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ATA Nº 5.442 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezenove (19) do mês de janeiro do ano dois mil e 

dezessete (2017), 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 e Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos 

Julival Silva Rocha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza 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. Em seguida, Sua Excelência justificou as ausências do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira por motivo de férias e da Excelentíssima Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha por motivo de força maior. Disponibilizada, previamente, no 

sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária do dia doze (12) de janeiro de 2017, na 

forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura da mesma foi 

dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu o texto à deliberação do Plenário: 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Impedido 

na forma regimental. 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 

André Teixeira Dias: Impedido na forma regimental. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Convocado Daniel Mello: Aprovo-a. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Edvaldo Fernandes de Souza: 
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Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Aprovo-a. Em seguida, a Presidência, considerando dispositivo regimental, convocou 

o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, que de imediato assumiu 

o encargo. Em, seguida, foi registrada a existência de expediente a ser lido, sendo determinado 

ao Secreáriio-Geral Doutor José Arlindo Siqueira da Silva que efetivasse a respectiva leitura: 

Chapecó, 20 de dezembro de 2016. Ao Tribunal de Contas do Estado do Pará. Neste momento 

de profunda dor, pesar e de perdas irreparáveis, encontramos, nessas demonstrações de 

solidariedade e afeto, a força principal que nos moverá adiante. Agradecemos, de todo o 

coração, cada palavra de estima e, principalmente, as inúmeras demonstrações de união e 

ofertas de amparo. Nós vamos continuar. Mais unidos. E muito mais fortes. Abraços da família 

Chapecoense. Em ato contínuo, a Presidência solicitou ao senhor secretário que procedesse a 

leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2016/50837-2, que trata da 

consulta formulada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, cujo Relator foi o Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50803-3, que trata da Proposta 

de Reforma do Prejulgado n° 21/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, cujo Relator 

foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha, com pedido de vistas pela Conselheira Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira, em sessão ordinária de 18/10/2016. Conhecida a proposta de 

decisão do conselheiro relator, que a proferiu, naquela oportunidade, no sentido de revogar o 

Prejulgado nº 21/2014. No retorno do julgamento, sessão ordinária desta data, Sua Excelência 

proferiu o Voto Vista nos termos seguintes: reformar o prejulgado nº 21, para excluir a 

expressão empresas públicas e sociedades de economia mista do texto final. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Concedo a palavra ao 

ilustre Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha para manifestar-se sobre manutenção ou não 

de sua proposta de decisão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Convocado Julival Silva Rocha: Bom dia a todos, senhor presidente, eu mantenho a proposta 

pelas seguintes razões: o Art. 200 do regimento interno diz que “O prejulgado será revogado 

ou reformado toda vez que o tribunal pleno ao voltar a apreciá-lo firmar interpretação diversa, 

devendo a nova deliberação fazer expressa remissão à reforma ou revogação”. Sabemos pelo 

direito administrativo que a revogação se dá quando a administração pela conveniência e 
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oportunidade se entende que deve ser revogado, ou seja, não é necessário que haja algum 

problema que trone nulo, ou seja, algum defeito no ato. Então para mim essa intepretação do 

Art. 200 seria que no caso de reforma, o tribunal deveria voltar a apreciar firmando nova 

intepretação, e para o caso de revogação não, porque feriria toda uma sistemática do direito 

administrativo; quanto à empresa pública e à sociedade de economia mista, na verdade, elas 

possuem, são pessoas jurídicas de direito privado, não são direito público, portanto ela se 

enquadra na própria regra da lei que devem ser excluídas para o fim de ATS. Essa é a minha 

posição, por isso eu mantenho a proposta. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Eu queria aproveitar para dar bom dia a Vossa Excelência, presidente, 

ao ilustre procurador Guilherme do Ministério Público de Contas, aos nossos conselheiros 

substitutos, aos servidores da Casa, aos jurisdicionados, aos procuradores a todos. Há 

interpretações diversas sobre o mesmo tema, uma ética advocatícia, ética do advogado, é 

diferente do juiz, por exemplo, de acordo com o ponto de observação, então louvando o 

respeitável trabalho do ilustre conselheiro Julival, eu acompanho na integra a manifestação da 

conselheira Lourdes Lima nesse processo. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Cumprimento Vossa Excelência, parabéns, bom dia a 

Vossa Excelência, Guilherme, espero que seja bem-vindo depois dos merecidos dias de 

repouso, não é isso, meus colegas conselheiros, Nelson, Lourdes, Rosa, André, Julival, 

conselheiro Daniel, conselheiro Edvaldo, nosso secretário Jorge e doutor Arlindo, todos que 

estão aqui na galeria. Bom dia a todos, da mesma forma, quero também cumprimentar o 

brilhante trabalho do doutor Julival, realmente sempre se destaca com relevante serviço 

prestado ao tribunal, não seja obrigação nossa, mas muito além disso é um destaque, é uma 

dedicação, um empenho, um esforço, que realmente, conselheiro Julival, conselheiro Nelson, 

eu compreendo a divergência, entendo, mas acompanho a relatoria da conselheira Lourdes 

Lima. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanho o voto 

vista. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Acompanho o voto vista, presidente. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Eu acompanho o voto do Relator. A presidência proclamou o 

Resultado: voto vista foi o vencedor por maioria (5x2). Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2013/52172-7, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, 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 extinção do processo sem resolução do mérito, com 

expedição de determinações à SEDOP e à SEAD (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

arquivamento dos autos. 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. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53526-6, que trata 

do Ato de Admissão de Pessoal concursado realizado pela Secretaria de Estado de Saúde 

Pública, 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 2014/50262-6, Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação 

Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa, 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, 

senhores conselheiros, ilustre relatora conselheira Lourdes Lima, conselheiros substitutos. Eu 

vou falar só nesse processo para não ficar enfadonho, nós temos aqui, conselheira Lourdes, 

três processos da pauta. É o item cinco, oito, nove, da pauta. São processos da relatoria da 

eminente conselheira Lourdes e o gabinete do procurador Antônio Maria fez a distribuição 

desses memoriais aos senhores, onde ele faz uma explanação resumida, um questionamento, eu 

não vou voltar a discussão da fundamentação da questão dos temporários, porque isso 

diuturnamente nós fazemos aqui e nós sabemos todos a posição de cada um. Conselheiro 

Nelson foi muito feliz quando disse hoje que o direito é bonito por isso, porque nós temos as 

divergências de condicionamento, não é, o Ministério Público logicamente vem e eu falo isso 
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com muita tranquilidade porque eu fui dos procuradores o último a mudar de posição. Eu 

vinha durante um bom tempo defendendo o registro excepcional dos temporários, então, 

durante muito tempo eu defendi isso. Eu venho aqui defender a posição da denegação do 

registro dos temporários porque muito tempo eu defendi o registro excepcional, como falei, fui 

o último a alterar, o principal questionamento não vou voltar, como disse, não vou voltar na 

discussão da questão da legalidade dos temporários. A principal novidade desses memoriais 

elaborado pelo gabinete do doutor Antônio Maria é que ele defende que não seria possível 

fazer o registro excepcional, no entendimento do gabinete dele, e como foi distribuído os 

memoriais do gabinete, eu estou apenas trazendo e esclarecendo o posicionamento do gabinete 

do doutor Antônio Maria. E seria apenas possível o registro do ato, ou seja, o ato estaria 

perfeito para ser registrado ou o ato teria inconsistência, não estaria em condições de ser 

registrado, haveria a denegação do registro, se tem problema no entendimento do que está 

aqui, resumidamente é isso, se o ato tem um problema não seria possível fazer um registro 

excepcional. A novidade é essa. Questão de argumentação, não há novidade, todos sabemos o 

posicionamento do Ministério Público e o posicionamento de alguns conselheiros, alguns 

acompanham o Ministério Público outros não, então eu acho que não caberia novamente 

trazer a discussão a esse ponto, eu só estou esclarecendo a novidade, o questionamento 

trazido, era isso, senhor presidente. Logo em seguida, o parquet de contas ratificou o parecer 

escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento dos registros dos contratos, 

com determinações à FAPESPA e à Casa Civil (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

(Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Concordo com a bela manifestação, como sempre, do ilustre procurador doutor Guilherme, 

porque eu também venho defendendo sempre a realização do concurso público ao longo do 

tempo. Mas a gente vê que muitas vezes entra a imaginação do poeta e o jardim, é a dura 

realidade do muro da casa, exatamente naquela posição de que o direito remete em situações 

excepcionais, e outras tantas, uma reflexão, o presidente da Casa foi procurado e promoveu 

com todos os conselheiros, segundo estou informado, e haveria a mesma tentativa junto ao 

Ministério Público de Contas, por um grupo encabeçado pelo doutor Ophir Cavalcante Júnior, 

que ele dizia aos conselheiros e basicamente nós sabemos os ilustres procuradores, de algumas 

dificuldades na máquina administrativa da questão do Poder Executivo, como passamos nós 
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aqui no tribunal. Nós estamos com o concurso realizado e com dificuldade financeira para 

chamar os concursados, isso acontece no sistema penal, acontece na Secretaria de Saúde, 

então, eu ratificando a minha posição inteiramente favorável ao concurso público, eu quero 

sempre uma porta aberta para a reflexão dos casos excepcionais e até mesmo no Ministério 

Público de Contas, que muda o seu entendimento, e muda corretamente, mas quero dizer que o 

Ministério Público ao longo do tempo, até pouco tempo atrás, não tinha este entendimento 

radicalizado no ponto. Não estou falando radicalizado no sentido da perlenga, mas acho que 

como ponto fixo que aliás todos nós devemos ter pela realização do concurso público, eu quero 

apenas deixar claro para algumas eventuais posições minhas é que a regra exatamente se 

justifica por algumas excepcionalidades, que muitas vezes a máquina executiva está submetida, 

por exemplo, no caso prisional, o que se fala hoje no Brasil, vou aproveitar a discussão desse 

tema, muitas vezes se abordou aqui nesse tribunal, até com a sugestão que nós próprios 

fôssemos levados para conhecer as entranhas do sistema penal do estado do Pará, essa bomba 

de explosão já não retardada, que muitas vezes foi alertada. Não será apenas pela construção 

de novos presídios, que o país não abdicou da copa do mundo e a olímpiada que vai resolver o 

problema prisional, se antes disso ele não investir em uma construção monumental de creches 

para atingir o problema da raiz, o problema social. Então nesse sentido é que muitas vezes o 

agente prisional, e eu tenho depoimentos nesse sentido, que passam por concurso, com baixos 

salários, ele é ameaçado com a família dele pelas facções, pelos grupos criminosos, que dizem: 

“Eu sei onde você mora, sua família, onde os seus filhos e seus netos estudam”. E eles saem do 

sistema pelo medo, para prevenir a sobrevivência, o estado não tem agilidade para prever fatos 

como esse. Então, em determinadas circunstâncias, a gente tem sim que considerar 

excepcionalmente o registro temporário. Era só essa a colocação que eu queria fazer para me 

sentir à vontade. Voltando a elogiar a posição do Ministério Público de Contas com a qual eu 

sou concordante, mas deixando sempre a possibilidade nos casos da minha modestíssima visão 

de excepcionalidade, no mais eu acompanho sempre o posicionamento que Vossa Excelência 

sempre expressou. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, o Guilherme fez a manifestação, recebi aqui um documento do 

doutor, ex-procurador Geral Antônio Maria Cavalcante, que fez as ponderações, eu também 

concordo, obviamente, eu me lembro que doutor Almir Gabriel, quando foi governador do 
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estado pela primeira vez, recebeu o estado com cerca de sete mil contratos temporários, 

naquela época ainda não tinha determinadas exigências legais com relação ao equilíbrio da 

folha de pagamento com o orçamento do estado. Vossa Excelência, presidente, ainda era 

deputado junto comigo, quase que 90% dos recursos do estado estavam para a folha de 

pagamento, em virtude dessa situação de contratos temporários, e quando tomou posse, eu me 

lembro que as contas do estado estavam bloqueadas, não tinha acesso a nenhum centavo de 

recurso uma vez que estavam em situação extremamente grave financeiramente, ele teve que 

exonerar cerca de 25 mil servidores temporários em uma canetada só. Esse foi um clima 

terrível do estado, que iria quebrar, paralisar, ou seja, criou uma situação difícil. Imagine 25 

mil pessoas com famílias, criou-se uma situação muito preocupante no estado, e, de lá para cá, 

senhor presidente, pelo menos foi quando fui vereador de Belém, junto com o conselheiro 

Nelson, fui à Assembleia Legislativa em 1990, junto comigo Vossa Excelência, o conselheiro 

Nelson, conselheira Lourdes, não sei se conselheiro André, acho que foi depois, e de lá para cá 

esse assunto vem sendo debatido e discutido. Não sei se aqui Tribunal de Contas, mas na 

Assembleia de dois em dois anos a gente era obrigado a tratar dessa questão dos temporários 

do estado do Pará. Então veja que é um assunto que se arrasta há muitos anos, há muito 

tempo, só aqui no tribunal eu vou completar 10 anos agora em agosto. Na minha posse, eu 

lembro como todos, como Vossas Excelências também, inclusive a doutora Rosa, e o Ministério 

Público até debateu também aqui várias vezes esse assunto. E agora a conselheira e o 

Ministério Público também, então é uma situação que vem se colocando em debate e discussão 

há muito tempo. Existe um número significativo de pessoas que fizeram concurso público no 

estado do Pará, estão aguardando a definição dessa questão para tomar posse nos cargos 

efetivamente, não só um órgão, uma Secretaria, são vários. Essa é uma questão que a 

Constituição é bem clara, existe a contratação de serviço temporário, mas também na 

Constituição é bem claro como é feito isso, como deve ser feito isso em caráter 

excepcionalíssimo. Nós vivemos falando dessa questão, tanto o Ministério Público já deu um 

passo à frente, um passo atrás, e assim vai, com o objetivo de contribuir com o estado, não 

prejudicar o estado, absolutamente, como todos nós conselheiros também, e todos os 

conselheiros sabem bem claramente como essa questão é definida, na reunião que teve na 

presidência e o conselheiro Nelson falou muito bem, eu participei e vi apenas dois ou três 
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órgãos do estado, secretarias participando e pedindo este apoio, os outros não vieram pedir 

nenhum apoio ao tribunal. A Secretaria da Educação que eu tenha conhecimento não trouxe ao 

tribunal nenhuma situação de justificativa, me parece que veio, que ponderou e colocou as suas 

preocupações, problemas, fez a justificativa. E acho que mais um ou outro órgão, não me 

lembro bem. Até na reunião coloquei que poderíamos fazer uma situação para resolver o 

problema de todas as secretarias, mas não foi possível porque eram assuntos específicos e não 

poderiam se estender, enfim, presidente, eu quero fazer essa ponderação no sentido de que já 

há muitos anos que esse assunto é debatido, discutido e causa problema para o estado do Pará. 

Não só o Ministério Público do Estado como o Ministério Público de Contas, que têm o dever 

de fazer esse trabalho, é dever deles essa fiscalização, é o fiscal da lei, como se diz, tem que 

fazer e cumprir a lei. Então, sinceramente, a gente percebe uma certa preocupação com o 

objetivo de resolver esse problema, mas em outras situações a gente percebe que não, 

aproveita uma oportunidade e até pergunto: onde está protegida essa seleção para contrato 

temporário? Onde é que legaliza isso? Onde é que torna essa contratação temporária 

constitucional? A única seleção que eu conheço, que é legal, que é constitucional, é o concurso 

público. E assim vai, presidente. Essa é a questão que me deixa inquieto, volto a dizer a Vossa 

Excelência que quando fizemos a reunião vieram dois ou três órgãos aqui naquela reunião na 

Presidência em que eu participei. Eu até pedi para encontrar uma forma no recurso, para 

estender para o estado, mas não foi possível e fica essa situação para a gente analisar de uma 

forma talvez definitiva e tentar encontrar uma saída para todo o estado. Não adianta a gente 

liberar uma situação para uns e deixar a Secretaria da Educação cometendo ilegalidades e 

inconstitucionalidade. É uma coisa que a gente tem que resolver. A minha opinião é que não 

sabemos qual seria a saída para o Estado, mas enquanto não se pode fazer isso aqui, a gente 

pode fazer para todos e tentar encontrar essa solução. Era essa a minha manifestação, senhor 

presidente. Logo após as devidas manifestações, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir 

em caráter excepcional os registros. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: 

Acompanharam o parecer do MPC os Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior; enquanto que os Conselheiros André Teixeira Dias, Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes, Substituto Convocado Julival Silva Rocha e o Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira votaram de acordo com a Relatora. A presidência proclamou 
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o Resultado: Voto da Relatora foi o vencedor por maioria de votos (5x2). Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2014/50674-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, 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 indeferimento dos registros, com 

determinação à SEOP (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. Acompanharam o parecer do MPC, os Conselheiros Nelson Luiz 

Teixeira Chaves e Cipriano Sabino de Oliveira Junior; enquanto que os Conselheiros André 

Teixeira Dias, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, Substituto Convocado Julival Silva 

Rocha e Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira votaram de acordo com a Relatora. A 

presidência proclamou o Resultado: Voto da Relatora foi o vencedor por maioria de votos 

(5x2). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/51094-1, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Urbano e de Obras Públicas, 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 denegação do registro, com determinação à SEOP (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. Acompanharam o parecer do MPC, os 

Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e Cipriano Sabino de Oliveira Junior; enquanto que 

os Conselheiros André Teixeira Dias, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, Substituto 

Convocado Julival Silva Rocha e o Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira votaram de 

acordo com a Relatora. A presidência proclamou o Resultado: Voto da Relatora foi o vencedor 

por maioria de votos (5x2). Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2014/50994-2, 

2016/50075-6, 2016/50296-6, 2016/50497-2, 2016/50640-2, 2016/50715-4, 2016/50923-0 e 

2016/51027-2, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporários realizados pela 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, Secretaria de Estado de 

Transportes e Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, cuja 
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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 indeferimento do registro dos 

contratos, com expedição de determinações e/ou recomendações (pausa). A matéria foi 

colocada em discussão. (Pausa). Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Eu quero discutir no sentido da prática administrativa, eu sei que não é 

fácil, que algumas coisas possam ser feitas no sentido de minimizar a crise, até mesmo, porque 

até nessa Casa não consegui, e se eu não consegui nessa Casa a despeito de tantas 

reivindicações que temos feito ao longo do tempo, provavelmente eu não tenho a regra na mão 

para fazer isso dentro do estado, mas há muito tempo, por alguma prática administrativa aqui 

dentro, eu sempre invoco que o estado brasileiro não sabe o tamanho ideal que deve ter, você 

sabe isso, perguntar a qualquer um de nós, qualquer cidadão, sabe, nós próprios mesmos, aqui, 

você vê qual é o tamanho que nós temos que ter, o nosso número de servidores do estado do 

Pará está condizente com as cidades, não está condizente com a necessidade, há alguma 

insuficiência em outros lugares, provavelmente sim. Isso não é nenhuma acusação, não é 

nenhuma desonra a quem quer que seja, mas enquanto o estado brasileiro latu sensu, quando 

estamos tratando do nosso estado do Pará, não tiver esta radiografia de que áreas 

eventualmente estão necessitando de reforço de pessoal, não posso acreditar que nenhum 

estado brasileiro que seja - São Paulo, Rio de Janeiro - não haja em algum lugar servidores 

que estejam digamos com pouca possibilidade de praticar os serviços, seja por falta de 

instalação ou falta de orçamento. Eu penso que se a máquina administrativa tivesse uma visão, 

e eventualmente quando vejo nessas áreas técnicas, agora ainda a conselheira Lourdes relatou 

o processo para a contratação de três advogados para um ano. Eu não sou da prática do 

direito, infelizmente não tive a competência para ser advogado, mas um conhecimento de 

administração dos processos que ao longo do tempo a gente tem feito aqui, e grandíssima parte 

orientado pelos advogados, você para dar um parecer precisa estudar o processo, e se você 

entrar nos autos, saber a origem desses autos para manifestar uma posição. E não é pegar um 

papel como se fosse um livro para estudar, tem a parte que vai se manifestar, ou seja, o 

advogado que vai passar um ano, talvez seja processo que ele não consiga estudar por inteiro 

pelas implicações de cada um. Então a minha imaginação, a minha reflexão é saber um estudo 
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ocupacional da máquina estadual, quando eu vejo na área técnica, por exemplo, tantos 

profissionais como a Secretaria de Desenvolvimento, às vezes, que possa ser por um da 

SETRAN, será que não há em outras áreas do estado servidores de carreira que pudessem ser 

remanejados? Colocados à disposição de uma outra Secretaria? Porque às vezes a gente vê tão 

poucos, seis, sete, isso significava que a máquina estadual estaria povoada rigorosamente e 

criteriosamente certa. A gente sabe que às vezes não acontece isso, então pouparia muito, 

doutor Guilherme, a questão da contratação temporária se nós tivéssemos mesmo de alguma 

forma uma informação de que em tal área envolve conhecimento técnico, por exemplo, de 

engenharia, de arquitetura, que nós pudéssemos ter em uma Secretaria uma população de 

técnicos acima do desejado, ou ainda não empregada por várias circunstâncias e pudesse ser 

transferida para outra. Enquanto não tivermos esse estudo globalizado, fica muito difícil para 

emitir uma opinião, estou falando apenas por uma questão hipotética, embora a economia 

mista, tem a COSANPA, tantos técnicos, eles poderiam dar colaboração evidentemente em uma 

Secretaria, em uma agência de controle que envolva a área de engenharias sem prejuízo para o 

estado e sem que obrigue o estado a fazer a contratação temporária, mas para isso precisa que 

o estado conheça o tamanho que tem e identifique as necessidades. Quero sempre colocar, 

presidente, que não se veja nisso uma crítica, ao contrário, é uma prática administrativa e se 

Vossa Excelência tiver uma empresa tem que saber qual é a população ideal para a empresa, 

para que ela se torne viável, para que ela possa competir. O estado brasileiro, acho, que tem 

pago muito por isso porque em algumas áreas a gente vê muitas vezes áreas superpovoadas e 

outras áreas de interesse público com extrema carência de pessoal, então penso que para a 

reflexão nossa do plenário seja importante que a gente estimule, sei que é da preocupação do 

governador, para que nem sempre em uma dificuldade a gente tenha que recorrer a 

contratação temporária, que é difícil do ponto de vista legal e, muitas vezes, um 

remanejamento dentro do próprio estado pode tornar o estado menos gordo, portanto, mais 

ágil nas suas práticas administrativas. Logo após a devida manifestação, Sua Excelência 

proferiu seu voto para deferir em caráter excepcional os registros. Consultado o Plenário, este 

assim se manifestou: Acompanharam o parecer do MPC, os Conselheiros Nelson Luiz Teixeira 

Chaves e Cipriano Sabino de Oliveira Junior; enquanto que os Conselheiros André Teixeira 

Dias, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, Substituto Convocado Julival Silva Rocha e 
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Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira votaram de acordo com a Relatora. A 

presidência proclamou o Resultado: Voto da Relatora foi o vencedor por maioria de votos 

(5x2). Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2015/51784-4, 2016/50055-2, 

2016/50103-4, 2016/50207-0, 2016/50210-6, 2016/50215-0, 2016/50216-1, 2016/50488-1, 

2016/50576-0, 2016/50591-0, 2016/50667-2, 2016/50668-3, 2016/50913-8, 2016/50915-0, 

2016/50973-9 e 2016/51150-4, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporários 

realizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, 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 indeferimento dos registros com as recomendações à 

SEMAS e à SEAD (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. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Acompanharam o 

parecer do MPC, os Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior; enquanto que os Conselheiros André Teixeira Dias, Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes, Substituto Convocado Julival Silva Rocha e Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira votaram de acordo com a Relatora. A presidência proclamou o Resultado: Voto da 

Relatora foi o vencedor por maioria de votos (5x2). Processo nº 2013/52308-5, que trata do Ato 

de Aposentadoria em favor de Irone Vasconcelos Rodrigues, 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 2013/52849-7, que trata 

do Ato de Aposentadoria em favor de Maria Eleuteria Matos Muniz, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Daniel Mello. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, que assim se manifestou: Senhor presidente, 

senhores conselheiros, ilustre relator conselheiro substituto Daniel, como bem ressaltado por 
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Vossa Excelência eu vou aproveitar a oportunidade aqui só para lançar uma discussão, uma 

ideia, hoje nós tivemos aqui uma alteração do prejulgado 21, que se criou durante um certo 

tempo aqui no tribunal a ideia de que não havendo prejuízo ao erário faríamos um registro do 

ato mesmo que houvesse prejuízo ao beneficiário. Então hoje nós temos o prejulgado 22 que 

basicamente vai nessa linha. O Ministério Público durante um tempo, hoje, nós até adotamos 

essa sistemática que o procurador Stephenson Victer fez no parecer, e que eu também adoto 

essa sistemática, para fins de dar celeridade processual e não trancar os processos. Mas eu 

gostaria que houvesse uma reflexão do plenário quanto ao papel do Tribunal de Contas. De 

fato, o Tribunal de Contas é o curador do erário, mas o Tribunal de Contas é só curador do 

erário? O ato, nesse caso aqui, a beneficiária poderia também se aposentar pela emenda 47 e 

isso lhe daria não na aposentadoria, mas na pensão, uma possibilidade de manutenção de 

qualidade e integralidade na pensão. Me parece que o ato deveria ser a determinação para 

correção do ato, e o registro só se o ato estivesse corrigido. Eu não concordo muito com esse 

posicionamento, volto a dizer, nós fazemos esse encaminhamento em razão do prejulgado 22, 

para evitar que se tranque processo e que acabe se prejudicando mais ainda o beneficiário, 

mas eu queria lançar essa discussão e acho que valeria a pena o tribunal voltar a se debruçar 

sobre isso. Se o tribunal é um tribunal também de legalidade porque é isso que a Constituição 

determina, ou se é só curador do erário, então é essa a pergunta que eu queira lançar aqui. 

Logo em seguida, o parquet de contas retificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi para acrescentar nova alternativa de diligência ao IGEPREV para oportunizar à 

interessada o direito de opção pela regra de aposentadoria que melhor lhe aprouver e, sendo a 

escolha diversa da constante no ato, proceda a retificação do mesmo (pausa). A matéria foi 

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

Excelência proferiu proposta de decisão para converter o julgamento em diligência, 

determinando ao IGEPREV que dê a interessada a faculdade de optar pela regra de 

aposentadoria que entenda mais benéfica nos termos do parecer ministerial. Consultado o 

Plenário, este assim se manifestou: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Estou de acordo, louvando o bem estruturado voto do brilhante 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: 
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Acompanho o Relator. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Acompanho o Relator. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: O Ministério Público pede da comunicação ao Igeprev para a 

correção. É isso? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da 

Cunha Teixeira: O Ministério Público deseja esclarecer o seu posicionamento. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Guilherme da Costa 

Sperry: Conselheira Rosa, a proposta como eu coloquei, o relator votou conforme a proposta 

original do Ministério Público, que foi a proposta que nós temos adotado foi que eu disse que 

nós tínhamos adotado por conta do prejulgado 22. Nós temos adotado esse encaminhamento 

para não prejudicar ainda mais o beneficiário ou a beneficiária da aposentadoria. O que eu 

disse aqui, e lancei a discussão, é aproveitando que nós tivemos a reforma do prejulgado 21, 

hoje, se não seria o caso de nós reformarmos também o prejulgado 22. Parece-me que o 

Tribunal de Contas é sim o curador do erário, mas não é só isso, porque se limitar a ser só o 

curador do erário é muito pouco. O tribunal tem as suas atribuições da Constituição e lá está 

também a legalidade. Então, se o ato enseja alteração, ainda que a alteração não esteja 

prejudicando o erário, mas esteja prejudicando o beneficiário, eu entendo que nós seguimos, e 

eu também sigo, o prejulgado 22. Mas eu entendo que talvez fosse o momento de nós 

repensarmos isso. Eu vi que a senhora concordou quando eu falava, porque provavelmente 

concorda comigo, de nós determinarmos a correção para quando fizermos o registro. Fazemos 

o registro do ato já perfeito, no caso seria a opção pela emenda 47, que a beneficiária teria o 

direito caso se aposentasse pela 47. Na hipótese da pensão, teria a paridade e integralidade 

também, então por isso haveria uma reflexão não na aposentadoria, mas sim na pensão, na 

futura pensão. Então é essa a questão, tudo bem, poderia se aposentar pelo art. 6º da emenda 

41? Poderia, só que na aposentadoria não causa impacto, mas na pensão vai causar impacto. 

Na futura pensão vai causar impacto, então é nesse sentido, foi essa a reflexão, só 

esclarecendo conselheira Rosa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Só entrando na discussão, senhor presidente, eu penso que o voto do 

conselheiro Daniel ele supre isso. Na hora ele recomenda inclusive a comunicação à 

interessada, talvez aí, procedente a argumentação de Vossa Excelência, mas delongasse um 

pouco mais para o registro do ato, da forma como, segundo eu entendi, ele imediatamente 
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determina a comunicação à interessada para procurar está retificação se for o caso. Eu acho 

que ambos vão chegar ao mesmo ponto por caminhos diferentes. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Guilherme da Costa 

Sperry: É assim, só tentando esclarecer, conselheiro, o relator está seguindo exatamente a 

prática da maioria do tribunal. Talvez aqui, conselheiro, acho que tem um posicionamento um 

pouquinho diferente da relatoria dele. Os outros, acho que seguem mais ou menos essa 

sistemática, se eu estiver equivocado me corrijam, na verdade, conselheiro Nelson, a própria 

Constituição, a regra constitucional fala sobre direito de opção, a partir do momento em que o 

estado não está dando o direito de opção para o servidor, chega e aposenta o servidor por uma 

regra que não é benéfica a ele, o estado não está cumprindo a Constituição. Então eu entendo 

que nós registrarmos um ato que não houve nem o direito de opção para o servidor, então nós 

não estamos cumprindo a regra constitucional. É nesse sentido que deveria ser corrigido e 

determinada a correção dando o direito de opção. Caso o servidor não queira, aí é problema 

dele. Como acontece hoje? Nós registramos e o servidor que se vire, recorra 

administrativamente, recorra judicialmente, tome as suas providências. Há uma pequena 

diferença nisso: entre você determinar que o estado faça ou em dar ao servidor o direito de 

opção, que é o que está na regra. Hoje, nós estamos dizendo assim: “Olha, servidor, estou te 

avisando que tens direito a mais, mas tome as tuas providências”. Essa é a diferença. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Conselheiro Cipriano, Vossa Excelência quer modificar o voto? Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Isso, eu queria fazer a 

ponderação e até foi alertado pela eminente conselheira Rosa no sentido de estar atento, 

apenas isso. Acho que há uma situação, então, eu estava conversando com a doutora Rosa e o 

conselheiro André, e, imediatamente, eu fui observar as ponderações feitas, tanto só pelo 

relator, como pelo doutor Guilherme, então eu queria fazer essa alteração no sentido de que 

depois das devidas explicações, e até conversando com a conselheira Rosa e com o doutor 

Guilherme, queria fazer a alteração do voto, acredito que nós estamos dando mais segurança e 

apoio à requerente no sentido de atender à solicitação do Ministério Público. Então eu queria 

alterar o meu voto para fortalecer, no caso, e darmos mais garantias, ou seja, claramente 

darmos uma segurança para ela requerer o direito dela. Então queria alterar o voto para 
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acompanhar o Ministério Público. A minha opinião agora, nesse momento, observando as 

manifestações, e em tempo, faço essa alteração, senhor presidente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: É o seguinte, o doutor Guilherme 

trouxe uma situação nova que não está nos autos. Eu vou me permitir aqui ler a parte final do 

parecer do senhor Stephenson Oliveira Victer, que foi procurador que emitiu o parecer nos 

autos e o que ele estabelece aqui no final do voto, no seu parecer foi o seguinte: “Opino no 

sentido de deferimento do registro pleiteado nos termos do art. 109 inciso I do regimento 

interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, com a recomendação ao Igeprev de que 

proceda a alteração da fundamentação constitucional do ato com o reenquadramento da 

aposentadoria na regra do art. 3 da emenda constitucional 47 de 2005, visto que, em tese, é 

mais benéfica à interessada, ou, alternativamente que lhe seja oportunizado o exercício do 

direito de opção que lhe assiste, sendo dada a mesma ciência da conclusão da presente 

manifestação ministerial”. Ou seja, o Ministério Público opinou pelo deferimento do registro, 

que é, a minha sugestão de voto, o deferimento de registro em relação à comunicação ao 

Igeprev de que existe a alternativa posta pelo próprio procurador no sentido de dar o direito de 

opção, e eu entendi mais razoável, mais apropriada, alternativamente, em relação à proposta 

de voto. É oportunizar à interessada que se manifeste e opte pelo registro mais benéfico a sua 

aposentadoria, e optei por essa alternativa em razão da celeridade e da economicidade 

processual. Essa é a situação mais benéfica à interessada, porque o ato foi registrado e se for 

comunicado antes do registro, e não é o que sugere o Ministério Público no parecer aqui, que 

esse ato de registro não seria ainda homologado pelo tribunal, não seria feito o registro pelo 

tribunal e teria que voltar ao Igeprev para que proceda então a alteração da fundamentação 

do registro e, depois, retornar e só então ser registrado. Isso gera prejuízo à interessada e a 

celeridade e economicidade processual por uma questão de razoabilidade e inclusive de 

equidade que eu optei pela alternativa proposta pelo Ministério Público, e é o que consta dos 

autos. A possibilidade de alternativamente optar por uma ou outra, e que eu entendi a mais 

razoável a outra, muito embora seja uma proposta de voto e, obviamente, que o 

posicionamento desse plenário é o que prevalece. Foi só a título de esclarecimento. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Conselheiro Cipriano propôs até uma retificação, e para Vossa Excelência para que a gente 
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pudesse. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Como eu não proclamei o resultado, qualquer conselheiro pode modificar o seu voto, 

caso queira. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Exatamente. Antes, por uma questão de ordem, a conselheira Rosa vai falar, mas vou 

sugerir a Vossa Excelência que antes de proclamar o resultado, porque está havendo uma 

divergência, efetivamente, o que o conselheiro Daniel acaba de informar que a gente precisa 

perceber é que existe uma manifestação escrita no processo e a fala do doutor Guilherme foi 

um pouco diferente do que está definido. Então, eu entendo a intenção dele, antes de declarar o 

resultado, que Vossa Excelência faça uma nova verificação. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Data vênia da interpretação dada 

pelo eminente relator para o parecer do Ministério Público, eu acredito que a alternância que 

foi dada para a comunicação à interessada para exercer o direito de opção, ela tem que ser 

prévia ao registro. O que o procurador quis dizer foi que, o registro, eu, na verdade, como 

membro do Ministério Público por 20 anos, presenciei inúmeras vezes essa situação, e o 

Ministério Público sempre defendeu a proteção da legalidade. Quando o Tribunal de Contas 

examina a legalidade do ato, ele não está exclusivamente analisando o prejuízo ao erário, não. 

Eu, como membro do Ministério Público, preciso fiscalizar a correta aplicação da lei. Ora, se 

a aposentada tem o direito a uma aposentadoria pautada em regras mais benéficas, ela precisa 

no mínimo ser questionada para que ela exerça o direito de opção, e o Ministério Público, pelo 

menos enquanto eu atuei lá, sempre pediu diligência para que esse interessado fosse notificado 

e, assim, manifestasse o seu direito de opção. Ou, ainda, nós sugeríamos o registro com a 

retificação do ato, porque o tribunal, inúmeras vezes, agiu dessa maneira. Acontece que isso 

também estava gerando problemas porque o tribunal deferiu o registro e o Igeprev às vezes 

não cumpria a determinação. Então, posteriormente, salvo engano, o TCU tem se manifestado 

nesse sentido. Essa ideia foi trazida até do registro com a ciência posterior ao interessado para 

que ele procure a defesa do direito dele. Isso veio com base em decisões, salvo engano, do TCU 

e, por isso, o tribunal passou a ter decisões nesse sentido, completaram-se as mínimas 

necessárias para a formação do prejulgado, que passou a existir. Eu, particularmente, sempre 

opinei no sentido de antes do registro corrigir de alguma maneira o ato ou a interessada, 

silente, concordasse com a situação. Então, nesse caso, quando eu defiro o registro e dou 
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ciência à interessada da possibilidade de alteração do direito dela, eu oportunizo, eu tiro da 

esfera do Tribunal de Contas a regularização do ato. O tribunal já disse que o ato está 

legalmente correto, atendeu a legalidade e merece registro. Quando eu peço, no caso como 

relatora, eu poderia fazer uma diligência e notificava a interessada para ela se pronunciar nos 

autos e, aí sim, posteriormente, eu traria o processo à pauta. Então, no caso, uma solução 

poderia se converter no julgamento em diligência para que ela fosse notificada para que se 

pronunciasse e, posteriormente, seria uma solução para a situação. É uma sugestão. 

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

vou ouvir novamente o relator e também o Ministério Público. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Eu concordo com a conselheira Rosa Egídia no 

sentido de que é função do Tribunal Contas fazer o registro dentro da legalidade, e é o que está 

acontecendo, no que pese estão duas alternativas, o registro ele não está ilegal a ponto de não 

merecer o registro por essa Corte de Contas. Ele atende perfeitamente e legalidade nos termos 

estabelecidos pelo Igeprev porque atendeu a emenda 41. Agora, em relação, isso não se 

permite negar o registro porque não há ilegalidade nesse registro. Está sendo oportunizado à 

interessada na medida em que é razoável, que é oportuno, que ela possa optar por uma 

situação mais benéfica, que é a que traz a emenda 47 e o art. 3º da emenda 47. O que está 

sendo feito, excelência, não é possível negar o registro porque a essa Corte não compete se o 

registro está atendendo a legalidade, nós temos que registrar, não existe discricionariedade 

dessa Corte no sentido de negar registro se ele está atendendo a legalidade. O fato de existir 

uma norma mais benéfica, e isso está sendo alertado, e por uma questão de celeridade 

processual, de economicidade, deve-se fazer o registro porque ele atende “in totum” à 

legalidade com os fundamentos trazidos pelo ato de concessão e pela portaria de concessão da 

aposentadoria, e, portanto, deve ser registrado. Negar o registro aqui seria uma ilegalidade, e 

não podemos fazê-la, somos regidos pela estrita legalidade, e é por isso a recomendação de 

voto, a sugestão de voto no sentido de registrar, mas atendendo a situação de equidade, de 

razoabilidade, para oportunizar à interessada para que ela se manifeste no sentido de optar 

por uma situação que lhe é mais benéfica e, claramente, será mais benéfica, mas isso será 

oportunizado a ela sem prejuízos em relação a isso. E isso é buscar entre melhor interesse 

público em relação aos autos processuais e é esse o meu entendimento, respeitando, 
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obviamente, se o pleno de forma divergente entender. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador do Ministério Público de Contas Guilherme da Costa Sperry: Conselheiros e 

eminente relator, vou tentar esclarecer novamente, eu falei, eu ratifiquei o que eu trouxe aqui 

foi novamente. Eu aproveitei que hoje nós alteramos o prejulgado 21 para nós tentarmos 

lançar uma discussão aqui para alterar o prejulgado 22, que é uma prática que vem sendo 

feita. Eu reiterei o parecer que está nos autos e disse inclusive nos autos que assim o faço para 

fim de dar cumprimento ao prejulgado, a fim de dar a celeridade ao processo. Por outro lado, 

eu disse que não concordo com esse posicionamento. Por quê? Porque eu digo que não há 

legalidade nesse caso. Eu só vou ler o começo do art. 3 da emenda 47: “Ressalvado o direito 

de opção à aposentadoria pelas normas do Art. 40”, ou seja, pelas regras do Art. 2 e 6, da 41, 

eu pergunto: O estado deu esse direito de opção? Não. Se não deu o direito de opção que está 

na regra constitucional não dá para dizer que o ato é legal. É isso que eu quero trazer à 

discussão. Seria uma mudança de posicionamento. É só isso. Então eu chamei a atenção do 

conselheiro, hoje na condição de conselheiro, conselheiro Julival, adota uma prática que ele 

sempre chama e abre a diligência para que se faça isso. E se nós formos alterar esse 

posicionamento, nesse caso concreto, teria que se fazer uma decisão para fazer aqui converter 

em diligência, caso o pleno decidir, converter o julgamento em diligência e determinando a 

correção do ato, ou se o pleno entender que segue o prejulgado 22, sem problemas, só quis 

trazer à discussão. Eu também não inovei no parecer do Ministério Público, e digo que eu faço 

essa mesma sistemática para cumprir o prejulgado 22. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Meu querido amigo, procurador Guilherme, Vossa 

Excelência sempre, claro, querendo apontar e tem sempre apontado, e todos reconhecemos 

isso, eu já vi aqui algumas vezes e conselheira Rosa certamente vai concordar comigo, o 

representante do Ministério Público de Contas algumas vezes divergia do relatório que vem 

pronto do processo, então se Vossa Excelência, e na minha opinião houve uma pequena 

contradição, ao mesmo tempo ratifica o voto que já veio no processo e aí está encerrada a 

discussão, o que Vossa Excelência poderia fazer, e eu o acompanharia com a maior 

tranquilidade até porque defendo conversando com a Lourdes Lima, com a conselheira Rosa e 

com o Cipriano, que o que Vossa Excelência propõe é perfeitamente pertinente, apenas fiquei 

preocupado em uma palavra de Vossa Excelência quando caracterizaria. Eu sei que isso é uma 
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mera interpretação minha, assim como deu o parecer o conselheiro Daniel, e o interessado que 

se vire e não é isso. Ele já no voto dele mesmo, no modelo presente, dá um enorme poder ao 

servidor na medida em que diz que o tribunal concede a ele o direito de pleitear a retificação. 

Então na minha modesta intepretação também já deixarei isso aqui para avaliação do 

plenário, digo a Vossa Excelência que não há nenhum desrespeito a nosso queridíssimo amigo 

Stephenson. Vossa Excelência no voto do Ministério Público de Contas faça, não digo esta 

discordância, este adendo ao voto dizendo que antes de tudo abra-se a diligência para a 

interessada se manifestar, que é o que diz a conselheira Rosa, mas Vossa Excelência, na minha 

visão, tem toda a prerrogativa antes de mudar prejulgado para diferir um pouco do parecer do 

Ministério Público de Contas. Isso só engrandeceria o Ministério Público de Contas porque 

nós já votaríamos dessa forma aqui. E eu estou me colocando nesta posição, mas quero 

continuar ratificando o meu conhecimento ao voto do conselheiro Daniel, que não se 

abandonaria o interessado, ao contrário, jamais proferiria um voto ou iria de acordo com o 

voto que dissesse que a parte mais fraca, no caso o servidor, seria penalizado, até porque a 

posição do tribunal seria nesse sentido. Agora Vossa Excelência tem toda a prerrogativa para 

discordar ou fazer um adendo ao eminente procurador Stephenson com o seu brilhante 

parecer. E já que tomávamos essa posição, e se for a maioria do plenário, acredito que até 

uma unanimidade com o adendo de Vossa Excelência e, em seguida, se trata de mudar o 

prejulgado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Eu queria também me manifestar nesse sentido, acho que a opinião que encontro aqui 

pelo menos uma boa parte do colegiado é no sentido de darmos a oportunidade ao interessado, 

ao servidor, servidora, em se manifestar logo a tempo para no final resolver o problema que é 

um caso de diligência, e não vejo, não é o indeferimento, não se trata de indeferir, apenas seria 

baixar em diligência para adiantar este passo. Adiar esse passo após a manifestação de opção 

da servidora, depois retornar ao plenário para votação e agora definitiva, essa é a minha 

opinião, então acredito que a conselheira Rosa tenha razão no sentido do melhor 

encaminhamento, concordando, obviamente, aplaudindo o voto do conselheiro Daniel. Não há 

indeferimento, o processo vai para a diligência e volta e, então, definitivamente daríamos uma 

posição já com a manifestação da interessada. Eu acredito que seria uma forma de resolver o 

problema sem deixar amanhã para discutir. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 
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Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Vamos agora à última manifestação de voto do 

conselheiro Julival e, em seguida, eu vou perguntar novamente se todos os conselheiros 

desejam ratificar ou não os seus votos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha: Na verdade, em outra ocasião já foi discutida essa mesma 

situação aqui no plenário, inclusive, naquela ocasião, eu afirmei e volto a afirmar que em 

todos os casos semelhantes a este eu determino primeiro que o Igeprev ratifique, porque no 

meu entender o segurado faz jus a regra que melhor garante os seus direitos e, no caso, é o art. 

3º da emenda constitucional 47 de 2005. Então, sendo coerente com essa posição, o meu voto é 

que se converta em diligência para que o Igeprev promova a retificação. Por que isso? Porque, 

no caso da ciência, simplesmente já foi discutido isso naquela vez em plenário. Ele chegou a 

sugerir o seguinte: que o tribunal não pode entrar no direito subjetivo do interessado e, depois, 

ele que vá atrás, que corra atrás, falou-se inclusive na Defensoria Pública, que existe para 

isso. Só que esse ato do tribunal em nada o prejudica, não é proteção a erário, essa celeridade 

também não causa prejuízo ao interessado porque ele está recebendo. Se nós fizermos isso, 

estaremos de uma forma direta contribuindo com o próprio estado, com outro órgão, que seria 

a defensoria pública, em caso do Igeprev resistir, o interessado ter que recorrer, evitaríamos 

tudo isso, uma simples diligência que nada custaria ao erário e nem ao tribunal. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Quando se fala 

acelerar o processo, esta posição de baixar em diligência, seja talvez a forma mais rápida de 

se fazer. Imagine que depois de dar o direito, e recorrer da decisão, quanto tempo levaria? 

Qual a demanda que implicaria em várias situações do Igeprev, do Tribunal de Justiça, ou 

seja, iria ser uma situação que envolveria todo mundo. Se o tribunal fizer isso, talvez seja mais 

rápido e mais célere e a questão seria definitivamente resolvida. Era isso. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: O meu voto é que se 

converta em diligência para que o Igeprev promova a ratificação do ato. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Bem, diante da 

manifestação do conselheiro Julival, eu pergunto aos conselheiros que já proferiram os seus 

votos se desejam novamente se manifestar ratificando ou não o voto? Eu vou iniciar pelo 

conselheiro Nelson Chaves. Doutor Guilherme, antes do voto do conselheiro Nelson Chaves, 

quer ratificar a sua posição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério 
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Público de Contas Guilherme da Costa Sperry: Só para esclarecer então, conselheiro Nelson, 

nada prejudica o posicionamento que eu trouxe aqui com o parecer que já está nos autos, 

porque, na verdade, seria uma alternativa. Então eu faço um adendo ao parecer para que, 

alternativamente, se converta em diligência os autos, para que se o Igeprev dê o direito de 

opção à beneficiária. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Quando a Secretaria ficou em dúvida se eu havia votado ou não, eu 

votei acompanhando o Ministério Público porque eu entendi que o parecer do Ministério 

Público foi alternativo, justamente esse esclarecimento que agora o doutor Guilherme 

esclareceu, eu entendi isso, ou registra com alteração ou converte-se em diligência. Eu entendi 

que seria a segunda opção. Eu acompanhei no sentido de que houvesse a recomendação ao 

Igeprev para que ele cumprisse com o dever. Não é a opção. O que eu me referi foi a 

alternatividade do parecer do Ministério Público. Eu acompanhei porque eu tinha entendido 

que ele havia sugerido essa diligência ao Igeprev para que ele cumprisse com a determinação 

de verificar junto à interessada a opção dela, pois é um direito que ela tem. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Considerando que 

houve uma alteração na manifestação ministerial, é importante que cada conselheiro se sinta 

confortável para votar esta matéria, vou ouvir novamente o relator, até porque houve uma 

alteração do Ministério Público, houve um acréscimo na manifestação ministerial, então diante 

disso, como o resultado ainda não foi proclamado, conselheiro Daniel, Vossa Excelência 

deseja modificar o seu voto? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Convocado Daniel Mello: Sim, Excelência. Agora sim houve uma retificação do órgão 

ministerial em relação ao parecer dado, repito, não é o parecer do Ministério Público, por isso 

opino pelo deferimento do registro com uma comunicação ou, alternativamente, o direito de 

opção à assegurada. Foi o que seguiu o entendimento. O melhor entendimento desse nobre 

relator, em relação a alteração, agora sim, sugiro que se baixe em diligência para recomendar 

ao Igeprev que ouça a parte interessada, altere o fundamento do ato para que seja novamente 

submetido à apreciação do relator o pedido de registro do ato de concessão de aposentadoria. 

Esse é a minha recomendação a esse meio. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: A proposta de decisão do eminente relator, 

conselheiro substituto Daniel, foi alterada, e pelo que eu entendi, em consonância com o órgão 
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ministerial. Diante disso, vou novamente fazer aqui a coleta dos votos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Veja bem, dessa discussão 

recolho aqui também um adendo, conselheiro Cipriano, tudo isso por uma hipótese absurda, 

mas que tem que ser considerada, ninguém vai fazer uma opção por ganhar menos, mas é 

importante que a parte se manifeste, então as colocações que foram feitas, primeiro louvar o 

espírito conciliador, o procurador doutor Guilherme sempre tentando encontrar um rumo 

melhor para as negociações, conselheiro Julival, conselheira Rosa, o próprio relator, acho que 

hoje nós tomamos uma posição definitiva nesse aspecto no plenário. Mas é importante que haja 

a manifestação da parte, como diz o conselheiro Julival, e ela vai lá, se manifesta. Em nenhum 

momento houve um conflito quanto ao interesse da beneficiária, tanto da parte do conselheiro 

Daniel como do procurador Guilherme, então eu acho que o tribunal se engradece com esta 

decisão, revela mais uma vez que das discussões se encontra a melhor alternativa e, daqui para 

frente, acho que teremos uma votação unânime, agradeço o conselheiro Cipriano também pela 

sugestão e eu voto acompanhando integralmente a manifestação do relator, conselheiro 

Daniel. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Acompanho o Relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu repito as palavras do conselheiro Daniel, dizendo que 

concordo perfeitamente, inclusive houve a manifestação do Ministério Público muito bem 

realizada pelo doutor Guilherme e pelo próprio relator, conselheiro Daniel. E, como disse a 

Vossa Excelência, ainda poderia, no caso, uma sugestão, mandava chamar a parte, a senhora 

Maria Matos Muniz, que ela já poderia dizer e, a partir da manifestação dela, encaminhava 

para o Igeprev já dizendo para fazer a alteração, agilizava ainda mais do que mandar somente 

para o Igeprev. Eu ainda faria isso, uma sugestão, mas o conselheiro relator já fez a devida 

alteração e eu parabenizo o conselheiro Daniel com isso, e por isso, concordando com o 

conselheiro Nelson e conselheira Lourdes, eu acompanho o voto dele, mas repetindo, citada a 

dona Maria, e depois da dona Maria se manifestar, que se encaminhe ao Igeprev a sua 

manifestação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Mantenho o meu voto acompanhando o Relator. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Aprovando a atitude do relator, eu o 

acompanho integralmente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 
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Convocado Julival Silva Rocha: Senhor presidente, louvo a atitude do relator, mas há casos em 

que o beneficiário faz jus a várias hipóteses de enquadramento, há casos que fica até obscuro 

para nós mesmos avaliarmos qual será o melhor para ele. Nesse caso eu entendo que ele sim 

deve ser ouvido para optar. Já nesse caso aqui nós sabemos qual é o melhor e qual é o pior. Eu 

entendo que seria inócuo fazer uma diligência e chamar o servidor, pois aí sim seria uma 

morosidade desnecessária para o Igeprev, que fará a diligência e perguntará para ele qual é o 

melhor e qual é o pior. E isso talvez de uma forma obscura, que ele nem sabe o que o Igeprev 

está querendo dizer. Nesse caso, eu determino que Igeprev já retifique se preenchida a regra. 

Se preencheu, que retifique já o ato sem chamar o beneficiário no caso. Então o meu voto é o 

seguinte: que se converta em diligência e determine ao Igeprev que retifique o ato. 

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

conselheiro Cipriano fez apenas uma ponderação, mas concordou com o relator. Então, diante 

disso, eu voto com o relator. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior: Eu queria escutar o plenário e Vossa Excelência para ver se pede 

para a parte se manifestar e, em seguida, encaminhar para o Igeprev já com a situação 

adiantada. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha 

Teixeira: Então passaria a ser a terceira opção. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Não, não é a terceira opção. Baixar em 

diligência para pegar essas informações. A única questão é ouvir a parte interessada direta e 

depois caminhar. Vai ser comunicado ao Igeprev de qualquer maneira, ouvindo a parte ou não. 

Então o Igeprev vai ouvir a parte. O Igeprev deve ter muito mais processo do que a gente nesse 

sentido, com a parte já se manifestando, e isso já adiantaria muito o processo em benefício da 

aposentada. É uma sugestão, mas isso se o plenário concordar. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: O conselheiro Cipriano 

está fazendo uma ponderação, mas isso teria que constar na nossa decisão, de que, antes de ir 

para o Igeprev, chamasse aqui a interessada. Então é como se fosse o terceiro entendimento. 

Por enquanto tem dois entendimentos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Era só uma observação porque acho importante, mas não 

precisa. A presidência proclamou o Resultado: Voto do Relator foi o vencedor por maioria 

(6x1). Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto no artigo 
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191, § 3º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 2014/50490-5, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Iva Maria Uchoa Albuquerque, 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 

2014/50878-0, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Benedita Glacy Rodrigues Maia, 

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 indeferimento do registro (pausa). 

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

Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir 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 2008/53167-4, que trata do Ato de Revisão de Reforma em favor de José Maria 

Santana Ramos, 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 

do registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir  o registro nos termos das 

manifestações da Secretaria de controle Externo e do Ministério Público 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 2015/50006-9, que trata do Ato de Revisão de 

Aposentadoria em favor de Fernando Sérgio Pantoja Pauxis, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. 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 pelo arquivamento dos autos (pausa). A matéria foi colocada em 

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

proposta de decisão para arquivar  os autos. 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. 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Na 

sequência foi anunciado o Processo nº 2013/52280-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal 

temporário realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, cuja 

Relatora foi a 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 denegação do registro, com 

expedição de determinações à SEGDS e à SEAD (pausa). A matéria foi colocada em discussão. 

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

deferir  em caráter excepcional o registro da admissão, com recomendação à SEGDS/SEGUP. 

Consultado o Plenário, este assim se manifestou: Acompanharam o parecer do MPC, os 

Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e Cipriano Sabino de Oliveira Junior; enquanto que 

os Conselheiros André Teixeira Dias, Maria de Lourdes Lima de Oliveira, Substituto 

Convocado Julival Silva Rocha e Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira votaram de 

acordo com a Relatora. A presidência proclamou o Resultado: Voto da Relatora foi o vencedor 

por maioria de votos (5x2). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50481-0, que 

trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de 

Segurança Pública e Defesa Social, cuja Relatora foi a 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 denegação do registro, sem prejuízo da aplicação de multa à autoridade 

responsável pela contratação, além de determinação à SEGUP e à Casa Civil da Governadoria 

do Estado (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir  em caráter excepcional o 
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registro da admissão, com recomendação à SEGDS/SEGUP. Consultado o Plenário, este assim 

se manifestou: Acompanharam o parecer do MPC, os Conselheiros Nelson Luiz Teixeira 

Chaves e Cipriano Sabino de Oliveira Junior; enquanto que os Conselheiros André Teixeira 

Dias, Maria de Lourdes Lima de Oliveira, Substituto Convocado Julival Silva Rocha e 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira votaram de acordo com a Relatora. A 

presidência proclamou o Resultado: Voto da Relatora foi o vencedor por maioria de votos 

(5x2). Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2016/50901-4, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pelo Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves", 

cuja Relatora foi a 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 denegação do registro dos 

contratos, devendo cessar todos os pagamentos no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de 

responsabilidade solidária, além de determinações e recomendações ao CPC – Renato Chaves e 

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir  em caráter excepcional o 

registro das admissões temporárias. Consultado o Plenário, este assim se manifestou: 

Acompanharam o parecer do MPC, os Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior; enquanto que os Conselheiros André Teixeira Dias, Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira, Substituto Convocado Julival Silva Rocha e Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira votaram de acordo com a Relatora. A presidência proclamou o 

Resultado: Voto da Relatora foi o vencedor por maioria de votos (5x2). Prosseguindo-se foi 

anunciado o Processo nº 2016/50984-1, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário 

realizado pela Polícia Civil do Estado do Pará, cuja Relatora foi a 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 denegação do registro, sem prejuízo da aplicação de multa à 

autoridade responsável pela contratação, além de determinação à SEGUP e à Casa Civil da 

Governadoria do Estado (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

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

excepcional o registro da admissão temporária. Consultado o Plenário, este assim se 
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manifestou: Acompanharam o parecer do MPC, os Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior; enquanto que os Conselheiros André Teixeira Dias, Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira, Substituto Convocado Julival Silva Rocha e Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira votaram de acordo com a Relatora. A presidência proclamou 

o Resultado: Voto da Relatora foi o vencedor por maioria de votos (5x2). Esgotada a pauta de 

julgamentos, Sua Excelência informou existirem assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, 

pronunciando-se nos seguintes termos: Submeto ao colegiado a proposta de resolução em 

cumprimento ao que dispõe o art. 83, parágrafo 3º, da lei orgânica do TCE, combinado com o 

art. 243, do regimento interno, as quais determinam a expedição de ato normativo, fixando o 

valor máximo e também o mínimo para as multas aplicadas pelo Tribunal de Contas. O valor 

máximo passa a ser de R$45.309,60 e o valor mínimo R$906,19. A tabela já está nas mãos dos 

senhores, com isso, levando em conta a portaria da SEFA nº 1.727, publicada no diário oficial 

de 19/02/2016, que fixa a expressão monetária da unidade padrão fiscal do estado do Pará, o 

PF Pará, para vigorar no exercício fiscal de 2017 no valor de 3,2364. Isso a gente faz todo 

ano, apenas para atualizar, Vossa Excelência já tem em mãos o documento da Secretaria, e 

inclusive levando em conta anos anteriores, considerando outros processos que ainda tramitam 

na Casa. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 

Senhor presidente, eu, claro, vou aprovar essa majoração, mas eu lembro que esse recurso, 

criação do conselheiro Cipriano, esses recursos de multas iriam constituir o fundo do nosso 

tribunal. Esse fundo do tribunal tem sido utilizado e isso foi regulamentado inclusive pela 

douta Assembleia Legislativa do Estado, que permite à administração da Casa a execução de 

algumas medidas da autorização da Presidência, administração, para muitas vezes aquilo que 

está fora do orçamento. Até porque a questão da multa é oscilante ao longo dos períodos, por 

isso eu apoio integralmente essa projeção, mas solicitaria a Vossa Excelência, até como 

informação para o plenário, que a diretoria de administração nos informasse a situação atual 

do fundo, porque nós temos disponível no fluxo de caixa, especialmente no ano passado para 

que a gente possa ter a ideia, na realidade, até da precedência e da justa reivindicação. 

Conselheiro Cipriano, se de fato o fundo está cumprindo aquilo para que foi pensado e em que 

o tribunal efetivamente está utilizando esses recursos. E parar dar ao plenário exatamente esta 

visão da necessidade da justeza, da implantação do fundo que se alimenta dessas contribuições 
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e que nós todos precisamos saber qual é. Finalizando o exercício, começando outro e não só 

pela troca da própria administração que não é o caso, isso tem que ser feito periodicamente, 

mas acho que especialmente, nesse momento, eu aprovo a majoração das multas, mas gostaria 

de receber uma ação da administração à respeito da condição atual da disponibilidade do 

recurso que esteja no fundo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente 

Luís da Cunha Teixeira: Conselheiro Nelson, primeiro que as informações são públicas e 

transparentes, pode acessar o portal da transparência a qualquer momento para buscar essas 

informações, mas eu desejo, na última sessão da minha Presidência, fazer uma espécie de 

prestação de contas aqui no plenário. Vou orientar a Secretaria para fazer uma sessão bem 

rápida, para que a gente oportunize essa prestação de contas aos conselheiros. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Vossa Excelência já me 

indica que as informações são públicas, eu sei, mas também acho que não seria de nenhum 

mau gosto que o conselheiro pedisse as informações de forma que o plenário saiba, a 

Secretaria de administração possa antecipar as informações, não vejo isso como nenhuma 

tentativa de burlar a autoridade de Vossa Excelência, mas estou votando a majoração de 

recursos significativos para as partes, como o fundo se destina a bancar algumas atividades 

desta Casa e tenho certeza que estão arrumadas, até porque se troca uma administração acho 

que assim como eu posso acessar não custa que a Secretaria de administração distribuía 

especificamente sobre o fundo dessas informações. Não vejo nisso nenhum problema, ao 

contrário, a gente deveria até se alegrar com a solicitação. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Mas também, isso da nossa parte não é 

um problema, e é o que eu desejo fazer até o final da nossa gestão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Apenas para nós 

fazemos uma espécie, não sei se é rotina, mas fazemos anualmente as correções, e estabelece e 

por uma lei estadual, criação do fundo, eu agradeço as palavras do conselheiro Nelson, que 

também apoiou Vossa Excelência, conselheira Lourdes, todos que apoiaram nesse passo 

importante para o tribunal e, em seguida, o TCM também. E lá, baseado nas informações do 

Tribunal de Contas do Estado, até o presidente César Colares, ex-presidente na transmissão do 

cargo para o Daniel, fez a exposição como Vossa Excelência pretende fazer, colocou lá os 

recursos do fundo e tudo mais. É normal, não vejo nenhuma dificuldade, como o conselheiro 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL  
 

Secretário   Presidente 52

Nelson falou. Eles listaram as informações, são poucas, efetivamente, mas sinceramente eu não 

vejo razão para nenhum tipo de situação, Vossa Excelência pode até mandar a Secretaria fazer 

e entregar nos gabinetes dos conselheiros. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Presidente Luís da Cunha Teixeira: Não tem problema nenhum. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: E na fala de Vossa 

Excelência, se houver correção, que deve ter e que caem as multas, ela pode ser, não sei se 

diária, mas semanalmente, todos mês há alterações, cada vez que se paga, então nesse 

momento existe um valor. No dia que Vossa Excelência falar, pode ter outro valor diferente, 

não vejo problema nenhum, acredito que é importante, mas louvar Vossa Excelência de 

cumprir, não apenas cumprir mas se preocupar com a situação das correções, vejo que o fundo 

é uma fonte de recursos, e ele foi criado no sentido de devolver para o próprio tribunal em suas 

ações em benefício principalmente do jurisdicionado, porque quando temos eventos como o 

fórum e outros, através do fundo, então não há recursos públicos e gastos no sentido do 

governador, do contribuinte, é do próprio gestor que cometeu a ilegalidade, a infração. Ele 

paga e recebe de volta como orientação, como palestras, cursos, treinamentos, pagamentos de 

diária, viagens, enfim, de tudo que é possível fazer. Então é importante fazer esse registro 

cumprimentando Vossa Excelência, porque realmente a gente nem pensava como estava essa 

situação, essa atualização do ano e Vossa Excelência fez muito bem, mas não vejo dificuldade, 

eu reitero Vossa Excelência, e conselheiro Nelson tem razão no sentido de mandar para os 

gabinetes uma atualização do fundo e, em seguida, Vossa Excelência fala em outro valor, com 

certeza até lá terão alterações. Eu cumprimento Vossa Excelência e voto a favor, presidente. 

Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo a matéria 

consubstanciada na Resolução nº 18.871, desta data. A presidência deu sequência à matéria 

administrativa: Eu peço à Secretaria Geral que distribua aos senhores conselheiros para a 

deliberação na próxima sessão ordinária nos termos do parágrafo 1º do art. 172, do regimento 

interno, solicitação da baixa de bens considerados inservíveis para o patrimônio deste tribunal, 

conforme relação constante no processo 2017/50075-1, 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 procedimentos de bens patrimoniais 

deste tribunal sendo constituída a comissão especial para analisar a baixa e alienação dos 
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bens inservíveis. O relatório conclusivo foi submetido à procuradoria e à controladoria de 

controle interno, obtendo manifestações favoráveis. E de igual modo solicito à Secretaria 

Geral que distribua aos senhores conselheiros proposta de resolução da lavra do comitê 

diretivo em tecnologia da informação, fruto da reunião deliberativa ocorrida no dia 18 de 

janeiro, que diz respeito à política de governança de tecnologia da informação, ressalto que tal 

iniciativa vem em atendimento ao marco de Medição de Desempenho nos Tribunais de Contas, 

MMD/TC, no que se refere ao critério constante da dimensão 2 do indicador qualidade dos 

Tribunais de Contas. A matéria fica para a análise deste colegiado e à disposição para 

sugestões e aprimoramentos, podendo ser deliberada na próxima sessão ordinária. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Há um tempo atrás, 

conselheiros, eu assistia, conselheiro Nelson, já faz uns 15 anos, pela televisão uma 

homenagem feita ao Michael Jordan, que era um jogador de um tal de Chicago Bulls. A camisa 

dele de número 36 foi levantada e postada no estádio do Chicago Bulls como uma 

personalidade muito importante para aquele clube, aquela agremiação, não sei como é o nome 

que se dá no Estados Unidos. Recentemente o glorioso Paissandu fez homenagem a alguns 

esportistas celebres da sua história e entre eles está o conselheiro Nelson Chaves, que teve a 

sua camisa do time de futebol de salão, gostaria que Vossa Excelência nos explicasse melhor 

como foi essa homenagem. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: André, só o generoso coração de Vossa Excelência para tocar neste assunto. 

Quero dizer que para mim em respeito a divergências, efetivamente, mas quando a gente nasce 

com uma preferência clubista é quase uma segunda pele. Eu tive a honra de ser Paissandu, 

meu pai me conduziu na direção desse pavilhão que é de Vossa Excelência também, eu passei 

lá uma boa parte da minha vida, infância, adolescência, jogando. Tive a honra de ser atleta do 

clube e vice-presidente, conselheiro, a minha enorme alegria, porque era uma coisa do fundo 

do coração. Vossa Excelência, como se diz no interior, está bulindo já no coração do idoso, 

cuidado, então o meu clube ao longo do tempo, agora eles tiveram uma ideia no conselho 

deliberativo que homenageariam, eventualmente alguns de nós pudessem servir de exemplo aos 

mais jovens, pessoas que ao longo do trajeto passaram naquele clube, assim como Vossa 

Excelência e meus companheiros, meus irmãos. Eles foram de uma generosidade extrema 

comigo, porque na modalidade do futsal, hoje, em todos os tempos do Paissandu eles 
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escolheram dois atletas para que ficassem com os seus nomes e os números de suas camisas na 

lateral do nosso ginásio. Essa é uma decisão que foi, no meu caso, meu querido amigo, Carlos 

Zaca, que era um dos nossos guardiões, um dos nossos goleiros, e eu próprio o número 3, que é 

a minha camisa ao longo desses anos todos e que se constituiu para mim uma glória da minha 

vida. Então ser reconhecido em uma comunidade aonde eu vivo quase a minha toda, pelo 

menos há 60 anos no meio de tantos outros que eu disse lá, mereciam no meu entendimento, 

sem falsa modéstia, muito mais do que eu. Eu fui apenas um sortudo, eu digo para os meus 

amigos, conselheiro Luís Cunha sabe, conselheiro Cipriano, Vossa Excelência já jogamos 

juntos, tive muita sorte de ter muitos craques ao meu redor, de maneira que eles me 

carregavam nas costas, e eu até parecia como sendo e não era. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: É o que dizem do Messi, não é? Ele 

só joga bem porque tem o Iniesta do lado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Exatamente, então eu quero dizer que essa homenagem que eu 

recebi do Paissandu, que é uma comunidade expressiva da nossa terra, foi muito fundo no meu 

coração e da minha família. E aquilo que eu digo sempre aqui quando se trata da coisa 

pública: eu quero ter fé no que virá, como dizia o Gonzaguinha na música, mas eu quero ter a 

alegria de olhar para trás. Então esta simbologia que eu digo, e disse no momento em que 

homenagearam os atletas de outras modalidades, o Maneca no basquete, o Lobato, o Nelson, o 

Seráfico, pessoas que Vossa Excelência conhece, que aquilo ali para nós era uma coisa que 

tinha muito mais valor do que qualquer medalha que a gente pudesse receber, porque nós ali, 

naquele momento, para quem sabe o que é o amor pelo clube, ele tem um registro especial de 

você. Vossa Excelência tocou em ponto, velho quando fala, fala até um pouco muito demais, 

mas eu quero só pedir a permissão porque quando a gente toca neste aspecto, você vai 

fundamente. Outro dia escutei de um ministro que a coisa foi feita com amadorismo. Quero 

discordar um pouco, a conselheira Rosa tem um grande craque no futsal, o filho dela, mas é 

um craque admirável no futsal. O ministro disse assim: “Fizeram a coisa amadoristicamente”. 

Eu me permiti discordar, porque quando a gente faz a coisa amadoristicamente, a gente faz 

com amor, às vezes o profissional tem o talento, mas não tem o amor. O amador não, o amador 

tem o amor, todos nós praticamos o esporte e quando tem um grande profissional também, mas 

como é bom quando o profissional é um grande profissional, mas ele tem no coração o amor do 
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amador. Então que a gente, ao longo dessa etapa toda, destacada com essa homenagem, eu 

digo, olha, a grande homenagem e a grande glória para nós foi um dia, ou vários dias, com a 

graça de Deus, senti o orgulho de ter aquele manto alvi azul suado no peito e ter contribuído 

para a vitória do nosso clube. De maneira que este reconhecimento ao longo desses anos todos 

e dessa geração que eu sou extremamente grato, como sou extremamente grato a Vossa 

Excelência, embora não seja da nossa atividade pública, mas é uma atividade em uma 

comunidade grande. Fiquei muito emocionado lá, aqui, agora, em dizer que é muito gostoso de 

poder olhar para trás, tenho fé, esse clube cada vez será maior, e poder olhar para trás e se 

não encontrar uma carreira brilhante, eu quero ter a certeza de que eu vou dizer para os meus 

filhos, e eles podem olhar uma carreira limpa. Isso me orgulha muito. Muito obrigado a Vossa 

Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Conselheiro Luís Cunha, Vossa Excelência estimular aquele outro time que fica aqui na frente 

e a valorizar os atletas, a sua história como o Paissandu, valorizou com muita justiça a história 

do conselheiro Nelson dentro do Paissandu. Obrigado. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Quero me associar as manifestações 

que aqui ficam com um grande registro na história do tribunal e com muita honra participar 

deste momento, e saber que o conselheiro Nelson foi realmente homenageado assim como 

outras personalidades. Parabenizo o conselheiro André por trazer, neste momento, este assunto 

porque fica o registro na história aqui da nossa instituição desse momento tão significante 

para a história do clube e, principalmente, para a história de um membro desta Corte de 

Contas, como o conselheiro Nelson Chaves. Parabéns conselheiro, também me associo as 

manifestações do conselheiro André. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu queria até, não sei se o conselheiro André o 

fez, que o plenário se manifestasse. Eu quero dizer que a proposta do conselheiro André, pelo 

menos fazer uma emenda, vamos dizer assim, para que o plenário se manifeste oficialmente e 

encaminhe ao clube o reconhecimento e parabenizando o clube. Também ao conselheiro 

Nelson e a outra pessoa que foi homenageada, as duas pessoas, eu queria propor ao plenário 

fazer essa distinção porque primeiro fica nos anais, o clube recebe oficialmente e o próprio 

conselheiro Nelson com a outra pessoa. O conselheiro Nelson, enfim, eu tenho uma amizade, 

carinho por ele, respeito, ele sabe disso, a minha família também, o meu pai tem uma amizade, 
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um carinho, meus irmãos em respeito e os meus filhos também, que aprenderam, assistiram 

essa nossa relação de amizade, então acho que o conselheiro Nelson é um destaque 

efetivamente. Ele fala que se não tiver uma carreira brilhante, mas ele tem as duas coisas, tem 

uma carreira brilhante e sucesso, poderia tranquilamente ser o nosso governador, o nosso 

prefeito de Belém, enfim, porque tem todas as características, a competência, a honestidade, 

ainda mais no momento em que o país vive, talvez ele fosse uma pessoa, uma ferramenta 

extraordinária para ocupar qualquer cargo no estado e até nacional. Voltado ao esporte, com 

certeza, eu sou remista, Vossa Excelência também é de coração, mas absolutamente quando 

tem uma situação boa, que deve ser destacada e aplaudida, nós temos que reconhecer porque 

essa é a grandeza dos homens de bem, dos clubes, dos times e dos atletas de bem. Existe a 

batalha no campo, na quadra, mas ao final, como foram as olimpíadas, os atletas se abraçam, 

importante é o que fica, o congraçamento, a grandiosidade dos homens e das mulheres, então 

queria fazer esse reconhecimento aplaudindo o conselheiro Nelson e, principalmente, 

aplaudindo o conselheiro André pela menção, eu queria fazer essa emenda na sugestão da 

proposta do conselheiro André, que seja feito no plenário uma manifestação oficial para que o 

clube saiba que aqui foi reconhecido e aplaudido e que as pessoas, conselheiro Nelson, 

recebam oficialmente do tribunal uma manifestação. Essa é a minha proposição. 

Cumprimentando o conselheiro Nelson pela sua atitude, comportamento e conduta. 

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

bem, vamos colocar em votação a proposição do conselheiro André Dias e do conselheiro 

Cipriano de congratulações ao conselheiro Nelson, acima de tudo, dirigir ao Paissandu, 

parabenizando pela iniciativa de ter um resgate da história e valorizar aqueles que fizeram a 

história do Paissandu. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, sendo 

a matéria consubstanciada no Ofício nº 045/2017-SEGER, desta data. Ainda com a palavra, a 

Presidência assim se pronunciou: Achei um gesto muito bonito. Parabéns conselheiro Nelson 

Chaves. E se associa também aqui o nosso procurador, considerando as cores de Santa Catarina. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Guilherme da 

Costa Sperry: Considerando que aqui eu sou Paissandu, eu tenho que me associar a essa 

homenagem, então o Ministério Público se associa. E fico também imaginando o quanto ele não 

deveria jogar novo, pois hoje, mais experiente, e nós já tivemos a oportunidade de jogar lá no sítio 
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“colibri”, e ele foi o craque do jogo lá. Então imagina, ele bota só a gurizada, hoje, para correr e 

só toca e distribui o jogo, então fico imaginando quando novo, o que esse homem não fazia, atleta, 

jovem, com a bola. Então meus parabéns conselheiro e justíssima a homenagem, e o Ministério 

Público também se associa a ela. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Senhor presidente, só para deixar também o registro e para que peça ao 

douto plenário e, com certeza, a parceria do Ministério Público de Contas no sentido de associar-

se as manifestações de votos, de parabéns, de aplausos à nova diretoria, ao corpo diretivo do 

Tribunal de Contas dos Municípios, que esta semana todos nós tivemos a honra e a satisfação 

enorme de participar, assistir, a posse do novo presidente e da nova vice-presidente. O novo 

presidente é o senhor Luís Daniel Lavareda e a vice-presidente é a doutora Mara Lúcia Barbalho. 

Foi uma posse muito concorrida, muitas emoções, a gente pode participar e ver que o Tribunal de 

Contas dos Municípios realmente está cumprindo o seu papel constitucional, e a transmissão de 

cargo e tudo que nós assistimos ali realmente nos alegrou muito, nos emocionou muito. A gente viu 

que dos mais longínquos municípios do nosso estado haviam pessoas, autoridades, participando, 

compareceram massivamente, tivemos a presença do Ministro de Estado, Helder Barbalho, a 

presença do vice-governador representando o nosso governador o doutor Simão Jatene, que estava 

em viagem, a serviço do estado, nós vimos ontem essa luta que os estados estão travando com 

relação a esse problema sério que o Brasil está enfrentando, que é sobre a questão da segurança 

pública. E o governador estava realmente em viagem, fora do estado, mas tivemos lá a presença do 

vice-governador, que, realmente, compareceu à solenidade, se manifestou e foi, assim, motivos 

para que este plenário, que somos parceiros, Vossa Excelência com certeza, mais do que nós, sabe 

a parceria, também votos de aplauso à diretoria que se despediu, ao doutor César Colares, 

juntamente com toda sua equipe que ele realizou e prestou contas. Ele demonstrou total 

transparência no trabalho que realizou durante esses dois anos, então votos de parabéns a 

diretoria que sai e votos de parabéns a diretoria que assumiu no dia 17, e que nós todos fomos 

testemunhas desse momento prazeroso, um momento que possa, com certeza, ficar nos anais a 

nossa manifestação. Então nós estamos nos manifestando nesse momento para que fique também o 

nosso registro de apreço, que já ficou com certeza da nossa participação, mas nós gostaríamos de 

louvar e parabenizar a diretoria que saiu e desejar votos de muito sucesso aos que estão 

assumindo, desejando votos de muito sucesso para eles. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: Muito bem. Nós já fizemos por ocasião da nova 
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eleição, da nova direção do TCM, vamos fazer agora, atendendo a proposição da conselheira 

Lourdes Lima, pela posse. Mas ela fez um acréscimo interessante também, congratulações e 

cumprimentos a diretoria que saiu. O ex-presidente, vice e corregedor, há um reconhecimento da 

nossa parte do belo trabalho feito pelo conselheiro César Colares, Sérgio Leão, então a gente vai 

votar também os cumprimentos ao presidente que saiu e desejando sucesso ao novo presidente, ao 

conselheiro Daniela Lavareda. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Presidente, eu vou votar logicamente a favor, permita-me também fazer alguns 

registros que são importantes no surgimento da manifestação da conselheira Lourdes, além dos 

votos de congratulação que acompanharemos e a gente nessa vida pública é procurado pelos 

caminhos percorridos, eventuais divergências, críticas, mas jamais temos nos colocado em um 

campo de qualquer inimizade pessoal, esta Casa aqui adotou ao longo do tempo, eu tenho muita 

alegria e honra de ter participado do momento das sucessões automáticas, foi Vossa Excelência, 

conselheiro Cipriano, conselheira Lourdes, conselheiro Julival está agora, nós temos esse longo 

período que já beira 20 anos, que nós todos temos que entender que acima das nossas divergências, 

das nossas eventuais desinteligências, nós temos que ter acima disso tudo o norte do bem comum, o 

exercício da função pública com reponsabilidade, que não permite que eventuais discordâncias das 

pessoas possam interferir no desempenho dos benefícios coletivos. O Estado do Pará ao longo do 

tempo, isso é secular, tem na minha modestíssima avaliação, perdido algumas oportunidades 

porque ao longo do tempo nós todos não vamos caracterizar ou ocupar quem quer que seja, nós 

temos visto que exacerbações e diferenças políticas, que às vezes se transformam em diferenças 

pessoais, têm obstruído um caminho mais veloz do estado em busca do seu destino maior, que é 

fazer uma população mais feliz e mais tranquila. O TCM, nós temos a oportunidade de ter uma 

amizade pessoal com muitos deles lá, o presidente eleito é dileto amigo, o presidente que saiu 

também, como a doutora Mara e outros tantos. Temos com todos eles um convívio muito tranquilo, 

uns com maior proximidade, eles deram uma demonstração que essa Casa tem dado e tenho 

certeza de que Vossa Excelência dá cumprimento a isso, o momento da transição, ele tem que ser 

encarado como um momento de extrema naturalidade, ele faz bem à democracia, ele é importante, 

a alternância dos poderes para que novas ideias cheguem sem que com isso subjugue as ideias 

antigas, e nós víamos lá, conselheira Lourdes, como temos certeza de que ocorrerá aqui, uma 

manifestação fraterna do ex-presidente passando o cargo para o presidente que chegava como não 

tenho dúvida que da mesma forma, no dia 31 assistiremos aqui essa transição tranquila como tem 
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sido ao longo desse tempo. Por que faço registro? É que, ao longo do tempo, o conselheiro 

Cipriano Sabino também sabe muito bem disso, haviam ali algumas divergências, como até houve 

desta vez, uma chapa que venceu a outra chapa. Isso, normalmente corresponde a uma expectativa 

de um clima de animosidade, que possa ter acontecido entre vencedores e vencidos. Não foi isso 

que nós observamos, não foi isso que eu senti, não foi isso o que me disseram, os que 

eventualmente não tiveram a vitória nas urnas estavam lá como se nada tivesse ocorrido no embate 

eleitoral, que também é normal no sistema democrático quando não se pode encontrar um 

consenso, como evidentemente temos aqui, de maneira que eu queria realçar esse fato e para quem 

está colocando os seus préstimos, que somos os servidores da causa pública, que nós tenhamos a 

grandeza em qualquer circunstância de não permitir que eventuais divergências, discordâncias de 

ordem pessoal, quando envolve honra, coisa alguma, possam se antepor a uma caminhada de 

progresso de uma instituição. Então, eu quero acompanhando a proposta da conselheira Lourdes, 

renovar os votos que já fiz pessoalmente de felicidade, de participação, eles têm tido uma 

linguagem de respeito para com essa Casa, isso tem sido afunilado nos últimos tempos, com a 

contribuição de todos nós, e esperar sinceramente, do fundo do coração, conselheira Lourdes, 

conselheiro Luís Cunha, que nós possamos dar à sociedade do Pará, no próximo dia 31, esta 

demonstração democrática de sucessão tranquila do poder, e tenho certeza pela palavra de Vossa 

Excelência e pela presidente que chega que nós podermos externar isso à nossa população, que 

aqui dentro, independente de eventuais e pequenas divergências, nós temos que acima tudo refrear 

qualquer tipo de discordância e pensar na importância da instituição, para que o estado do Pará se 

transforme no estado que todos nós sonhamos. Consultado o Plenário, este se manifestou 

inteiramente de acordo, sendo a matéria consubstanciada nos Ofícios nºs 045 a 049/2017-SEGER, 

desta data. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente Luís da Cunha Teixeira: 

Eu gostei da proposição, acho que os gestores do TCM, que entregaram o cargo na terça-feira 

durante dois anos de gestão do César Colares e Sérgio Leão e Mara Lúcia Barbalho, fizeram um 

trabalho grandioso no controle externo direcionado aos municípios e dentro do possível fizeram 

uma boa parceria. Eu concordo com tudo que disse o conselheiro Nelson Chaves, é exatamente isso 

que a gente espera de lá e daqui, a gente está procurando fazer uma transição bastante tranquila e 

eu pedi à conselheira Lourdes Lima que quem vai tomar junto, conselheiro André e o conselheiro 

Odilon, que ela cuidasse dos detalhes da posse, estou aqui como apoiador, para sair mais com a 

cara dos que vão assumir, acho que o presidente que está, e que vai sair, tem que ser coadjuvante, 
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então, Vossa Excelência pode dar sim a feição que desejar, e já fez uma reunião ontem, aliás, na 

segunda, está cuidando dos detalhes. E eu quero que a posse saia com a cara de vocês, mas com 

essa expressão que disse o conselheiro Nelson, com o sentimento bom, que a instituição está unida 

e decidiu por unanimidade, respeitando o rodízio, com o convencimento de todos, que essa era a 

melhor solução para dirigir a nossa Casa. Neste quesito eu acho que a gente ainda está bem 

melhor, porque lá pelo menos eles tiveram maturidade e respeito, mas tiveram disputa. Aqui não 

teve disputa, e isso é um ponto ao nosso favor grandioso, mas eles souberam conviver com o 

resultado e eles ali manifestaram. Isso que diz o conselheiro Nelson, não é necessário nenhum 

acréscimo, nenhum reparo, eu também fiquei bem impressionado com aquela posse, então, 

determino à Secretaria que também formule essa decisão do pleno do TCM, e que, se possível, até 

amanhã. Também se associa a esse pleito da conselheira Lourdes Lima e aos acréscimos do 

conselheiro Nelson Chaves o Ministério Público de Contas. 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 e vinte minutos (12h20min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, 

Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 
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