar, por fim, que no caso há 

óbice intransponível a pretensão de aposentadoria em regime próprio, que se destina 

exclusivamente aos servidores titulares de cargo efetivo. Uma vez que o senhor Adilson 

Martins Fonseca não foi aprovado em concurso público, tão pouco se enquadra na 

estabilidade excepcional da regra de transição do artigo 19. Por essas razões, o Ministério 

Público manifesta-se pelo indeferimento do registro, com a citação do interessado já que 

transcorreu mais de 5 anos da data em que o processo chegou nessa Corte, senhor presidente. 

(pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Afinal, quando o senhor Adilson ingressou no TJ? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Em 

01/03/84. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Conselheira Lourdes Lima, ele prestava serviços ao TJ? Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Auxiliar judiciário. 
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Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas 

não teve um ato nomeando-o, um ato temporário? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Teve, depois ele fez um concurso interno. 

Logo após as devidas manifestações, sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. 

Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Meu voto será acompanhar integralmente a claríssima 

interpretação proveniente do Ministério Público de Contas. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Acompanho a relatora. Voto da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Acompanho a relatora. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Acompanho a 

relatora. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu 

também acompanho a relatora. A presidência, então, proclamou que acatou o plenário o voto 

da relatora, sendo vencedor por maioria de votos (5x1). Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu estava aqui falando com o doutor Felipe, só 

para descontrair um pouco, mas é um assunto muito sério e delicado. Nós temos um caso aqui 

de um servidor nosso que, como sou o presidente no momento, eu tive que cuidar, e ele quer se 

aposentar. Só pode se aposentar pelo regime próprio. A gente procurou o regime próprio de 

previdência para cuidar da aposentadoria dele. O cargo dele é de motorista. O valor que o 

TCE teria que ressarcir para o INSS é totalmente inviável para a instituição. Isso é um caso. 

Eu estou fazendo um levantamento de todos os casos. É um assunto muito delicado. O INSS não 

quer aposentar a pessoa a não ser que pague um valor exorbitante. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Que vossa excelência 

permita por sua manifestação se tratar de um assunto que, embora não seja do voto, tem tudo a 

ver com a matéria. Exatamente nesse ponto é que às vezes as coisas se complicam, ficam 

polemizadas, e muitas vezes distorcidas nos pensamentos, quando se tem a fotografia das 

pessoas. Esse é o grande problema de se discutir qualquer ponto de interesse quando se 

fotografa pessoas. As regras têm que ser discutidas, independente das pessoas, porque elas são 

generalizadas. Então volta-se a abordar, a eminente relatora tocou em um ponto e eu acho que 

isso tem a ver com a matéria, eu sei da dificuldade provavelmente do parecer do ilustre órgão 

ministerial. A questão da tal segurança jurídica. Porque uma coisa é a segurança jurídica 
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decorrente de atos que não são resultantes de má fé. A administração pública brasileira está 

coalhada dos procedimentos de má fé. Nesse sentido de apostar no pior, porque, como se 

chama, a viúva, a pátria vai pagar a conta. Quero trazer para o conhecimento que vi nas redes 

de televisão, nos jornais, por exemplo, um fato até que gostaria de saber no estado do Pará 

como isso está se comportando. Uma das mais altas autoridades, doutor procurador, do 

sistema previdenciário brasileiro a respeito da fuga dos recursos, do ralo dos recursos pagos a 

aposentadorias fraudulentas, aquelas pessoas que, uma vez eu disse aqui: “A gente vê festejar 

saúde”. Eu já vejo festejar doença. Fala: “Ah, estou doente”. E lá vai o golpe na previdência 

pública. Então, o ilustre membro do governo federal dizendo: “Milhões e milhões de reais que 

estão sendo pagos a pessoas que não deveriam estar aposentadas e que fraudaram o Estado”. 

E diz ele que isso se rebate em todas as unidades da federação. Eu até solicito, se for o caso, 

que nós tenhamos um entendimento junto ao IGEPREV, no caso, para saber se há uma 

verificação de fato dessas aposentadorias que aqui e ali, muito superficialmente a gente vê. E 

depois é o seguinte, que quem frauda o Estado depois acha graça. Porque se coloca o carimbo 

do esperto e todos os outros são os néscios, são os bobos. De maneira que esse é um dos 

caminhos que o tribunal, no sentido de controlar o recurso público, era tão bom que o 

IGEPREV viesse explicar para nós como esses controles são feitos. Porque há, inclusive, 

enfermidades passageiras que justificam uma inatividade, mas tão logo são superados. Então 

como vossa excelência abordou o tema e o ilustre procurador fez uma manifestação muito 

convincente, na minha visão, a respeito da matéria, eu já deixaria aqui uma sugestão para que 

tivéssemos um entendimento com o IGEPREV para ver como no estado do Pará esse 

procedimento é controlado e se realmente o estado do Pará será exceção na fuga desses 

recursos indevidamente pagos a quem não deveria receber, pelo menos na inatividade. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Conselheiro Nelson, não está aqui o conselheiro Cipriano Sabino, aconteceu na presidência 

dele várias reuniões. Comigo houve apenas uma enquanto presidente. Com quem reunimos? 

Com o procurador geral do estado. O procurador geral de justiça da procuradoria do estado. 

Com o IGEPREV e com a SEAD. Qual o problema? Temos milhares de servidores que 

contribuíram para o IGEPREV, nunca contribuíram para o regime geral. E agora, por uma 

decisão judicial, não pode se aposentar. Estamos aguardando uma manifestação do Ministério 
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Público. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: E 

provavelmente devem ter aqueles que só contribuíram para o regime geral e se aposentaram no 

regime do estado. Também tem essa outra, não é só esta face, tem a outra. É mais perigosa 

ainda, o tempo todo no regime geral de previdência e depois se aposentaram pelo instituto do 

estado. Quer dizer, o que nós estamos querendo fazer porque isso foi trazido por vossa 

excelência, e é um tema nacional, é para saber como está, somente isso. Como é que está; 

como é feito; há um controle? Não há um controle? Porque o alerta que foi dado no sistema 

previdenciário, uma das razões do buraco da previdência é exatamente essa fraude. Quer 

dizer: o estado está descontrolado. Nós estamos vendo os passos que estamos dando aqui para 

o controle melhor. Essas coisas todas vão começar a aparecer. Nada no sentido de prejudicar 

quem quer que seja. Mas colocar os pingos nos “is”, como fez o órgão ministerial no parecer 

dele, só isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Senhor 

presidente, quero acrescentar a fala do conselheiro Nelson. Tem informações de várias 

pessoas, interessados, que este sistema do cara ter recolhido durante, digamos, 6, 8, 10 anos 

para o regime geral. Depois ter virado funcionário público estadual e venha a se aposentar 

pelo estado. Existe um sistema próprio de compensação. A União compensa, o estado 

transfere. Pronto. É estimado que seja 1 bilhão e meio a dívida da União só com o Pará. Como 

esse procedimento é feito para resgate? Tem que ser feito o estudo caso a caso e tem que ser 

mandado para a União. A união, nos últimos, casualmente, 13 anos ela tem, digamos, uma 

situação de 5 funcionários para analisar 10 milhões de processos dessa natureza. Então ela 

mitiga a resposta dos processos. Então vão acumulando e não saem respostas e fazer a 

compensação. Então quando a União fala que os estados devem à União, ela nunca faz as 

contas do quanto a União deve aos estados. Tenho a esperança que em uma ampla reforma que 

se espera desse pais, como foi dito pelo conselheiro Luís Cunha a partir da entrevista que ele 

teve com o presidente Michel Temer, que ele falou da reforma trabalhista, política, tributária, 

previdenciária. Este seja um dos temas da reforma previdenciária. Não somente as questões 

relativas as datas de aposentadoria e etecetera, mas também a compensação aos estados no 

valor que eles receberam e não estão repassando de volta para poder alimentar as nossas 

caixas de previdência que se encontram em parte depauperadas em virtude da falta da 

compensação do recurso depositado na União. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Essa é a letra. Se vossa excelência me permite 

debater, trazer o assunto, isso é a coisa de grande interesse. O que eu me debruço, e ao final 

faço um apelo é que nós saibamos qual é o caso real do Pará. Porque os conceitos que vossa 

excelência traz são absolutamente pertinentes do conhecimento geral de que há essa situação 

da questão compensatória, que, aliás, é previsto na Constituição. Agora, penso que devemos 

esmiuçar mais os dados para saber o que existe. Porque na realidade ainda não há esta 

quantificação: “Olha, o estado tem”. E como é que isso anda no controle. Estou me referindo 

apenas e quando eu falei no início, são aqueles casos em que o procurador federal se referiu 

sobre os procedimentos fraudulentos que não são tão difíceis de identificar. Quer dizer: é 

aquele golpe premeditado. Quando além do problema que é sério, esse fundo compensatório 

reciproco, para que preserve, sobretudo, o interesse do cidadão, que deve ser levado em conta. 

Mas é que a gente possa ter uma visão eventualmente dos procedimentos que são destinados a 

fraudar a previdência, quer seja ela federal ou estadual. Acho que essas informações devem ser 

colocadas à disposição de todos, especialmente de um órgão como o nosso. É nesse sentido o 

apelo que eu faço: para que a gente possa tomar um rumo nesse caminho. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Aqui no Pará, no nosso 

tribunal, eu creio que são 6 ou 8 casos. Eu não sei com precisão, até a doutora Milene 

participou da última reunião sobre isso, eu acho que são 6 casos. Mas no estado do Pará o 

número é significativo. E o estado entende, a procuradoria, que deve aposentar pelo regime 

próprio nosso. Porque a pergunta seria, a reflexão, conselheiro Nelson, não tem nada de 

errado na contribuição previdenciária da pessoa, servidor. A culpa não é dele. Ele está com a 

idade para se aposentar. Agora não sabe por onde vai se aposentar, se pelo regime próprio ou 

pelo regime geral de previdência. E está esse impasse prejudicando as pessoas. São milhares 

de casos. Eu vou tentar levantar para informar a vossa excelência, que tem os números exatos, 

está consolidado. Mas deixa falar do nosso caso. Eu solicitei, enquanto a gente estava falando, 

à doutora Alice que me fornecesse, no caso de um motorista que a remuneração é pequena, ele 

tem idade para se aposentar, quer se aposentar e a gente foi tratar disso no INSS, a gente tem 

que pagar para o INSS 148 mil reais. Conselheiro André Dias, vossa excelência sabe até de 

quem se trata. Eles estão alegando que a gente deve 7 anos para lá. É justamente nesse acerto 

de contas. 148 mil reais para um motorista. Imaginemos o caso de todas as pessoas, daqui, que 
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estão nessa situação. Eu digo: como é que pode? Então, na verdade, é uma luta grande que tem 

que travar o IGEPREV, no caso o governo do estado do Pará, INSS, regime geral, governo 

federal. É uma luta pesada. O regime geral não quer aceitar e aposentar esse pessoal do 

estado. E está nesse impasse. Doutora Milene, a senhora participou recentemente de alguma 

reunião que tratou disso, nesse grupo de trabalho que a gente tem desenvolvido? Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Não, senhor 

presidente. A última informação que eu tive da procuradoria geral do estado é que eles 

estavam fazendo levantamento. Até porque naquela primeira reunião, acho inclusive até que o 

conselheiro Odilon, André, também estavam. Que foi solicitado ao IGEPREV o levantamento 

do cálculo justamente da compensação. Alice tinha levantado um número de mais ou menos 4 

mil e pouco servidores no estado. Só que esse número incluía também aqueles servidores que 

tinham ingressado antes da constituição de 88, conselheiro Nelson. Então são dois casos 

distintos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Nós estamos discutindo aqui, no plenário, um é o caso da reciprocidade. Esse é um. O que eu 

me reportei no início foi o depoimento à Rede Globo de um procurador federal dizendo das 

fraudes das aposentadorias. Então ele estava dizendo que há milhares de casos contatados no 

sistema que as pessoas fraudam, ou seja, enganam. Então é outro departamento. Porque nesta 

enganação - sem nenhuma acusação - envolve setores de perícia médica. Esse é um caso grave 

no Brasil. Isso é muito complicado. Quer dizer, por um motivo ou outro ir dizendo, isso é 

público eu não estou levantando pioneiramente este assunto, estou reportando aqui que vi na 

televisão com a gravidade do tema. Nós estamos aí com lava jato e outras tantas coisas. Então 

há uma coisa previamente programada para o cidadão ser examinado em uma junta tal e 

fraudar o resultado dizendo que está inválido para o serviço. E não está. Essa foi a denúncia 

do procurador. Então como é uma coisa grave, e dizendo ele que são milhões de reais, que nos 

estados esse fato se reproduz, o cara vai lá, faz uma tentativa, mas ele teve o convencimento ou 

o conluio com alguém. Vou te botar como aposentado e o cara fica como aposentado. Mas não 

está, não deveria estar inativo. É um ralo muito grande. E apenas estou perguntado como é que 

o IGEPREV controla isso. Um tempo periódico para dizer: “Aposentei o Nelson”. Tudo bem, 

mas ele já passou da enfermidade ou não está enfermo. Isso está em uma vala comum. 

Ninguém sabe disso. A gente sabe aqui e ali que há situações que batem exatamente com o que 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1450

o procurador denunciou, vocês estão fraudando a previdência. São milhares que não deveriam 

estar inativos e estão. Estão tirando, presidente, dinheiro daquele que é aposentado e precisam 

se aposentar. Uns que não deveriam estar aposentados e estão recebendo como aposentados. 

Isso é uma fraude no Brasil que se reproduz nos estados. Nós estamos aqui, não somos 

delegacia de polícia, mas nós temos que chamar o IGEPREV para dizer: “Vem cá, como que é 

isso aqui no Estado? Vocês fazem uma revisão de quanto em quanto tempo? Esse contingente é 

muito grande? Que faixa etária é essa que existe?” É somente esse controle que acho que um 

órgão nosso tem que começar a cutucar, para saber o que é procedente ou não. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: O que o conselheiro 

Nelson está colocando é uma outra questão em relação ao levantamento e ao controle não só 

do IGEPREV como até do próprio controle interno do executivo. Mas, respondendo à 

pergunta, a SEDUC ficou de levantar. Inclusive a gente até está aguardando esse levantamento 

deles. A SEDUC não, a SEAD. Dos que ingressaram realmente pós constituição de 88, que 

seria a situação mais problemática em relação à compensação do regime com o INSS, bem 

como também verificar, porque se de um lado nós temos que fazer a compensação financeira 

para repassar para o INSS, também temos do INSS para repassar para o estado. E era este 

cálculo que o IGEPREV tinha ficado responsável por fazer e nos repassar para que a gente 

pudesse ter uma base de análise em relação a isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Presidente, eu acho que todos os assuntos trazidos à baila 

neste momento são pertinentes. O conselheiro Nelson levantou um problema e foram 

constatados os benefícios. Só para exemplificar, conselheiro Nelson, o INSS fez agora um 

recadastramento de auxílio doença e a economia gerada em virtude de benefícios que não 

foram prorrogados, foi muito grande. Então, de fato, a preocupação com as aposentadorias é 

pertinente. E penso que o estado também deve se preocupar nesse sentido. Então eu 

acompanho essa preocupação do conselheiro Nelson no mesmo sentido. E nós, enquanto órgão 

de controle externo, sempre preocupados com o andamento salutar das políticas públicas, e a 

política previdenciária é uma delas, devemos atuar também nesse escopo. E outro assunto 

levantado pelo conselheiro André é a questão da compensação. Eu estou com o meu celular 

aqui, existe já uma lei que trata do assunto, que é a lei 9.796 de 5 de maio de 1999. Ela trata 

justamente sobre compensação financeira sobre regime geral e regimes próprios. E a leitura 
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da lei, você vai percebendo que para que haja uma compensação entre regimes é necessário 

que, por exemplo, aquele que trabalhou na iniciativa privada quando vira servidor público do 

estado do Pará, por exemplo, e vai adquirir aqui os requisitos para aposentadoria pelo regime 

próprio, o estado do Pará só vai poder fazer essa compensação depois que conceder a 

aposentadoria por regime próprio. Antes não é possível. E vice-versa. E eles exigem mais. Até 

onde eu sei tem instruções normativas do INSS. O Tribunal de Contas tem que ter registrado. 

Porque parte do pressuposto de que os órgãos de controle tanto interno quando externo 

avaliaram se de fato aquela aposentadoria é legal e devida. E a própria lei, conselheiro André, 

autoriza quando o regime geral não tem condições de suprir todas as compensações ao mesmo 

tempo, de parcela-las. E é isso que vem acontecendo, acredito. Se nós consultarmos, talvez, a 

secretaria de controle externo nós vamos verificar na contabilidade do estado alguma entrada 

de compensação. De alguns poucos milhões mensais, talvez. Não muito. Porque o INSS, 

provavelmente, faz isso com todos os entes da federação, estados e municípios. Eu não tenho 

condições de pagar, de fato, esse passivo de uma vez só. Da mesma forma que o estado também 

está autorizado parece que pela lei a não pagar tudo de uma vez só as compensações contra o 

seu próprio regime. É uma lei de 99 que autoriza isso tudo. Eu penso que, de fato, devemos 

fazer, é imprescindível que nós façamos enquanto nação uma nova reforma previdenciária. 

Porque eu estava vendo as estatísticas etárias, recentemente, nosso país está envelhecendo 

rapidamente. A expectativa de vida de nossa população tem aumentado. Ainda bem. A indústria 

farmacêutica, saúde, tecnologia, no que tange a saúde vem se desenvolvendo. Por outro lado, 

em virtude de questões econômicas as pessoas também estão tendo menos filhos até por 

questões culturais, educação, etc. É o dilema da economia, os recursos são escassos, mas as 

necessidades são infinitas. Então as famílias, não é fácil você ter filho, é uma questão hoje que 

precisa ser muito bem pensada. Não só pelo aspecto econômico, mas pelo aspecto também 

psicológico. Existe todo um custo emocional. Em outras palavras, estamos envelhecendo, 

vivendo mais tempo e a pirâmide de contribuição para pagar os benefícios não vem 

acompanhando. Entra menos dinheiro para a previdência e está saindo mais do que tem 

entrado. O que levou muitos países na Europa a estender a idade para se aposentar. Parece 

que na Alemanha, atualmente, é 69 anos a idade mínima. Penso que a preocupação trazida 

pelo conselheiro Nelson é pertinente e nós, enquanto tribunal, devemos estar alertas a isso e 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1452

corroborar, colaborar, com a administração pública nesse sentido. E da mesma forma que toda 

essa discussão em torno de reforma, nós devemos ser atores proativos como participantes e 

não ficar meramente assistindo. Isso ainda não foi repassado para a gente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Conselheiro Odilon, vossa 

excelência me concede a honra da conversa? País como o nosso que aposenta pessoa com 50 

anos, menos de 50 anos, não tem previdência que resista. Infelizmente nós sabemos, também, 

de outro problema. Eu acho que isso é problema público e eu acho que tem que ser discutido. 

Não estamos acusando ninguém. Nós estamos discutindo problemas que afetam a todos nós. A 

questão dos tetos remuneratórios. O que se ultrapassa de tetos, ninguém controla praticamente 

isso. Então tem uma determinação constitucional, um teto legal a ser estabelecido. “Ah, mas eu 

posso”. Então começam as filigranas, by-passes, chicanas. Isso é aquela história, fraude. Um 

recebimento indevido, porque não é só o cara que mexe no dinheiro e rouba ali o fulano. É um 

pagamento indevido, ilegal, por trabalho não exercido. Remuneração que não podem 

ultrapassar o teto constitucional e todo mundo sabe que tem o teto constitucional. E quantos 

desrespeitam o teto constitucional no Brasil? Por isso que dizia aqui, na década de 30, a gente 

não pode voltar àquele estado do tempo do interventor Barata, em que diziam que aqui a lei é 

“potoca”. Não pode ser “potoca” no Brasil a lei. A lei tem que ser cumprida. Então há uma 

conivência. No Brasil, quando se discute a segurança jurídica, boa-fé, há uma conivência 

muitas vezes daqueles que exercem. Havia um deputado, a conselheira Lourdes, André até viu 

outro dia em uma conversa nossa com ex-companheiros parlamentares e vossa excelência 

também, conselheiro Luís Cunha, estava presente. Havia um deputado na Assembleia 

Legislativa, com muita verve, conselheiro Odilon. E ele pleiteava junto a um presidente que, 

embora revestido com os traços democráticos, que às vezes também a ditadura se pratica 

silentemente, disfarçadamente. Ele reivindicava alguma coisa do regimento, já não vou 

aplaudir o que fazia, mas ele fazia. E o presidente, simplesmente, apoiado por uma maioria, 

alguma coisa, ele passava por cima do regimento. Então o deputado pegava e dizia: “Bom, 

então vou tirar esta página do regimento”. E rasgava. Não adiantava ter o regimento. E esse 

mesmo deputado disse: “Olha Nelson, quando voltar a ser deputado - ele deixou um tempo de 

ser deputado - vou fazer uma proposta para não ter mais esse negócio de juramento à 

Constituição”. Eu disse: “Porque tu vais fazer isso?” Ele disse: “Não, porque o sujeito na 
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hora que senta na cadeira a primeira coisa que ele faz é rasgar a Constituição para a qual ele 

jurou”. Então há sim uma conivência da autoridade que muitas vezes senta em cadeira para 

zelar pelo interesse público. E por conveniência não zela. Então, com o Brasil neste caos 

previdenciário vai manter aposentadoria de 50 anos? Mas existe isso aos montes e aqueles que 

têm obrigação de cobrar a fiscalização do teto remuneratório que está escrito na Constituição. 

Não pode. Então começa a inventar uma chicana, porque é isso, aquilo. Ou nós falamos, é a 

história do Ariano Suassuna: “O Brasil vai para o mundo real ou vai continuar no mundo 

oficial”, que é esse aí que nós estamos vendo. Uma casa como a nossa tem que lutar para que 

seja o mundo oficial. Mas que seja o mundo real, fundamentalmente o mundo real. Eu acho que 

esse assunto foi bom, contribuiu para essas dúvidas todas. Agora, é fora de propósito um país 

como o nosso esteja aposentando pessoas com 50 anos. Ou, mais do que isso, aposentando as 

que não devem se aposentar. A gente vê colegas que nos estimulam e nos dão força superando 

problemas às vezes de ordem de saúde, denodadamente para continuar na luta, prestar serviço 

à nação. Estamos aqui olhando para um querido amigo nesse sentido. E então aparece um 

outro esperto que só é esperto porque tem o bobo, presidente. Se não tiver o bobo, o esperto 

não sobrevive. E a esperteza não é isso. Passar os outros para trás, dar uma canelada em um e 

no outro. Fazer o que determina. Nada de excessivo, fora dos propósitos. Fazer o que é assim 

como a ministra Carmen Lúcia. Acho que ela ia fazer aquilo que está na lei, com simplicidade, 

austeridade, bondade, competência e compromisso. É só isso que a gente espera. Nada mais. 

Não tem que fazer onda radical. Salvador da pátria, vai botar uma melancia no pescoço, nada 

disso. Agora, que o Brasil não pode conviver com uma legião de aposentados de 50 anos, isso é 

o caos total na previdência do Brasil, China, Japão, Indochina, em qualquer lugar do mundo. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu vi 

a reportagem. Ela tratava especificamente das pessoas que estavam com auxílio-doença. E 

quem anda pelo interior, a conselheira Lourdes Lima faz isso sempre, eu também, alguns 

municípios fizeram quadrilhas que saíam induzindo pessoas e forjando documentos para 

aposentá-las. Ou para ter só aquele benefício temporário ou aquela aposentadoria definitiva. 

Alguns cartórios emitem certidões fraudulentas. A polícia federal já prendou várias quadrilhas. 

Tem inclusive na metropolitana. Para a nossa surpresa, pelo que disse aqui o presidente do 

IGEPREV, ele veio aqui palestrar para nós há pouco tempo, onde tem mais fraude é em Belém, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1454

para a nossa surpresa. Ele disse: “Belém é o município que tem o maior índice de fraude à 

previdência”. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: O senhor já viu quanto pescador que não sabe o que é um anzol no Brasil? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Seguro defeso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Não é? Ele diz: “Sou pescador, mas não sei colocar uma minhoca no anzol”. Então 

são essas coisas todas que a gente tem que ter cuidado. Eu suponho que este cidadão que 

participa disso está achando que todo mundo do lado é leso, bobo. Você se lembra, conselheiro 

André, do nosso saudoso Elói Santos, parlamentar como nós, era homem do povo, mas ele 

tinha algumas tiradas importantes. Ele dizia: “Olha, ser malandro demais atrapalha” o 

negócio do brasileiro. Porque quando o sujeito é malandro demais ele começa a julgar que 

todo mundo é leso. Então ele acha que vai fazendo, que ninguém está notando. Estou olhando 

ali para a Alice, só por uma relação, está no país das maravilhas. Mas então não é Alice no 

país das maravilhas, isso aí precisa ter um pouco de ordem. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Apenas para concluir, presidente, então eu penso 

que, enquanto ator, o Tribunal de Contas, órgão de controle externo, avaliador de políticas 

públicas, tem que ficar em sintonia com todas essas questões. Porque todas essas questões 

trazidas aqui pelo conselheiro Nelson, a gente deve atuar tanto de forma repressiva, no que 

tange às fraudes e erros, atuando de forma preventiva. E somos atores que avaliam políticas 

públicas e podemos, dessa forma, contribuir bastante para a nação. E como o conselheiro 

Nelson falou também em teto. Essa questão do teto é tão séria, conselheiro André, que hoje se 

discute, tem uma PEC para desvincular todos os tribunais do teto do STF e ela está ganhando 

força. Então, assim, não querendo ser corporativista aqui, mas é importante também nesse 

sentido que estejamos atentos. Estou satisfeito, presidente. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Enquanto falava com vossa excelência, 

duas matérias que vieram de Brasília para mim no grupo dos presidentes de tribunais, 

justamente tratando desse assunto que vossa excelência acaba de abordar. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Bem senhores, vamos 

prosseguir com a sessão. Eu espero, conselheiro André, vossa excelência tocou nesse ponto, já 

foi anunciado isso que está na pauta, é o assunto do momento. Eu creio que daqui a 15 dias, 
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após as eleições, o Presidente da República deve encaminhar para apreciação do Congresso 

Nacional a reforma da previdência. Eu creio que vai ser um passo importante para dar uma 

arrumada nisso em todo o Brasil. Isso vai valer para a União, estados e municípios brasileiros. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51064-0, que trata do Ato de Aposentadoria 

em favor de Claudomira da Silva Conceição, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel 

Mello. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que proferiu a seguinte manifestação: Senhor presidente, também com muita 

satisfação que eu tenho a honra de fazer a sessão aqui no dia em que vossa excelência, o 

conselheiro substituto convocado Daniel Mello, traz aqui ao plenário a sua primeira 

proposição de voto. Muita satisfação minha e de todos os colegas do Ministério Público. 

Reitero o parecer constante nos autos, senhor presidente. (pausa). A matéria foi colocada em 

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

proposta de decisão para deferir o registro. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: 

Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhor presidente 

para mim também é motivo de muita alegria, satisfação, dar os votos de boas-vindas no 

primeiro voto do nosso conselheiro substituto Daniel Mello e dizer que há uma combinação das 

cidadanias brasileiras. Ele é catarinense como o conselheiro Odilon, mas foi criado em 

Barreiras, na Bahia. Então esse julgamento tem muito desta dolência baiana na manifestação, 

com a tranquilidade, não é conselheiro Daniel. Nesse sentido eu vou acompanhar o nosso 

ilustre conselheiro e fazendo a saudação a ambos os estados porque ele é catarinense de 

origem, cria-se na Bahia e, com certeza, vai plantar as suas eficazes e profundas raízes no 

estado do Pará. Seja bem-vindo excelência. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Também acompanho a proposta e parabenizo o conselheiro 

substituto Daniel Mello. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Acompanho o relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Presidente, eu diria que a Bahia fez muito bem a esse catarinense. E agora mais ainda com o 

tempero do tucupi. A satisfação é idêntica, Daniel. Acompanho a proposta de voto. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Na forma e com 

satisfação que acompanho a sua primeira proposta de voto neste tribunal. Parabéns. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Momento para 
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parabenizar o colega Daniel Mello pela primeira proposição de voto. Com certeza a Bahia é 

muito boa para todas as pessoas. Com certeza seria muito boa também para o conselheiro 

Odilon. Assim como o primeiro voto do conselheiro Odilon na condição de conselheiro que eu 

tive a oportunidade de estar presente, como conselheiro substituto, eu também, conselheiro 

substituto Daniel Mello, não tenho nenhuma dúvida quanto ao voto. Por isso não vou pedir 

vistas. Também não tem razão para divergir. Então voto com o relator. Voto do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Eu acompanho o relator. Já me 

manifestei no início, muita sorte para vossa excelência, que Deus lhe abençoe. Há 

unanimidade. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no 

artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Na sequência foi anunciado o Processo nº 

2013/52886-1, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria Gomes da Paz, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello, que antes da relatoria assim se manifestou: 

Muito bem, feito o batismo, agradeço as manifestações aqui em relação a minha pessoa e dizer 

para o conselheiro doutor Odilon que de fato se ele viesse direto de Santa Catarina para cá eu 

teria uma outra conformação. Fiquei muito feliz de ter feito, e eu falo aqui, um estágio na 

Bahia. Fui muito feliz, bem recebido. Mas já disse em outra fala e repito que aqui fui 

chocantemente bem recebido pelo povo paraense, servidores dessa Casa e espero sinceramente 

ser merecedor de tamanha acolhida e fazer jus a isso e quiçá em breve ser um cidadão 

paraense de direito, porque de fato eu já me considero. Já me incorporei a essa terra, sei que 

aqui irei viver os últimos tempos da minha estada e eu me sinto muito feliz, honrando, com 

todas as palavras e, sobretudo com a recepção desse povo extremamente acolhedor. Fui 

parcialmente lapidado na Bahia e serei complementado com tudo o que o Pará tem a oferecer 

para os seus e para os visitantes e aqueles que aqui passam e eu estou aqui para permanecer. 

Depois de lido o relatório e cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria 

do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo 

entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 

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

proposta de decisão para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 
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unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

Plenário e com base no disposto no artigo 191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da 

referida decisão será lavrado pela Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2014/50570-4, que trata do Ato de Aposentadoria em 

favor de Maria Graciete Farias da Silva, cuja Relatora foi a Conselheira Maria de Lourdes Lima 

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

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

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

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. 

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

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

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50882-6, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Alcinda Maria Barata Nogueira, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 

cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi colocada em 

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

voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51608-5, que trata 

do Ato de Aposentadoria em favor de Raimunda Guimarães Igreja Sanches, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida 

a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/53330-7, que trata do Ato de Pensão em favor de Micherle Amicar Ferreira Santos, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1458

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito 

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2016/50117-0, que trata do Ato de Pensão em favor de Maria de Jesus Esteves Monteiro, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito 

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2016/50135-1, que trata do Ato de Pensão em favor de Raimundo Nonato da Silva Menezes, 

cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo 

regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro (pausa). 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o 

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

Processo nº 2010/51807-8, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Mocajuba, 

responsável Rosiel Sabá Costa, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da 

Cunha, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferido pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51075-4, que trata da Prestação de Contas 

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

Municipal de Rondon do Pará, responsável Shirley Cristina de Barros Malcher, cujo Relator foi 

o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 
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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 2016/50150-0, 

que trata da Representação formulada pela empresa Tecnomapas Ltda, cuja Relatora foi a 

Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 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 improcedência da denúncia e consequente 

arquivamento dos autos (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar improcedente a 

representação, determinando o arquivamento cientificando o autor. Consultado o Plenário, este 

se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu 

o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Nos termos do disposto no 

artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta 

Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) 

dias para o seu recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário 

Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, a Presidência apresentou os assuntos 

atinentes à MATÉRIA ADMISTRATIVA: Conforme documentação distribuída na sessão 

plenária do último dia 3 de setembro sem que houvesse qualquer manifestação deste Egrégio 

plenário acerca de emendas, submeto à consideração do colegial as seguintes propostas: A 

primeira trata-se da solicitação de baixa de bens considerados inservíveis para o patrimônio 

deste tribunal conforme relação constante no processo 2016/50903-6, dando-se destinação nos 

termos que dispõe a legislação pertinente. Por oportuno informo aos senhores conselheiros que 

o processo cumpriu as exigências contidas no manual de procedimento de bens patrimoniais 

deste tribunal. Sendo constituída comissão especial para analisar baixa e alienação dos bens 

inservíveis. O relatório conclusivo foi submetido à procuradoria e secretaria de controle 

interno, obtendo manifestações favoráveis. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria unanimemente aprovada, consubstanciada na 
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Resolução nº 18.843, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luis da Cunha Teixeira: A outra é a proposta orçamentaria do exercício financeiro 

2017 do TCE, elaborada pela secretaria de administração, através da diretoria de finanças, 

também com apoio da secretaria de planejamento. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria unanimemente aprovada, consubstanciada na 

Resolução nº 18.844, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luis da Cunha Teixeira: O terceiro item da pauta é a proposta de resolução para 

autorizar a celebração de convênio por parte deste tribunal com a escola de idiomas Minds 

English School, encaminhado pela escola de contas Alberto Veloso, visando dar benefícios 

especiais aos servidores e seus dependentes que vierem a ingressar nos cursos oferecidos pela 

entidade. E também já é uma prática nossa. Acho que é uma decisão extremamente benéfica a 

quem se interessar, seja conselheiro, servidores ou dependentes. Consultado o Plenário, este se 

manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria unanimemente aprovada, consubstanciada 

na Resolução nº 18.845, desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luis da Cunha Teixeira: Senhores, eu retirei da pauta a proposta de instrução 

normativa, tomada de contas especial, perguntas e respostas, porque há divergência. Então, 

em momento oportuno, quando a gente superar as divergências, retorna para votação. Eu 

recebi um documento do presidente do TCU e quero compartilhar com os senhores e como 

Ministério Público porque tem a ver com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Realmente 

de grande repercussão no país todo. Sobre o julgamento das contas municipais pelos tribunais. 

Então peço ao senhor secretario que faça a leitura do expediente. Manifestação do Senhor 

Secretário Geral em exercício Jorge Batista Junior: Aviso. Circular número 4-GP-TCU. Brasil, 

30 de agosto de 2016. Senhor presidente, ao cumprimentar vossa excelência com especial 

estima encaminho em anexo para conhecimento cópia da comunicação proferida por esta 

presidência na sessão do plenário desta data de 17 de agosto de 2016 acerca do recurso 

extraordinário número 848.826 na qual foi discutida a competência para julgar as contas de 

gestão dos prefeitos municipais. Envio ainda cópia dos elementos produzidos pela consultoria 

jurídica do TCU fornecidas à Advocacia Geral da União tempestivamente como forma de 

balizar a atuação daquele órgão no feito. Na oportunidade, parabenizo os tribunais de contas 

estaduais e municipais pelo empenho na defesa de suas competências e pela forte atuação junto 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 1461

as instituições envolvidas na discussão da matéria, inclusive com repercussão recente na 

mídia. A presidência desta Casa, por sua vez, reafirma o seu compromisso com o 

fortalecimento do sistema do controle externo nacional e com as parcerias entre TCU, 

ATRICON, ABRACON, IRB e AUDICON em benefício de toda a sociedade. Atenciosamente, 

Haroldo Sedras de Oliveira, presidente do TCU. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Senhores, queria apenas compartilhar com 

vossas excelências este documento que eu considerei importante. O assunto continua em 

discussão entre os presidentes e os tribunais e qualquer fato novo eu os informo. Manifestação 

da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Senhor presidente, 

conselheiros, Ministério Público, senhores servidores, todos presentes. Somente para convidar 

para um evento que vai acontecer na segunda-feira agora em respeito da nossa resolução do 

encontro com os conselhos de classe. E o conselho de classe convidado agora para segunda-

feira é o conselho regional de administração. Então como vocês podem ver na tela essa 

capacitação atende à Resolução 18.707 do nosso tribunal e tem como objetivo atualizar os 

nossos servidores em relação às práticas e procedimentos adotados no âmbito da 

administração de modo que a gente possa capacitá-los em relação a diversos assuntos. E, 

nesse aspecto, além do objetivo de integrar os nossos servidores junto a esses conselhos de 

classe que estão mais afetos, atualizados, em relação a essas práticas e procedimentos. O tema 

que a gente vai abordar nessa capacitação de segunda-feira é esse conteúdo programático que 

os senhores podem ver na tela. Então, o presidente do CRA, doutor José Célio Lima, é que vai 

ministrar uma espécie de minicurso para os nossos servidores. Ele vai abordar algumas 

questões, dentre elas a questão da gestão e governança, níveis de governanças existentes, como 

auditar e avaliar sistemas de gestão e controle, gerenciamento de conflitos interno, 

gerenciamento de riscos estratégicos, supervisão de gestão e dentre outros assuntos. Então 

será na segunda-feira a partir das 9 horas da manhã no auditório. De 9 horas ao meio dia. As 

inscrições já estão abertas. Os servidores que se inscreverem ganharão um certificado no final 

da capacitação. Esperamos contar com a presença de todos, e quem puder participar dos 

conselheiros, Ministério Público também nessa capacitação, será muito bem-vindo. Até porque 

a gente precisa realmente ampliar a discussão de temas tão relevantes quanto a questão da 

governança e gestão de um modo geral. Até porque nós enquanto órgão de controle externo 
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não podemos ficar restrito apenas à análise de conformidade. Mas sim também da efetividade 

com que as políticas públicas são implementadas no estado do Pará. E para isso nós 

precisamos de bons mecanismos de governança e gestão para que ela seja implementada a 

contento. Então é isso, senhor presidente, conselheiros. Caso alguém tenha alguma dúvida 

estou à disposição para esclarecer. Acho que todos já receberam o convite. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Também me coube 

convidar os senhores conselheiros, Ministério Público, servidores da Casa para o próximo 

evento que se realizará no dia 21 de setembro, chamado: “Diálogo com o terceiro setor”. 

Nessa oportunidade será discutido o novo marco regulatório das organizações da sociedade 

civil. Como todos sabem, a lei 13.019/2014 de abrangência nacional que normatiza as 

parcerias realizadas entre essas organizações e os entes públicos de todas as esferas. Ela 

trouxe inúmeras inovações como consta do slide. Criação do termo de fomento, colaboração, 

possibilidade das organizações atuarem em rede, a permissão para a remuneração de 

funcionários e criação do comitê de políticas públicas. Tudo isso será tratado. O convite é 

especificamente para a palestra inicial do evento que será proferida por uma especialista no 

assunto, vinda de São Paulo, professora Paula Raccanello Storto, que abordará o tema: 

“Aspecto das alterações da relação entre poder público e as organizações da sociedade civil”. 

Será às 9 horas da manhã, seguido de painel. Dia 21, acho que é quarta-feira. No dia seguinte 

já serão ministrados minicursos por servidores da Casa justamente tendo esse tema. O 

objetivo, justificativa deste evento, presidente, é dar seguimento ao plano de capacitação dos 

jurisdicionados da escola de contas Alberto Veloso. Um dos seus eixos de atuação é o 

programa diálogo com o terceiro setor, e visa a realização de eventos de cunho técnico 

educacional voltados, nesse caso, à organização da sociedade civil sem fins lucrativos que 

utilizar recursos públicos estaduais com a finalidade de interesse público, o que justifica a 

realização do evento. O objetivo é justamente apresentar a lei, promover a integração do 

tribunal com as entidades do terceiro setor, fornecer o trabalho das organizações, o cenário 

atual do Pará, municiar os gestores públicos quanto a essa nova ferramenta, que é o marco 

regulatório das organizações, orientar sobre a execução da nova lei, os servidores da 

administração pública pelo controle interno e pela análise das prestações de contas das 

entidades, assim como capacitar os dirigentes dessas organizações sociais quanto à aplicação 
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dos recursos financeiros estaduais transferidos às mesmas. Presidente, mais uma vez o tribunal 

está cumprindo com a sua função preventiva e pedagógica através da escola de contas e 

destacar que esse evento, presidente, foi sem ônus para este tribunal. Só para destacar que nós 

estamos tomando todas as precauções para que a gente consiga manter o cronograma que a 

escola tinha planejado, apesar das dificuldades financeiras que o tribunal e o estado inteiro 

estão atravessando. É isso, presidente, então estão todos convidados. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Só para a gente 

ratificar aqui os convites. Nós vamos ter um evento na segunda, 9 horas da manhã, doutora 

Milene? E na quarta-feira? Segunda e quarta. Eu queria só uma indagação. Os assessores e 

conselheiros podem também se inscrever? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Com certeza. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Perfeito. Tirei a 

dúvida. Eu queria fazer um apelo, inclusive eu sei que as agendas dos conselheiros são 

apertadas, eu por sinal na quarta-feira não vou nem estar em Belém, mas a conselheira 

Lourdes vai fazer a abertura. Na segunda eu estarei. Eu queria pedir o empenho dos senhores 

para que a gente prestigiasse os eventos, que é um evento da instituição. E eu acredito que 

esses eventos vêm no memento certo em que a gente consolida cada vez mais esse nosso desejo 

de interagir com a sociedade paraense e avançar nesse quesito orientação. É um trabalho já 

realizado na instituição há 10 anos e a cada momento a gente vai aprimorando. E eu creio que 

com os dois eventos, desta vez o conselho regional de administração - e nós fizemos, inclusive, 

concurso público para servidores da área da administração, é muito importante aqui, o 

primeiro foi o conselho regional de contabilidade. Então o próximo deve ser com o de 

engenharia ou de medicina. Mas eu acho muito importante a gente poder estar integrados. 

Essa interação eu considero da maior importância. Portanto, ratifico o convite. Terão na 

próxima semana dois eventos. Um na segunda e outro na quarta. E dizer, doutor Felipe, 

extensivo ao Ministério Público, como sempre. Muito bem. Eu queria só que aquele conselheiro 

que por alguma razão não possa ir, que tenha alguém do seu gabinete presente no evento. É 

muito importante isso. Senhores, da minha parte, muito satisfeito com a sessão de hoje. A gente 

interrompeu por algum minuto para um debate da maior importância para a sociedade, com 

evidência pública. Mas foi uma sessão importante, agradável. E nada mais havendo a tratar, 
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Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e invocando as bênçãos de Deus, declarou 

encerrada a sessão às onze horas e trinta e quatro minutos (11h34min) e mandou que eu, 

Walmir Pantoja Clemente, Subsecretário em exercício do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
 

Belém, 15 de setembro de 2016. 
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