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Nº 5.538 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte (20) 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, o Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público de 

Contas, procurador Guilherme da Costa Sperry, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de 

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

do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando 

assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante do Ministério Público 

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

deliberação plenária, a ata da sessão ordinária do dia quinze 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. Inexistindo expediente 

a ser lido, a presidência solicitou ao Secretário-Geral a leitura da pauta de julgamentos, 

oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 2016/51559-3, que trata do Ato de Pensão em 

favor de Antônia Nenen Teixeira da Silva Souza, com pedido de instauração do incidente de 

uniformização de jurisprudência, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

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

Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 
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cujo entendimento jurídico foi pela admissão do pedido de instauração de incidente de 

uniformização jurisprudencial, com a sugestão de adoção das providências descritas nos arts. 

982 e 983 do CPC, com as devidas adaptações processualísticas do Tribunal de Contas, para 

fim de serem suspensos todos os processos pendentes em trâmite que tenham como objeto o 

exame de legalidade dos atos de concessão de pensão especial militar, bem como que sejam 

ouvidos os jurisdicionados e os demais interessados com interesse na controvérsia no prazo de 

15 (quinze) dias, após o que deverá ser feita remessa dos autos ao Ministério Público de Contas 

para pronunciamento de mérito, acrescentando, ainda, a seguinte manifestação: Senhora 

Presidente; senhores Conselheiros; senhora Conselheira; senhores Conselheiros Substitutos; 

Conselheira Substituta; nobre Procurador da Procuradoria Geral do Estado, que fará 

sustentação oral; jurisdicionados; servidores da Casa. Eu peço um pouquinho da paciência 

dos senhores para ler aqui um memorial do gabinete da sétima Procuradoria, que em 

substituição à primeira Procuradoria, tratou efetivamente desse processo. Posteriormente à 

leitura do memorial, ainda vou fazer alguns acréscimos a esse memorial. Pois bem, o Estado 

do Pará por meio da Procuradoria Geral do Estado formulou pedido de instauração de 

incidente de uniformização de jurisprudência, com fundamento no artigo 190 do Regimento 

Interno e aplicação subsidiária dos artigos 982, incisos um e três e 984 do CPC, requerendo 

que sejam suspensos todos os processos que versem sobre pensão especial, que tenham 

recomendação de retificação do ato por parte do Tribunal de Contas. Requereu também, ao 

final, que sejam excluídas as seguintes parcelas, por ostentarem natureza indenizatória: 

gratificação de localidade especial, gratificação de serviço ativo, indenização de tropa. Sendo 

o total apurado rateado em cotas partes iguais entre as duas dependentes, bem como que o 

valor da base do soldo seja da norma da Constituição do Estado do Pará. Aduz o Estado do 

Pará que o incidente tem por objeto a fixação de entendimento jurisprudencial acerca de dois 

temas afetos à concessão de pensão especial militar, a saber: a base de cálculo para o 

pagamento valor do soldo e a natureza indenizatória de determinadas parcelas que integram a 

pensão. No que se refere ao valor do soldo, o estado do Pará alega existir divergência de 

entendimento entre o TCE e a administração pública estadual. Em síntese, alega-se que na 

espécie, a Corte de Contas teria determinado a retificação do ato para atualização do valor do 

soldo ao discriminado na lei 8200/2015, ao passo que a administração pública entende 
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aplicável o valor do soldo descrito no contracheque do mês de junho de 2010 – esse aqui é o 

caso concreto – vez que houve falecimento do instituidor da pensão. Essa aqui é a primeira 

divergência, segundo consta do pedido, o entendimento do estado é que o valor do soldo seria 

o valor da data do evento morte e haveria aqui, nesse caso concreto e imagino que outros, 

estaria sendo sugerida a aplicação do soldo a partir da lei 8200/2015. Nesse caso concreto o 

evento morte teria ocorrido em 2010, então seria uma primeira divergência. Vou seguir aqui o 

memorial. Quanto às parcelas que integram a pensão, afirma que há consenso quanto à 

necessidade de exclusão das parcelas de natureza indenizatória, sendo estas o auxílio moradia, 

representação por graduação, indenização de tropa e gratificação de localidade especial. 

Todavia, argumenta que não consenso ainda quanto à natureza jurídica da gratificação por 

serviço ativo. O estado do Pará alega que o entendimento dos membros do Tribunal de Contas 

sobre a matéria não é uniforme, havendo decisões divergentes em situações análogas, 

ensejando o requerimento de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, a 

fim de que se pacifique o entendimento da Corte quanto à base de cálculo da pensão especial 

militar e às parcelas que o integram. Em síntese o relatório inicialmente, cumpre assinalar que 

diferentemente do alegado pela Controladoria de Pessoal e Pensões no relatório de folhas 350 

a 353, o estado do Pará é parte legítima para requerer a instauração do incidente, devendo ser 

afastada a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada. Ao analisar o artigo 194 do Regimento 

Interno, segundo o qual qualquer Conselheiro ou auditor pode solicitar o pronunciamento do 

Tribunal acerca da interpretação do direito no caso de haver divergência entre decisões da 

Corte, a CPP entendeu que o preceito confere legitimidade ativa limitada, a qual seria restrita 

aos Conselheiros e auditores do Tribunal de Contas – Conselheiros Substitutos no caso. 

Todavia, com as devidas vênias, a referida norma não se trata de legitimidade ativa para 

propositura do requerimento de instauração do incidente. O que a norma afirma é que o 

membro do Tribunal de Contas poderá submeter matéria de ordem exclusivamente jurídica, da 

qual lavre funda a divergência no âmbito da Corte, a fim de que esta, antes de proferir decisão 

de mérito no caso concreto, explicite o entendimento que passará a ser adotado como 

uniforme. Por isso, pode o Conselheiro ou Conselheiro Substituto provocar o Tribunal a fazê-

lo de ofício ou após o requerimento formulado pelos interessados, ou pelo próprio Ministério 

Público de Contas que atua na Corte como custos legis, como é próprio ao funcionamento de 
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qualquer órgão judicante, até mesmo como forma de maximização do princípio democrático, o 

qual assegura a participação dos atores envolvidos não apenas na edição das leis, mas também 

no processo de aplicação e interpretação destas, na espécie, em que a interpretação a ser 

adotada afeta número indeterminado de interessados na hipótese de acolhimento do incidente. 

Nesse sentido, o CPC em artigo 77, dispõe que o incidente de resolução de demandas 

repetitivas, de estulto assemelhado ao disposto no artigo 194 do Regimento Interno, pode ser 

instaurado de ofício ou por requerimento das partes do Ministério Público ou da Defensoria. 

Assim, a prerrogativa para solicitar pronunciamento prévio ao Tribunal acerca da 

interpretação do direito continua sendo do Conselheiro ou do Conselheiro Substituto, mas 

nada impede que este o faça por provocação dos interessados, jurisdicionados ou do Ministério 

Público de Contas, como na espécie. De outro lado, no que se refere ao cabimento, o artigo 

194 do Regimento Interno traça dois requisitos para a propositura do incidente de 

uniformização de jurisprudência: que a matéria seja exclusivamente de direito e que sobre ela 

exista divergência jurisprudencial. Quanto ao primeiro requisito, considera-se preenchido, 

visto que o requerimento formulado pelo estado não exige para sua análise, o revolvimento de 

matéria fática, uma vez que se restringe a fixar interpretação ao valor do soldo, se aplicável o 

vigente à data do óbito ou decorrente de alterações normativas posteriores, e também quanto à 

natureza jurídica das parcelas que integram a pensão especial. O segundo requisito refere-se à 

existência de divergência jurisprudencial sobre a matéria jurídica no âmbito da competência 

da Corte de Contas, na espécie entendo que esse requisito também restou demonstrado, razão 

pela qual pedimos vênias à unidade técnica do Tribunal para não anuir ao encaminhamento a 

vil trato. Com efeito, o Acórdão 55.755/2016 citado como precedente pela CPP para afastar a 

divergência quanto à análise do cálculo da pensão, trata em verdade do percentual da 

gratificação de risco de vida, muito embora a ratio do incidente seja a mesma no que se refere 

à discussão do valor do soldo. Acolhendo parecer de nossa lavra, no caso do gabinete da 

sétima Procuradoria, o douto plenário decidiu que aplica-se a legislação sobre a gratificação 

de risco de vida vigente à época do óbito, considerando que a pensão especial militar é 

benefício de natureza indenizatória, sobre o qual não incide institutos típicos do direito 

previdenciário como a paridade. Assim, não nos parece que o entendimento sobre o valor do 

soldo seja uniforme pacífico, como sugere pela CPP, prova disso que que esta, nestes próprios 
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autos sugeriu a retificação do ato de forma contrária ao entendimento que alega ser pacífico 

no que foi seguido. No que se refere às parcelas de natureza indenizatória, embora algumas 

decisões recentes do Tribunal demonstrem que esta esteja se encaminhando para fixação de 

entendimento uniforme e convergente com a da Procuradoria Geral do Estado, não há ainda 

trato uniforme da matéria pela egrégia Corte de Contas. E aqui eu faço um acréscimo, nem no 

Ministério Público de Contas, seria interessante que houvesse a uniformização para que 

mesmo com a divergência de ordem pessoal, isso seguisse de forma equânime. A constatação 

desse estado de transição na fixação de entendimento jurisprudencial, a par de ser ela própria 

de uma interpretação fenomenológica, suscetível a críticas, gera por si só dúvidas e incertezas, 

a justificar a instauração do incidente. A este soma-se o fato de se adotar como prática a 

determinação para exclusão de parcelas mediante decisões monocráticas, algumas das quais 

sem audiência prévia do Ministério Público de Contas, de modo que quando o processo chega 

ao plenário do Tribunal, a discussão quanto a quais parcelas deveriam integrar ou não a 

pensão especial militar, já está superada. Isso constitui, a nosso sentir, fator de risco à 

segurança jurídica e ao tratamento isonômico conferido aos pensionistas, posto que, não raro, 

são deferidas diligências pleiteadas pelo Ministério Público de Contas e pela CPP, sem que 

haja uniformidade quanto à interpretação de natureza jurídica das parcelas. O fato do estado 

do Pará pleitear a instauração do incidente afigura-se como um sintoma de insegurança 

jurídica causada pela adoção de entendimento jurídico diversos a respeito do mesmo tema, 

uma vez que toda as decisões monocráticas dos membros do Tribunal de Contas do Estado, 

determinando a retificação dos atos concessivos da pensão especial militar desaguam na 

Secretaria de Estado e Administração e na Procuradoria Geral do Estado, permitindo que 

esses órgãos tenham visão mais ampla no fenômeno muitas vezes imperceptível ao menos, em 

toda a sua extensão ao membro do Tribunal de Contas ou do Ministério Público de Contas, que 

atuam somente nos feitos que lhe são distribuídos. Por isso, ao constatar determinações para 

realização de diligências distintas para matérias idênticas de ordem exclusivamente jurídica, o 

estado do Pará em boa hora formulou o pedido de instauração do incidente, a partir do qual o 

Tribunal de Contas do Estado poderá fixar entendimento sobre quais parcelas devem integrar 

a pensão especial militar. Por fim, averbe-se que o acolhimento do incidente é promissor, ao 

nosso sentir, para garantir ganhos de eficiência da ação tanto do Tribunal de Contas do Estado 
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quanto da administração pública, uma vez que considerado o caráter repetitivo desses processos, 

no que se refere ao primeiro, não será mais necessário discutir em todo processo de pensão 

especial militar a natureza jurídica das parcelas que devem integrar o benefício e que, da parte da 

administração pública, a edição dos atos e sua retificação serão mais céleres e menos custosas, 

uma vez que demandaram menos frequência à atividade consultiva da Procuradoria Geral do 

Estado. Assim, a presente manifestação é favorável a admissão do incidente formulado pelo estado 

do Pará e considerando a omissão na norma regimental quanto ao processamento do incidente, 

entendemos que é aplicável o disposto nos artigos 982 e 983 do CPP por força do que dispõe o 

artigo 290 do Regimento Interno. Por conseguinte, deverão ser suspensos todos os processos 

pendentes em trâmite que têm objeto o exame da legalidade dos atos de concessão da pensão 

especial militar nos termos do artigo 982, inciso um do CPP. Ante exposto, o parecer o Ministério 

Público de Contas é pela admissão do pedido de instauração do incidente de uniformização 

jurisprudencial, sugere-se ainda a adoção das providências descritas no artigo 982 e 983 do CPP 

com as devidas adaptações à processualística do Tribunal de Contas, para o fim de serem 

suspensos todos os processos pendentes em trâmite que tenham como objeto o exame de legalidade 

dos atos de concessão de pensão especial militar, bem como que sejam ouvidos os jurisdicionados e 

demais interessados com interesse na controvérsia, no prazo de 15 dias após o que deverá ser feito 

a remessa dos autos ao Ministério Público de Contas para pronunciamento mérito. Esses eram os 

memoriais da sétima Procuradoria, que em substituição à primeira, analisou os autos. Eu faria a 

seguinte complementação com tudo que já li e que já expus: há uma grande discussão sobre a 

aplicação do CPP no âmbito dos processos trabalhistas, do processo administrativo, dos outros 

ramos, inclusive do próprio CPP. Recentemente se entendeu que o próprio CPC vai influenciar no 

CPP. E o artigo 15 do CPC trata da aplicação subsidiária e da aplicação supletiva do CPC 

quando houve omissão ou necessidade de complementação da norma processual administrativa. É 

por isso que, inclusive os Tribunais de Contas discutindo a matéria, lançaram uma série de 

entendimentos em 2016, a chamada Carta de Palmas, resultado o primeiro fórum de 

processualística dos Tribunais de Contas, em seu verbete número oito dispõe que os Tribunais de 

Contas primarão pela uniformização de sua jurisprudência, devendo dar a ela publicidade 

adequada e mantê-la estável, íntegra e coerente. Não só esse, mas outros enunciados desse 

primeiro fórum de processualística dos Tribunais de Contas, tratou exatamente dessa integração e 

necessidade de complementação – e aqui eu faço uma ressalva aos senhores, eu sei que essa é uma 
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divergência que há aqui no Tribunal – quanto à aplicação do CPC quanto aos dias úteis. Eu aplico 

dias úteis lá, nesse fórum aqui dos Tribunais de Contas ficou o entendimento dos dias úteis, que há 

essa necessidade complementação. Ou se corrige o Regimento Interno de uma vez ou se aplica o 

CPC, o próprio fórum já definiu isso, só um parêntese. Então o entendimento nosso é sim da 

aplicação do CPC e do incidente de demandas repetitivas, mas se mesmo assim se entender que 

não é, eu invoco aqui o artigo 59 do Regimento Interno, que trata do direito de petição e a própria 

Constituição Federal que trata do direito de petição, do artigo quinto, inciso 34, alínea A. A 

própria Constituição dá direito de petição ao interessado e o Regimento Interno, direito de petição 

ao interessado, já que a matéria está colocada em mesa, que o Relator possa acolher o pedido e 

assim dar start ao incidente de uniformização de jurisprudência se assim o entender, ou como a 

matéria está em mesa e está em discussão, qualquer dos senhores que quiser o fazer, que é a 

previsão regimental, se quiser startar o incidente, meu entendimento é que poderia fazer, tanto o 

Relator quanto qualquer dos Conselheiros, já que a matéria vai estar em discussão. E aí seria o 

caso de decisão preliminar com base no artigo 155, parágrafo primeiro. Eram só essas as 

considerações complementares que eu gostaria de fazer, me coloco à disposição para qualquer 

esclarecimento que se fizer necessário. Obrigado senhora Presidente, senhores Conselheiros, 

obrigado pela paciência. (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que o Procurador do Estado, 

Doutor Sérgio Oliva Reis, estava presente na condição de representante do Estado do Pará, tendo 

produzido a seguinte sustentação oral: Obrigado Senhora Presidente, Senhores Conselheiros 

titulares, Senhores Conselheiros Substitutos, Senhor Secretário Geral, demais servidores e 

jurisdicionados. É com muita honra que volto a este tribunal, casa que inclusive já fui servidor, 

pois fui cedido pela Procuradoria Geral do Estado na gestão do Conselheiro Fernando Coutinho 

Jorge. Então é com muita alegria, com muita honra que eu retorno, só que agora eu venho em 

outra situação. Venho representar a Procuradoria Geral do Estado para defender a necessidade de 

instauração do incidente de uniformização de jurisprudência com base nas regras do IRDR – 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas do CPC nos processos que versem sobre pensões 

especiais militares. Antes de adentrar na sustentação propriamente dita, gostaria de agradecer a 

gentileza do Conselheiro Daniel Mello e de sua assessoria, nas diversas ocasiões que nós tratamos 

deste processo, debatemos, e ele e sua assessoria sempre se portaram de uma forma muito cortês, 

muito obrigado. Estendo esse agradecimento a todos os conselheiros, titulares e substitutos, à 

presidência, aos membros do Ministério Público de Contas, pois tive a oportunidade de conversar 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 416

sobre esse processo, ao entregar os memorais que o Estado entende necessário para fazer valer o 

direito no caso concreto. Como falei aqui o motivo desta sustentação é defender a necessidade de 

instauração do incidente de uniformização de jurisprudência com base nas disposições do IRDR do 

CPC. Posso destacar uma das principais mazelas que assolam nosso país, nós podemos falar da 

insegurança jurídica, que é o começo ou onde todo começa a dar errado e, em função disso, foram 

construídas uma série de normas que visam acabar com essa, ou minimizar essa ideia que se tem 

de insegurança jurídica. Hoje nós temos no direito processual, em especial no CPC de 2015, 

normas processuais que consagram o precedente. E o precedente é de fato um instituto muito 

salutar para um país como o nosso que procura galgar passos em prol da modernidade, em prol da 

efetividade do Direito e isso perpassa naturalmente pela insegurança jurídica. O art. 194 do 

Regimento Interno desta Corte contempla o instituto da uniformização da jurisprudência, só que 

esse instituto até pelo momento em que foi editado, ele não contempla a amplitude das disposições 

dos arts. 976 a 987 do CPC cuja aplicação neste processo específico não decorre de 

discricionariedade, ele decorre de expressa disposição de lei. O art. 15 que foi invocado pelo 

Ministério Público de Contas em sua manifestação, ele de forma expressa, de forma cogente, ele 

determina que as normas do CPC se aplicarão nos casos omissos aos processos que tramitam no 

território nacional. Então essas disposições, como falei, em função da omissão que existe no 

Regimento Interno da Corte, que é a norma processual aplicada ao caso concreto, deve ser 

aplicada de plano. Nós vivemos em última análise o império da lei e essa aplicação como falei não 

é discricionária. Na manifestação do Estado foram citados dez casos que foram pinçados de forma 

aleatória como forma de corroborar essa divergência jurisprudencial que bem acentuou o 

representante do Ministério Público que existe não só aqui no Tribunal de Contas, ele existe até no 

Ministério Público de Contas, existem controvérsias da aplicação dessa ou daquela norma, dessa 

ou daquela vantagem, até mesmo sobre o critério da renda mensal inicial do benefício, o critério de 

fixação do soldo da pensão especial militar. É certo que, em sendo instaurado o incidente de 

uniformização, esse estudo demanda uma análise mais profunda, demanda inclusive um processo 

de maturação dessa jurisprudência de forma que o tribunal contemple e consagre o melhor direito, 

passe a prevalecer o melhor direito. Por tudo que foi exposto pugna a Procuradoria Geral do 

Estado pela aplicação das disposições do CPC no incidente de uniformização cuja instauração foi 

requerida, em especial, a aplicação de todas as disposições dos arts. 976 a 987, o sobrestamento 

dos processos que versam sobre pensão especial militar e a oitiva do Ministério Público até que se 
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tenha uma decisão efetiva aplicada ao caso concreto. Volto ao início da minha fala, o objetivo 

disso é apenas e tão somente prestigiar a segurança jurídica que deve nortear principalmente a 

atuação do Estado, como forma de prestigiar o princípio da eficiência tal como previsto no caput 

do art. 37 da Constituição Federal de 88. Observem que o objetivo da PGE aqui é em absoluto, é 

desafiar ou descumprir, desobedecer a autoridade deste Plenário, ao contrário, o que se quer é 

empregar o princípio da eficiência fazendo com que o processo desta matéria ou de outros venham 

a ser instaurados, que tenham a mesma matiz, que tenham a mesma controvérsia, eles parem de 

andar para os lados e efetivamente caminhem para a frente, sendo que nesse caso especificamente 

aqui o Estado começa a pagar a pensão após encerrado o processo no Tribunal de Contas do 

Estado. Então como falei aqui, o Estado pugna pela instauração do incidente de uniformização de 

jurisprudência com a adoção das regras do IRDR do CPC por força das disposições do art. 5º do 

mesmo CPC e espera que essa Corte de Contas continue atuando como uma corte de vanguarda 

como sempre foi. Muito obrigado. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu sua proposta de decisão para que seja 

admitida a instauração do incidente de uniformização de jurisprudência, sem a adoção dos 

procedimentos atinentes ao IRDR; que seja a SEAD, a PGE/PA e a Casa Civil cientificadas que este 

Tribunal já pacificou o entendimento no sentido de que as parcelas de Representação por 

Graduação, Indenização de Tropa, Gratificação de Localidade Especial, Gratificação de Serviço 

Ativo e Auxílio Moradia, não compõe a base de cálculo da pensão especial-militar; que as pensões 

especiais-militares não seguem a paridade como critério de reajuste; que as pensões, cujos fatos 

geradores previstos no art. 77 da Lei Estadual nº 5.251/85, tenham se consubstanciado antes da 

publicação desta decisão, deverão ser reajustados pelo critério da paridade e as que vierem a se 

consubstanciar após a publicação desta decisão, deverão ser reajustadas na data-base de 1º de 

janeiro pelo Índice Nacional e Preços ao Consumidor – INPC. Que os presentes autos sejam 

convertidos em diligência. 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 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo-se foi anunciado o Em seguida sua Excelência 

registrou a presença no Plenário dos Alunos do Curso de Direito. Prosseguindo-se foi anunciado o 

Processo nº 2009/51370-3, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 
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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. 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, sem prejuízo da aplicação das multas regimentais ao seu responsável e, ainda, 

aplicação da inabilitação do responsável para o exercício do cargo em comissão ou função de 

confiança na administração estadual, até cinco anos. (pausa). A seguir, a Presidência proclamou que 

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

fez representar. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa).  Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para julgar as contas regulares com 

ressalva e aplicar ao seu responsável a multa no valor de R$931,59 (novecentos e trinta e um reais e 

cincoenta e nove 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. Conforme sistema de rodízio adotado 

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

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luís Da Cunha Teixeira. Na sequência foi anunciado 

o Processo nº 2013/51217-0, que trata da Tomada de Contas instaurada no Conselho Escolar da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr. Antônio Teixeira Gueiros, responsável Ana 

Carla Barbosa da Cunha, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro 

Substituto Daniel Mello. 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 à responsável, extensiva à Sra. Iracy de Almeida Gallo Ritzmann. (pausa). A 

seguir, a Presidência proclamou que a responsável pelas presentes contas, Senhor Ana Carla 

Barbosa da Cunha 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 senhora Presidente, 

demais Conselheiros. Eu sou Ana Carla Barbosa da Cunha, administradora da Escola Antônio 

Teixeira Gueiros. E no ano de 2009, quando nós recebemos o valor montante da situação que me 

traz aqui, a prestação de contas foi devidamente apresentada à minha secretaria, eu fui informada 

via correio por este Tribunal da necessidade somente de uma cópia de um cheque, que segundo a 
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informação que eu também recebi, era a única coisa que faltava na prestação de contas. Eu 

encaminhei para a minha USE, com cópia para cá e hoje eu trouxe em mãos uma outra cópia, eu 

só consegui receber do Banpará no momento em que eu levei a conhecimento da gerência a 

necessidade solicitada pelo Tribunal. Eu recebi novamente uma outra cópia, então isso é o que me 

trouxe aqui. A matéria foi colocada em discussão. (Pausa).  Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para julgar as contas regulares e aplicar a 

responsável a multa no valor de R$ 931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove 

centavos) pela instauração da tomada 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. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário 

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

será lavrado pelo Conselheiro André Teixeira Dias. Neste momento registrou-se a saída do plenário 

de Sua Excelência o Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Na sequência foi anunciado o Processo nº 

2013/53480-9, que trata da Tomada de Contas instaurada no Conselho Escolar da Escola Estadual 

de Ensino Fundamental e Médio Jarbas Passarinho, responsável Walmina Maria Leite Carvalho, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, 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 

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado e aplicação das multas regimentais à 

responsável, extensiva ao sr. Nilson Pinto de Oliveira. (pausa). A seguir, a Presidência proclamou 

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

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

forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para julgar as contas irregulares, 

condenar solidariamente Walmina Maria Leite Carvalho e o ex-Secretário da Seduc, Nilson Pinto 

de Oliveira, à devolução do valor de R$67.325,00 (sessenta e sete mil, trezentos e vinte e cinco 

reais), acrescidos dos consectários legais, com fundamento no art. 56, III, “a” e “d” c/c o art.62, da 

Lei Complementar Estadual nº 81/2012. Propondo, ademais, a aplicação individualizada de multa 

de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito a Walmina Maria Leite Carvalho e Nilson 

Pinto de Oliveira, nos termos dos arts.82 da LOTCE/PA e 242 do RITCE/PA. Propondo, ainda, a 

aplicação das multas de R$931,00 (novecentos e trinta e um reais) a Walmina Maria Leite carvalho, 

pela instauração da tomada de contas e de R$931,00 (novecentos e trinta e um reais) a Nilson Pinto 
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de Oliveira, pela não emissão do Laudo Conclusivo e por fim, tendo em vista que a não prestação 

de contas caracteriza-se como ato de improbidade administrativa (art.11, VI da Lei nº 8.429/1992). 

Proponho que seja determinado o envio de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado. 

Consultado o Plenário, os Excelentíssimos Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves e Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior acompanharam o relator, tendo sua Excelência o Conselheiro André 

Teixeira Dias, invocando preceito regimental, solicitado vistas dos autos para melhores estudos, 

sendo de imediato deferido pela Presidência. Neste momento registrou-se o retorno ao plenário de 

Sua Excelência o Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se foram anunciados os 

Processos nºs 2013/52936-5, 2013/52945-6 e 2014/50220-7, que tratam dos Atos de Admissão de 

Pessoal temporário realizados pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, Procuradores 

Stanley Botti Fernandes, Guilherme da Costa Sperry, 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 determinações à FASEPA e à SEAD (pausa). A matéria foi 

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

proferiu seu voto para indeferir os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou da seguinte 

forma: Acompanharam o relator, suas Excelências os Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior e Odilon Inácio Teixeira. Por sua vez o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha 

Teixeira apresentou voto divergente, deferindo excepcionalmente os registros, sendo acompanhado 

pelos Excelentíssimos Conselheiros André Teixeira Dias, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira. Em seguida a Presidência Proclamou que resolveu o Plenário, 

por maioria, vencido o relator, deferir excepcionalmente os registros. Prosseguindo-se foi anunciado 

o Processo nº 2015/51399-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 

Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, Procurador Stanley Botti Fernandes, 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 determinações à 

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

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

Consultado o Plenário, este se manifestou da seguinte forma: Acompanharam o relator, suas 

Excelências os Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Odilon Inácio Teixeira. Por sua 
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vez o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luis da Cunha Teixeira apresentou voto divergente, 

deferindo excepcionalmente os registros, sendo acompanhado pelos Excelentíssimos Conselheiros 

André Teixeira Dias, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes e Maria de Lourdes Lima de Oliveira. 

Em seguida a Presidência Proclamou que resolveu o Plenário, por maioria, vencido o relator, deferir 

excepcionalmente os registros. Neste momento registrou-se a saída do plenário de Sua Excelência o 

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2009/51011-5, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Juliana Afonso da Silva, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, 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 que seja assinado prazo ao IGEPREV 

para efetuar a retificação da Portaria nº 1741 de 05/08/2010, e retificar o percentual, a 

fundamentação legal do adicional de tempo de serviço a fim de que conste o percentual de 60% por 

cento, sendo 50% referente ao disposto no art. 131, § 1º, inciso X da Lei 5.810/1994, e 10% 

referente ao disposto no art. 36, parágrafo único da Lei 5.351/1986. (pausa). A matéria foi colocada 

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

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

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

manifestação do relator. Neste momento registrou-se o retorno ao plenário de Sua Excelência o 

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/52342-1, 

que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Manoel do Rosário Lima, Procurador Guilherme da 

Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. Cumprindo dispositivo 

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

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

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

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

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado 

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

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Na sequência foi anunciado 

o Processo nº 2013/53072-8, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria Ivanete Pereira 

Gomes, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel 
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Mello. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de 

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

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

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o 

registro, sem prejuízo da recomendação ao IGEPREV para alterar a previsão do art. 42, § 2º da Lei 

Estadual nº 6.839/06, para o art. 42, § 5º da Lei Estadual nº 6.839/06. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado 

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

referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Na sequência 

foi anunciado o Processo nº 2016/50003-1, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de 

Fernando Augusto Barros Cavaleiro de Macedo, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo 

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

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

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

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

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

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/51269-0, que trata da 

Denúncia formulada por Benedito Pacheco da Paes, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 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 conhecimento da presente denúncia para no mérito 

considerá-la improcedente quanto ao Sr. Adelson Teixeira da Costa e parcialmente procedente, 

quanto à Sra. Ângela Cléa Queiroz Iketane, conforme parecer contido nos autos (pausa). A matéria 

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

proferiu seu voto para julgar procedente a presente denúncia, determinando a juntada da mesma às 

prestações de contas referentes aos exercícios de 2011 e 2012 para exame conjunto. 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 
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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, Sua Excelência informou inexistirem assuntos na MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, franqueando a palavra à disposição dos presentes. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, eu gostaria de pedir 

licença à Vossa Excelência, ao plenário porque já esgotou nossa pauta, eu quero então pedir 

permissão para poder me retirar. Agradeço a atenção. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Obrigado, senhora Presidente. Foi identificado pelo setor de 

recursos humanos um saldo de férias de dez dias no ano de 2012 e eu solicitei para tirá-lo agora 

no dia 30 de março ao dia dez de abril. E como diz aqui no parágrafo primeiro do artigo 28, é 

prudente que eu comunique ao plenário para ver se não tem soma de outra Conselheiro em férias 

no mesmo período. 30 de março a dez de abril. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Acredito que não. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Obrigado. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Continua a 

palavra. Como ninguém se manifesta, agradecemos a participação e a presença dos Conselheiros 

Nelson Chaves, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira. Eu gostaria apenas, 

de antes de encerrar, de comunicar a este douto plenário que a Escola de Contas amanhã estará 

acontecendo no auditório Elmiro Nogueira, tanto para servidores como Conselheiros e 

Procuradores que quiserem participar da palestra “As novidades e esclarecimentos sobre Imposto 

de Renda na fonte 2018”, a palestrante será a Dra. Luiza Maria Rodrigues Pinto, auditora da 

Receita Federal e supervisora do programa de imposto de renda. Ano passado esta mesma 

servidora da Receita Federal esteve aqui orientando, e amanhã a partir das nove horas, até as 

12:00, ela estará no auditório Elmiro Nogueira para esclarecer a todos os servidores e servidoras, 

Conselheiros, Conselheiros Substitutos que quiserem um melhor esclarecimento. Também o 

Ministério Público, os servidores, para participar deste evento da Escola de Contas, que 

proporcionará aos servidores do Tribunal e do Ministério Público de Contas a oportunidade de 

tirarem suas dúvidas e maiores esclarecimentos acerca deste assunto. A palestra terá como tema as 

novidades e esclarecimentos sobre o imposto de renda na fonte 2018. Quero continuar os 

agradecimentos aos Conselheiros André Dias, Odilon Teixeira e Rosa Egídia, também ao 

Procurador em exercício do Ministério Público, Dr. Guilherme Sperry, aos servidores e servidoras 
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desta Corte de Contas, aos Conselheiros Substitutos Julival Rocha, Milene Cunha, Daniel Mello, 

Edvaldo Souza, aos servidores e servidoras desta Corte de Contas. Agradecemos também aos 

jurisdicionados e procuradores, advogados, contadores que se fizeram presentes aqui, aos alunos, 

aos acadêmicos da Universidade da Amazônia, UNAMA, acadêmicos do curso de direito noturno 

que estão presentes aqui nesse plenário, nosso agradecimento pela presença, aos servidores e 

servidoras desta Corte de Contas. Também agradecemos aos internautas que nos acompanham 

através das redes sociais todas as terças e quintas-feiras. E nada mais havendo a tratar, Sua 

Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e quatorze 

minutos (11h14min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário-geral do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 20 de março de 2018. 
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