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ATA Nº 5.485 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia doze (12) do mês de julho do ano dois mil e 

dezessete (2017), quarta-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros, Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior, André Teixeira Dias, Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, 

além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias 

da Cunha e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor Procurador do 

Ministério Público de Contas Felipe Rosa Cruz, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 

do Regimento desta Corte, combinado com o que dispõe a Resolução n.º 18.927. 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. Bom dia aos conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira, conselheiro 

André Dias, conselheiro Odilon Teixeira, conselheira Rosa Egídia. Bom dia ao procurador 

geral do Ministério Público de Contas, o meu bom dia aos conselheiros substitutos, o Dr. 

Julival, a Dra. Milene, o Dr. Edvaldo. Bom dia aos jurisdicionados presentes, aos servidores e 

servidoras desta corte de contas, bom dia aos novos servidores, servidores concursados e 

recém empossados, Diógenes da Silva Fiorese, André Mello Souza, Vanessa Rocha Ferreira, 

Francisca Adriana Barbosa Laurentino, Juscelino da Silva Nascimento, Samuel Almeida 

Bittencourt, José Valter Rabello Dias Filho, Aíla Seguin Dias Aguiar de Oliveira, que se 

encontra em gozo de férias. Em seguida, Sua Excelência justificou a ausência dos 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves por motivo de força 

maior e Luis da Cunha Teixeira por motivo de tratamento da saúde e, ainda, do Conselheiro 

Substituto Daniel Mello por motivo de tratamento da saúde. Em seguida, Sua Excelência 

solicitou a retirada de pauta dos processos de relatoria do Conselheiro Luis da Cunha Teixeira, 

dada sua ausência. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da 
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sessão ordinária do dia cinco (05) de julho 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 Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Bom dia, Dr. Felipe Rosa Cruz, eminente 

representante do Ministério Público, estava aqui o conselheiro André Dias, bom dia a V. Exa., 

Dr. Odilon, Dra. Rosa, bom dia aos nossos conselheiros substitutos, o Dr. Julival, a Dra. 

Milene, o Dr. Edvaldo, Secretaria do Dr. Tuffi, do Dr. Jorge e a todos da galeria, bom dia a 

todos, sejam todos bem-vindos, Presidente, eu queria aproveitar a oportunidade da minha 

manifestação de voto da ata da sessão, apenas para fazer um cumprimento aos nossos 

servidores que acabaram de tomar posse do Tribunal de Contas. E o Estado do Pará, e V. Exa. 

já fez a leitura do nome de todos eles, eu estou até aqui com a lista, mas não vou repetir, e 

cumprimentar, o que eu já fiz na sessão anterior, sejam bem-vindos, com toda a humildade e 

respeito nos colocamos à disposição para contribuir e somar. Todo o carinho e vamos 

trabalhar aqui juntos por muitos anos. Todos sabem que muitas vezes passamos mais tempo no 

trabalho do que em casa, e qual é a oportunidade de nos relacionarmos bem e nos entendermos 

para que possamos desenvolver as nossas atividades com êxito, sucesso, e termos uma boa 

convivência. Eu me coloco à disposição com toda a humildade e respeito a V.S.ª, porque foi 

uma etapa difícil, um concurso público que não é fácil para ninguém, onde há a concorrência 

do Brasil inteiro disputando e o Tribunal de Contas é um lugar excelente para se trabalhar, e, 

com certeza absoluta, vocês vão estar aqui conosco somando e nos ajudando a desenvolver o 

nosso trabalho, a nossa missão e que vocês sabem que após a Constituição de 88, o tribunal 

ganhou muita força, muitas condições de ajudar os gestores a desempenharem o seu papel 

devolvendo para a sociedade, para o contribuinte o dinheiro dos impostos que eles pagam. E o 

tribunal, esse órgão pensando por Serzedelo Correia e Rui Barbosa, com o objetivo de fazer 

essa fiscalização, então o nosso papel é muito importante para a sociedade. E, talvez a maioria 

da sociedade não saiba disso, mas nós sabemos, então sejam bem-vindos, é de coração o que 

eu já falei na sessão anterior, mas agora na presença eu dou esse abraço a vocês. Então, 

senhora presidente, eu vou cumprimentar V. Exa. nesse sentido e dizer rapidamente 

conselheiro André e Dra. Rosa e o tribunal realizou nos últimos cinco ou seis anos, três ou 

quatro concursos públicos. E os anteriores todos foram chamados e estão trabalhando, todos, 
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inclusive além dos que estavam, foram aprovados diretamente. Auditores, conselheiros 

substitutos agora, quatro vagas e foram chamados seis. Quatro e depois mais dois, porque dois 

saíram, um é conselheiro, o Dr. Odilon, e o outro foi para um outro concurso para fora do 

estado porque era mais próximo da sua casa no Mato Grosso do Sul e foi para lá, a Dra. 

Patrícia, por isso que nós tínhamos que chamar mais dois, então aqui, os quatro foram 

aprovados, seis classificados, e estão trabalhando aqui, Edvaldo, e, o Dr. Daniel. A mesma 

coisa foi no outro concurso de servidores, para vários cargos, várias situações, também foi 

chamado a mais do que estava previsto. Então, eu falo isso no sentido de que vocês já estão 

trabalhando e os que não estão ainda com certeza vão estar participando conosco nesse 

trabalho, não há a menor dúvida disso, não há o que se questionar. Não há. Todas as medidas, 

todos os encaminhamentos estão sendo feitos e tomadas as providências para que todos 

participem, e, eu digo mais, talvez até a mais do que aqueles que foram classificados 

diretamente, então não há, o tribunal não tem essa conduta, ou esse pensamento, seja o que 

podem pensar de fazer um concurso e não chamar as pessoas. Ao contrário, tem uma tradição 

aqui e não só esses, outros que foram feitos no sentido de trazer as pessoas para ajudarem, e, 

com esses concursos públicos, o tribunal tem feito uma grande renovação, técnicos, 

conselheiros novos, conselheiros substitutos e no Brasil todo está ocorrendo essa situação. 

Então, senhora presidente, eu aproveito a oportunidade para dizer que não tenho nenhuma 

objeção e nem alteração na ata da sessão anterior que foi aprovada. Obrigado. Eu devolvo a 

palavra a V. Exa. e eu voto favorável. Manifestação do Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Aprovo-a. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

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

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em seguida, 

havendo expediente a ser lido, Sua Excelência determinou ao senhor secretário que procedesse 

a respectiva leitura. Manifestação do Senhor Secretário Geral José Tuffi Salim Junior: Ofício nº 

324/2017, GP TCE, à Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente do Tribunal de Contas 

do Estado do Pará, Maria de Lourdes Lima de Oliveira; Assunto: voto de congratulações. 

Senhora presidente, levo ao conhecimento de V. Exa. que este tribunal de contas em sua 46ª 

sessão ordinária, fez consignar na ata dos seus trabalhos, por proposição de seu presidente, e 
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aprovação unânime, um voto de congratulações pelos 70 anos de criação desta Corte de 

Contas. Sem mais para o momento, renovo os votos de estima e consideração. Atenciosamente, 

Conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales, presidente do TCE do Rio Grande do Norte. A 

presidência, então, anunciou a inversão da pauta para antecipação do julgamento dos processos 

que tratam dos embargos declaratórios, considerando a presença do Procurador do Estado, 

Doutor Ângelo Carrascosa que requereu sustentação oral. Em ato contínuo, solicitou ao senhor 

secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciado o Processo nº 2016/51660-0, 

Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria Geral Do Estado Do Pará, Procuradora 

Stanley Botti Fernandes, Relatora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. 

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

Contas, quando retificou o parecer escrito nos autos, na seguinte forma. Manifestação do 

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

Bom dia senhora presidente, senhores conselheiros, senhores conselheiros substitutos, nossos 

servidores que acompanham essa sessão plenária. Quero também mandar meus cumprimentos 

ao ilustre procurador do Estado, Doutor Ângelo Carrascosa, obrigado pela presença e 

parabéns, como eu já tive a oportunidade de falar pessoalmente, a presença da PGE aqui nesta 

Corte de Contas demonstra o prestígio e a importância que esse órgão goza diante da PGE. Eu 

quero iniciar com um esclarecimento. Todos esses processos que a ilustre conselheira relatora 

está trazendo hoje decorrem daquela mesma sessão, conselheira Rosa, em que a PGE já havia 

apresentado a sustentação oral, sendo o mesmo caso concreto. Somente para circunstanciar, o 

caso concreto, o que se discute no bojo desses processos. Primeiro que são processos que 

tratam de temporários. Quando a primeira análise do Ministério Público de Contas, verificou-

se que alguns contratos estavam vigentes há mais de dois anos, razão porque o MPC pugnou 

pelo indeferimento dos registros. Veio a PGE em seus esclarecimentos, em seus embargos, e 

informou que a extrapolação desse prazo, se devia a servidores que se encontravam no gozo de 

licença-saúde, auxílio doença, ou licença-maternidade, razão porque, no entendimento da 

PGE, fariam jus a essa estabilidade provisória e não poderiam ter sido desligados. Ocorre que 

no bojo da manifestação da própria PGE, veio aos autos o conhecimento de que alguns outros 

contratos, anteriores a 2011, como pontuou a ilustre conselheira relatora, estavam também 

além do prazo de dois anos. Para esses contratos, a PGE sugeria uma recomendação para que 
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houvesse a substituição desses servidores que, repito, estavam há mais de dois anos, e não 

nessas hipóteses de licença-maternidade e auxílio-doença, para que eles fossem substituídos 

por servidores concursados. Esse é o cerne da discussão e o caso concreto que estava em todos 

os esses processos. Quando chegaram ao Ministério Público de Contas, eles foram distribuídos 

a dois procuradores distintos, de modo que eu vou pedir toda as vênias, pois vou uniformizar o 

entendimento a ser exarado no Ministério Público de Contas para dar conformidade já que os 

casos concretos são os mesmos. Então eu vou adotar aqui uma tese e peço vênia para, como os 

casos são os mesmos, aplicá-la a todos esses processos, aos cinco que estão sendo julgados, 

hoje. Vou pedir licença para ler alguns trechos de um memorial que me foi repassado pelo 

colega. Foi a PGE que me trouxe a informação desses outros contratos, anteriores a 2011 que 

não foram objeto destes processos. O encaminhamento proposto pelo Ministério Público de 

Contas aborda isso de uma maneira tangencial. Entre as várias admissões analisadas nos 

processos originários, apenas uma encontrava-se vigente além do prazo legal, sendo inclusive 

foi informado pela PGE que esse servidor já havia sido desligado porque ele estaria no gozo de 

licença-maternidade. Nesse ponto teria perdido o objeto, já que não haveria mais nenhuma 

irregularidade. Nesse ponto, para o servidor que já foi desligado, o embargo tem que ser 

acolhido, de modo que não há mais o que se discutir. Vou discutir agora a questão da gestante 

e da licença-saúde, auxílio doença que é a argumentação que traz aqui a PGE. A licença-

gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, é uma garantia constitucional, direito social 

da trabalhadora, amparado diretamente no texto constitucional e expressamente estendido a 

servidoras ocupantes a órgãos de qualquer espécie. Esse é o entendimento pacífico do Supremo 

Tribunal Federal que aplica a estabilidade excepcional, inclusive aos servidores temporários 

no gozo da licença de gestante. Por outro lado, o mesmo não ocorre com a licença-saúde, que 

não possui amparo constitucional e não gera direito à estabilidade provisória aos servidores 

comissionados e temporários, os quais permanecem com vínculo precário com a 

administração. Isso decorre diretamente da intelecção da lei complementar nº 7 que fala que o 

regime jurídico dos servidores contratados é de natureza administrativa, regendo-se por 

princípios do direito público, aplicando-se-lhes durante o exercício da função, ou a realização 

do serviço, naquilo que é compatível com a transitoriedade da contratação, os direitos e 

deveres referidos no estatuto dos servidores públicos. Nem se pode dizer, como alega a PGE, 
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que o servidor ficará desamparado, sendo segurado obrigatório do INSS a ele é garantido a 

percepção do auxílio-doença, conforme aliás ocorre no caso específico dos autos. Por outro 

lado, a despeito de durante a vigência perceber sua remuneração pelo INSS, o prolongamento 

do vínculo com o estado, ao final, invariavelmente irá provocar acréscimo nas verbas 

rescisórias do servidor, como, por exemplo, as férias proporcionais e/ou não gozadas. 

Acarretando ao final ônus ao erário. Quanto às liminares que o estado tem recebido para a 

manutenção desses servidores, do que consta nos autos, observa-se que se referem a situações 

bastante específicas e até mesmo excepcionais. Assim, nesse caso específico, caso o plenário 

entenda pelo provimento desta parte do pedido, mesmo diante da superveniente perda do 

objeto, no caso daquele servidor que fora desligado, como informou a PGE, opina-se pelo 

provimento parcial, para fazer constar no item dois do acórdão a exceção apenas aos casos de 

licença-maternidade e de, obviamente, eventual existência de decisão judicial favorável ao 

interessado. Então nessa parte, o Ministério Público acolhe o embargo de declaração e para 

dar-lhe efeito infringente, modificando o item dois do acórdão guerreado. Quanto ao item 

quatro, o autor entende que há obscuridade pois seria genérico. Todavia ao contrário de uma 

determinação, que tem caráter coercitivo, a recomendação a que se refere o autor, 

aparentemente, tinha como único objetivo sugerir à SEAD a implementação de uma 

funcionalidade no sistema de gestão de pessoas, SISGRH, para fins de aperfeiçoamento de 

procedimento de controle dos inúmeros contratos dos servidores temporários, prevenindo, 

dessa forma, a eventual prorrogação involuntária e/ou indevida dos mesmos. Sendo evidente 

que o texto se refere ao estritamente previsto em lei, não apresentando qualquer obscuridade, 

portanto, não merecendo reparos.  Por fim, também não se pode ignorar as novas informações 

trazidas aos autos em sede dos embargos relativos à existência de vários temporários no 

âmbito da SUSIPE, com contratos vigentes no período muito superior ao prazo máximo de dois 

anos previsto em lei. Entretanto, o escopo do processo de registro da admissão de pessoal 

cinge-se à verificação do cumprimento da legalidade, à época em que efetivamente se deu a 

admissão do ato específico submetido a exame, tendo esse objeto bastante limitado, tanto 

quanto ao momento, quanto em relação ao objeto. Assim, tendo em vista que a informação ora 

trazida aos autos, transborda o escopo do presente processo, entendo que dada a sua 

relevância, gravidade e urgências deve ser objeto de inspeção extraordinária conforme 
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previsto no artigo 83, inciso II do regimento interno. Alternativamente, tendo em vista o que 

informa a PGE; e ainda que a SUSIPE iniciou os procedimentos para solucionar e regularizar 

a questão, inclusive tendo concurso já em andamento, sugere-se que seja determinada à 

SECEX a instauração de acompanhamento para que se monitore de fato a substituição desses 

temporários, gradativamente, pelos servidores concursados. Concluo pelo conhecimento do 

recurso e, no mérito, pelo provimento parcial dos embargos de declaração, conferindo-lhes 

efeitos infringentes quanto ao item dois do Acórdão, para que se faça constar a exceção aos 

casos de maternidade e de eventual decisão judicial em favor do interessado. No que pertine ao 

item quatro do Acórdão, pelo não provimento por se tratar de recomendação de caráter não 

coercitivo em que não havia se dado obscuridade. Sugere-se, ainda, a instauração de inspeção 

extraordinária, conforme previsto no artigo 83, inciso II do regimento Interno, para apurar a 

existência de servidores temporários anteriores a 2010 da SUSIPE ou, alternativamente, 

instaurar procedimento de acompanhamento para verificar a regularização da questão 

mediante a realização de concurso público. Esse é o entendimento do Ministério Público de 

Contas que eu estendo desde já a todos os processos que tratam da mesma matéria, senhora 

presidente. A seguir, a Presidência proclamou que o procurador do Estado, Senhor Ângelo 

Carrascosa, representando a Secretária de Administração do Estado, estava presente e na forma 

como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez 

nos seguintes termos: Bom dia excelentíssima presidente, Dra. Lourdes Lima, na pessoa de 

quem eu saúdo os demais conselheiros e conselheiras que compõem essa egrégia Corte. Eu 

faço o registro aqui no nome do governador e do procurador geral do estado de agradecimento 

a essa casa por sempre nos receber muito bem para discutir tão relevantes e complexos temas, 

eu faço também essa saudação ao excelentíssimo representante do Ministério Público de 

Contas, o Dr. Felipe, que, também na pessoa de quem eu saúdo mesmo não estando presente os 

demais membros do Ministério Público que tem nos recebido e tem debatido e ainda que com 

alguma divergência encontrado e convergindo para as soluções. Bem, conselheiros, o estado 

ciente que deve a essa casa e ao Ministério Público e toda a sociedade maiores 

esclarecimentos a respeito do uso da mão de obra temporária sobre a realização de concursos 

públicos. Os processos que vão em pauta hoje, como bem relatado pela Dra. Rosa e pelo 

próprio Ministério Público, tratam apenas do registro de servidores temporários, a SUSIPE 
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mandou para cá como todos os órgãos todo o registro temporário feito no estado e mandado 

para cá. E vieram as centenas, no meio deles, pelo tempo que se levou para analisar algumas 

poucas pessoas, detectou-se que ainda não haviam sido desligadas, e como não houve um 

pedido de formação e o estado não acompanha a par e passo esses processos, na hora do 

julgamento foi indeferido o registro dois anos antes porque ele ainda estava no momento da 

decisão ativo no sistema. Houve a necessidade então para se evitar que o estado fosse punido 

por uma situação perfeitamente justificável, ou até tivesse que devolver os valores por um 

trabalho realizado se justificou aos embargos de declaração mostrando que todos esses casos, 

esses seis casos apresentados aqui havia um motivo relevante, qual seja a pessoa encontrava-

se de licença pelo INSS, seja licença saúde, seja licença pelo estado gravídico. E tanto a 

gravidez como o próprio procurador falou, e o Ministério Público não há nenhuma discussão e 

o supremo é pacífico e elasteceu inclusive períodos do contrato temporário seja de origem 

estatutária, ou seja celetista para além do seu prazo em razão da proteção a vida humana, o 

feto, e a gravidez. No que diz respeito ao auxílio saúde, ainda que não tenha um cunho 

constitucional e não haja a pacificação sobre esse tema, e o nosso tribunal de justiça do 

estado, ele consegue reiteradamente decisões mantendo esses temporários em seus cargos, 

principalmente porque nós temos uma peculiaridade aqui, os servidores temporários ele faz 

direito ao PAS, que é um programa de assistência ao servidor. Então ele tem uma espécie de 

plano de saúde diferenciada, e quando essa pessoa está doente em razão da doença não pode 

trabalhar e quando ela mais precisa PAS e se eu desliga-lo, eu além de prejudica-lo 

financeiramente, eu ainda vou prejudica-lo na assistência e naquele momento difícil que ele 

está seguindo, e vejam, não há ônus para o estado, porque o seu salário está sendo pago pelo 

INSS, e o PAS que ele também contribui, se incumbe de lhe dar a devida assistência médica. E 

alguns diante desse entendimento que foi colocado pelo Ministério Público de Contas, alguns 

órgãos já começaram a desligar no meio da licença saúde, e estamos recebendo ações com 

liminares deferidas imediatamente e eu pessoalmente pelo princípio da dignidade sou contra. E 

não existem razões nem econômicas e nem jurídicas e nem razoáveis para que façamos isso, 

mas se for o entendimento dessa corte nós vamos fazê-lo, mas eu acho que nós temos todos os 

bons motivos para manter esse servidor que está em um momento delicado de saúde, afastado 

por uma perícia do INSS, então, não há nem como alegar que o estado quer beneficiar A, B ou 
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C, porque é o INSS que decide após uma perícia médica quem faz jus ou não a essa licença 

saúde e o estado é apenas comunicado disso, e ele se mantém lá só enquanto o próprio INSS o 

mantém, tanto que nós já tivemos casos de pessoas que retornaram e disseram, “não, mas eu 

continuo doente, eu quero me submeter a perícia médica do estado”, e, “olha, infelizmente 

não, porque a perícia médica que tem no seu caso, que é atestar pela sua capacidade, é a do 

INSS”. E, nesse caso ele é imediatamente desligado, então, eu entendo as razões jurídicas do 

Ministério Público de fato, o supremo ainda não bateu o martelo quanto a licença saúde, eu 

nem sei se vai pelo cunho confessional, mas, nós temos pelo menos no tribunal de justiça do 

estado, e 90% das ações que nós recebemos de pessoas que são desligadas durante a licença 

médica são mantidas por liminares, causa um transtorno que a pessoa tem que ir a defensoria 

e tem que procurar um advogado, e, mantém ele principalmente no plano de assistência no 

saúde, no PAS, que o estado estende e o estado do Pará estende aos seus servidores 

temporários, e daí porque esse tem um apelo maior e tem essa peculiaridade. Bem, paralelo a 

isso senhores, e, porque o desembargo de declaração foi proposto, eles foram propostos por 

essa situação peculiar, ou seja, para justificar que o estado tem um controle e principalmente a 

partir da lei nº 77 de 2011, todos os contratos firmados no estado e quando eles terminam o seu 

prazo posto no sistema, automaticamente caí uma trava e ele é desligado, para não haver o 

desligamento, tem que ser alimentado o sistema antes, e com a perícia do INSS dizendo, “olha, 

ele está de licença”, saúde ou médica, então vai sobrestar e quando ele retorna ele 

imediatamente é desligado. Então, essa recomendação, esse aperfeiçoamento no sistema 

recomendado pelo voto da Dra. Rosa muito bem preocupado por essa situação que realmente 

já está sendo praticada pelo estado desde 2011, e no que diz respeito a SUSIPE, desde 2009 

isso já vem sendo respeitado, mas, de fato, de 2009 para trás, nós temos no sistema carcerário 

do estado um número significativo de temporários porque o estado nunca tinha feito até então 

concursos para agentes penitenciários. E aí eu posso trazer diversas razões para isso ao longo 

da existência da SUSIPE, e a ela já foi da administração direta e já foi para indireta, e já se 

pensou em terceirização e já se criou o emprego público, quando a lei do emprego público veio 

à tona, o estado estava prestes a soltar um concurso para agente penitenciário e voltou, porque 

aí ia contratar sobre o regime celetista porque era mais rápido, eventual desligamento e 

envolvimento, eventualmente com o crime organizado, e o supremo declarou incondicional e 
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caí por terra. E o projeto de lei para alterar o sistema carcerário novamente e a estrutura da 

SUSIPE, e, isso retomou as tratativas para o concurso público. E nós sabemos que ao longo de 

dois anos, o estado do Pará como a maior parte do Brasil esteve acima do limite prudencial 

que a lei de responsabilidade fiscal nos impõe, então, nós ficamos impedidos de fazer concurso 

por dois anos, fora que o cenário de crise ele vem de pelo menos quatro anos e isso impediu 

com que o estado pudesse evoluir mais nesse tema, sem deixar de evoluir, que eu faço registros 

e desembargos de declaração e que nos últimos 10 dez anos o estado fez mais de 80 concursos, 

e chamou mais de 50 mil concursados. Eu sei que, no discurso muita gente diz, “não, o estado 

do Pará tem como regra a mão de obra temporária”, não é verdade. Nós temos mais de 100 

mil servidores públicos no estado e apenas em cerca de 10% dessa mão de obra é temporário, 

então 10% de um total de 100 não pode ser tido como regra, porque a minoria é exceção, e não 

é regra. Mas, o estado retomou o caminho, salutar, necessário e condicional do concurso 

público. Já lançou vários concursos, lançou agora o da SEDUC, que boa parte dos servidores 

temporários são da SEDUC por ser a maior Secretaria do estado e por ter praticamente 50% 

dos nossos temporários que estão lá, mas, agora em agosto nós vamos ter o lançamento de uma 

agenda positiva, e depois de dois anos acima do limite prudencial, agora que a economia deu 

sinais graças a Deus de melhorias, nós, o governador deve lançar agora em agosto e essa corte 

está sabendo em primeira mão, com mais de 20 concursos abrangendo um número significativo 

de vagas para nós avançarmos ainda mais não só na reposição dessa mão de obra, trocando a 

mão de obra temporária pela efetiva, como também avançando na melhoria do serviço público 

que é prestado a sociedade paraense, então, no que diz respeito especificamente a SUSIPE, 

como o Ministério Público registrou que o concurso está em andamento, sexta-feira agora foi 

homologado a licitação para a entidade executora que deu um certo problema, para variar, 

aquelas que perderam e entraram na justiça. Parou-se o certame e voltou-se atrás e depois de 

algumas idas e vindas, foi feito da melhor maneira possível, da maneira mais prudente e 

segura com a intervenção do estado em alguns momentos do concurso para a investigação 

social, investigação da vida pregressa, feita pela Secretaria de Segurança Pública e nós temos 

o concurso em andamento, e a gente espera até o final do ano trazer a notícia do número de 

aprovados dessa substituição. Então, senhores, na verdade, a preocupação do estado e ele vai 

sempre se fazer presente toda vez que temas como esse justificar e que ele foi convidado tanto 
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não só por essa corte de contas, mas como pelo Ministério Público, nós estamos presentes em 

todos os debates, e a preocupação nos embargos de declaração foi em aperfeiçoar o julgado, 

aperfeiçoar trazendo informações que essa casa não tinha de que aquelas poucas pessoas que 

extrapolaram o prazo por razões fundadas, seja por licença médica, seja por licença saúde, e 

aí vai mais uma complementação. A extensão do período do contrato por conta da licença 

saúde não onera os cofres nem na sua saída, porque o estado não paga rescisão pelas 

previsões estatutárias, então, não há o ônus maior por conta desse elastecimento em razão da 

licença médica, mas o estado tinha por obrigação trazer de que essas pessoas estavam 

afastadas por um justo motivo e aí nós vamos respeitar o entendimento dessa corte, seja só 

para a licença maternidade ou também para a licença saúde, e trazer a questão de 

preocupação maior, mesmo sendo uma recomendação e o estado cumpre as recomendações do 

tribunal e, quando ele viu que a recomendação era para rescisão imediata de todos aqueles 

que passavam de dois mil, que estavam há mais de dois anos, e mesmo não sendo o objeto 

direto, mesmo não estando alcançado pelos limites do processo que se restringe aqueles 

registros, e o estado por boa-fé e transparência quis trazer, “olha, nós temos realmente 

pessoas de 2009 para trás, mas nós já estamos dando a solução para um concurso público, 

então nós vamos detectar todos que passem de dois anos, e a partir da lei de 2011, e para trás 

estamos dando a solução do concurso público”. Mas, mesmo sendo apenas uma recomendação 

o estado fez questão de se mostrar presente e de mostrar a solução. Então, para não tomar 

mais tempo, essas razões servem para o julgamento dos seis embargos de declaração e 

contamos com o espírito de justiça e de razoabilidade dessa corte que tem sim a obrigação de 

observar o princípio da legalidade, e de prever e de exigir do estado a realização de um 

concurso público. Mas, eu sei que também que é sensível para a reserva do possível e para 

aquilo que é possível fazer sem prejudicar a continuidade dos serviços públicos, 

principalmente em uma área tão sensível como a segurança pública. Muito obrigado, esses são 

os termos. Pausa. A matéria entrou na fase discussão. Pausa. Ninguém se manifestando, Sua 

Excelência proferiu seu voto. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Os embargos de declaração prestam-se para esclarecer 

obscuridades, eliminar contradições e suprir a omissão existente na decisão. Nos termos do 

disposto do art. 268 do regimento interno dessa corte. E visam o aperfeiçoamento das decisões, 
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sendo admissível a atribuição de efeitos infringentes e comprovada a omissão a ser suprida. 

Conforme o entendimento jurisprudencial, do tribunal de contas da união, a exemplo de várias 

decisões, e que aí eu cito alguns acórdãos do TCU. Neste ponto, vale destacar que nos 

presentes embargos o estado do Pará ao utilizar a expressão “efeitos infringentes”, na 

realidade apenas busca o aperfeiçoamento da decisão embargada por meio de sua integração, 

complementação, e no sentido de se permitir o seu cumprimento a contento, preservando os 

princípios da continuidade dos serviços públicos e essenciais e do concurso público. Por tais 

razões não foi pleiteada, por exemplo, a reforma da decisão. Ou seja, não se questiona o 

deferimento dos registros que foram concedidos. Neste contexto, o estado do Pará pretende 

com os embargos ora postos, fortalecer o elo de cooperação já existente com esse tribunal de 

contas, e é importante destacar que recentemente a SEAD, como bem afirmou o procurador 

Carrascosa, a SEAD publicou no Diário Oficial o estrato do resultado da contratação da 

empresa selecionada para realizar concursos públicos, esse voto é antigo, é anterior a 

homologação, mas, recentemente publicou no dia 06 de julho passado o termo de homologação 

e adjudicação da concorrência pública número três de 2016 em favor da empresa vencedora 

do certame. No que se refere ao recebimento dos presentes embargos de declaração também 

pode-se esclarecer que o supremo tribunal federal já respaldou a decisão do tribunal de contas 

da união, que analisou razões de defesa mesmo quando apresentadas intempestivamente 

aquela corte, e nesse sentido, eu cito aqui a ementa de um agravo regimental e um mandado de 

segurança, interposição sobre a égide do CPC de 2015. E o tribunal de contas da união, 

tomada de contas especial, alegação de violação da ampla defesa não verificada, e, o item um 

dessa ementa diz: com contas apresentadas intempestivamente, e o TCU analisou as razões de 

defesa e deliberou a respeito dos documentos apresentados pelo agravante, e não houve 

qualquer empecilho erigido pelo tribunal e a utilização dos meios de defesa legalmente 

previstos. Isso em razão de uma possível intempestividade antes levantada nos autos. Em 

relação a determinação constante do item dois, do acórdão embargado, considerando todas as 

informações prestadas pela SUSIPE e pela PGE, especialmente o informe de que os contratos 

firmados para a admissão de servidores temporários regidos pela lei complementar número 

sete e alterada pela 77 de 2011, e obedecem rigorosamente ao disposto no art. Segundo 

diploma acima referido, sendo a exceção e aos contratos que se encontram suspeitos em 
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virtude de auxílio doença concedidos pelo INSS ou em casos de gravidez, face a estabilidade 

prevista na constituição federal e entendimento firmado pelo supremo tribunal federal, eu 

entendo que a aquela determinação perdeu o seu objeto. E diante do exposto, assiste razão ao 

estado do Pará ao sustentar a tese de que os itens dois e quatro do acórdão embargado e da 

forma em que forma redigidos se cumpridos sem o necessário e sem o cortejo entre a realidade 

de cada caso concreto e específico. E os princípios da continuidade do serviço público e do 

concurso público podem eventualmente ocasionar problemas na gestão do sistema de 

segurança pública do estado, bem como da própria Secretaria de Administração. Sendo assim, 

eu dou provimento aos embargos de declaração para modificar o dispositivo do acórdão que 

passará a ser o seguinte, o número um, item um não houve alteração e o segundo recomendar 

a SUSIPE o cumprimento dos prazos de publicação dos contratos no Diário Oficial do Estado, 

de remessa a essa corte de contas sobre pena de incidência de multa regimental. Item três 

permanece o mesmo com determinação e a Secretaria de Controle Externo do Tribunal para 

incluir a auditoria programada dos exercícios de 2014, de 2015 da SUSIPE, e a análise das 

prorrogações de contratos temporários com o objetivo de apurar se as mesmas são feitas com 

ou sem cobertura contratual e análise dos contratos temporários com o objetivo de apurar se 

extrapolam o prazo legal, abrangendo o contrato do servidor Flávio, neste caso, o Flávio 

Ferreira de Souza, foi o único contrato recepcionado. E o item quatro, a redação passa a ser a 

seguinte, “recomendar a SEAD, para que se empenhe em viabilizar por meio do sistema 

SISGRH, a detecção automática dos contratos temporários que extrapolem o prazo legal 

comunicando imediatamente a autoridade competente para que adote as medidas 

administrativas cabíveis em cada caso concreto”, de ciência dessa decisão ao estado do Pará 

por meio da sua procuradoria geral. É como eu voto. Consultado o plenário, este se manifestou 

inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário por 

unanimidade acompanhar a posição da relatora, registrando-se o voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu queria só fazer o registro e os conselheiros 

sabem como cada um obviamente tem a manifestação de conduta, e de voto, pensamento, e 

interpretação e convencimento, e nós temos essa observação no sentido de obviamente o estado 

se preocupar e correr na realização dos concursos públicos. E fizemos aqui várias 

observações, conversamos, relembramos enquanto eu era deputado, o conselheiro André e V. 
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Exa. foi presidente, conselheiro Luís Cunha, conselheiro Nelson, deputados na época, e 

enquanto tempo nós viemos adiando essa questão de realização dos concursos públicos no 

estado, muito tempo, e, observamos alguns contratos temporários aqui que efetivamente não há 

razão para isso, e eu faço elogios com todo o respeito, que Sua Excelência o Governador, 

Simão Jatene, na observância de manter o estado em condições de equilíbrio, e fazendo todo o 

planejamento estratégico controlando as contas do governo, e buscando obviamente deixar 

como tem deixado, como tem conduzido o estado em condições em que pese toda a crise 

nacional em condições que possa se realizar grandes trabalhos em benefício da sociedade. E, a 

minha condução e convencimento na direção dos contratos temporários, tem sido no sentido do 

que o estado definitivamente vai buscar essa questão que ao longo de muitos anos, eu volto a 

frisar, de muitas sugestões e recomendações do Tribunal de Contas, do Ministério Público de 

Contas, do Ministério Público de Justiça, no sentido de tentarmos equacionar essa questão. Eu 

antes de fazer o meu encaminhamento, eu gostaria também de cumprimentar ao procurador, o 

Dr. Ângelo, seja sempre bem-vindo a esta casa, e V. Exa. representa muito bem a PGE e 

cumprimentando V. Exa. que tem também essa mesma preocupação comprovando com isso até 

a própria fala dele no sentido de compreender a competência constitucional do Tribunal de 

Contas de analisar essa questão e o único objetivo é o de ajudar o estado, presidente. Agora, 

faço o destaque e eu faço a observação em caráter excepcional em virtude de se tratar de uma 

questão relevante efetivamente. Veja bem, o que não é um agente administrativo do Detran. 

Não é um agente administrativo do CEASA, trata-se de segurança pública, trata-se de outro 

dia, que nós estivemos aqui, e os nossos colegas servidores que estão entrando agora, uma 

crise nacional nas penitenciárias, onde tivemos chacinas violentas, e uma crise grave, e então 

não podemos tratar, na minha interpretação. Secretarias, a sua missão, o seu papel com outros 

órgão e secretarias, mas também que não tem tanta urgência, relevância, importância e efeito 

desse trabalho que não pode ter desdobramentos que possam causar questões muito mais 

relevantes para o interesse público e geral. E nesse caso, conversando com todos os 

conselheiros aqui que já tivemos reuniões na presidência e aqui no plenário o próprio 

superintendente veio aqui, o coronel André, e expondo e a justificativa, a preocupação da 

superintendência em ouvir, em respeitar, em entender e encaminhar ao Tribunal de Contas, ao 

Ministério Público de Contas, ao Ministério Público do Estado, e em toda a sociedade de 
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mostrar que efetivamente existe uma excepcionalidade e um caráter maior do que uma simples 

contratação. Existe uma contratação, mas por trás disso, existe toda uma questão que devem 

ser considerados importantes, então, fazendo senhora presidente essa observação excepcional 

de interesse público e as suas peculiaridades como já foi bem colocado pelo procurador e 

doutor Ângelo, pela eminente relatora, e até pelo Ministério Público de Contas, eu quero 

acompanhar o voto da minha colega e conselheira Rosa Egídia.  Em seguida, foi anunciado o 

Processo nº 2016/51661-0, que guarnece os Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria 

Geral do Estado do Pará, Procuradora Deíla Barbosa Maia, Relatora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes. No cumprimento dos ritos legais e regimentais, foi ouvido o 

representante do Ministério Público de Contas que emitiu parecer, retificando a posição 

epigrafada nos autos, apresentando os seguintes termos: Senhora Presidente, da mesma forma 

que o processo anterior, reitero o entendimento do Ministério Público de Contas. Gostaria de 

pedir um esclarecimento já para a conselheira relatora e aproveitar aqui a presença do 

procurador do Estado para dar a contribuição que entender pertinente. Foi informado nos 

autos, em todos os processos, por iniciativa da própria PGE da existência de inúmeros 

servidores temporários anteriores a 2009. São servidores que estão nos cargos provisórios há 

oito anos. A função por eles exercida é essencial, é primordial e ela não pode sofrer, 

obviamente, solução de continuidade sob pena de instalar-se a crise em um setor que é 

absolutamente sensível e importante para a sociedade. O que o Ministério Público defende em 

sua proposta vai ao encontro dessa preocupação, por quê? Se o caso é excepcional, se o 

sistema não pode parar, e ainda não há o concurso público vigente com concursados aptos a 

serem providos imediatamente, esses servidores deveriam ser substituídos, ainda que fosse por 

outros servidores públicos temporários. A Susipe poderia pegar esses servidores que estão há 

oito anos e substituí-los por servidores temporários, até que tivesse condições de chamar os 

concursados. Então, preocupa o Ministério Público de Contas isso, porque ainda que tenha 

sido trazido de maneira tangencial aqui nos autos, o MPC propôs a instauração de uma 

inspeção extraordinária ou mesmo processo de monitoramento. Primeiro por entender que 

esses servidores podem ser substituídos, ainda que por outros temporários. Veja o Ministério 

Público não está propondo que se desliguem esses servidores e aguardem o concurso. Se for o 

caso, como o sistema não pode sofrer solução de continuidade, desligam-se esses servidores 
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temporários e nomeiam-se outros servidores temporários que vão ficar cumprindo aquelas 

atribuições até que o concurso esteja finalizado e os novos concursados possam ser chamados. 

Só gostaria de registrar isso que está passando ao largo do julgamento do Tribunal e pedir 

algum esclarecimento da própria Procuradoria Geral do Estado, para que o Ministério 

Público de Contas possa entender essa situação, excepcionalíssima, de impossibilidade de 

desligar esses servidores nos moldes da proposta, ainda que fossem, incontinenti, substituí-los 

por outros temporários. Quero fazer esse registro para deixar clara a posição e a preocupação 

desse Parquet. Obrigado senhora presidente. A seguir, a Presidência proclamou que o 

procurador do Estado, Senhor Ângelo Carrascosa, representando a Secretária de Administração 

do Estado, estava presente e na forma como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal 

foi-lhe concedida a palavra que o fez nos seguintes termos: Já que foi pedido esse 

esclarecimento a título de contribuição e para responder, o estado tentou e pensou em fazer 

isso, e, ele como eu falei para vocês, a lei é de 2011, que alterou de um ano e mais um ano, e o 

Dr. André Cunha e o ex-superintendente que agora está como adjunto da segurança, começou 

a substituir e pegou as pessoas de 2010 e depois de 2009 e em meados de 2009, quando ele 

estava tirando essas pessoas, na verdade, em 2012 ele tentou tirar as pessoas e tirou de 2010, e 

tentou tirar de 2009. E instaurou-se um caos. Houve uma paralisação, houve diversas 

manifestações e o Ministério Público do Estado nos chamou para dizer exatamente o contrário 

que o Ministério Público de Contas. Disse, “olha, já que eles são temporários, estão aí há 

bastante tempo, já estão treinados e tem que sempre estar funcionando, se vocês tirarem o 

temporário para botar outro temporário e não darem uma solução definitiva, vocês vão 

instalar o caos”. Então, foi feita uma reunião no Ministério Público, no estado quando a Dra. 

Maria da Penha, e ela nos chamou para junto com a manifestação a posição do estado era 

tirar, porque não tem estabilidade, porque nós podemos tirar. Só que a argumentação dela foi, 

que, se as pessoas estão aí há bastante tempo, isso pode ter sido uma solução definitiva e não 

há justificativa para vocês tirarem essas pessoas e para tirar uma mão de obra temporária e 

colocar outra. O estado não tem apego a qualquer temporário, tentou tirá-lo, houve uma 

conversa que o Ministério Público do estado, logo após mandamos um projeto de lei criando as 

leis necessárias, as vagas necessárias para fazer o concurso, e aí parou um pouco, e logo 

depois, e agora já está em andamento, então se tentou junto ao sistema carcerário fazer isso, 
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mas como eles são muitos, na verdade, para determinados cargos como agentes carcerários 

que nunca houve, nós temos lá toda uma categoria, que ameaçou em razão de alguns poucos 

paralisar tudo, porque eles disseram, se vocês tirarem de 2009, e depois vocês podem tirar um 

pouco mais, tirar todo mundo, e aí vai se instalar o caos. Então, se tentou, a ideia é boa, foi 

comprada pelo estado, o estado tentou e não conseguiu viabilizar e para não se instalar o caos, 

partimos direto a solução definitiva que se dará com o concurso público, porque isso 

aconteceu na SEDUC, ela chegou a ter mais de 12 em 2006, em 2007, quando nós fizemos um 

acordo em uma ação civil pública grande e que nós tínhamos um número elevado de 

concursados dentro da SEDUC, que se tentou fazer paulatinamente a troca, se alegava que 

queria se fazer isso para tirar as pessoas do governo anterior, para colocar desse governo, e 

transformou-se isso em um discurso político, então, para evitar esse discurso político, para 

evitar a solução de continuidade, e dar uma solução definitiva, o estado partiu direto para o 

concurso público. Então, a ideia do Ministério Público é coerente que o estado tentou, não 

conseguiu receber uma recomendação do próprio Ministério Público do estado para que 

partisse logo para uma solução definitiva, e essa solução já está em andamento, como o 

próprio Ministério Público colocou que é com o concurso público que ainda esse ano, se Deus 

quiser, será concluído. Obrigado. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Manifestação 

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

que só para deixar claro, segundo o meu entendimento, eu não vejo assim, como a conselheira 

Rosa colocou que é uma possibilidade solução no meu entendimento para o estado. Eu 

acredito, por exemplo, na SUSIPE, há uma interpretação no sentido de excepcionalidade, e, em 

casos que temos que analisar cada caso. Mas, em outros, em outra Secretaria, em outros 

órgãos, absolutamente não vejo como enquadrar o caso da SUSIPE e espalhar para todo o 

estado, é a minha opinião que eu queria colocar, aproveitando a presença do procurador, o 

Dr. Ângelo, no sentido de que há casos em que absolutamente na minha interpretação não há 

justificativa para fazer contrato temporário em detrimento do concurso público. Há casos de 

agentes administrativos para o DETRAN. E contratos temporários sucessivos, então nesses 

casos o atributo é que não há como a gente interpretar da mesma forma como interpretamos 

em caráter excepcional de relevância e interesse público. É isso que eu queria dizer na minha 

fala, na minha interpretação, e, em situações, cada caso é um caso. Pausa. Esgotada a fase da 
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discussão, Sua Excelência proferiu voto no sentido de conhecer dos embargos e no mérito dar-

lhes provimento para modificar a decisão embargada. Consultado o plenário, este se manifestou 

favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar 

unanimemente a posição da relatora. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2016/51662-1, 

que versa sobre os Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria Geral do Estado do Pará, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, Relatora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes. Cumprindo os preceitos legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo conhecimento do 

recurso e, no mérito, pelo provimento parcial, sugerindo a realização de inspeção 

extraordinária. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para conhecer dos embargos e no mérito dar-

lhes provimento para modificar a decisão embargada. Consultado o plenário, este se manifestou 

favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar 

unanimemente a posição da relatora. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2016/51694-9, que 

trata dos Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria Geral do Estado do Pará, 

Procurador Guilherme da Costa Sperry, Relatora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando, sobremaneira, 

pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento parcial, sugerindo a realização de 

inspeção extraordinária. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de conhecer dos 

embargos e no mérito dar-lhes provimento para modificar a decisão embargada. Consultado o 

plenário, este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a presidência que 

resolveu o plenário acatar unanimemente a posição da relatora. Na mesma senda, foi anunciado 

o Processo nº 2017/50515-4, que trata dos Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria 

Geral do Estado do Pará, Procurador Guilherme da Costa Sperry, Relatora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento parcial, sugerindo a 

realização de inspeção extraordinária. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 
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Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 

conhecer dos embargos e no mérito dar-lhes provimento para modificar a decisão embargada. 

Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que proclamou a 

presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição da relatora. Logo após, foi 

anunciado o Processo nº 2017/50516-5, que trata dos Embargos de Declaração opostos pela 

Procuradoria Geral do Estado do Pará, Procurador Guilherme da Costa Sperry, Relatora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo os preceitos legais e 

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que, ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento 

parcial, sugerindo a realização de inspeção extraordinária. A matéria entrou na fase da 

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

no sentido de conhecer dos embargos e no mérito dar-lhes provimento para modificar a decisão 

embargada. Consultado o plenário, este se manifestou favoravelmente, oportunidade em que 

proclamou a presidência que resolveu o plenário acatar unanimemente a posição da relatora. 

Logo após, foi anunciado o Processo nº 2008/50267-6, que trata do ato de Admissão de Pessoal 

concursado realizado pela Universidade do Estado do Pará, Procurador Guilherme da Costa 

Sperry, Relator Conselheiro Odilon Inácio Teixeira, que preambularmente proferiu a seguinte 

manifestação: Bom dia senhores conselheiros, Cipriano Sabino, André Dias, conselheira Rosa 

Egídia. Procurador geral de contas Felipe Rosa Cruz, conselheiro substituto Julival, Milene e 

Edvaldo, bom dia aos servidores recém empossados que hoje que assistem essa sessão, tendo 

um primeiro contato com essa que é a parte final do processo, por se tratar de julgamento do 

Pleno. Vocês atuarão na instrução de processos e todos os processos que vocês atuarem, vão 

desembocar aqui no plenário, então, perceber como o plenário se comporta e pensa, e decide, 

é muito interessante, até porque vocês são operadores, até onde eu me lembro, vocês são 

operadores do direito, todos são formados em direito. E é muito importante que conheçam a 

jurisprudência da Casa, e se debrucem sobre a jurisprudência da Casa, e verifiquem essa 

discussão, esse ponto que acabamos de mencionar e discutir nos processos anteriores, que 

eram os embargos de declaração, dizendo respeito a admissões de pessoal temporário, que é 

um assunto extremamente debatido na corte, e o Pará tem uma lei geral sobre contratações 

temporárias, e inclusive há uma ADI sobre essa lei no Supremo Tribunal Federal, e, 
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dependendo das circunstâncias como bem lembrou o conselheiro Cipriano na sua fala, há um 

limiar muito tênue pelo seu deferimento ou não. E, cabe aqui ao plenário só pesando todas as 

questões de fato, de direito, e enfáticas, para registrar ou não, lembrando a vocês todos que o 

indeferimento gera consequências, que se tem como substrato no inciso IX do art. 51 da nossa 

Constituição da República. Presidente, quanto a esse processo aqui, ele é de 2008, é um 

processo que já tramita há algum tempo na casa, e é sobre a legalidade dos registros de 

pessoal concursado da Universidade do Estado do Pará, a UEPA, para cargos efetivos de 

professores nos níveis de auxiliar e assistente adjunto, e nos termos do edital de concurso de 

47, de 2007, em favor de Alberto Carlos de Melo Lima, e outros. E após o cumprimento de 

diligências e aqui foram diversas, e a manifestação dos interessados, ou seja, daqueles que 

passaram no concurso já que o processo já tramita na casa há mais de cinco anos, e chegamos 

derradeiramente ao seu final, em que a controladoria de pessoal e de pensões e o Ministério 

Público de Contas opinaram favoravelmente ao registro dos autos. É o relatório. Cumprindo 

dispositivo legal e regimental, foi ouvido o representante da douta Procuradoria que ratificando 

o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na 

fase da discussão. Pausa. Em não havendo, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir o 

registro. Consultado o plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que 

proclamou a presidência que resolveu o plenário por unanimidade acompanhar a posição do 

relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2017/50472-0, que agasalha o ato de 

Aposentadoria em favor de Vania Lúcia Cuoco Sampaio, Procuradora Deíla Barbosa Maia, 

Relator Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo dispositivo legal e regimental, foi 

ouvido o representante da douta Procuradoria que ratificando o parecer escrito nos autos, 

opinou pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Em 

não havendo, Sua Excelência proferiu voto no sentido de deferir o registro. Consultado o 

plenário, este se manifestou inteiramente a favor, oportunidade em que proclamou a presidência 

que resolveu o plenário por unanimidade acompanhar a posição do relator. Esgotada a pauta de 

julgamentos, Sua Excelência informou a respeito da MATÉRIA ADMINISTRATIVA: Antes de 

passar para a matéria de administrativa, eu gostaria apenas de dizer da nossa alegria de 

receber os nossos novos servidores, participando, assistindo a sessão plenária, uma sessão do 

pleno, e hoje nós tivemos a ausência do decano, que é o primeiro que vota, o segundo que vota, 
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é o nosso conselheiro Cipriano. E o terceiro seria o conselheiro Luis que também está ausente, 

essa bancada aqui é a que vota em primeiro. E como o conselheiro André que é o nosso vice-

presidente faz parte dessa bancada e passou ali por motivos para fazer companhia para o 

colega, mas a votação se dá desta forma. Vocês devem ter percebido, e, nós temos a presença 

dos conselheiros substitutos que também relatam processos quando distribuídos a eles. E 

quando da ausência por motivo de doença, há algum tempo, ou por motivos de licença 

temporária, ou por férias de conselheiros, eles assumem e são convocados para assumir o 

pleno. E, também relatam processos, alguns que são encaminhados aos conselheiros 

substitutos e que são os auditores concursados e, que, são denominados por motivo de uma lei 

do estado do Pará e não são todos os tribunais. Eu acho que o nosso estado é um dos poucos 

ou talvez seja o primeiro que denominou os auditores e conselheiros substitutos. Então, têm a 

bancada dos conselheiros substitutos, e, aqui a bancada dos secretários e nós só podemos 

realizar a sessão plenária com a presença do Ministério Público, que, através do seu 

procurador geral ou de um procurador, ou de uma procuradora participam das sessões 

plenárias. Sem a presença de um procurador do Ministério Público e não podemos realizar a 

sessão plenária, portanto, é só para um esclarecimento e a nossa tribuna, vocês observaram 

que tivemos defesa e acontecem sessões que, apesar de o tribunal convocar os interessados, 

não comparecem a sessão então, comparecendo, essa Corte de Contas, esse douto plenário, dá 

a preferência ou os prioriza. Então, modifica a pauta quando da presença dos procuradores, 

ou, responsáveis por contas. Hoje, estava um procurador, haverá sessões que vocês vão ouvir 

ou assistir e, que, o próprio interessado, o próprio responsável pelas contas e ele vem prestar 

defesa, com as contas, hoje nós vimos e não tivemos processo de contas, nós tivemos processos. 

Os processos de prestação de contas foram retirados da pauta, e ficarão apenas atos de 

admissão de temporários, os embargos que se referiam a processos que foram julgados aqui 

nessa corte de contas, de admissão de temporários, e, também os processos que foram de 

admissão de pessoal por concurso público, e, também um ato de aposentadoria. Como hoje não 

tivemos prestações de contas, que, realmente geralmente são a maior quantidade de processos 

de prestação de contas, ou, de tomada de contas. Mas, eu acredito que vocês tiveram uma visão 

mais ou menos de como é que funciona o douto plenário. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira substituta Milene Dias da Cunha: Bom dia senhora presidente, bom dia 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1246

senhor representante do Ministério Público, senhores conselheiros, todos os presentes e que 

nos ouvem, eu peço a palavra apenas para dar boas-vindas aos novos concursados, aos novos 

servidores do tribunal. E, dizer a eles, eu já disse informalmente, mas, agora eu digo 

formalmente que é uma felicidade recebê-los nessa Casa tendo em vista que nós precisamos 

realmente de pessoas que venham para somar esforços com aquilo que nós almejamos, que é o 

fortalecimento do Controle Externo com pessoas cada vez mais sérias e comprometidas com 

esse ofício, com esse mister. E como bem-dito, por Vossa Excelência, o plenário possui os 

conselheiros, os conselheiros substitutos, e o Ministério Público, e no caso dos conselheiros 

substitutos, a constituição denomina no artigo 73, parágrafo quarto, em nome de auditor, 

entretanto, em função do movimento da associação nacional dos tribunais de contas, a 

ATRICON, isso tem sido alterado e, na verdade, não alterado, têm-se buscado uma 

denominação alternativa, enquanto não ocorre uma emenda na constituição federal e isso já 

foi procedido em 23 tribunais de contas do estado do Brasil. São 34 tribunais de contas no 

Brasil, e, 20 já procederam a essa adequação, justamente para quê? Para dar uma maior 

adequação a natureza jurídica do cargo, tendo em vista que o auditor ele não realiza 

auditorias, ele não realiza a inspeção e não é ele que vai in loco fazer a fiscalização, e aqui no 

caso do Tribunal de Contas, assim como no Tribunal de Contas da União em outros vários 

tribunais de contas, o analista de controle externo tem sido denominado, sua nomenclatura, 

como auditor de controle externo, então em função de evitar uma confusão e uma 

incongruência entre os dois cargos têm-se procedido usualmente denominar a exemplo dos 

desembargadores do TRF, que são na constituição chamados de juízes do TRF e nos tribunais, 

os auditores constitucionais, que são aqueles que tem por missão, uma, substituir os titulares, 

no caso ministros e conselheiros, e duas, relatar ordinariamente os processos que lhe são 

distribuídos e que usualmente vem sendo denominados de conselheiros substitutos, justamente 

para ficar mais adequado a natureza jurídica do cargo. Eu faço apenas esses esclarecimentos, 

tendo em vista que os senhores são servidores novatos na casa, e, às vezes isso pode não ser 

muito bem compreendido, até porque não é tão bem compreendido por boa parte da sociedade. 

Mas, dito tudo isso, o que eu gostaria de dizer realmente, é que vocês sejam bem-vindos, e, que, 

realmente somem esforços com todos nós para que possamos realmente rumar aquilo que todos 

nós almejamos que é o fortalecimento da nossa instituição. Obrigada, senhora presidente. 
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Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Eu gostaria de fazer três registros da ouvidoria, primeiro informar ao plenário que a 

integração entre as ouvidorias do tribunal de contas do estado. O termo de cooperação que nós 

acabamos de assinar inclusive a resolução iniciado por ocasião do fórum, entre o tribunal de 

contas do estado e dos municípios a respeito da ouvidoria e da escola de contas, ele tenta 

informar ao plenário que a nossa ouvidoria já é efetiva, essa integração, essa ouvidoria já 

encaminhou o TCM diversas manifestações que não se enquadravam no hall de competência 

do tribunal de contas do estado. E encaminhamos ao TCM, e, poupando o demandante de 

refazer a demanda junto ao TCM. Segundo, informar sobre o relatório de atividades do 

segundo trimestre de 2017 da ouvidoria, que por problemas, visando o economizar despesas 

enviamos e-mail aos conselheiros e aos conselheiros substitutos. E, vamos encaminhar um 

físico ao tribunal de contas, ao Ministério Público de Contas, por e-mail também? Eu 

agradeço. E, informar a Vossas Excelências que percebemos uma grande concentração de 

pedidos, a maior concentração de pedidos em esclarecimento, orientação técnica e em pedidos 

de acesso a informação. A nosso ver demonstra a confiança da sociedade em nosso tribunal, 

como prestadores de serviços. E, o terceiro registro que eu gostaria de fazer, é em relação a lei 

13.460, de 2017, de 26 de junho passado, que estabelece normas básicas para a participação e 

proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados direta ou 

indiretamente pela administração pública. E, a norma é aplicada a administração pública 

direta e indireta da união dos estados, do distrito federal e dos municípios. E, nos termos do 

inciso primeiro, parágrafo terceiro do art. 37 da constituição federal. Há um prazo ainda para 

ela entrar em vigor, mas a nossa ouvidoria já cuida das implicações dessa lei em suas 

atividades, bem como acompanha os estudos e publicações realizados por outros órgãos 

acerca da matéria. É isso presidente, eu agradeço mais uma vez a concessão da palavra. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Parabéns, conselheira Rosa, também para esclarecer aos novos servidores, a 

conselheira Rosa é a nossa ouvidora, eu acredito que já devem ter feito visita a ouvidoria, e o 

conselheiro Odilon é o nosso corregedor. É o conselheiro corregedor e que faz parte da Mesa 

Diretora. Presidente, e o vice-presidente, que é o conselheiro André, e ele é o corregedor, a 

conselheira Rosa é a ouvidora. E o conselheiro Cipriano Sabino é o coordenador de 
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jurisprudência e o conselheiro Nelson Chaves é o coordenador de informática. Eu quero 

parabenizar a conselheira Rosa, pela pró-atividade, porque havia algumas pessoas fazendo 

confusão e mandando com algumas demandas para a nossa ouvidoria, e, que, deveriam ser 

feitas ao tribunal de contas dos municípios, e nós temos 34 tribunais de contas no Brasil, onde, 

apenas o Pará, o Ceará, Bahia e Goiás, que, constam tribunais de contas do estado e tribunais 

de contas dos municípios. E, em razão dessa dupla função, ou dupla missão de tribunal de 

contas do estado e tribunal de contas dos munícipios, alguns jurisdicionados fazem confusões 

e, as demandas vêm para a nossa ouvidoria. Então, sempre fazíamos isso de forma indireta, e, 

agora, a ouvidoria nossa, nós assinamos um convênio. O tribunal de contas do estado com o 

tribunal de contas dos municípios que as demandas quando chegam, que a nossa ouvidoria 

percebe que não são especificamente para serem e terem a resposta da ouvidoria do tribunal 

de contas do estado e eles imediatamente encaminham para o tribunal de contas dos 

municípios, e, informam o interessado, que a sua demanda foi encaminhada para quem de 

direito, que é o tribunal de contas dos municípios. Assim como, ou da mesma forma, o tribunal 

de contas dos municípios quando recebe uma demanda que pertence ao tribunal de contas do 

estado, ele imediatamente transfere para a nossa ouvidoria, e, que, o interessado é 

encaminhado por aquela corte de contas. Portanto, parabéns, porque isso nos dava uma certa 

confusão e uma certa dificuldade em responder ou em encaminhar e depois comunicar ao 

interessado. Senhoras e senhores conselheiros, senhores conselheiros substitutos, senhora 

conselheira substituta, é com elevada honra que eu convido a Vossas Excelências para 

participarem de reuniões, e apresentação do Secretário de Estado de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, Semas, o Doutor Luiz Fernandes Rocha, e, na próxima quinta-feira dia 27, às 

nove horas, no departamento de pesquisa e monitoramento da Semas, localizado na Travessa 

Boa Ventura da Silva, 1.055. Entre 14 de março e Generalíssimo. O secretário de estado e 

meio ambiente esteve aqui nessa corte de contas, nós tivemos a oportunidade de ele fazer uma 

apresentação, ele veio fazer uma visita e oferecer a oportunidade da nossa corte de contas 

conhecer o sistema que eles têm, inclusive, de satélite, um sistema dos mais modernos do 

mundo, não é nem só do Pará ou do Brasil, mas, um dos sistemas mais modernos do mundo. 

Então, essa presidência teve um interesse e nós estamos convidando até mesmo ao Ministério 

Público e ele vai fazer uma apresentação do sistema quando dá a apresentação que ele fez na 
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escola da sexta de integração, ele já lançou essa possibilidade do nosso tribunal conhecer e até 

nós realizarmos em um convênio, um contrato de cooperação técnica entre a Semas e o 

tribunal de contas, então, dia 27, na próxima quinta-feira, nós vamos encaminhar a cada 

gabinete, e até porque não temos hoje a presença de dois conselheiros e um conselheiro 

substituto, e nós vamos encaminhar, mas, os que já estão já podem agendar e a gente se 

interessar, participar, e a gente trocar e ter o conhecimento, e trocar ideias na possibilidade do 

nosso tribunal, é fazer um convênio, assinar um convênio, assim como nós tivemos essa semana 

também em Salvador, a participação do nosso secretário de tecnologia da informação junto 

com a secretária adjunta da SECEX, que, foram para conhecer o sistema que eles tem lá, um 

sistema, e, que, como nós estamos na implantação do nosso processo eletrônico, eles foram 

conhecer um sistema que tem uma plataforma chamada, uma plataforma que tem e envolve 

vários sistemas, e, que eles tem um processo no sistema do processo eletrônico lá, que, envolve 

vários sistemas conselheiros, processos de prestações de contas, processos de conhecimento de 

sistema que envolvem parte de pessoal, parte de até mesmo já alcançar o processo que Vossa 

Excelência pensa, e, acompanhamento de obras, e são processos de licitação, vários sistemas 

que envolvem dentro de uma plataforma chamada Mirante. O sistema é muito, é um sistema 

excepcional, ele já vem há algum tempo, desde 2006, que eles vêm praticando esse sistema lá, e 

nós observamos que lá eles têm assim, os processos e os julgamentos de processos de uma 

forma bem diferente do nosso e de outros tribunais que ainda tem e sentem a dificuldade para 

processamento de prestação de contas, e de outros atos dos tribunais de contas. Muito bom o 

sistema lá, nós estamos discutindo com a nossa equipe para ver de que forma inclusive o 

presidente do tribunal de contas da Bahia colocou de uma forma gratuita, espontânea, se nós 

realmente desejarmos trazer alguma parte do que nós vimos lá. Então os nossos secretários 

estiveram lá, os dois secretários para também discutirem com as equipes e a gente ver de que 

forma melhorar o nosso sistema aqui também. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Tem uma programação, a possibilidade de 

trabalharmos no TCU o lançamento do livro do Serzedello Corrêa, se tem alguma coisa 

definida, como está essa questão? Eu só queria saber dessa situação. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Pois é, eu 

estou vendo com a Secretaria, porque estamos com algumas dificuldades, mas nós vamos 
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conversar inclusive com Vossas Excelências sobre esse assunto. A data é dia 03 de agosto, às 18 

horas, no ISC, no Instituto de Serzedello Corrêa, em Brasília. Já está combinado com o presidente 

do tribunal de contas da união, com o presidente do ISC, e, vai ter uma reunião de presidentes está 

lá e vamos estar tomando as providências e vamos passar para Vossas Excelências. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro substituto Julival Silva Rocha: Bom dia a todos, senhora 

presidente, senhores conselheiros. Com base no artigo 2º, inciso VII, da Lei Orgânica, eu peço a 

concessão de férias, de nove dias de férias a partir do dia 24 de julho. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Nove dias de 

férias? Deferido. Todos de acordo. O plenário concede as férias ao nosso conselheiro substituto. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Presidente, obviamente as férias são merecidíssimas, enfim, não há o que se discutir. É um 

comunicado apenas, é regimental que se aprovar ou não, mas é lógico que ele merece esse 

reconhecimento. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência agradeceu a presença de todos, e 

invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e sete minutos (11h07) e 

mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, 

confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 12 de julho de 2017. 
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