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Nº 5.536 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia treze (13) do mês de março do ano dois mil e 

dezoito (2018), terça-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 Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias, Odilon 

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

Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello, Edvaldo 

Fernandes de Souza e, ainda, a Excelentíssima Senhora representante do Ministério Público de 

Contas, procuradora Deíla Barbosa Maia, 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 a digna representante do Ministério Público de Contas 

e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Incontinenti, foi motivo de deliberação 

plenária, a ata da sessão ordinária do dia oito de março. Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

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

Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Aprovo-a. Excelentíssima Senhora Conselheira 

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

[Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo-a. Em seguida, a presidência solicitou 

a inversão na pauta de julgamentos, antecipando os processos de números onze, dois e quatro 

em respeito aos jurisdicionados presentes ou representados, o que de pronto recebeu a assertiva 

devida. Dito isto, o senhor secretário procedeu à leitura da pauta, oportunidade em que foi 

anunciado o Processo nº 2016/50609-3, que trata da Representação com pedido de Medida Cautelar 

proposta pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará, Procuradora Deíla Barbosa Maia, 

cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo 
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regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o 

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela procedência da presente representação 

e que seja declarada a impossibilidade da contratação de servidores temporários e comissionados 

para o cargo de Procurador Autárquico da Fapespa e ainda declarar a nulidade das contratações sem 

concurso público para o referido cargo, cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, assim 

como vedar a contratação de não concursados para cargos de chefias em autarquias e fundações 

estaduais. A seguir, a Presidência proclamou que o Presidente da Associação dos procuradores 

Autárquicos, Senhor Benilson Mauro Costa 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 a 

todos; bom dia Eminente Conselheira Substituta, Dra. Milene Cunha; bom dia Conselheira Presidente 

desta egrégia Corte; bom dia demais Conselheiros aqui presentes; Ilustre representante do Ministério 

Público; senhores e senhoras. Eu falo aqui em nome da Associação dos Procuradores Autárquicos e 

Fundacionais do Estado do Pará, mas também falo como presidente da comissão da advocacia pública 

da OAB Pará, ou seja, o assunto diretamente ligado a essa representação apresentada pelo Ministério 

Público. E já trago para os senhores algumas informações que são pontuais, que são importantes para 

o desfecho do caso, que como comissão da advocacia pública da OAB esse tema já foi reiteradamente 

decidido, conversado e informado, inclusive, à SEAD, da impossibilidade de contratação de advogado 

público, quando eu falo em advogado público, em um contexto geral envolve procurador autárquico, 

consultor jurídico, procurador do estado – como já ordinariamente se sabe que não se contrata 

temporário. A fala do Ministério Público já facilitou bastante a minha oratória aqui, eu vou ser bem 

pontual e objetivo para não tomar o tempo dos senhores. A Eminente representante do Ministério 

Público destaca que o assunto em questão se trata de uma carreira de estado, não se trata de um 

servidor sem menor demérito a qualquer carreira de estado, mas não se trata de um servidor qualquer, 

se trata de um advogado público, um procurador autárquico e fundacional do estado, que representa 

judicialmente a autarquia e a fundação. Além disso, presta consultoria jurídica e o assessoramento 

jurídico. Para os senhores terem uma ideia, o cargo é de suma importância na administração pública 

indireta, e eu falo porque o tema em foco é a administração indireta, mas sem esquecer também da 

administração direta, o procurador não precisa nem de procuração, basta o ato de nomeação dele 

decorrente da aprovação em concurso público para representar a autarquia e fundação em juízo. Os 

senhores imaginam passar uma atribuição dessa a uma pessoa que não tem nenhum vínculo efetivo com 

o estado. Sua Excelência também fala da advocacia pública como atividade essencial à justiça, se os 

senhores forem ver no artigo 131 e 132 da Constituição, fala exatamente: “advocacia pública como 
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função essencial à justiça”. E como função essencial à justiça, jamais se pode admitir a contratação de 

servidor temporário para essa atividade. Sua Excelência destacou brilhantemente e aqui eu faço a 

exaltação exatamente porque a nossa fala está pautada nisso, não se admite hoje, jamais, é 

inimaginável você contratar um juiz, um promotor de justiça e até mesmo um procurador do estado 

temporário, isso é inimaginável, isso é impensável no estado democrático de direito que ora nós 

trabalhamos, que se melhora todo dia. No estado do Pará a carreira de procurador autárquico e 

fundacional do estado foi criada pela lei 6873 em 2006, ou seja, já faz mais de dez anos que a lei foi 

criada. E para os senhores terem uma ideia, atualmente somos 115 procuradores autárquicos e 

fundacionais no estado do Pará, anotem esse número, 115 distribuídos em 25 autarquias e fundações. 

Se os senhores fizerem uma conta, é a maior carreira da advocacia pública no estado do Pará, somos 

maiores em número que os consultores jurídicos, que são 88 e que a própria Procuradoria Geral do 

Estado, que são 105, com variação um pouquinho a mais ou a menos desse número. Mas é importante 

informar aos senhores, até porque a solução que foi dada no parecer ministerial é exatamente essa, se 

houver realmente a necessidade, o que eu não creio, vou já dizer porque, chama-se um procurador da 

PGE, pede-se a cessão de um procurador de outra autarquia ou fundação. Eu, por exemplo, quando eu 

passei no concurso unificado de 2012, eu fui originariamente lotado no CPC Renato Chaves como 

procurador titular de lá. Em decorrência da necessidade de outra autarquia, pediram a minha cessão 

para lá e hoje estou lá, estou no Ideflor-bio, autarquia ambiental, que com a reforma administrativa de 

2015 teve exponencialmente aumentada as suas atribuições e nem por isso, jamais o meu gestor público 

e a procuradoria do órgão pensaram em chamar um temporário, isso é impensável, isso é um 

desrespeito à nossa carreira como concursado. A carreira de procurador autárquico, como prevê a Lei 

6.873 lá no artigo primeiro, ela diz que tem que ser ocupada por cargo efetivo, os senhores podem 

pegar a lei, artigo primeiro, cargo efetivo. E lá no artigo quarto o que já está na Constituição, no artigo 

37, inciso segundo, que esses cargos efetivos têm que ser preenchidos por concurso público de provas e 

títulos, não se abre exceção para temporário, isso é inimaginável em uma lei, no ordenamento jurídico, 

uma carreira de estado e não de governo, ser preenchida por servidor temporário. E quando eu friso 

isso aqui, eu também quero destacar Eminentes Conselheiros, Eminente representante do Ministério 

Público, é que não se trata de uma questão pessoal. O digno gestor público da fundação que foi 

demandada nesses autos pode ficar tranquilo que aqui não se trata de nada quanto ao gestor público 

local, aqui se trata de uma questão de estado. E eu, como representante da Associação dos 

Procuradores e mais, da comissão da advocacia pública da OAB digo aos senhores, como questão de 

estado isso tem que ser tratado como causa de estado, e não como causa de governo. Pois bem, dentro 

desse tema todo, a importância do tema é tão patente que o próprio conselho federal da OAB já tem um 
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provimento, que é o provimento 114/2006, que diz exatamente isso, que as carreiras da advocacia 

pública são compostas – eu como presidente da comissão da advocacia pública aqui no Pará 

represento tanto os advogados gerais da União, os procuradores federais, os procuradores gerais do 

estado, os procuradores autárquicos e fundacionais, os consultores jurídicos, todos. Todas essas 

carreiras, o próprio conselho federal e a seção Pará da OAB já definiram que devem ser preenchidas 

por concurso público. Precisava disso? Não. A Constituição é claríssima ao dispor disso, a exceção 

quando ela diz para contratação de servidor temporário, ela fala em excepcional de interesse público, 

para caso de urgência e calamidade, o que aqui não se mostra. Excelências, o próprio STF em 

reiteradas decisões, mas aqui eu cito uma especificamente, o recurso extraordinário 558258 de 

relatoria do Ministro Lewandowski já disse o seguinte: “que a Constituição quando utilizou o termo 

procuradores o fez de forma genérica, sem distinguir entre os membros da distinta carreira da 

advocacia pública”, por que eu digo isso aos senhores? Porque existe uma discussão a latere que diz 

que procuradoria da administração indireta é uma coisa e da administração direta é outra, não se trata 

nada disso, todos somos advogados públicos e representamos o estado, seja em sua feição 

administração direta ou indireta. Portanto, a regra do estado é a regra do concurso público e 

minimizar isso, com todas as vênias aos que eventualmente pensem em contrário, é rasgar a nossa 

Carta Magna. A regra da Constituição é a regra do concurso público. Tanto isso que lá no artigo 37, 

inciso segundo e nono da Constituição está claríssimo isso, a única exceção que é aberta é para a 

contratação temporária de excepcional interesse público em casos de urgência, fora disso não existe 

essa possibilidade. E ainda para carreiras de estado não se admite em hipótese alguma, essa é nossa 

tese que defendemos aqui. Vou dar um exemplo, eu falei há pouco que eu sou lotado no Ideflor-bio, a 

procuradora que está lá junto comigo também saiu em licença à maternidade agora essa semana, ou 

seja, ela vai juntar com férias, licença premium e etc., vai passar praticamente o ano todo. Os senhores 

me perguntam se em algum momento sequer a gente pensou na possibilidade de contratar um 

temporário para substituí-la? Isso é impensável, Isso é um desrespeito. Com todo respeito, com todas as 

vênias a quem possa eventualmente pensar em contrário. Ficarei esse ano sozinho lá, há possibilidade 

de ser chamado um PGE? Há, a própria lei que criou a PGE possibilita isso, como também o caminho 

mais fácil, o caminho da cessão. A minha lotação é o CPC Renato Chaves e hoje eu estou no Ideflor-

bio, sozinho, mas estou feliz, muito trabalhoso, mas jamais admitiria um servidor temporário na função 

de advogado público. Todavia senhores, essa não é a regra no nosso estado e falo isso por quê? A 

representação do Ministério Público neste processo especificamente deu o ensejo por conta da 

contratação de dois servidores temporários na Fapespa, mas essa situação não é exclusiva de lá. E eu 

falo isso também para os senhores por quê? Eventualmente pode até se destacar aqui uma questão de 
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perda de objeto, por que eu falo isso para os senhores? Os dois temporários que estavam na Fapespa 

realmente foram destratados – até essa palavra é horrível – agora em fevereiro, realmente não estão 

mais lá, mas a representação não se trata só disso porque existem outras situações pontuais no estado e 

essa Corte, como uma Corte de controle tem o dever e a obrigação constitucional de exatamente 

margear, entabular quais são os parâmetros da contratação de temporários nesta unidade da 

Federação. Eu digo isso para os senhores por quê? Eventual argumento de perda de objeto dessa 

representação não se sustenta porque existem outras contratações temporárias e essa representação 

pode também servir como orientação, como esta Corte frequentemente faz através das suas resoluções. 

Orientando os gestores públicos como devem proceder nos casos concretos. E o parecer ministerial é 

muito feliz nesse sentido, já dá as soluções, os caminhos que devem ser tomados. Destaco aos senhores 

também a incompatibilidade, como já foi destacado anteriormente, entre carreira de estado e 

contratação temporária, é inadmissível se falar em carreira de estado, em carreira em que você 

representa a autarquia. Quando você está em juízo, não está ali a pessoa sua, física, você representa a 

própria autarquia e fundação, é uma carreira eminentemente de estado e não se pode admitir 

contratação temporária em hipótese alguma. Eu falei da proposta de súmula vinculante, eu falei aliás 

dos precedentes do STF, mas destaco também uma proposta de súmula vinculante número 18, que 

tramita atualmente no STF e já entrou em pauta, não foi julgada por questões de filigranas, mas o fato é 

que o Supremo Tribunal Federal neste assunto já reiteradamente disse da impossibilidade de 

contratação temporária, especialmente para carreira de procurador de um modo geral, procurador 

autárquico, do estado, procurador federal e etc. Mas nessa proposta de súmula vinculante que está na 

pauta, os senhores podem tomar nota também se assim quiser, a PSV número 18/2009 diz exatamente o 

que a Constituição já diz, o nosso país é engraçado porque a gente tem que reiterar o que a própria 

Constituição já diz, como uma forma de garantir que aqueles direitos sejam cumpridos. Mas para ser 

bem objetivo senhores, eu falo também da jurisprudência do próprio estado do Pará. Nós temos um 

caso emblemático da Santa Casa de Misericórdia que não só com o servidor temporário para ocupar o 

cargo de procurador, mas também o próprio chefe do jurídico de lá, o que também o parecer 

ministerial é bem pontual e que nós ratificamos aqui. Na verdade, essa demanda tem dois objetos, a 

impossibilidade da contratação de procurador autárquico temporário, como também a impossibilidade 

que a chefia da procuradoria local seja ocupada por alguém alheio à carreira. Seria a mesma coisa que 

a gente admitir a impossibilidade de temporário, mas admitir um DAS de fora da carreira, é o mesmo 

raciocínio, você está admitindo a ocupação de uma carreira de procurador, ainda mais, de chefe da 

procuradoria da autarquia e fundação, de uma pessoa estranha aos quadros, que não se submeteu a 

concurso, que não passou pela expertise das provas de títulos, que a gente sabe das dificuldades que é 
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para passar em um concurso público. Portanto, eu na qualidade de representante da APAFEP e da 

comissão da advocacia pública da OAB ratifico o parecer e peço que seja considero ilegal a 

contratação temporária de procuradores autárquicos e fundacionais pelo estado do Pará, de um modo 

geral, administração pública direta e indireta. Como também que seja vedada a contratação de pessoas 

estranhas na carreira de procurador autárquico às chefias das procuradorias locais. Um último dado 

importante para os senhores, falou-se aqui em TAC. O Ministério Público do Estado, em decorrência da 

inércia do estado do Pará, está a executar o TAC do concurso público para procurador autárquico. 

Esse processo foi capitaneado pelo promotor Domingos Sávio, está em tramitação – salvo engano – na 

quinta vara da Fazenda de Belém e ele visa exatamente regulamentar essa situação de inércia do 

estado. Porque uma hora o estado diz que há necessidade de contratação, mas outra hora como foram 

as informações prestadas lá no TAC, ele diz que não há necessidade. Informo aos senhores que o último 

concurso foi em 2012, 60 vagas ofertadas, 61 preenchidas. Todas as vagas ofertadas foram 

preenchidas, além de uma. É isso, quero trazer para os senhores a última informação que o TAC do 

concurso público de procurador encontra-se em execução na justiça porque o estado não cumpriu 

espontaneamente. Muito obrigado Excelência, desculpe o excesso de prazo. A seguir, a Presidência 

proclamou que o Presidente da Fapespa, Senhor Eduardo José Monteiro da Costa 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 a todos, cumprimento a nossa Presidente do Tribunal de Contas do 

Estado, Conselheira Lourdes Lima, em seu nome eu cumprimento todos os Conselheiros aos quais eu 

peço vênia para não os nominar um por um, a representante do Ministério Público de Contas, Doutora 

Deíla Barbosa Maia. Na verdade, eu ouvi atentamente o relato da Conselheira Milene e eu acho que foi 

preciso e fiel ao que está nos autos, eu ouvi atentamente também a fala do representante da Associação, 

Doutor Benilson e eu entendo que existem questões de caráter mais geral e existem questões de caráter 

mais específico em relação à Fundação. As questões de caráter mais geral eu vou deixar para o 

procurador do estado do Pará falar acerca das ações que o governo do estado vem tratando, que a 

PGE vem tratando, mas eu serei extremamente objetivo, até para esclarecer alguns fatos e pontuar 

algumas questões que eu considero importante. Eu assumi a presidência da Fapespa no ano de 2015, 

em 2015 já existia um TAC, o concurso público para procuradores de uma carreira unificada já havia 

se encerrado, não havia mais a possibilidade de você chamar ninguém de concurso público. Entretanto, 

havia os temporários já na Fapespa e havia uma demanda muito grande na Fundação, uma demanda 

jurídica muito grande. Um órgão que movimenta mais de R$ 50.000.000,00 (50 milhões de reais) por 

ano, não pode ficar desprovido, sem uma procuradoria jurídica, o ordenador de despesa que 

movimenta recursos acima de R$ 50.000.000,00 (50 milhões de reais) por ano não pode ficar 
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desprovido, sem uma assessoria jurídica que oriente os atos adequados na administração pública, 

ponto. Em função disso, naquele momento houve uma diligência por parte da gestão da Fundação, da 

nova gestão da Fundação no sentido de primeiro: havia um TAC que estava encerrando, havia a 

necessidade de você prover a Fundação de procuradores fundacionais e houve uma reunião envolvendo 

Secretaria de Administração, PGE e a Fapespa. Naquele momento, foi conversado sobre várias 

possibilidades, portanto não há como desconhecer, a PGE conhecia a situação da Fundação, a SEAD 

conhecia a situação da Fundação, o Ministério Público conhecia a situação da Fundação. Havia 

necessidade, portanto, de suprir a carência de procuradores efetivos e a primeira tentativa seria 

verificar a possibilidade de remanejamento de algum procurador de algum outro órgão ou da própria 

PGE para a Fundação. Então isso foi descartado por parte da PGE, alegando que havia já uma 

carência de procuradores da própria Procuradoria Geral do Estado do Pará e não havia a 

possibilidade de cessão de procuradores para a Fapespa. A própria SEAD tentou verificar a 

possibilidade de cessão de algum procurador de outro órgão para a Fapespa e a SEAD alegou que 

nenhum procurador havia manifestado interesse ou nenhum órgão havia também franqueado a 

possibilidade de cessão para a Fapespa. Foi nesse sentido que ainda em 2015 foi construído junto ao 

Ministério Público do Estado do Pará um TAC com o objetivo de primeiro, dar segurança jurídica à 

manutenção dos procuradores temporários, enquanto não houvesse concurso público para provimento 

das vagas necessárias na Fundação. É importante chamar atenção para um primeiro ponto, a lei 

5810/1994 em seu artigo 11 cria uma expressa vedação legal à Fapespa para realizar concurso, porque 

determina que expressamente a instrumentalização e a execução de concursos são centralizados na 

Secretaria de Administração do Estado, então a Fapespa não tem autonomia para realizar concurso 

público, cabe à Secretaria de Administração do Estado portanto, realizar concurso e realizar concurso 

público em uma situação unificada e distribuir os aprovados de acordo com as necessidades dos 

órgãos. Chamo atenção para o fato de a Fapespa ter sido diligente nesse período, houve algumas 

reuniões, o próprio TAC sinaliza uma diligência da Fundação e aqui eu quero abrir parêntese em 

relação a TAC. Pelo que eu li nos autos, o TAC eu entendo como sendo um instrumento que traz 

segurança jurídica para o ordenador de despesa. A hora que você tem um Ministério Público, uma 

Procuradoria Geral e uma SEAD firmando junto com a Fapespa um TAC, dá uma certa segurança 

jurídica para o ato de gestão, portanto para o processo de contratação de temporários. Várias 

entidades participaram desse TAC, então em determinado momento há um questionamento até da 

validade do TAC, eu fico me perguntando se um TAC não for validado como instrumento jurídico que 

permita, nós vamos entrar em uma seara de total insegurança jurídica em relação a vários TAC’s que 

estão sendo assinados com o estado em vários outros objetos, ou seja, o TAC deixa de ser um 
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instrumento de ajustamento de conduta que permite ao gestor ao curto prazo adotar algumas medidas 

emergenciais. E a contratação de procuradores temporários na Fapespa foram medidas emergências. 

Segundo ponto: houve diligência da Fapespa além do TAC, cito por exemplo o ofício que está nos 

autos, se eu não me engano nas folhas 90 a 92, no qual a Fapespa oficia à Secretaria de Administração, 

um ano antes de encerramento do TAC, sobre a necessidade de cumprimento de um dos itens do TAC 

que é a realização de concurso público. Então isso consta, a Fapespa oficiou à SEAD, mas por parte do 

governo do Estado, eu acho que existe uma defesa aqui e o Doutor Diogo vai entrar com mais detalhe 

nisso, há uma justifica em relação à lei de responsabilidade fiscal, em relação à prioridade de outros 

concursos, principalmente concurso na área de segurança, mas isso eu deixo para o Doutor. Diogo 

dirimir. Finalmente, e eu quero chamar atenção para isso, ainda mais em um órgão de controle, com o 

término do TAC a gestão da Fundação não tomou medidas no sentido de elaborar um outro TAC, antes 

preferiu que os procuradores temporários ao terminarem seus contratos, tivessem seus contratos 

destratados. Então hoje nós não temos nenhum procurador temporário na Fundação, nós hoje 

contamos apenas com duas procuradoras efetivas e um procurador chefe, cargo comissionado. Por que 

eu estou mencionando isso? Porque já há – e é importante que isso fique claro – uma clara sinalização 

de prejuízo para a administração pública. Na medida em que os temporários que eram três, os 

contratos foram vencendo e foram saindo, o time de manifestação da nossa procuradoria jurídica foi se 

tornando cada vez mais lento e isso implica, portanto, hoje, em uma lentidão da Fapespa, maior 

lentidão da Fapespa em conseguir viabilizar os convênios que nós fazemos com as instituições de 

ensino e pesquisa, em viabilizar a assinatura de instrumentos como os ICAF’s que são os nossos termos 

de outorga e pagamentos de bolsa. Então já existe um prejuízo na administração pública pelo fato de 

nós termos hoje somente dois procuradores efetivos e um procurador chefe, no sentido da lentidão da 

operação administrativa da Fapespa. Então é necessário que haja uma dosimetria de determinadas 

decisões, no sentido de não deixar a administração pública carente de servidores na área de 

procuradoria jurídica que acabe gerando, portanto, um óbice ou um constrangimento, uma dificuldade 

para execução da atividade finalística do órgão. Finalmente, eu gostaria de agradecer a todos aqui 

pela oportunidade de me manifestar, mas chamo a atenção para a observância nos atos destas 

tentativas da Fapespa de diligenciar, seja via TAC, seja via oficialização. O fato é que essa situação 

precisa ser realmente resolvida, no sentido de nós darmos um encaminhamento, como sociedade até 

entendo isso, porque nós precisaremos realmente rever essa situação da ausência de servidores 

concursados na área da procuradoria jurídica em órgãos como a Fapespa, que vem causando alguns 

transtornos na administração. Então agradeço e desejo a todos um bom dia e que Deus nos abençoe, 

muito obrigado. A seguir, a Presidência proclamou que o Procurador do Estado, Doutor Diogo 
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Trindade 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 a todos, Excelentíssima Senhora 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará; senhora Conselheira Relatora; senhora 

representante do Ministério Público de Contas; demais Conselheiros. Primeiramente eu quero destacar, 

como na verdade já foi afirmado, que eu compareço a esse ato representando o Estado do Pará, que 

apesar de não ser parte na representação, se manifestou nos autos apresentando defesa assinada pela 

secretária de administração. Assim como pelo fato que depois dessa manifestação, foi elaborada um 

relatório técnico complementar, elaborado pela controladoria deste órgão que afirma ser 

responsabilidade da SEAD, tanto nas contratações dos servidores temporários quanto na elaboração de 

novos concursos, por isso entendo que o estado tem legitimidade para comparecer aqui e fazer a 

presente defesa. E o primeiro ponto da defesa que eu acho importante, senhora Relatora, eu não sei 

nem se é o caso, eu deixo para que seja deliberado por Vossa Excelência, em suspender esse julgamento 

para baixar o feito em diligência, diante da informação que eu estou trazendo neste momento à tribuna. 

Acho que já foi inclusive confirmada pelo presidente da Associação, eu conversei com ele antes, ele 

ligou para obter essa informação e eu acho que isso ainda não está nos autos. De que os contratos na 

verdade tiveram seu prazo expirado e não foram renovados, e me parece que o objeto principal da 

representação é o cancelamento dos contratos e a determinação de imediata suspensão dos 

pagamentos, foi o que eu pude ver tanto do relatório quanto da manifestação da senhora representante 

do Ministério Público. De modo que, data máxima vênia, discordando um pouquinho do Benilson, essa 

questão é processual, é objetiva. Se os contratos não estão mais em vigor, houve sim a perda do objeto, 

chamada falta superveniente do interesse de agir, que impõe que nesse pedido o mérito não seja 

analisado e que nesse ponto o feito seja extinto sem julgamento do mérito. É o que requer da Tribuna o 

estado e se for o caso, como eu falei, como me parece que isso ainda não consta nos autos, não há 

documentos, que o julgamento seja suspenso e que seja baixada diligência para que isso seja apurado, 

se for o caso, oficiar da própria Fapespa ou até o estado, para comprovar isso. Superada a questão da 

perda superveniente do objeto, me parece que resta ainda um segundo pedido, que é o de que haja 

declaração de impossibilidade de uso de servidores temporários e comissionados para desempenho da 

função de assessoramento jurídico permanente da Fapespa, no caso. E aí nesse ponto eu queria deixar 

claro, principalmente ao presidente da Associação de Procuradores Autárquicos, que eu concordo 

plenamente com o que ele disse, com a relevância da função, com o fato de que estamos diante de uma 

carreira de estado que merece sim tratamento diferenciado em relação aos demais cargos, como 

também foi muito bem colocado pela representante do Ministério Público. No entanto, não há como 

afastar e não como criar, na minha opinião, uma exceção, ainda que em razão das carreiras de estado, 
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uma exceção não criada pela Constituição da República. A Constituição da República tratou da 

necessidade. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Senhora Presidente, fazer uma intervenção, por questão de ordem, eu entendi que ele fez um 

levantamento, uma questão preliminar e caso a questão levantada por ele proceda, ele pode ou não 

prosseguir com a sua defesa e com as suas manifestações. Então eu queria colocar a minha observação 

no plenário, antes que ele dê prosseguimento à segunda parte, porque ele pode simplesmente nem fazer 

a segunda parte, dependendo da questão que ele levantou. Então eu queria saber, Vossa Excelência se 

for o caso, não sei se todos têm esse mesmo entendimento, mas na minha interpretação o Doutor Diogo 

Trindade fez uma questão preliminar, questionando inclusive o adiamento, a suspensão do julgamento. 

Se caso prosperar, ele não precisa mais nem continuar, uma vez que ele diz que perdeu o objeto. Então 

eu queria ouvir o plenário, eu não sei, posso estar interpretando errado, entendi o posicionamento o 

Ministério Público, da Eminente Relatora, acho que isso pode ser uma direção para todo o estado, mas 

respeitando o devido processo e todas as observações da defesa do contraditório, não sei se seria 

interessante, vou respeitar a opinião dos colegas, considerando a questão preliminar que o procurador 

do estado levantou. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Cipriano, Vossa Excelência tem razão. E eu vou consultar o 

plenário porque realmente o procurador do estado, Doutor Diogo fez um pedido e o Conselheiro 

Cipriano pondera que se está arguindo a preliminar, no sentido de que o pedido do procurador, que o 

processo seja suspenso e que haja uma diligência, ele pediu diligência. Está pedindo uma diligência 

através da relatoria e que o estado possa apresentar as razões aduzidas pelo procurador. O nosso 

plenário já se manifestou em votação, no momento da votação suspende-se o processo, mas o 

Conselheiro Cipriano vem argumentando que o procurador nesse momento está em um outro 

questionamento. Manifestação do Procurador do Estado Senhor Diogo Trindade: Eu concordo com o 

Conselheiro Cipriano que foi citada uma questão preliminar que poderia ser apreciada logo pelo 

Tribunal, ou se a Relatora entendesse que haveria necessidade de documentos, que o julgamento fosse 

suspenso. Não sei como funciona o Regimento, se a questão preliminar é julgada agora ou se ao final. 

Manifestação do Presidente da Associação dos Procuradores Autárquicos Senhor Benilson Mauro 

Costa: Nós somos todos Estado na verdade, por uma questão de ordem, uma questão factual. A 

Procuradoria Autárquica do Estado e a OAB, como comissão da advocacia pública, sustento e rogo aos 

senhores que não haja perda de objeto e nós já sustentamos isso por dois motivos basicamente, a 

representação se trata de dois assuntos: contratação de servidor temporário para procurador 

autárquico e contratação de pessoa de fora da carreira para chefia da Fundação e autarquia, da 
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procuradoria. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Vossa senhoria já se apresentou e quem está com a palavra é o 

procurador do estado, ele tem um tempo, vossa senhoria tomou o seu tempo, agora gostaria que ele se 

apresentasse. E pediria ao plenário, que o nosso Regimento pede que a preliminar seja apreciada no 

momento da votação. Prossiga, Doutor Diogo Trindade. Manifestação do Senhor Procurador do Estado 

Diogo Trindade: Em relação ao segundo pedido e aí nesse ponto eu vou aproveitar a fala dele só para 

divergir um pouquinho, que não me parece que o pedido relacionado à chefia seja um pedido expresso 

na representação. O pedido que foi formulado, o segundo pedido formulado é de que não haja novas 

contratações de servidores temporários para o exercício da função. E como eu vinha falando, apesar de 

concordar com o tratamento diferenciado que a carreira merece, a Constituição da República trouxe 

essa medida para os casos em que haja efetivamente uma necessidade de contratação por tempo 

determinado, daí o nome temporária, excepcional interesse público, mas sempre em caráter temporário. 

Pois se há uma necessidade de contratação por um tempo determinado, não é interessante para o 

estado criar uma nova vaga, criar um novo concurso para nomear um novo servidor se aquela 

necessidade é temporária. Então eu entendo que essa exceção que se procura buscar, e aí que eu acho 

que a gente não pode analisar a situação como um todo pelas exceções, é óbvio que a regra é que 

procuradores autárquicos só podem ser contratados por concurso público, mas isso não significa dizer 

que nós não podemos, daqui em determinado momento, nos depararmos com uma situação que exija 

esse tipo de contratação temporária. E aí eu peço vênia para ler um trecho da própria representação, 

que diz o seguinte e que foi lida, inclusive, no relatório: “Até seria possível a contratação de 

procuradores temporários se verificada uma necessidade temporária, como ocorre diante do aumento 

episódico e sazonal da carga jurídica a ser analisada ou ainda, se o tema jurídico a ser tratado põe em 

suspensão os próprios procuradores efetivos”, isso é comum acontecer quando por exemplo você tem 

uma situação em que os procuradores, sejam eles autárquicos ou do estado, demandam contra o estado 

por uma situação que envolve remuneração. Os procuradores se julgam suspeitos para participar e as 

vezes é necessário contratar, já houve casos, inclusive, de contratação de escritórios particulares, com 

autorização de dispensa de licitação. Ou se for uma demanda que vai demorar algum tempo, que seja 

contratado um servidor temporário. Isso está previsto na Constituição e eu entendo, data máxima vênia, 

eu sei que durante muito tempo essas contratações temporárias foram, não só no estado, mas como em 

todo o país, utilizadas para contratação de servidores para desenvolver atividades efetivamente 

permanentes, e isso tem que ser coibido. Mas eu acho que a forma de coibição não exige que se afaste 

uma disposição constitucional por um caso específico. O que é necessário é exigir que essa disposição 
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constitucional seja aplicada correta, dentro dos limites, apenas nas situações que realmente demandem 

uma contratação temporária. Mas entendo que o pedido, na forma que foi formulado, genérico, 

proibindo daqui adiante mesmo que se tenha uma situação como a prevista na Constituição, se faça 

uma contratação temporária, é algo que não merece acolhida por parte deste Tribunal. Era isso, muito 

obrigado. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas Deíla Barbosa Maia: Por questão de 

ordem, farei um esclarecimento. É que na inicial do Ministério Público de Contas, e eu vou ler 

aqui, o pedido não era apenas da vedação da contratação de temporários, era de temporários 

e de comissionados. “Opina-se pela procedência da representação, para que seja declarada a 

impossibilidade da contratação de servidores temporários e comissionados para o cargo de 

procurador autárquico e fundacional da Fapespa, face à obrigatoriedade da submissão à 

imposição constitucional do concurso. Então considerando a fala do Ilustre procurador do 

estado e também do próprio presidente da Fapespa, que falou que as duas contratações 

temporárias se exauriram por decurso do prazo, no entanto a chefe é cargo comissionado e 

não concursada, e ela continua atuando. O próprio presidente da Fapespa relatou isso. Então 

não há perda de objeto, total pelo menos, por conta que a chefe da procuradoria autárquica é 

um cargo comissionado e deveria ser concursado, e ela continua em exercício, conforme as 

informações do presidente da Fapespa. É só um esclarecimento. Em relação à inicial foi 

pedido a vedação das duas coisas. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Eu só gostaria de perguntar ao Doutor Diogo se ele quer 

fazer a juntada de algum documento neste momento? Manifestação do Procurador do Estado 

Senhor Diogo Trindade: Na verdade, não. Eu não estou com os documentos em mãos, por isso 

que eu até sugeri que o feito fosse baixado em diligência, eu tive essa informação realmente há 

pouco tempo, tanto eu quanto o presidente da Associação. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: O senhor quer a diligência apenas no 

sentido de solicitar a juntada de que foi feito o destrato dos contratos, é isso? Manifestação do 

Procurador do Estado Senhor Diogo Trindade: Isso, porque eu tive a informação, mas o documento 

ainda não consta dos autos. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha: Está bom, é só essa a dúvida. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Nós vivemos um momento de transição no país e no mundo, 
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onde a organização da burocracia brasileira e na maior parte dos países sociais democratas, 

vem sendo revista. Esta transição e esta revisão é para adequar o tamanho do estado ao 

tamanho que a sociedade admite pagar por ele. Eu fico imaginando se me fosse imposto que 

conforme o tamanho de metros quadrados da minha casa ou do meu apartamento, me fosse 

estabelecido o número de funcionários que eu tivesse que ter na minha casa, no meu 

apartamento. Estabelecido por uma lei. Ou se eu tivesse uma fazenda ou uma fábrica, se 

também a lei impusesse – e em muitos casos até impõe – um número de funcionários que eu 

tenho que ter. E como a lei impõe números de funcionários até de menor produtividade, por 

uma circunstância, eu também sou obrigado a contratar, e como isso vem pesando a 

produtividade e a competitividade da economia nacional. E tudo isso vem conspirando contra o 

próprio estado, porque quando cai a produtividade, quando cai a economicidade das 

empresas, cai a arrecadação de tributos e menos recursos têm o estado para dar conta das 

suas tarefas. Há quanto tempo existe a Fapespa? A quantos outros órgãos anteriores ela 

sucedeu? E quanto tempo mais ela existirá? Como eu posso assumir compromissos à 

eternidade? Com coisas que hoje são temporárias em virtude da velocíssima obsolescência de 

métodos, de equipamentos ou mesmo até de conhecimento de pessoas. É um momento muito 

complicado de se julgar, de se avaliar, nós vamos julgar sentados na polpa do barco e olhando 

para trás ou vamos julgar sentados na proa do barco e tentando entender que tipo e que 

tamanho de estado vamos ter, e precisamos ter? Para poder fazer com que as questões de 

educação, saúde, segurança e demais, ambientais, possam ser efetivamente supridas em um 

estado moderno. Essa é uma preocupação que me assalta todos os dias. Que tipo de estado, 

como que tipo de sociedade a gente pode construir? Toda decisão permanente é muito difícil 

ser mantida ao longo de muito tempo, toda decisão permanente. E eu me lembro de uma, que 

aliás o Odilon já me questionou isso algumas vezes, como dizia o deputado Zeno Veloso: eu 

não tenho nenhum compromisso com o erro e eu quero ter a oportunidade de mudar de opinião 

quando eu notar que a minha opinião foi vencida, se tornou errada porque ela estava 

contextualizada em um tempo que mudou. Então essa é uma discussão que eu trago no bojo da 

apresentação e que as respostas trazidas pela Relatora têm que dar segurança para que eu 

possa decidir, sabendo que eu estou envolvido diretamente com esta insegurança em relação 

ao futuro. Era isso que eu tinha a manifestar no presente momento, e agradeço a atenção e a 
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paciência de me ouvirem. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Senhora Presidente, bom dia à Vossa Excelência; senhora Procuradora Deíla Maia, 

bom dia; Conselheiros Nelson Chaves; Cipriano Sabino; André Dias; Odilon; Rosa Egídia; os 

nossos Conselheiros Substitutos Julival; Milene; Daniel e Edvaldo; senhores procuradores do 

estado do Pará; procuradores autárquicos; servidores do estado do Pará; presidente da 

Fapespa, Doutor Eduardo Costa; servidores do TCE e do Ministério Público; a todos um bom 

dia. Senhora Presidente, este é um processo muito interessante, é aquele processo que eu 

considero Conselheiro André Dias, um processo bom. E eu quero felicitar a Conselheira 

Milene pelo relatório, pelo estudo que fez sobre o caso. E o que chama atenção também, 

Conselheiro André, é um caso de um processo que tem amicus curiae, raro na nossa Corte. A 

Associação dos Procuradores Autárquicos se manifesta nessa condição, em um processo muito 

interessante e aqui se travou um bom debate. Um assunto polêmico, relevante e que nós temos 

que decidir. Então não vou falar sobre o tema porque eu quero ouvir a manifestação da 

Relatora, eu já sei o que fazer, não tenho nenhuma dúvida, mas eu vou ouvir a senhora 

Relatora proferir o seu voto para que eu possa me manifestar, senhora Presidente. Obrigado. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Nós temos aí uma preliminar que suscita a reabertura da instrução processual para 

que possa acostar aos autos algumas documentações probatórias. Nós temos também, a perda 

de objeto, nós temos ao mérito. Então passo à Conselheira Relatora para que faça sua 

proposta de decisão. Este plenário já tem se manifestado no sentido de durante a votação, o 

próprio Relator suspender os autos. Somente o Relator pode pedir diligência, então Vossa 

Excelência tem a palavra. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta 

Milene Dias da Cunha: Senhora Presidente, antes de abordar propriamente a questão de 

mérito material do processo, sobre a preliminar suscitada de suspensão e diligência, 

inicialmente eu não considero necessária pelo principal motivo. A informação já foi dada, de 

que os distratos já foram realizados e a diligência seria exclusivamente para aferir essa 

informação, que no caso, é irrelevante ao processo. Segunda situação: a suspensão por perda 

de objeto. Esse pedido na verdade se confunde um pouco com a questão do mérito do processo, 

prefiro analisar isso no decorrer da decisão, porém o pedido não se cinge exclusivamente ao 

destrato dos contratos ou a anulação dos contratos. O pedido do Ministério Público de Contas 
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além disso, pede pela impossibilidade de contratação temporária para preenchimento do cargo 

de procurador autárquico, pede também pela realização do necessário concurso público ou 

caso esse não seja possível dentro do determinado prazo, que seja feita a cessão de outros 

órgãos da administração direta ou indireta. Então como o pedido não se restringe 

exclusivamente ao destrato dos contratos, não vislumbro como arguir a tese da perda de objeto 

nesse processo em si. Em relação à preliminar levantada da diligência, também não vejo razão 

de ser, tendo em vista que seria com o único fito de buscar informação junto aos distratos, que 

já foi informado aqui e em uma simples pesquisa ao Diário Oficial do Estado é possível 

conferir essa informação, e ela também não se mostra relevante para o desfecho do processo. 

Então eu proponho, no que diz respeito à preliminar, que ela seja negada e o processo siga o 

seu curso normal. Essa é a minha proposta em relação à preliminar. Consultado o Plenário 

sobre a preliminar, este se manifestou, no sentido de rejeitar a mesma, em seguida a Presidência 

proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada pelo 

Senhor Procurador do Estado Diogo Trindade. Prosseguindo-se, Sua Excelência proferiu 

Proposta de Decisão para conhecer da representação e julgá-la procedente, determinando a 

FAPESPA e à SEAD que comprovem no prazo de 30 dias as providências já adotadas para a 

realização de concurso público para provimento dos cargos de procurador autárquico e fundacional; 

que seja fixado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para realização de concurso público para 

preenchimento das vagas conforme demanda de trabalho da FAPESPA, sob pena de indeferimento 

das contratações temporárias futuras; recomendações à FAPESPA e à SEAD que diante de 

necessidade, opte pela cessão temporária de Procurador do Estado ou outro Procurador Autárquico; 

determine-se o envio de cópias da decisão à SEAD, AGE, Casa Civil e Ministério Público Estadual 

para ciência e cumprimento da parte que lhes cabem. Consultado o Plenário, este se manifestou 

nos termos seguintes: Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira 

Chaves: Senhora Presidente, bom dia. Bom dia doutora Deíla, alegria, satisfação, honra desta 

sessão estar a vossa excelência representando o ministério Público de Contas. Senhores 

conselheiros, bancada dos conselheiros substitutos, servidores, advogados aqui presentes, 

jurisdicionados, bom dia a todos. Eu quero, inicialmente, cumprimentar o doutor Benilson 

Mauro por sua manifestação na tribuna desta casa como igualmente cumprimento doutor 

Eduardo Costa, presidente da FAPESPA, e também doutor Diogo Trindade como é de praxe, e 
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como é salutar na prática democrática, cada um defendendo, e todos fizeram com brilhantismo 

seus pontos de vista, embora antagônicos muitas vezes. Quero parabenizar a ilustre 

procuradora, doutora Deíla, pela irrepreensível manifestação nesta sessão, e quero também 

parabenizar o voto muito bem fundamentado da ilustre conselheira substituta Milene Cunha no 

momento em que declaro que acompanharei a manifestação de sua excelência. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, 

cumprimento vossa excelência também. Bom dia. Quero cumprimentar a doutora Deíla. Na 

quinta-feira passada, eu cumprimentei todos as nossas guerreiras, trabalhadoras, lutadoras, e 

até a doutora Silaine, e agora eu quero reparar isso e cumprimentar também vossa excelência, 

porque eu mandei um recado ao ministério público daqui. Estava aqui o doutor Patrick, e eu 

transmito também o meu abraço e cumprimentos a vossa excelência, que aliás todo dia deve 

ser considerado o dia da mulher. Conselheiro Nelson, nosso presidente decano, conselheiro 

Luís Cunha, presidente, conselheiro André, conselheiro Odilon, conselheira Rosa, eminentes 

conselheiros substitutos doutor Julival, doutora Milene, doutor Daniel, doutor Edivaldo, 

secretaria, nossos colegas de trabalho aqui, doutor Tuffi, doutor Jorge, senhoras e senhores da 

galeria, sejam todos sempre bem-vindos. Presidente, eu observei atentamente e também quero, 

a exemplo do conselheiro Nelson, cumprimentar doutor Benilson, a associação dos 

procuradores autárquicos, que veio defender, obviamente, aqui a questão, doutor Eduardo 

Costa que é o presidente da FAPESPA, e o doutor Diogo Trindade, que na sua argumentação 

bem-feita – todos – ainda apresentou uma questão preliminar obviamente com o objetivo de 

tentar discutir melhor a questão. Presidente, eu observei atentamente as colocações, não quero 

demorar muito, mas os colegas conselheiros sabem, a gente já conversou muito, sobre um 

ponto de vista que eu levanto para discutir, conversar, até para entender melhor o que 

significa, muitas vezes, e da onde surgiu, como essa questão do TAC. Porque o TAC é feito por 

uma entidade, um órgão do estado, com outra, e tem um condão de descumprir a constituição 

federal. Fez o TAC, então pode tudo. Eu tenho essa preocupação. Quero até o apoio dos 

colegas para entender melhor isso, porque às vezes é feito um TAC, e aí o tribunal de contas do 

estado não participou desse TAC. O ministério público de contas não assinou este TAC. Então 

o tribunal já fez TAC, o tribunal fez. Agora o detalhe: o tribunal fez um TAC envolvendo a 

administração do estado. Não foi necessário assinar outro TAC. Porque o TAC, se já houve um 
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acordo, “olha, eu não vou te processar se tu tiveres um passo para fazer isso e aquilo outro, 

vamos fazer aqui um combinado”. Aí passou o prazo, não fez, aí fez outro TAC, fez outro TAC, 

e como é que fica então? Vamos fazer um TAC, que agora a constituição brasileira, as leis do 

país, vão ser um TAC. Eu fico assim, preocupado, com isso, sinceramente, porque, por 

exemplo, quando o tribunal utilizou desta ferramenta, até para resolver um problema antigo, 

que não foi causado por nenhum conselheiro que está aqui, nenhum de nós, um problema que 

vinha se arrastando. Encontrou ali, talvez, um caminho para resolver aquela questão de forma 

definitiva, o ministério público de contas poderia acionar, denunciar, o tribunal de contas, 

independente do TAC, porque ele não participou do TAC. Ele não tem obrigação de acatar um 

acordo entre duas partes. Não quer dizer que o tribunal, o ministério público, quem quer que 

seja, o cidadão comum, vá denunciar ali. “Ah, mas tem um TAC”. Eu não entendo, queria até 

compreender essa questão. Existe a possibilidade de um termo de ajuste de conduta para tentar 

solucionar um problema, e aí se soluciona o problema, e aí não se repete mais o problema, e aí 

pronto, aquele assunto foi resolvido. Mas o que às vezes a gente percebe é que o TAC vem, a 

gente assume o prazo, compromissos e tudo o mais, e às vezes – não sei se é o caso, não estou 

me referindo especificamente à FAPESPA, estou falando de modo geral, porque eu ouço falar 

sempre em TAC, e às vezes a gente percebe que o TAC muitas vezes é repetido e considerado. 

Enfim, considerando essa questão, a gente tem que observar isso, porque existe a legislação, a 

constituição de 88, está em vigor e tem várias situações – inclusive as que foram abordadas 

aqui agora – que não houve nenhum questionamento de inconstitucionalidade ou de 

absolutamente nada. Aliás, estão em vigor, a legislação do Brasil e tudo o mais. De qualquer 

maneira, entendo perfeitamente a preocupação do conselheiro André, e acho que ela é muito 

importante para qualquer gestor. Tem que olhar o estado como está, pensar no futuro, se 

adequar, planejar, até porque pensar qual o estado que a gente quer para amanhã. Às vezes o 

engessamento acaba criando mais problemas, dificultando, deixando de gerar emprego e 

renda, impedindo as empresas de crescerem, enfim, de tudo mais, eu entendo perfeitamente, e 

acho que devemos observar isso. Agora, finalizando, muitas vezes essas situações ocorrem em 

virtude de mudanças. Por exemplo, me lembro da lei de nepotismo. Me lembro que quando 

assumimos na assembleia, conselheiro Nelson se lembra, conselheira Lurdes, conselheiro Luís 

Cunha, o Estado tinha quase que 95% do orçamento comprometido com a folha de pagamento. 
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Esses, às vezes, excessos, às vezes situações em que poderão considerar a interpretação da lei 

e aí fazer isso ou aquilo, acabam gerando, muitas vezes, problemas insanáveis. E eu lembro 

quando o vereador assumiu, Almir Gabriel, pela primeira vez o mandato, ele teve que 

exonerar, salvo engano, em torno de 25 a 27 mil servidores temporários para poder 

desbloquear a conta do banco. A conta do banco do governo estado estava bloqueada por uma 

série de problemas. Aí houve excesso, utilizaram a possibilidade de contratação para explorar 

todo e qualquer limite? Poderíamos interpretar desta forma. E ele teve que mudar, tomar 

atitudes duras para tentar reequilibrar o estado e voltar a trabalhar, porque estava impedido 

de trabalhar. A lei do nepotismo foi criada, em virtude da minha interpretação, por conta dos 

excessos que foram cometidos, porque ninguém era proibido de contratar qualquer pessoa. Um 

cargo comissionado, de confiança, poderia contratar. Aí o que aconteceu? Em determinadas 

situações, todos os parentes da família estavam empregados naquela repartição, ou no 

gabinete, e sucessivamente. E esses excessos, essas questões todas, acabam gerando essa 

preocupação e a intenção de regular isto, de normatizar, “olha, não pode fazer isso, tem que 

ser assim”, e assim vai. Então eu queria cumprimentar a doutora Deíla, cumprimentar a 

doutora Milene, relatora do processo, e doutor Benilson. Todos já cumprimentei, mas pela 

argumentação, pela brilhante defesa que fizeram nas suas argumentações. Então eu queria 

acompanhar a senhora presidente. Eu tenho, obviamente, outras considerações, mas não vou 

me alongar, quero acompanhar o voto da redatora, cumprimentando dona Milene pelo 

brilhante voto. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

presidente, a sua excelência doutor procurador Benilson, ao se manifestar pela associação dos 

procuradores autárquicos, ele deixou muito claro que não era nada pessoal, isso em referência 

ao doutor Eduardo Costa. Neste momento doutor Eduardo Costa foi ali fora falar com uma 

pessoa e voltou, não sei se ele ouviu essa parte. Eu achei muito interessante, e não é nada 

pessoal, até porque temos um grande respeito e admiração pelo doutor Eduardo Costa por 

tudo que fez e vem fazendo pelo estado do Pará e pela FAPESPA. Aqui, em algum momento, eu 

procurei interagir, conselheiro André Dias, com a minha assessoria jurídica do meu gabinete 

aqui pelo WhatsApp, nessas horas é importante, e há um convencimento geral, não há 

nenhuma dúvida. Por isso que eu disse antes, no momento da discussão, que eu não tinha 

dúvida, sabia o que fazer. Portanto, o procurador do estado, doutor Diogo, também se 
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apresentou muito bem, é o papel mesmo da procuradoria defender o estado do Pará, e eu 

entendo, até porque fui gestor, deixei a presidência deste tribunal há pouco mais de um ano, fiz 

um concurso público e eu sei que é uma coisa complexa, não é uma coisa simples de fazer. E o 

último concurso para procurador autárquico do estado do Pará foi um concurso muito difícil. 

Todos os que fizeram o concurso também disseram isso e não conseguiram preencher todas as 

vagas. E nem sempre é possível cumprir um TAC, conselheiro André. Eu tenho respeito pelo 

TAC, eu acho que é uma solução que respalda juridicamente uma administração. Nós 

chegamos a praticar aqui, no tribunal. Não se repetiu, e se cumpriu o TAC. Aqui se cumpriu. O 

conselheiro Cipriano Sabino celebrou o TAC com o ministério público do estado do Pará. Se 

associou ao ministério público do estado do Pará o ministério público do trabalho, e ele 

cumpriu o TAC, fez o concurso, tudo certo. Então eu acho que, nesse caso específico, existiu 

um TAC que ameniza a situação, muito embora, pelo que foi dito aqui, não se cumpriu 

inteiramente o TAC. Mas olha, doutora Milene, eu quero me dirigir a vossa excelência, 

cumprimentar a vossa excelência, a assessoria de vossa excelência, já tinha feito isso no início 

da discussão. Felicitar pelo trabalho, a senhora estudou muito bem o processo. E eu já estava 

aqui pensando no meu voto há mais de uma semana, estudando um pouco como tese a minha 

linha de entendimento depois que eu conversei com a senhora. Cheguei a pensar, no decorrer 

desta sessão, em pedir vistas ao processo, mas eu acho que é desnecessário. Vossa excelência, 

no meu entendimento, fez tudo corretamente. O entendimento é perfeito, razão pela qual eu 

quero concordar com vossa excelência. É assim que voto. Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Acompanhando trechos dos argumentos do conselheiro 

Nelson, do conselheiro Cipriano e do conselheiro Luís Cunha, para não ser mais longo, eu 

acompanho a proposta de decisão da doutora Milene. Voto do Excelentíssimo Senhor 

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

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Bom dia senhora presidente. Senhores 

conselheiros. Representantes do ministério público, aqui cumprimento pela propositura da 

representação. A senhora relatora, doutora Milene, aqui cumprimento pelo estudo realizado e 

demonstrado com sua proposta de decisão. Demais conselheiros substitutos. Cumprimento o 

doutor Eduardo Costa, presidente da FAPESPA, doutor Diogo Trindade, o procurador do 

estado doutor Benilson Costa, presidente da Associação dos procuradores autárquicos, e 
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demais presentes. De fato, o assunto trata de uma atividade típica de estado, que deve ser 

exercida por pessoas aprovadas em concurso público, isso não se nega. Mas também ouvi 

atentamente os esclarecimentos prestados com relação ao TAC existente, e também as 

situações excepcionais vividas pela FAPESPA no curso desses anos. Me preocupou também o 

pedido em relação ao cargo comissionado de chefia dos procuradores, mas se trata de um 

cargo criado por lei específica, independente da carreira, e também não foi incluído na 

proposta de decisão. Acompanho a relatora no que se refere a recomendação de realização de 

concurso, apenas me preocupo com o estabelecimento de prazo ao governo do estado do Pará 

por entender que já seria uma interferência na gestão do estado. Porém, apenas com relação 

ao prazo eu deixo de acompanhar, quanto ao resto eu acompanho e parabenizo a relatora pela 

proposta de decisão. É assim que me pronuncio. Não proponho o prazo, eu recomendo a 

realização do concurso, ele tem que ser feito, mas o estado é que deve entender o prazo é que 

deve ser feito. É claro que ele deve cumprir a determinação. É preciso que essa falha seja 

corrigida, eu apenas não acompanho quanto ao prazo, prefiro não estabelecer prazo ao estado. 

Da parte do meu voto é o que eu excetuo, quanto ao resto eu acompanho plenamente. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu queria fazer 

um comentário, senhora presidente. Vossa excelência, não, eu não vou alterar meu voto. Na 

sessão anterior, conselheiro André, que esse processo veio a pauta, e foi a partir daí que eu 

tomei conhecimento dele e passei a estudá-lo, eu me dirigi à senhora relatora, conselheira 

Milene, e pedi a ela que retirasse o processo de pauta por uma única razão: não estavam três 

conselheiros presentes na sessão. E eu disse à doutora Milene, pela relevância do assunto, o 

recomendável seria que estivessem presentes todos os conselheiros. Foi o que aconteceu hoje. 

E a gente toma uma decisão unanime, com apenas uma pequena divergência do voto da 

eminente conselheira Rosa Egídia em relação a prazos. Eu acho que a solução dada hoje foi 

fruto de uma boa compreensão, inclusive da relatora. E fez com que hoje a gente pudesse 

debater um assunto da maior importância para o estado do Pará. Também eu quero 

cumprimentar o ministério público, eu acho que é o exercício do nosso trabalho. Se tem uma 

coisa aqui, doutor Tuffi, que está me olhando, que a gente não pode fugir, é da nossa 

responsabilidade de exercer um controle externo em benefício da sociedade, e uma dessas 

funções é contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública estadual. É o que estamos 
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fazendo hoje. Era isso que eu tinha a dizer, senhora presidente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Senhora presidente. Eu conversava 

aqui com conselheiro Odilon, conselheira Lurdes e conselheira Rosa, e quando ela levantou a 

questão do prazo ela me chamou atenção para um aspecto específico. Como uma boa 

conselheira, ela vai detalhe por detalhe. Dezoito meses, digamos, segundo a conselheira 

substituta Milene, ela disse que o último concurso levou 12 meses, não foi isso Conselheira? 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: 12 

meses. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Eu entendo 

que ano que vem terá, a esta época, um governador diferente do atual. Que vai fazer um 

projeto, apresentar à sociedade um projeto, específico de governo. E que pode, inclusive, 

manter a não existência da FAPESPA. Não era uma coisa mais razoável esses 18 meses serem 

24 meses? Digo porque, a esta época, ela vai estar preparando o plano plurianual dele, onde 

ele vai dizer quais são as intenções dele para os próximos 4 anos. Quando eu consultei 

conselheiro Odilon e conselheira Rosa, eles acharam que era uma visão sensata, e não 

prejudica o cerne, o conteúdo principal, do voto da doutora Milene, mas compatibiliza com 

fatos e acontecimentos que supervenientes que vão alterar, com certeza, a gestão pública do 

estado – que a expectativa que a gente tem é que um novo governador possa preparar um 

projeto e assinar um TAC que cumpra, né? Porque se a gente der para ele um ano, ele vai ter 6 

meses praticamente para realizar este concurso. E este governador atual, que está em fase final 

de mandato, eu não vejo nem muita razoabilidade em ele criar compromissos para um 

próximo, que este próximo é que tem que saber quais são os compromissos que deve cumprir, 

conforme a decisão de governo. Então eu questionaria, se ainda fosse possível, à conselheira 

substituta Milene, se era prejudicial ao voto dela – que eu já acompanhei – a extensão do prazo 

de 18 para 24 meses. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Antes da doutora Milene, eu peço vênia a ela, até porque existe uma opinião 

do conselheiro André que eu sou divergente, então não adianta ela manifestar e depois eu vir 

com uma opinião divergente. Veja bem, a doutora Milene está concedendo, e o plenário já 

aprovou – apenas com o voto contrário da doutora Rosa – um prazo para que ele cumpra o que 

está na constituição. E já é um prazo grande. Aliás, ele jura cumprir a constituição estadual, 

federal, as leis do estado. Então não sei por que, não estou compreendendo, não é uma questão 
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de “vou dar mais um prazo”. Não, quando ele diz “eu vou cumprir a constituição”, acabou. 

Não tem que dizer “olha, tem 12 meses, tem 24 meses, tem 18 meses”, eu acho que não é 

necessidade conselheiro André. Peço vênia à vossa excelência. Eu acho que pode até não ter 

prazo, mas ao estender um prazo...eu não estou mandando um prazo para o governador Simão 

Jatene, estamos mandando um prazo para que qualquer um, impessoal, assuma o compromisso 

de cumprir o que a constituição já determinou há muitos anos. Até o próprio tribunal pode 

estabelecer para ele alguma questão no futuro. Enfim, eu não vejo como a gente dizer uma 

questão agora, 18 meses, estabelecida pela doutora Milene, e o plenário aprovou, já não será, 

não existe, já será o próximo. E eu acho que não teria, talvez, nem precisaria de prazo, mas eu 

acabei concordando com o prazo. Eu acho que não precisa ficar estabelecendo, “então 24, 

então 36”, eu não sei. Na minha modesta interpretação. Eu vou acompanhar o plenário, mas já 

votei a favor, eu acho que é o mínimo. É uma divergência do colega, e acho que até a doutora 

Rosa tem mais razão, porque não tem “olha, agora cumpra a constituição em 12 meses, 18 

meses”. Eu não sei, na minha interpretação eu acho que até a doutora Rosa teria razão, mas já 

acompanhamos o voto. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Presidente, esta é a vantagem de ser um colegiado. Eu acho saudável esse tipo de 

reflexão. Eu achei as ponderações do conselheiro André importantes, então, caso tenha prazo, 

eu quero modificar o meu voto apenas em relação a prazos. Eu concordo com o prazo de 24 

meses, ou fica a proposta da eminente conselheira Rosa Egídia, sem prazo. Concordo com a 

determinação para a realização do concurso público. Mas é isso, a presidente não proferiu, 

não proclamou o resultado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não, ainda não proferi, não proclamei o resultado da 

votação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Em 

relação a prazo, que eu achei interessante isso. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha: Senhora presidente, só fazer um pequeno 

esclarecimento antes de prosseguir com a definição do prazo, se vai ser de 18, se vai ser de 24 

ou se vai ser sem prazo. Apenas para lembrar que está sim dentro das nossas competências a 

fixação de prazo, está na constituição federal. Diz lá no artigo 71, inciso IX da Constituição 

Federal, que é transcrito ipsis litteris para a nossa Constituição Estadual: compete ao tribunal 

de contas assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao 
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exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade – que é justamente o que acontece no 

presente caso. Então nós podemos fixar o prazo, isso não há a menor dúvida quanto à 

possibilidade de fixação, e isso não é nenhuma interferência dentro da gestão, dentro do poder 

executivo. A questão então que fica é se esse prazo será, como colocado pelo conselheiro André, de 

24 ou se mantido, como na minha proposta, de 18, ou se será um outro terceiro prazo. Então eu 

acho que essa é a questão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Eu acho que, primeiro, haveria, como foi agora, dada a palavra à relatora. 

Depois, no Brasil, a gente observa, quase sempre, mesmo em sucessão de governos 

partidariamente alinhados, aquela sensação de que tudo está errado. O novo que chega de repente 

tem que fazer uma reforma, “porque isso daqui não funciona”, e às vezes modifica-se muita coisa 

para fazer tudo igual. É o que dá conta, às vezes, de muito gasto na reforma da estrutura 

administrativa. O conselheiro André abordou uma coisa aqui que muitas vezes venho colocando em 

relação a administração pública, que de fato o Brasil não sabe o tamanho que tem que ter sua 

máquina pública – nem o Brasil, nem os estados, que é o tipo de assunto que não se debate com 

profundidade para saber qual a relação. Eu fico com a proposta da relatora, porque se não é um 

prazo tão curto, também não é tão longo, de forma que amanhã o governo que se suceder aqui 

pode vir com uma reforma administrativa e extinguir desse para fazer aquele. Às vezes fica a 

mesma coisa, mas é sempre às vezes um charme “vou reformular para modernizar”, e as coisas às 

vezes não se modernizam tanto. De maneira que eu vou apoiar a proposta da relatora, e acho que 

18 meses é um prazo bastante coerente para quem chega ao governo, e ainda vai ter mais uns 10 

meses para saber o que vai fazer. E o conselheiro Cipriano disse, defendendo a impessoalidade da 

função. O estado não pode ficar subordinado ao retrato desse ou daquele dirigente, seja lá o 

governador, presidente da república ou prefeito, na área executiva, ele tem que ser impessoal, 

como deve ser. E vai se fazer aquilo que é necessário para que o estado significativamente e 

rigorosamente possa prestar à sociedade aquilo que a sociedade espera dela. De maneira que, 

nessa vênia à nossa conselheira Rosa, sempre muito pertinente em suas colocações, eu não acho 

que 18 meses é um prazo que não é tão curto, como eu disse, e também não é tão longo o suficiente 

para os novos administradores do estado julgarem as medidas convenientes que acharem 

necessárias. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Apenas complementando a minha decisão, o meu voto anterior, eu em nenhum momento 

discordo da competência deste tribunal de assinalar prazo em suas diligências, em todos os atos, 
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visando a correção de uma ilegalidade. Aqui a recomendação é para a realização de concurso, e 

não para corrigir a ilegalidade de contratação temporária porque elas não existem mais. Então é 

justamente por isso, que eu, no meu voto, prefiro não assegurar o prazo, determinar o prazo. 

Porém essa questão da nossa competência é óbvia que ela existe, e é só isso que eu queria 

complementar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: Bom 

dia presidente. É importante porque levantou-se questões. Nós estamos aqui há duas horas e meia 

discutindo um único processo. Mas é um processo de natureza extremamente relevante que 

definirá, inclusive, como o estado procederá a partir de procuradores autárquicos fundacionais. 

Então o tempo aqui é muito bem gasto. Porque esta casa tem competência para discutir sobe a 

temática. Então, e claro que otimizando o tempo de todos, e com o respeito ao voto de todos, eu 

otimizo também a minha fala e o tempo de manifestação. O que está diante aqui, e aqui 

cumprimento doutora Deíla, e cumprimento todos que se manifestaram e todas as pessoas que nos 

ouvem, e os substitutos também, eu entendo completamente a colocação. Se está diante de um 

cargo que é de natureza estatal e que não possibilita a contratação temporária, e ficou claramente, 

na fala das pessoas que fizeram diante do púlpito aqui a sua colocação, principalmente doutor 

Eduardo Costa, a quem eu tenho o maior respeito e admiração, foi meu orientador de mestrado, é 

um profissional de mais alto gabarito e ele demonstrou as diligências que a FAPESPA demonstrou 

ao longo do procedimento, solicitando à SEAD, que é a competente para a realização do concurso, 

as diligências necessárias para tal. Obviamente não obteve êxito dada a situação fática do estado, 

e interpretações que aqui não convêm aprofundar. Mas ficou claro que a FAPESPA tem sim 

necessidade de procuradores autárquicos em sua, os dois lá existentes não suprem a necessidade 

do serviço. Penso que o prazo, sim, ele vem ao encontro do que se deseja, e é primordial que haja. 

18 meses – aqui eu quero fazer uma ponderação para acompanhar o conselheiro André diante da 

colocação dele, que foi o que trouxe aqui, e me parece muito bem-vinda. Não assim dizendo que os 

conselheiros que o antecederam estão equivocados, muito pelo contrário, conselheiro Cipriano tem 

coberta razão no quanto fala que se há uma previsão constitucional, já devia ter sido posta. Mas a 

gente sabe que a administração pública é extremamente dinâmica, tal qual a sociedade. E aqui 

também levo em conta a fala de doutora Milene, que há questões de estado e questões de governo. 

É um ano eleitoral, o que viabiliza concursos a partir de determinado tempo. Obviamente que não 

impede que o procedimento seja posto em prática. E eu estava vendo aqui, nós estamos em março 

de 2018, e 18 meses vai dar em setembro de 2019 – que vai coincidir justamente com, como na fala 
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de conselheiro André, de envio à assembleia legislativa do novo plano plurianual. E aqui 

conselheiro Nelson também, na sua fala, deixou claro, muitas vezes se mexe no governo para ficar 

a mesma coisa, mas eu não acredito piamente que nenhum governo faça isso para deixar a mesma 

coisa, a intenção é sempre acertar. E o administrador público, na minha modesta visão – e aqui um 

princípio já do direito, que é a boa-fé é presumida e a má-fé tem que ser provada – faz sempre na 

boa vontade de acertar. O erro e o dolo e algumas coisas são exceções, e quando se erra se tem a 

hombridade de corrigir. Me parece que setembro de 2019 coincidirá com o primeiro ano de 

mandato, que sai um novo governador, ele vai estar organizando o governo e mandando o 

plurianual. Muita coisa, e muitas prioridades da administração, serão levadas em conta nesse 

período. E me parece que, se deixarmos em 24 meses, ficará para março de 2020, me parece um 

prazo mais razoável. Então eu vou pedir vênia aqui à nobre relatora e aos demais colegas que me 

antecederam, e acompanhar aqui a divergência de prazo de conselheiro André Dias. Obrigado, 

presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu quero 

ratificar também o voto divergente. Com o entendimento do conselheiro André Dias e do 

conselheiro Odilon Teixeira em relação ao prazo. Somente isto, o resto concordo com tudo. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: 24 meses. Conselheiro Cipriano, mantém? Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, eu fico pensando, realmente o 

ministério público do estado, o ministério público de contas, na hora que o governador eleito 

nomear um procurador autárquico ele pode questionar. Pode questionar qualquer cidadão. É o que 

eu falei, a questão do prazo, é dar um prazo para que se cumpra e é uma decisão do tribunal, é 

importante, mas não impede de ter amanhã outros questionamentos que são também importantes. 

Eu vou manter minha posição. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes: Presidente, para que não fiquem três propostas diferentes eu então 

altero a sugestão do prazo para 24. Gostaria de ouvir a relatora também quanto a isso, já que foi 

uma outra alteração. Manifestação da Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Senhora presidente, senhores conselheiros, eu particularmente 

não vejo problema em relação ao prazo de 18 ou 24 meses, até porque uma das recomendações foi 

que no decorrer – enquanto não haja concurso – que seja feita a forma correta e que é prevista na 

lei, a cessão. Então, 18 ou 24 meses, eu realmente não vejo nenhum problema. Caso seja esta a 

vontade do plenário, eu estou de acordo sem problema algum em relação a isso. Manifestação do 
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Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu quero saber se a relatora, 

quando também o ilustre conselheiro e conselheiro substituto trazem votos, também acho que essa 

avaliação também é feita no voto. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Ela já fez, ela disse que concorda com a maioria. Manifestação 

do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu sei, exatamente estou indo 

dessa esteira. Então na medida em que concordei com o prazo da ilustre relatora, eu tenho a 

convicção que todas essas nuances que foram trazidas aqui pelo conselheiro André provavelmente 

passaram na cabeça da relatora. Não estamos inventando aqui nada. A relatora deve ter sopesado 

todas as circunstâncias e foi e propôs esse prazo. A mim pessoalmente, e como acho que ao 

conselheiro Cipriano, por 24 meses, 18, não haverá derrota, não haverá ninguém vencido. E por 

isso acompanhei o voto. Se a relatora acha que tem que ser 24, também não tem nenhuma 

dificuldade de acompanhar o prazo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Substituta Milene Dias da Cunha: Na verdade, eu não estou dizendo que concordo com os 24 ou 

que não concordo, a questão é a seguinte: é que eu acho que realmente não seja tão relevante 

assim. Mas agora, considerando talvez os argumentos colocados aqui pelo conselheiro Odilon, 

porque na verdade, quando nós traçamos os 18 meses, nós partimos do princípio de que ao último 

concurso foram 12 meses, certo? Então, na verdade, preciso aqui fazer uma vênia, não 

consideramos a questão do ano eleitoral. Talvez considerando essa questão eleitoral, do prazo 

para quem vai assumir o governo do estado e o período de transição que isso decorra, não vejo 

problema algum em se atender esse período de 24 meses para que se dê um prazo razoável, até 

porque seja 18 ou 24 meses, o correto será, pelo que nós decidimos aqui hoje no plenário, que seja 

feita a sessão de outros procuradores. Então também não vejo que haverá nenhum prejuízo para a 

carreira em relação, porque, e já acho que isso está claro, não poderá ter contratação 

temporária. Então somente isso, se for o caso, talvez por uma facilidade na redação do 

acórdão, eu altero então – até para ficar mais fácil a redação do acórdão em relação à 

formalização – a proposta para que seja 24, e aí fica a maioria e acho que, talvez, facilite 

operacionalmente para a secretaria a redação do acórdão nesses termos. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Presidente, até 

porque esse concurso não vai ser realizado exclusivamente para a FAPESPA, para todas as 

autarquias. Então, realmente, de fato, o estado precisa sopesar a conveniência do momento em 

que esse concurso vá ser realizado. Parabenizo a relatora pela decisão. Pausa. Consultado 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 373

novamente o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo com a proposta de decisão 

devidamente retificada, tendo em seguida a Presidência proclamado que resolveu o Plenário, 

por unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo 

Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida 

decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2010/50830-3, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Associação Indígena Pusuru, responsável 

José Emiliano Krixi Munduruku, Procuradora Silaine Karine Vendramin, 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 pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado e aplicação das multas regimentais ao seu responsável e extensiva a senhora Maria 

do Socorro Gomes Coelho, ficando solidariamente responsáveis em débito para com o erário 

estadual José Emiliano Krixi Munduruku e Maria do Socorro Gomes Coelho. Presente em 

plenário, o senhor Cleber Rezende, representando a senhora Maria do Socorro Gomes Coelho, 

manifestou-se conforme preceitua o direito à ampla defesa: Obrigado, conselheira presidente. 

Cumprimentar a senhora, vossa excelência; o conselheiro relator, Nelson chaves; senhoras e 

senhores conselheiros, e os demais presentes. Nesse caso, ela, a secretária à época, Socorro 

Gomes, ela designou um convênio celebrado com a associação indígena dos Mundurukus para o 

desenvolvimento econômico e social da comunidade local, para a construção de casas naquela 

comunidade para atender as necessidades daquela comunidade na época. E uma das cláusulas do 

convenio colocava obrigatoriedade de a secretária nomear servidor para acompanhar o processo 

de aplicação do recurso e emissão de laudo da execução do convênio. E a secretária à época, 

Socorro Gomes, ela designou a servidora conforme portaria de número nove, como nos autos, para 

a devida acompanhamento do processo. Então a servidora nomeada estava à serviço da secretaria 

de justiça dos direitos humanos, devidamente locada naquela secretaria e foi nomeada para 

cumprir a tarefa de acompanhar a execução do convênio e emissão do laudo de execução do 

convênio, então a secretária cumpriu os requisitos legais da apresentação da designação de 

servidora para acompanhar esse processo, sendo a servidora devidamente designada para a tarefa. 

Então no nosso entendimento ela cumpriu a obrigatoriedade administrativa da nomeação da 

servidora para acompanhar o processo de prestação de conta da execução do convênio e emissão 
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dos referidos laudos técnicos, então a secretária cumpriu todas essas formalidades, conforme 

consta nos autos a prestação de contas. Da mesma forma, nós entendemos pelo princípio da 

impessoalidade, o secretário sucessor da dona Maria do Socorro Gomes apresentou e trouxe os 

autos, no período da sua defesa também, o laudo técnico de acompanhamento da execução do 

referido convênio, conforme folhas 184 dos autos, então cumprindo aí o requisito. Em nosso 

entendimento aqui é uma questão mais técnica e de formalidade que foi cumprida pelo sucessor e 

pelo princípio da impessoalidade ela cumpriu essa remessa do parecer. E o próprio relatório 

técnico complementar da controladoria de contas aqui nesse tribunal, a sétima controladoria, já 

analisando a defesa da Socorro Gomes conclui que no que se refere à validade da designação da 

fiscal para acompanhar o processo, consiste razão na defendente que no caso é Maria de Socorro 

por ter designado a servidora pra acompanhar o respectivo execução do convênio e aplicação dos 

recursos, e opina pela não aplicação de multa compreendendo que foi cumprido os requisitos 

formais para o acompanhamento e execução do convênio. Portanto, na sua página final na 229 

conclui a comissão técnica que tendo em vista a aceitação do laudo conclusivo juntado aos autos, 

opina-se pela não aplicação da multa sugerida no laudo anterior, pelo cumprimento das 

formalidades legais pela secretária à época. E aí conselheiros, senhoras e senhores conselheiros, 

excelência, nós entendemos que esses requisitos da formalidade foram cumpridos e acompanhado o 

processo de execução e o secretário sucessor encaminhou toda documentação para esse tribunal 

estão nos autos. Desta forma, nós entendemos que não cabe mais a aplicação e acompanhando e 

observando o próprio parecer técnico, a aplicação de multa para a secretária à época. Da mesma 

forma, nós entendemos que a responsabilidade solidária também não fica caracterizada porque o 

responsável pela apresentação da prestação de conta era o executor do convênio, o presidente da 

associação indígena, e não cabe aqui porque a secretária cumpriu todas as formalidades e buscou 

o acompanhamento e execução do convênio. Então nesse sentido nós estamos reiterando e pedindo 

à vossas excelências no sentido de acatar nossa defesa não aplicando as multas regimentais e nem 

a solidariedade na responsabilidade da aplicação das multas. E por fim, dizer que a ex-secretária 

pelo seu trabalho que desempenhou no Pará como deputada federal em defesa da Amazônia, da 

biodiversidade, dos direitos humanos, como delegada do trabalho também, um grande trabalho em 

defesa e no combato do trabalho escravo, e na defesa dos direitos humanos que exerceu que na 

secretaria de justiça dos direitos humanos, foi convidada, ainda em 2008, e saiu da secretaria a 

pedido próprio para assumir uma tarefa internacional em defesa dos direitos humanos assumindo 
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aí a presidência do conselho mundial da paz com mais de 150 países e está nessa missão de paz até 

hoje cumprindo essa tarefa. Então nós estamos aqui apresentando esses requisitos e pedindo à 

vossas excelências que descaracterize aqui a aplicação da multa bem como a solidariedade da 

responsabilidade da secretária à época. Obrigado. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

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

as contas irregulares e declarar o seu responsável em débito para com o erário estadual na 

importância de R$100.000,00 (cem mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de 

R$1.000,00 (um mil reais), pelo débito apontado e R$906,19 (novecentos e seis reais e 

dezenove centavos), pela remessa intempestiva das contas. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Neste momento se registrou a 

ausência em plenário de Sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

Processo nº 2013/50753-3, que trata da Prestação de Contas dos Administradores e 

Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Instituto de Gestão 

Previdenciária do Estado do Pará, exercício financeiro de 2012, responsáveis José Cláudio 

Couto Salgado, Deivison Cavalcante Pereira, Júlio Cesar dos Mendes Lopes e Allan Gomes 

Moreira, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. 

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

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

regularidade das contas do senhor Deivison Cavalcante Pereira e regularidade das contas com 

ressalva as contas dos senhores José Cláudio Couto Salgado, Júlio Cesar dos Mendes Lopes e 

Allan Gomes Moreira e com as recomendações ao Igeprev. Presente em plenário, o senhor 

Gilson Rocha Pires, representando o responsável supracitado, pronunciou-se conforme 

preceitua o direito à ampla defesa: Bom dia a todos. Para presidência, senhor relator, demais 

conselheiros. Serei bem breve na minha explanação. Analisando os autos, tanto setor técnico 

desta corte, ao analisar a prestação de conta do ano de 2012, identificou irregularidades 

formais com bem ressaltado não trazem nenhum prejuízo, nenhum dano ao erário por questões 

de meras formalidades. Recomenda a aprovação das contas com ressalvas. O que eu quero 

pontuar na análise de Vossas Excelências, duas situações peculiaridades nesse ano de 2012, no 

âmbito do IGEPREV: como é relatado já aqui no processo, neste ano o instituto teve quatro 
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gestores, uma média de um a cada três meses. Então imaginem internamente a cada gestor 

sabemos que cada um tem uma dinâmica, tem um entendimento, vem com sua equipe de 

trabalho, então 2012 foi um ano bem peculiar para o instituto. Então desculpa a expressão, 

malmente nós nos acostumávamos com um gestor, havia a troca por outro. Então isso também 

contribuiu para essa, entre aspas, falhas internas. Outro ponto em questão e pegando o gancho 

do julgamento anterior que tratou de um modo genérico da contratação de servidor temporário 

no âmbito de estado, o IGEPREV tem hoje uma peculiaridade que em torno de 60% hoje do seu 

quadro pessoal, e isso vem desde 2010 para cá, é composto de servidor temporário. Então de 

2010 para cá quase que todo mês, ou a cada dois meses, há troca de servidor. E isso influencia 

em capacitação, em conhecimento, em dinâmica, em se adequar à rotina do órgão, e tudo isso 

interfere também, contribui para que naquele ano específico essas falhas administrativas elas 

se tornaram bem gritantes, vamos dizer assim, como foi relatado no âmbito desta corte. Então 

é um ano bem peculiar no GEPREV, então o que a nossa intenção aqui em nome do doutor 

Alan que é o atual gestor, mas também em nome dos gestores anteriores, em nome do instituto, 

é que essas considerações sejam observadas na aprovação e que as ressalvas apontadas por 

serem – desculpa a expressão – sem desmerecer o aspecto legal, o aspecto técnico, são meras 

irregularidades identificadas que essa realidade funcional, estrutural de troca de gestão 

constante trouxeram consequências para a rotina do órgão e como nós demonstramos na nossa 

manifestação, desde 2014, a partir dessa rotina interna, identificamos essas situações, 

investimos em treinamento da equipe. Só para vocês terem uma ideia, para não alongar muito, 

no ano 2012 não havia designação formal do fiscal para os contratos além desse quadro 

reduzido dessa rotatividade, então nos contratos que nós identificávamos que eram de grande 

repercussão, uma análise mais técnica, a execução mais detalhada, havia designação nos autos 

do processo administrativo da contratação é que havia designação de um servidor para 

fiscalizar, para acompanhar a execução daquele contrato. Mas não havia designação formal 

genérica independente da natureza do contrato essa designação. Então por essa carência de 

pessoal, para essa rotatividade da gestão do quadro de pessoal influenciou nessas falhas 

identificadas na gestão em 2012. Então com a devida vênia parecer técnico do Ministério 

Público, o IGEPREV na atual gestão requer a aprovação sem ressalvas das contas do ano de 

2012 do instituto como um todo. Obrigado, Excelência. Pausa. A matéria entrou na fase da 
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discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto 

para julgar as contas regulares, com expedição de recomendações ao Igeprev. 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 2009/51370-3, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, 

Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Instituto de 

Desenvolvimento Social e Cultural Umari, responsável Orlando Lisboa da Silveira Frade, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha. Ao solicitar a retirada deste processo da pauta supra, Sua Excelência obteve o imediato 

deferimento. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50513-5, que trata da Prestação 

de Contas dos Administradores e Responsáveis pela Gestão de Recursos Públicos Estaduais, 

procedência Secretaria de Estado de Comunicação, exercício financeiro de 2011, responsável 

Ney Emil da Conceição Messias Júnior, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas com ressalva, com as 

recomendações formuladas pela Secex. A presidência tornou público que, embora regularmente 

notificado, o responsável supra não se fez presente e nem se representar à sessão. Pausa. A 

matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares com ressalva com recomendações a 

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

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

Neste momento se registrou o retorno ao plenário de Sua Excelência o Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50754-5, que trata da 

Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções concedidas pelo Estado, 

procedência Cooperativa Agroindustrial da Transamazônica, responsável Ademir Venturin, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

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

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

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, atribuindo responsabilidade 
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solidária entre o responsável e a Cooperativa Agroindustrial da Transamazônica, com aplicação das 

multas regimentais. A presidência tornou público que, embora regularmente notificado, o 

responsável supra não esteve presente e nem se fez representar à sessão.  Pausa. A matéria entrou na 

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

voto para julgar as contas regulares com ressalva. 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 

2007/53394-7, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação dos Pequenos Agricultores 

do Sapucaia, responsável Severino Rodrigues da Silva, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo 

Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

cujo entendimento jurídico foi pela irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, 

atribuindo responsabilidade solidária entre o responsável, os procuradores senhores José Rogério 

Theodósio dos Santos e Carlos Gean Ferreira de Queiroga e a autoridade administrativa à época, 

com determinação a Setran, com aplicação das multas regimentais e por fim  remessa da cópia dos 

autos ao Ministério Público do Estado para as providências daquele Parquet de Justiça. A 

presidência informou que embora regularmente notificados os responsáveis supra não se fizeram 

presentes e nem se representar à sessão.  Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

irregulares, sem devolução de valores, e, aplicar ao seu responsável as multas nos valores de 

R$3.000,00 (três mil reais), pela grave infração à norma legal e R$3.000,00 (três mil reais), pela 

instauração da tomada de contas, e, ainda, aplicar ao senhor Valdir Ganzer a multa no valor de 

R$1.000,00 (um mil reais), pelo descumprimento da Resolução nº 13.989 desta Corte de Contas e 

por fim recomendação a Setran. 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. 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 Processo nº 2013/53473-0, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Associação da Casa Familiar Rural de Igarapé-Miri, responsável Romildo Corrêa Fonseca, 

Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 
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Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela 

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais 

ao responsável, responsabilidade solidária da autoridade administrativa concedente à época, bem 

assim da pessoa jurídica beneficiária. A presidência informou que embora regularmente notificados, 

tanto o concedente quanto o convenente não se fizeram presentes e nem se representar à sessão.  

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

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para julgar as contas irregulares, 

declarando o responsável e a Associação da Casa Familiar Rural de Igarapé-Miri solidariamente 

responsáveis para devolver ao erário estadual a importância de R$178.631,83 (cento e setenta e oito 

mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), aplicando as seguintes multas: a) Ao 

responsável multa de 10% (dez por cento) sobre o débito pelo dano causado ao erário e R$906,00 

(novecentos e seis reais) pela instauração da tomada de contas; b) À Associação multa de 10% (dez 

por cento) sobre o débito pelo dano causado ao erário e R$906,00 (novecentos e seis reais) pela 

instauração da tomada de contas; c) À senhora Iraci Gallo Rtizman multa de 10% (dez por cento) 

sobre o débito pelo dano causado ao erário e R$906,00 (novecentos e seis reais) pelo não 

encaminhamento do laudo conclusivo. 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 artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 

Conselheiro André Teixeira Dias. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2014/50864-4, que 

trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Irituia, 

responsável José Bastos de Oliveira, Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o 

Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de 

imediato deferida pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51877-8, que 

trata da Tomada de Contas Especial instaurada na Fundação Bom Jesus, responsável Edino Carmo 

Batista Gomes, Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da 

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

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

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, atribuindo responsabilidade 

solidária entre o responsável e Fundação Bom Jesus e aplicação das multas regimentais, remetendo 

cópias dos autos ao Ministério Público Estadual para as providências cabíveis. A presidência deu 
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ciência que, embora regularmente notificados, os responsáveis supra não se fizeram presentes e nem 

se representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

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

declarar o responsável e a Fundação Bom Jesus em débito para com o erário estadual na 

importância de R$60.000,00 (sessenta mil reais), aplicando-lhe as multas nos valores de R$2.000,00 

(dois mil reais), pela grave infração à norma legal e R$3.000,00 (três mil reais), pela prática de ato 

de gestão ilegítimo que resulte danos ao erário e determinar cópia dos autos ao Ministério Público 

Estadual para análise de matéria que lhe compete. 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 

2014/50978-2, que trata do Recurso de Reconsideração, interposto por Laurival Magno Cunha, 

Procurador Antonio Maria F. Cavalcante, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

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

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51295-3, que trata do Pedido de Rescisão 

formulado por Ubiratan Holanda Bezerra, Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias, continuação do julgamento iniciado na sessão ordinária de 

15/02/2018. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do pedido, para no mérito deferir 

parcialmente, rescindindo em parte o acórdão para afastar a condenação pela devolução e a multa 

aplicada, mantendo-se os demais termos, determinando à FASEPA a instauração de tomada de 

contas especial para apurar a continuidade da cobrança à PRODEPA, encaminhando cópia da 

decisão à PGE para a baixa na execução fiscal. 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 

2014/51646-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de 

Estado de Educação, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha. 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 dos registros, com as determinações das recomendações à Seduc e à 

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

regimental, Sua Excelência proferiu Proposta de Decisão para deferir em caráter excepcional. 
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Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em que a Presidência 

proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme 

sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o 

ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2014/50572-6 e 2014/51265-2, que tratam dos 

Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pelo Hospital Ophir Loyola, Procuradora Deíla 

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

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

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

recomendação ao Ophir Loyola e à Sead e que seja de imediato suspenso o contrato, caso ainda 

esteja ativo, sob pena de incorrer nas penalidades cabíveis. Pausa. A matéria foi colocada em 

discussão. Pausa. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes:  Doutora Deíla, está referendado pela contratante que o prazo foi excedido ou foi 

apenas visto no portal da transparência? Porque isso já aconteceu em situações outras com 

relação à processos que estavam sob a minha relatoria e especialmente as mulheres às vezes 

consta no portal por licença maternidade, por outra justificativa que legalmente impede a empresa 

de destratar. Então eu preciso isso ser precisa ser esclarecido, justamente. Obrigada pelo 

esclarecimento, obrigada. Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério 

Público de Contas Deíla Barbosa Maia: Só consta no portal da transparência. Pausa. A matéria 

entrou em votação. Sua Excelência proferiu seu voto para indeferir os registros. Consultado o 

Plenário, Suas Excelências assim votaram: Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior 

acompanhou o relator; Conselheiro Luís da Cunha Teixeira divergiu do relator, deferindo em 

caráter excepcional os registros; Conselheiro Odilon Inácio Teixeira acompanhou o relator; 

Excelentíssimos Conselheiros André Teixeira Dias, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e a 

Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam a 

divergência. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria de votos, 

acatar o voto divergente. Prosseguindo-se foi anunciado Processo nº 2015/51435-8, que trata do Ato 

de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Administração, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

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 
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indeferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para denegar o registro, com 

remessa de cópias dos autos ao Ministério Público Estadual para as providências que julgar 

cabíveis. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Excelentíssimos Conselheiros 

Nelson Luiz Teixeira Chaves e Cipriano Sabino de Oliveira Junior acompanharam o relator; 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira divergiu do relator, deferindo em caráter excepcional os 

registros; Excelentíssimo Conselheiros André Teixeira Dias e a Excelentíssima Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam o voto divergente. Em seguida, a 

presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria de votos, acatar o voto do relator. 

Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2016/50669-4 e 2017/53477-5, que tratam dos 

Atos de Admissão de Pessoal temporário realizados pela Fundação Centro de Hemoterapia e 

Hematologia do Pará, Procuradores Patrick Bezerra Mesquita, Deíla Barbosa Maia, 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 pela denegação dos registros, com a imediata cessação dos contratos e 

pagamentos ainda vigentes. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para indeferir os registros. 

Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior acompanhou o relator; Conselheiro Luís da Cunha Teixeira divergiu do relator, deferindo em 

caráter excepcional os registros; Conselheiro Odilon Inácio Teixeira acompanhou o relator; 

Excelentíssimos Conselheiros André Teixeira Dias, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e a 

Excelentíssima Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam a 

divergência. Em seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria de votos, 

acatar o voto divergente. Prosseguindo-se foi anunciado Processo nº 2017/53422-1, que trata do Ato 

de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Educação, Procurador 

Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo indeferimento dos 

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

regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir em caráter excepcional os registros. 

Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves 
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e Cipriano Sabino de Oliveira Junior divergiram do relator, acompanhando o parecer do Ministério 

Público de Contas pelo indeferimento dos registros; Conselheiro Luís da Cunha Teixeira 

acompanhou o relator; Conselheiro Odilon Inácio Teixeira acompanhou o parecer do Ministério 

Público de Contas;  Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e a Excelentíssima 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam o voto do relator. Em 

seguida, a presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria de votos, acatar o voto do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado Processo nº 2005/51947-9, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Luzia do Vale Matos, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator 

foi o Conselheiro André Teixeira Dias, registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase 

da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 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 2015/51266-9, que trata do 

Ato de Aposentadoria em favor de Maria Augusta Cardoso da Silva, Procuradora Deíla Barbosa 

Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 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 entrou na fase 

da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 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 2017/50118-6, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Roberto Lobo Saleme, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 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 pela negativa do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da 

discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

Presidente, eu estou aqui com uma dúvida, este processo foi encaminhado para cá pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Pará? Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora do Ministério 
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Público de Contas Deíla Barbosa Maia: Sim, ele foi. Não o TJ mandou voltar para o Tribunal na 

época, a aposentadoria não. A decisão do CNJ, eu tenho aqui o trecho, a decisão do CNJ foi de 

ele voltar a ser comissário de menor. Trabalha no Juizado de Menores, menor de idade. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Ele está sendo aposentado em que cargo? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Procuradora do Ministério Público de Contas Deíla Barbosa Maia: A decisão do processo do 

CNJ 7558042010, o servidor foi enquadrado em situação excepcional que ele assegurou direito 

à reintegração do caso do TJE valendo-se do tempo de serviço prestado a Terceira Vara do 

Juizado de Menor da capital na função de Comissário de Menor. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Ele foi 

reenquadrado no cargo que ele já estava, do qual ele foi afastado, digamos assim, mas com 

base no tempo em que ele passou como Comissário não no cargo de Comissário, eu já entendi, 

eu já entendi. Obrigada. No cargo Inicial, Doutora Rosa, o cargo inicial era programador de 

computador. Entendi, obrigada. Pausa. Encerrada a discussão, Sua Excelência proferiu seu voto 

para indeferir o registro. Consultado o Plenário, o Excelentíssimo Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior acompanhou o relator, tendo sua Excelência o Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira, invocando preceito regimental, solicitou vistas dos autos para melhores estudos, sendo 

de imediato deferido pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2007/53819-0, que trata do Ato de Pensão em favor de Giovani Tavares Moraes, Procuradora 

Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, registrando-

se na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

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

jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. 

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

registro, com as recomendações sugeridas pelo 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 2007/53987-4, que trata do Ato de Pensão em favor de Edilene 

Serrão Miranda Lopes, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro 
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Odilon Inácio Teixeira. 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 entrou na fase da discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 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 2017/53775-1, que trata do Agravo 

Regimental, interposto por Aila Seguin Dias Aguiar de Oliveira, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias, registrando-se na ocasião o impedimento da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Cumprindo disposição regimental, 

não foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas, e logo após a leitura do 

relatório a matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para conhecer do Recurso, para no mérito negar-

lhe provimento. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de acordo, momento em 

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

do relator. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste 

Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, 

foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, contados a partir da 

publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, a 

presidência e não havendo matéria administrativa, a presidência manifestou-se nos termos a 

seguir: Esta Presidência gostaria de apenas relembrar que amanhã às nove horas haverá um 

encontro aqui no Plenário onde já foi feito o convite no período das nove não, das oito e meia 

até às 12 horas a participação de uma Instituição da Polícia Militar, o Tribunal cedeu o 

apenas o espaço, não é nosso o evento, mas estão convidados aqueles que puderem 

comparecer, uma feira, um trabalho que está sendo feito pela Polícia Militar. O Conselheiro 

Nelson conhece bem esse trabalho e coma FASEPA e eles estão amanhã aqui fazendo uma 

apresentação, também uma exposição de trabalhos aos Conselheiros e Conselheiros 

Substitutos, Ministério Público, aos servidores que puderem, de vez em quando comparecer 

para observar, para participar, para compartilhar desse trabalho e conhecer o trabalho e 

colaborar também com esses adolescentes que vão estar apresentando o trabalho  e é um 
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trabalho, uma parceria da Polícia Militar do Estado do Pará, de uma Instituição dos Policiais 

Militares em parceria com a FASEPA e amanhã a partir de 8h30 até as 12 horas. Também da 

mesma forma, nós convidamos, não é uma promoção do Tribunal, mas é uma parceria que 

cedeu espaço uma programação no dia 22, Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de 

Down, de 9 as 12 da mesma forma, um evento mais ou menos similar, apresentação da APAE 

de Marituba e foi pedido a esta corte a sessão e também estarão apresentando, inclusive, artes, 

obras de artes e artes como a música, como outras no dia 22 então aqueles que puderem 

comparecer também no dia 22 não é um evento nosso, mas o Tribunal de Contas cedeu o 

espaço que poderemos também prestigiar e participar com eles. E nada mais havendo a tratar, 

Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às treze horas e 

quarenta e um minutos (13h41min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário-geral 

do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 13 de março de 2018. 
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