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Nº 5.553 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dezessete (17) do mês de maio do ano dois mil e 

dezoito (2018), quinta-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, além dos 

Excelentíssimos Senhores Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, Daniel Mello 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. Justifico a ausência dos Conselheiros Odilon Inácio Teixeira e 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, representando o TCE no VII Fórum de Direito 

Constitucional e Administrativo aplicado aos Tribunais de Contas promovido pelo Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia, e do Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza em 

gozo de férias. Disponibilizadas, previamente, no sistema digital deste Tribunal as atas das 

sessões ordinárias dos dias dez (10) e quinze de maio de 2018, na forma do disposto no 

parágrafo único do artigo 169 do Regimento, a leitura das mesmas foi dispensada, razão pela 

qual a Presidência submeteu o texto à deliberação do Plenário: Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-as. Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Impedido por força regimental para votar a ata do dia 10 e 

aprovo a ata do dia 15. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Aprovo-

as. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Aprovo-as. Excelentíssima 

Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Aprovo a ata do dia 10 e 

estou impedida por força regimental para votar a ata do dia 15. Não havendo expediente para 

leitura, a presidência solicitou a inversão da pauta de julgamentos, com primazia ao processo de 
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número dois, tendo obtido a anuência do pleno. Então permitiu vez e voz ao senhor secretário 

que expôs o anúncio do Processo nº 2013/51349-0, que trata da Tomada de Contas instaurada 

na Cáritas Diocesana de Bragança, responsável Manoel de Oliveira Soares Filho, Procuradora 

Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo 

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

intermédio do Procurador Guilherme da Costa Sperry, que assim manifestou-se: Bom dia 

senhora presidente, senhores conselheiros, senhores conselheiros substitutos e jurisdicionados 

que se encontram e todos que nos ouvem pela internet e aqui. Como na sessão passada ocorreu 

em alguns processos, quem não atua nos autos fica, muitas vezes, complicado fazer 

manifestação aqui em plenário, porque eventualmente a gente diverge do encaminhamento 

dado pelo colega que atuou efetivamente no feito. Vou fazer da mesma forma que eu fiz da 

outra vez, eu poderia muito bem aqui me manifestar de forma contrária e alterar a posição 

ministerial, mas em respeito a quem atuou no feito eu não farei isso, só direi que não tenho 

nada a acrescentar. Mas apenas trazendo a minha posição pessoal - que não fica como posição 

oficial do Ministério Público que, nesse caso, eu mantenho o que está nos autos em respeito a 

quem atuou. Pelo que eu vi, depois o conselheiro substituto pode me esclarecer isso melhor, me 

parece que não houve nenhuma irregularidade na prestação de contas. Houve a instauração de 

TCE, então, houve apenas a questão da intempestividade, me parece que seria não contas 

regulares com ressalva, mas contas regulares com aplicação de multa coerção, por conta da 

instauração da TCE. Que é diversa a aplicação de uma multa em razão do atraso, é diferente 

de você botar uma ressalva nas contas. Essa seria a minha posição pessoal, mas em respeito a 

quem atuou nos autos, eu não tenho nada a acrescentar. Era só esse esclarecimento que eu 

gostaria de fazer. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva 

Rocha: Apenas um detalhe, uma tese que o procurador de contas levantou sobre a ressalva ou 

não no caso da intempestividade, ou seja, retomada de contas. Eu penso, filio-me a corrente 

segundo a qual a intempestividade ou a não apresentação de contas que gere uma tomada de 

contas, por si só é uma ressalva. Ou seja, para mim, numa tomada de contas não poderia haver 

regularidades de contas simples, seria regular com ressalva em virtude da intempestividade da 

apresentação dos documentos. É só isso, presidente. A seguir, a Presidência proclamou que o 

responsável, Senhor Manoel de Oliveira Soares Filho estava presente e na forma como lhe 
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faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez nos 

seguintes termos: Minhas cordiais saudações de bom dia a nobre presidente deste egrégio 

tribunal, doutora Maria de Lourdes Lima, a quem eu tenho alegria de encontrar aqui, seja pelo 

seu trabalho nesse tribunal, nesse serviço que presta ao nosso estado, mas também para 

agradecer a colaboração de quando eu estive pároco na sua paróquia de Nossa Senhora 

Piedade em Irituia,  por todos esses anos, de 2011 até o início deste ano. Então agradeço de 

coração ao seu trabalho, a sua colaboração conosco naquela paróquia. Também agradecer ao 

doutor relator deste processo, o conselheiro substituto Julival Silva Rocha, as minhas cordiais 

saudações de bom dia, agradecendo por este encontro e também pelo seu trabalho de relatar 

esse processo, o senhor que é um homem de Deus, profundo leitor das sagradas escrituras, que 

eu tenho conhecimento e que muito me alegra. Quero também saudar o conselheiro Luís 

Cunha, ele e a conselheira Lourdes Lima são todos da nossa diocese, que vem lá da pastoral 

da juventude, que acabo de encontrar aqui. Minhas saudações a todos os outros conselheiros 

que fazem parte deste egrégio Tribunal de Contas do Estado. Senhor relator, conselheiro 

substituto Julival Silva, eu fui trabalhar em Bragança logo no início de 2011 para assumir a 

paróquia do Sagrado Coração de Jesus, uma das três paróquias da diocese da cidade de 

Bragança. Lá ficava o lixão, que a gente colocou o nome para poder trabalhar Coletando 

Esperança naquele bairro, ajudando umas famílias carentes, aí fizemos esse convênio e 

recebemos esse valor de 10 mil e alguma coisa para comprar empilhadeira, foi comprada a 

empilhadeira, como foi confirmada por uma visita técnica que teve lá. Depois o bispo me 

transferiu para Irituia e eu fiquei dividindo esse trabalho, sendo nas Cáritas e em Irituia, como 

pároco – Irituia que é uma paróquia com 111 comunidades. Isso me custou muito trabalho. 

Devido a isso, nós tivemos o atraso na prestação de contas, prestamos contas, mas bem depois, 

por isso que gerou esse processo ao qual nós estamos tratando aqui. Eu peço de Vossa 

Excelência, pelo que foi lido desta multa, se couber dentro deste processo, a isenção desta 

multa. Até porque, eu não sei se o que eu ganho dá para pagar essa multa, a gente tem só uma 

ajuda de custo para a gente viver. Então eu solicito de Vossa Excelência, se couber dentro 

desse processo, a isenção desta multa. São essas as minhas palavras, eu agradeço pela 

oportunidade de poder fazer minha fala e minha defesa aqui, diante desse processo que foi 

instaurado, eu agradeço pela oportunidade que foi dada. Muito obrigado. Pausa. A matéria foi 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 738

colocada em discussão. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Obrigada padre Manoel Filho. Realmente, Vossa Senhoria esteve 

por muitos anos contribuindo com a paróquia da minha cidade, do meu município, e hoje já se 

encontra em outro local. Somos testemunhas do seu trabalho, o profícuo trabalho que Vossa 

Senhoria vem realizando nesta região nordeste do Pará. Logo em seguida, a matéria foi 

colocada em discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério 

Público de Contas Guilherme da Costa Sperry: Nobre relator, considerando a defesa do 

jurisdicionado, levando em conta que não foi apurada irregularidade nos autos e levando em 

conta a defesa trazida aqui na sessão, penso que fosse o caso de aplicação do prejulgado do 

Tribunal que isenta a multa. Então peço que Vossa Excelência avalie essa questão da defesa 

levantada aqui em pleno. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha: É que o prejulgado número 14, ressalva que, não se aplica nos casos de 

tomada de contas ou de contas julgadas irregulares, mas mesmo assim, em outros casos ou 

casos semelhantes, eu penso que o termo. É que eu vou ler na fundamentação, eu creio que 

será suficiente. Pausa. A matéria entrou em votação. Sua Excelência proferiu proposta de 

decisão para julgar as contas regulares com ressalva, com as recomendações ao seu 

responsável. 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 Processo nº 2012/52249-5, 

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

Estado, procedência Associação dos Beneficiadores e Vendedores de Açaí de São Miguel do 

Guamá, responsável Eliezer de Jesus Nascimento Borges, 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, atribuindo responsabilidade solidária entre seu responsável e 

Associação dos Beneficiadores e Vendedores de Açaí de São Miguel do Guamá, além da 

aplicação das multas regimentais ao seu responsável e à Associação dos Beneficiadores e 
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Vendedores de Açaí de São Miguel do Guamá. A seguir, a Presidência proclamou que o 

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

se fez representar. Pausa. 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. 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 Luís da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/53505-1, que trata da Tomada de Contas instaurada no Conselho Escolar da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Tiago Ryan, responsável Rildson Karlos Vieira 

Ferreira, 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 regularidade das contas com ressalva, sem prejuízo da aplicação da multa regimental ao 

seu responsável, extensiva a senhora Iracy de Almeida Gallo Ritzmann. A seguir, a Presidência 

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

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

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão 

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 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 artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 

Conselheiro André Teixeira Dias. Neste momento o Conselheiro André Teixeira Dias, solicitou 

a inversão de pauta para antecipação do processo nº 08 de sua relatoria, sendo de pronto 

deferido o pedido pela presidência, oportunidade em que foi anunciado o Processo nº 

2017/51958-9, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria de Jesus Carvalho 

Linhares, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira 
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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 

deferimento do registro. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes 

contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. 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. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro André Teixeira Dias: Hoje tem um pedaço da nossa sessão que é uma solenidade, 

para a entrega das medalhas de mérito pessoal, láurea do mérito pessoal, que é estendido ao 

sargento PM Carlos Alexandre Loronha Soares, ao terceiro sargento PM Jorge Nei Carvalho 

da Silva, ao cabo PM Juarez Araújo de Souza, ao cabo PM José Antônio Almeida Martins, ao 

cabo PM José Ribamar Costa dos Santos e ao cabo PM Paulo Rogério Ramos Batista. Quero 

abraçar a todos e cumprimenta-los, apesar de não estar presente na condecoração em si, mas 

não queria deixar de registrar no coração deles a minha profunda satisfação com a 

oportunidade que nos é dada de poder, não só homenageá-los, mas também registar a sua 

importante participação na construção dos trabalhos dessa Casa. Muito obrigado. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Obrigada Conselheiro André Dias, certamente Vossa Excelência terá a nossa 

representação, será representado por todos seus colegas e nossos militares com certeza 

compreenderão a sua ausência física, porém estará aqui no pensamento e na memória de cada 

um deles, inclusive sabendo da sua gratidão a eles. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2006/51052-7, que trata do Recurso de Reconsideração interposto por Orleandro Alves 

Feitosa, Procuradora Silaine Karine Vendramin, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto 

Julival Silva Rocha, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela 

Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/52793-0, que trata do Ato de 

Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas 

Gaspar Vianna, 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 
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jurídico foi pela denegação do registro, devendo ser determinada pelo Colendo Tribunal a 

imediata cessação dos pagamentos, sem prejuízo da sujeição de multa, com fulcro no art. 243, I, 

“b” e “c” do mesmo diploma e, ainda, a aplicação do disposto no art. 110, também do 

RITCE/PA, à ordenadora responsável pela contratação à Presidente da Fundação Pública 

Estadual Hospital Gaspar Vianna, à autoridade da Chefe da Casa Civil da Governadoria e à 

Sead e, ainda, determinações à Fundação Pública Estadual Hospital Clínicas Gaspar Vianna, à 

Casa Civil da Governadoria do Estado e à Sead. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. 

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

deferir em caráter excepcional o registro, com recomendações a Fundação Pública Estadual 

Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim votaram: 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves divergiu do relator, acompanhando o parecer do 

Ministério Público de Contas, pela denegação do registro; Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior acompanhou a divergência; Conselheiro André Teixeira Dias 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. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: 

Vossa Excelência vai anunciar, provavelmente ao final da sessão que na próxima quinta feira 

vai ser realizada a sessão do relatório das contas de governo, para serem enviadas às 

Assembleia Legislativa. Eu queria pedir a doutora Cláudia, que ela entregasse aos senhores 

conselheiros, assim como aos senhores auditores o relatório feito pela controladoria destas 

contas de governo para que os senhores conselheiros já possam tomar conhecimento 

antecipadamente do trabalho que será apresentado. Queria agradecer ao doutor Valino que 

está aqui presente e a toda sua equipe, que fizeram um trabalho que só quem participa tem 

noção da complexidade. E olha que eu, com tanto tempo, Luís Cunha, de vida pública, 

participando da comissão de finanças da Assembleia Legislativa, eu não tinha ideia da 

complexidade. Como eu conversava com a doutora Silaine Karine Vendramin, procuradora-

chefe do Ministério Público de Contas, que também está impressionada, desde o ano passado, 

da complexidade. Isso está fazendo mudar a leitura dela sobre o que são as contas públicas e 

como às vezes pequenos atos podem interferir em grandes circunstâncias. Espero com 

ansiedade o momento de apresentar esse relatório para a próxima quinta-feira e aguardo dos 
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senhores conselheiros contribuições que me sejam feitas, para que até a próxima quinta-feira 

eu possa incorporá-las ao nosso relatório. Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito obrigada, 

conselheiro, Vossa Excelência tem, junto com a equipe, feito um grande esforço, um esforço 

hercúleo que ultrapassa quase que seus limites e também da própria equipe. Eu percebo que 

eles têm trabalho diuturnamente, a equipe e Vossa Excelência com todas as preocupações do 

gabinete, todas as suas preocupações, mas tem dado uma atenção a esse que é um momento 

culminante do nosso trabalho aqui. São as contas de governo, é o cume, é o ponto alto. Eu 

parabenizo Vossa Excelência por já ter encaminhado ao Ministério Público e, certamente, 

esperamos que no próximo dia 24, próxima quinta-feira nós estejamos aqui apreciando essas 

contas de governo a qual Vossa Excelência vem junto com a equipe, ao longo desse ano, 

trabalhando. No momento da matéria administrativa nós vamos colocar, mas vamos ter a 

certeza de que no dia do julgamento, Vossa Excelência estará com toda a equipe aqui. 

Inclusive eu vou propor ao final, para que seja nesse dia exclusividade o julgamento dessas 

contas. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Obrigado, 

senhora presidente. Também já avisei a minha clínica para que ela antecipe o meu tratamento, 

para quinta-feira eu possa estar exclusivo. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, só para não perder o fio da meada, 

enquanto está aqui o Conselheiro André e também a equipe das contas de governo, eu quero 

aproveitar esse momento para agradecer este documento tão importante que a gente vai ter a 

oportunidade de fazer a apreciação no nosso gabinete, cumprimento o Conselheiro André. E 

me dirijo à equipe que está aqui presente, Carlos Edilson, Sônia Abreu, Cleverson, Valino e 

creio que a Lilian que estava aqui há pouco. Em nome deles, eu quero cumprimentar todos os 

integrantes da equipe contas de governo, porque realmente é um trabalho maravilhoso. Fiquei 

muito feliz com o comentário do Conselheiro André. É uma honra para qualquer conselheiro 

relatar o processo referente às contas de governo, porque é um aprendizado, a gente aprende. 

É um trabalho de altíssimo nível que enriquece o conhecimento de qualquer conselheiro. Fico 

feliz com seu comentário inicial, ainda vai ter a chance de se manifestar, mas eu quero mesmo, 

senhora presidente, cumprimentar o Conselheiro André e a equipe das contas de governo que 

se encontra aqui no plenário. Muito obrigado. Neste momento o conselheiro André Teixeira 
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Dias se ausentou definitivamente do plenário. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2008/53131-3, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Vera Sônia Araújo da Silva, 

Procurador Felipe Rosa Cruz, 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 pelo 

deferimento do registro, e, ainda, expedição de comunicação à interessada, para querendo, optar 

pela regra de aposentadoria mais benéfica. 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 artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2013/52849-7, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Maria Eleutéria Matos Muniz, 

Procurador Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. 

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

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

deferimento do registro, e em seguida assim se manifestou: Senhora presidente, senhores 

conselheiros, eu não vou entrar no mérito do processo aqui, mas vou apenas argumentar. Eu e 

o Conselheiro Substituto Daniel numa outra oportunidade já tivemos uma discussão, um 

embate aqui no plenário, por conta dessa situação aqui. Eu defendo e não vou mudar minha 

posição, que a questão da opção é questão de legalidade. Se você não concede opção, você não 

pode registrar o ato. Então o Igeprev, a norma existe e desde a emenda constitucional número 

41, qualquer servidor vai se aposentar pelo artigo 40 da constituição, que não lhe dá direito a 

paridade e integralidade. As regras de transição previstas no artigo sexto da emenda 41 e no 

artigo terceiro da emenda 47, são regras para quem ingressou no serviço público antes de 

2003. Somente essas pessoas que ainda mantém a condição de poder, cumprindo aqueles 

requisitos, se aposentar com integralidade e paridade. Quem ingressou no serviço público após 

2003, se aposenta na regra do artigo 40, que é média, vai pelas regras da – eu sempre troco – 

10884 e 9717, que são as leis que regem o assunto. Se eu aposento alguém pelo artigo sexto da 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 744

emenda 41 e não dou opção – e a regra lá fala em dar opção – e se essa pessoa preenche o 

requisito do artigo sexto da 41, eu teria que ter dado opção a ela de ter se aposentado pelo 40. 

Eu não sei se não é mais vantajoso. Se ela optou contribuir sobre verbas remuneratórias que, 

em tese, não levaria para a aposentadoria, na condição de aposentar pela média ela poderia 

contribuir para aumentar a média. E é requisito do artigo sexto você dar opção. Também no 

artigo terceiro da 47 fala em opção. É por isso que eu defendo que dar opção é requisito para 

aposentadoria. Se o Igeprev vem e aposenta pelo artigo sexto e não dá opção, esse ato não 

pode ser registrado, não está sendo cumprido a norma, o texto constitucional dessa regra de 

transição. E se ela preencher o artigo terceiro da 47 ela tem três opções de se aposentar. Pelo 

terceiro da 47, pelo sexto da 41 e pelo 40, que é o da média. Então, sinceramente, para mim é 

requisito: se não deu opção, tem que baixar em diligência, que é o que vem se praticando aqui. 

Alguns baixam em diligência, outros não, há um plenário aqui dividido, alguns atendem ao 

pleito do Ministério Público, outros relatores não. Mas sinceramente, já defendi isso outras 

vezes no plenário, mantenho minha posição, para mim é requisito para a legalidade do ato, que 

é o objetivo nosso aqui. O objetivo do processo de registro de aposentadoria é avaliar a 

legalidade do ato. Se nós estamos registrando e o Igeprev não deu opção e a norma exige de 

forma cogente a que se dê opção, e ele simplesmente chegou e não deu opção ou pelo menos 

não está juntado aos autos que o fez, eu entendo que não é possível registrar. Então tem que 

baixar em diligência, essa é a minha opinião, mantenho minha posição. Me parece pelo que foi 

relatado aqui, pelo que eu vi, nesse caso concreto específico, o Ministério Público, quando 

retornou da negativa da diligência, para dar celeridade processual (isso também já o fiz em 

outras ocasiões) e não prejudicar ainda mais a pessoa, optou por excepcionalmente opinar 

depois pelo registro. Mas se vier novamente a discussão ao assunto, eu mantenho esse parecer 

excepcional aqui, mas se isso for assunto de discussão aqui no processo, eu quero alertar. 

Porque o que se faz hoje, se registra ainda que ele preencha duas ou três hipóteses, se registra, 

mesmo sem dar a opção e a pessoa é notificada para adotar as providências que lhe couber. A 

maioria dos processos são assim, alguns casos que os relatores têm uma posição como a 

minha, posso citar aqui o Conselheiro Substituto Julival, ele baixa em diligência. Então há aí 

alguns conselheiros que se posicionam de uma forma, outros de outra. Mantenho minha 

posição que é requisito do ato e que, portanto, deveria ser baixado em diligência. Pausa. A 
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matéria foi colocada em discussão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Primeiro bom dia a todos, presidente, conselheiros, conselheiros 

substitutos, doutor Guilherme. É uma matéria aqui pela própria manifestação do ilustre 

procurador, ela estabelece algumas controvérsias, algumas divergências. Mas finalmente no 

anúncio eletrônico, o Ministério Público de Contas manifesta-se. Esta é a posição oficial do 

Ministério Público de Contas, a despeito das considerações de Vossa Excelência é isso? 

Porque também poderia ver com Vossa Excelência encaminhar um voto divergente do que está 

no processo em questão. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério 

Público de Contas Guilherme da Costa Sperry: Vou esclarecer, Conselheiro Nelson. Presidente, 

a senhora me permite esclarecer? Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Pelo que eu entendi, Conselheiro Nelson, ele 

apesar de ter uma posição diferente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu sei, presidente, mas nesse sentido. Pela consideração e 

respeito pelo eminente procurador, doutor Guilherme, acho que é um momento importante. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Guilherme 

da Costa Sperry: A manifestação original, pelo que eu vi, vai ao encontro do que eu penso, de 

que deveria ser baixado em diligência. O processo foi ao ilustre relator, como eu falei, há 

divergência de posicionamento entre os conselheiros e conselheiros substitutos, alguns 

defendem outros não. O Conselheiro substituto Daniel optou por não deferir. Por isso que eu 

iniciei minha fala dizendo assim – nós já tivemos um embate de argumentação nesse sentido, 

na ocasião, o plenário acabou acompanhando minha posição naquela situação, naquele caso. 

Aqui é um pouco diferente porque nesse processo específico, o processo retornou para quem 

havia atuado no feito e o procurador poderia ter recorrido ao plenário da decisão do 

Conselheiro Substituto Daniel. Não o fez. Qual foi a posição tomada nos autos, foi dito que por 

questão de celeridade, excepcionalmente opinaria pelo registro ao invés de recorrer ao pleno 

pedindo para que o processo fosse baixado em diligência. Então entendo que eu não posso 

voltar aqui a recorrer ao pleno questão recursal. Eu estou simplesmente trazendo discussão a 

matéria. O que eu estou querendo trazer é o seguinte, se for trazer essa discussão pelo 

eminente relator, é uma preliminar prejudicial que eu entendo que o pleno deveria analisar. 

Embora não incida recursal, porque não caberia mais, queria alertar que isso vier à tona, se 
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for fundamentação de voto, deveria ser preliminarmente analisado pelo pleno. É apenas isso, 

essa é minha posição. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves: Escutei atentamente o doutor Guilherme, sempre muito tranquilo e explícito 

no que pensa, mas também gostaria de ver ainda no momento da discussão a manifestação do 

eminente relator, que também nos orientará. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Substituto Daniel Mello: Quando os autos retornam ao Ministério Público, ele se 

posicionou pelo deferimento excepcional, considerando-se esse caso concreto, no que pese 

exista essas teses antagônicas no caso, aqui, entre a relatoria e o eminente representante do 

Ministério Público de contas. E com compreensão, inclusive, eu vou estabelecer aqui. Eu 

entendo perfeitamente o posicionamento de Vossa Excelência em relação a tese que defende. 

Particularmente, eu entendo que do ponto de vista de alguns casos concretos, há que se 

sopesar princípios e o princípio da estrita legalidade, cuja sua tese estabelece como parâmetro 

primordial para o intérprete, hermeneuta, o aplicador do direito no caso concreto, ele não se 

absolutiza e não podem se absolutizar. E nós temos outros princípios que devem ser 

considerados, no caso da economia processual e, por consequência da economicidade, 

princípio da razoabilidade. Em alguns casos concretos, Dura lex, Sed lex, no meu 

entendimento, não pode ser aplicado do ponto de vista absoluto. Por isso, existe a necessidade 

de análise de cada caso concreto, para de fato aplicar-se uma ou outra tese. E o Ministério 

Público de Contas nesse caso concreto aqui, relativizou a questão da legalidade estrita, 

considerando outros princípios, no meu entendimento, de forma adequada nesse caso concreto. 

Até por que na análise do auto concessório e da possibilidade de opção, o ato concessório se 

apresentava nesse caso concreto aqui como mais vantajoso. Porque são apenas duas rubricas 

a serem alteradas e se, dado o direito de opção e fosse alterada a regra de aposentação, não 

seria a regra mais benéfica, porque essa se apresenta como regra mais benéfica. No que pese 

concorde plenamente com Vossa Excelência no ponto de vista do registro de um ato, analisa-se 

a legalidade. Mas essa legalidade deve ser sopesada enquanto princípio com outros princípios 

do nosso direito constitucional. Especialmente o princípio da economia processual e da 

eficiência e de outros princípios do direito administrativo infra institucional, como é o caso da 

razoabilidade, da proporcionalidade que devem ser, obviamente, sopesados. Não existe a 

substituição, não existe a antinomia entre princípios, mais existe um conflito aparente entre 
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eles, que deve ser solucionada pelo hermeneuta, pelo aplicador do direito em causa, nós 

relatores e esse pleno. Só para esclarecer meu ponto de vista, mas concordo com Vossa 

Excelência no que diz respeito a sua tese. Entendo que ela é absolutamente defensável e 

importante esse embate, essa discussão, para o amadurecimento e eventualmente para um 

posicionamento uniforme para esse plenário, que eu acho que nós temos esse caminho a ser 

trilhado, até que as arestas seja, vencidas e que nós construamos uma tese uníssona e única 

desse pleno, que é o que se espera de um plenário, de um tribunal, que tenha um pensamento 

uníssono. E, a partir de então, que todos adotem a dinâmica estabelecida para a própria corte. 

Mas para fins de esclarecimento, a proposta de voto, se acabou a discussão eu posso adentrar 

nela. Pausa. A matéria entrou em votação. Sua Excelência proferiu proposta de decisão para 

deferir o registro e que este Tribunal passe a exigir que a obrigatoriedade do termo de opção 

pela regra de aposentadoria seja aplicada apenas aos atos cujos requisitos para o jubilamento do 

serviço público foram preenchidos a partir de 12/04/2017 – data da publicação do Regulamento 

Geral de Previdência Social do Estado do Pará. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador do Ministério Público de Contas Guilherme da Costa Sperry: Senhora presidente, 

senhores conselheiros, se trata de fase de votação, eu vou só levantar uma questão de ordem 

para o eminente relator. Por prudência, Conselheiro Substituto Daniel, peço que Vossa 

Excelência se puder retirar nessa fase de votação, só para esclarecer. Porque eu não me 

recordo, me parece que já há um precedente desse plenário, que fixou um marco, com efeitos 

para frente. E, se eu não me engano, a relatoria daquele processo, com efeitos ex nunc, foi da 

conselheira substituta – a proposta de voto – Milene. Como ela não está aqui no plenário, para 

podermos esclarecer isso com ela, se realmente foi dado ou não. Eu tenho algo na memória 

que já houve uma decisão nesse sentido. É só uma questão de ordem para esclarecermos se foi 

dado ou não esse marco. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto 

Daniel Mello: Obrigada, presidente. De fato, houve essa discussão, inclusive numa proposta de 

voto da conselheira Milene, mas não ficou estabelecido o marco, ela até discutiu na sua 

proposta de voto a necessidade de modular os efeitos, mas não ficou nem como recomendação, 

nem como determinação, nem como sugestão na parte dispositiva na sua proposta de voto. Mas 

me parece razoável a edição do regulamento – a partir de então, os processos que darem 

entrada, ser exigido. E antes disso, por uma questão de razoabilidade, de economicidade, de 
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celeridade e até mesmo organizativa do próprio Igeprev. Não me parece razoável que nós 

exijamos que todos os processos, são mais de 3.700 como aqui estabelecido, baixem 

diligência1, seria provocar o caos e acho que o mal que se causaria a própria administração 

pública seria muito maior do que o benefício da legalidade estrita estabelecida nesses 

processos de aposentação. Pelo menos é o juízo desse relator. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Antes de votar, eu gostaria 

de perguntar se podemos colocar realmente em votação, o plenário é soberano. Conselheiro 

Nelson, vamos colocar em votação. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Dando toda a ênfase e consideração ao que diz o ilustre 

procurador, mas eu quero, logicamente, escutar o relator da matéria. Houve uma proposta 

feita a ele e ele acha se é procedente sobrestar, eu quero a manifestação dele a respeito do que 

foi proposto. A partir daí eu vou decidir pela votação que vou fazer. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Vossa 

Excelência entende que sobrestemos a proposta a votação? Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Eu mantenho a proposta de voto, de estabelecer 

um marco temporal para a modulação dos efeitos e submeto isso a esse pleno, que tem 

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

Se Vossa Excelência vai dar o voto, eu me sinto à vontade para fazer. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: Sim, eu mantenho a proposta. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Então 

Vossa Excelência está colocando agora em votação? Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Ele já colocou a proposta de 

decisão. Então, sim. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, bom dia, cumprimentar Vossa Excelência que estava no sul do 

Pará, lá em Marabá, representando o Tribunal de Constas do estado num evento importante. 

Seja bem-vinda aos trabalhos desta Corte. Cumprimentar o nosso colega de trabalho que eu 

chamo com humildade, mas com todo o respeito, Doutor Guilherme Sperry, nosso companheiro 

representando o Ministério Público de Contas. O presidente decano, Conselheiro Nelson 

Chaves, conselheiro mais experiente desta corte de contas. Conselheiro presidente, Luís 

Cunha. Conselheiro Substituto doutor Julival, Conselheiro Substituto relator, doutor Daniel, 
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professor. Secretaria, sempre aqui atuante. Senhoras e senhores da galeria que estão aqui, 

sejam bem-vindos sempre, temos servidores do Tribunal e algumas pessoas de fora que nos 

visitam. Cumprimentar também os internautas, presidente, que estão assistindo a sessão. É 

importante a presença, a participação da sociedade de um modo geral, estar acompanhando 

que o julgamento do Tribunal de Contas, assim são as plenárias, até para fazer o controle 

social, fiscalizar os nossos trabalhos e ver como é que é feito o trabalho na fiscalização dos 

recursos públicos do estado. Um abraço aos nossos internautas. Presidente, entendi 

perfeitamente a toda a situação, o processo que está em debate e julgamento. Compreendi a 

preocupação do doutor Guilherme Sperry também e a do Conselheiro Nelson Chaves. A 

explicação do eminente relator, na hora que apresenta o relatório e defende o seu voto, acho 

muito importante e razoável, uma vez que imagine o prejuízo, a insegurança jurídica que essa 

questão pode causar se nós tomarmos a decisão. Em que pese, todas as preocupações 

levantadas por ambas as partes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Uma vez um presidente da Assembleia se manifestou aos deputados assim: ele 

apontou para um deputado, disse o nome dele e disse, “peço-lhe que Vossa Excelência venha 

até mim que eu preciso ter uma conversa de pé de ouvido”. Foi o que eu fiz há pouco, senhora 

presidente, com os integrantes da secretaria, com os meus pares Cipriano e Nelson Chaves e 

agora também me cerquei de cuidados numa conversa de pé de ouvido com o técnico da Casa, 

que tem muita credibilidade, servidor efetivo que muito nos ajuda e nos assessora. Era o que eu 

estava fazendo, porque o assunto é muito interessante. Eu quero, doutor Guilherme, 

cumprimentar Vossa Excelência porque eu já disse numa sessão que Vossa Excelência não 

estava – eu gosto de ver a sessão quente, quando ela está morna não é boa. E eu acho sempre 

saudável o debate, mesmo que a gente não concorde, o debate é importante. Vossa Excelência 

suscitou hoje aqui o debate, trazendo para cá informações importantes, o seu ponto de vista, 

nós concordando ou não. Mas eu quero me dirigir ao relator, Vossa Excelência no meu 

entendimento está corretíssimo. Relatório muito bem feito, muito bem fundamentado, da mesma 

forma o voto. 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 
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Cipriano Sabino De Oliveira Junior. 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 e havendo assuntos incluídos na pauta administrativa, a Presidência 

manifestou-se: Gostaria de pedir aos senhores conselheiros atenção a essa matéria. Na forma 

regimental, convoco Vossas Excelências para a sessão extraordinária que se realizará no dia 

24, quinta-feira, às 10 horas, para fins de apreciação da prestação de contas do Governo do 

Estado, referente ao exercício de 2017, que tem como relator o Conselheiro André Dias, objeto 

do processo número 2018/50581-9 e de igual modo informo ainda que na referida data não 

será realizada a sessão ordinária, justamente para que o pleno e seus membros estejam 

exclusivamente dedicados à mais importante missão desta Casa. Assim sendo, solicito ao 

senhor secretário geral, que adote todas as providências necessárias para a realização da 

referida sessão. Nós já distribuímos, o Conselheiro Relator André Dias já encerrou e aqui eu 

quero parabenizar os membros da equipe, doutor Valino, doutora Sônia Abreu, doutor Edilson 

e o Cleverson que fazem parte da comissão e se fazem presentes aqui, em nome da equipe. Nós 

convidamos, às 10 horas, é uma sessão extraordinária, eu gostaria de comunicar a este douto 

plenário. Inclusive, o Conselheiro André deixou para que distribuíssemos para todos os 

conselheiros estas contas, que certamente virão para julgamento no dia 24.05, quinta-feira, às 

10 horas da manhã. O Ministério Público já está com as referidas contas, para proferir seu 

parecer, e nós estamos tomando todas as providências, solicito ao senhor secretário geral para 

que adote as providências necessárias. Eu acredito que esse é o cume da nossa missão aqui, é 

o ponto alto das nossas decisões, é a sessão extraordinária para as contas do governador, 

exercício 2017. Senhores conselheiros, Vossas Excelências têm em mãos o relatório prévio do 

relator Conselheiro André Dias e aguardamos a decisão, o parecer, do douto Ministério 

Público de Contas. Então estão convocados, os que não estão aqui eu peço ao senhor 

secretário que comunique oficialmente aos conselheiros que não se encontram, para que nós 

possamos trazer a análise, o parecer prévio das contas governamentais do ano de 2017. É no 

próximo dia 24, às 10 horas da manhã. Vamos para um outro assunto. Nós gostaríamos de 

dizer da alegria ao nosso plenário que os praças, lotados nessa Corte de Contas – são seis – 
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receberam e foi encaminhado a essa Corte para que nós possamos condecorá-los com a 

Láurea do Mérito Pessoal desses policiais. Nós convidamos os praças: O terceiro sargento 

PM, Carlos Alexandre Noronha Soares, peço que se posicione aqui à frente. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, só para 

preceder a entrega da condecoração, eu quero fazer o registro nesta Casa que já devia ter sido 

feito há muito tempo. Eu tive o privilégio de assistir na segunda-feira passada, uma entrevista 

no programa de televisão “Roda Viva”, na emissora Cultura. O entrevistado foi o Ministro da 

Segurança, Raul Jugmann, e registrou naquela oportunidade que nunca no Brasil a segurança 

pública esteve tão destroçada, palavra do ministro, pela falta de apoio aos integrantes das 

polícias em todos os estados, agora a criação da Força de Segurança Nacional pelo Senado da 

República. Então quero registrar aqui, na presença desses dedicados soldados da Polícia 

Militar do Estado do Pará que a população se preocupa muito com aqueles que tem que dar 

segurança a nós por dever de ofício. Então, nesse momento, eu queria realçar e demonstrar a 

todos a preocupação desta Casa, pelo momento dificílimo que hoje os homens da segurança 

pública da polícia militar passam a ser alvo das milícias, que estão sendo em muitas partes 

desse Brasil muito mais aparelhadas. Então queria realçar a todos, não só os que 

eventualmente estão no Tribunal, mas eu queria que estas palavras modestas fossem dirigidas 

ao Comando da Polícia Militar e a todos quantos praças, soldados, oficiais, dizer da nossa 

solidariedade desse momento dificílimo, nunca antes vivido no Brasil. Então pelas palavras do 

Ministro da Segurança Pública, hoje a prestação do serviço da segurança à população, além 

da patriótica missão da PM é a prestação de um serviço heroico, daqueles que muitas vezes 

deixam as suas famílias para protegerem as nossas famílias num momento de atribulação. E 

lamentavelmente de pouco horizonte que nós vemos no país a respeito dessa situação que nós 

nos encontramos. Então quero abraçar a cada um, mas quero fazer modestamente da minha 

palavra, a minha saudação a todos os homens e mulheres que compõem a Polícia Militar ou ao 

Corpo de Bombeiros Militar, também, pelo momento relevante que esse país passa e, 

principalmente, a segurança daqueles que têm por dever prestar o serviço da segurança à 

sociedade. Quero cumprimentar a todos por isso. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, o Conselheiro Nelson faz o uso da 

palavra e quebra um pouco o protocolo, eu peço vênia aos nossos militares, a Vossa 
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Excelência também. Quero concordar com o Conselheiro Nelson, nós vivemos uma situação 

crítica no Brasil. Posso até me arriscar, mas com segurança, e os países vizinhos também. 

Nessa parte do continente, a violência impera, o tráfico de trocas, o tráfico de armas. E a 

polícia passou a ser o alvo carimbado do criminoso, do bandido. Antigamente, a população já 

vivia sobre essa preocupação, essa violência e quem bate de frente com os bandidos é a 

efetivamente a polícia militar e civil, principalmente a militar. E quando eles têm que vestir a 

farda, que muitos honram, passam a ser reconhecidos por todos na rua, no seu bairro, pelos 

seus vizinhos. E a partir daí, passam a ser alvo dos criminosos. Tenho certeza que não é uma 

missão fácil para eles enfrentar isso, principalmente nesse momento, como disse o Conselheiro 

Nelson os homens e as mulheres que fazem a Polícia Militar do nosso estado. É de se 

reconhecer, de se parabenizar, de se louvar a coragem, a determinação, a honra ao cidadão, 

porque eles representam e defendem o cidadão, o que determina a constituição estadual e 

federal. É com alegria que eu faço, juntamente com o Conselheiro Nelson, esse cumprimento, 

esse elogio, esse reconhecimento a esses homens e mulheres que fazem a Polícia Militar do 

nosso estado, como também a Polícia Civil. E quero cumprimentar em nome deles todos aqui 

no Tribunal o Coronel Bastos e, como o Conselheiro Nelson pediu também, encaminhamento 

ao Comando da Polícia Militar desse registro de apoio, solidariedade e louvor a esses homens 

e mulheres que enfrentam a criminalidade, agora como alvo carimbado. As milícias, os 

bandidos às vezes saem determinados para matar um policial militar, tomar arma, enfim, todos 

sabem como funciona. Então a exemplo do Conselheiro Nelson eu quero também registrar aqui 

os nossos elogios, agradecimento e louvor a essas pessoas que têm essa missão muito difícil. E 

motivá-los também, continuem. Tenho certeza que sem a polícia militar e a polícia civil 

empenhada como essas, seria muito mais difícil para o povo brasileiro, a sociedade paraense 

lidar com essa situação. Então é com alegria que participamos desta sessão hoje, 

reconhecendo esses homens e mulheres pelo brilhante trabalho. Devolvo a palavra a senhora 

presidente e cumprimento e parabenizo Vossa Excelência também por isto. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, acabamos 

falando no momento da solenidade. Este é o momento destinado ao gabinete militar. Eu 

considero um momento muito importante. A senhora vai chamar as pessoas que vão receber a 

medalha e eu gostaria que a senhora chamasse também, para se posicionar aqui por perto, os 
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oficiais que comandam o gabinete militar, que estão aqui presentes e que também são 

importantes para todos nós. O Coronel Bastos e os dois Tenentes Coronéis Soares e Ernani. Eu 

não sei se tem mais algum oficial aqui presente, se tiver, seria importante. Quando estamos na 

presidência, temos condições de acompanhar melhor e mais de perto o que acontece no nosso 

gabinete militar. Porque muita gente não consegue compreender direito como ele funciona. 

Mas aqui no entorno do Tribunal, muita coisa acontece, através da ação do nosso gabinete 

militar, este trabalho extra TCE de proteção a sociedade. Eu acho isso muito bacana. Certa vez 

o Conselheiro André, que é meu vizinho, estava no estacionamento do supermercado Nazaré e 

teve uma ação do nosso gabinete militar lá. E ele presenciou. Várias ações que no entorno, já 

evitamos muitos problemas por aqui. E o nosso gabinete militar é um exemplo dos que existem 

aqui no estado do Pará. Vejo também, nesse momento em que acontece tanta coisa aqui no 

estado do Pará e no Brasil relacionado a segurança pública e às polícias militares. A gente 

fala com muito orgulho do nosso pessoal que compõe o gabinete militar. Esta homenagem de 

hoje não é do TCE, é da própria Polícia Militar, que nós aproveitando para dar ciência 

pública a todos os integrantes do TCE, conselheiros, conselheiros substitutos e servidores do 

TCE e também do Ministério Público que aqui se faz representar pelo procurador Guilherme 

Sperry. Então Coronel Bastos, Coronel Ernani, Coronel Soares e os integrantes que estão aqui 

do gabinete militar, especialmente os homenageados hoje, cumprimenta-los, parabenizá-los. 

Que a medalha seja um motivo de honra e também de comprometimento cada vez mais, de 

reflexão, do papel que tem um policial militar. É muito importante o compromisso com a 

instituição, porque a Polícia Militar é uma instituição e não é um fato isolado que acontece 

com um e com outro que possa manchar ou comprometer a instituição. Então aqueles que a 

honram tem que andar de cabeça erguida, vestir com orgulho a farda, dizer “eu sou um 

policial militar do estado do Pará”. Nós precisamos evoluir nisso, interagir bem com a 

sociedade e, acima de tudo, proteger a sociedade. Então eu, como tive a chance de ser 

presidente, tive a chance de acompanhar mais de perto, eu falo com orgulho e defendo o 

gabinete militar do TCE. É muito importante. E até para aqueles que criticam, um certo dia, 

doutor Tuffi e Jorge, só para reflexão, eu como presidente, senhora presidente Lourdes Lima, 

fiz um levantamento, quanto em termos de valores o TCE gastaria para contratar um serviço 

terceirizado de segurança para todos nós aqui. É o dobro, seja a ser quase três vezes mais do 
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que a gente gasta hoje com o gabinete militar institucional e servidores públicos fardados. É 

quase o triplo. Isso é importante como informação, estamos muito bem servidos aqui. Eu tinha 

notícias de muitos furtos que aconteciam no entorno – eu não digo que isso acabou, mas quase 

acabou, principalmente nessa parada de ônibus aqui, não acontece mais, porque sempre tem 

um ou dois policiais olhando para o que acontece na rua. Isso é muito importante, podemos 

passar qualquer hora da noite que encontramos nossos policiais militares de serviço no 

entorno, no tribunal. Isso ajuda inclusive para quem transita por aqui. Eu venho muito aqui na 

frente trazer meus filhos, meus netos, comer um sanduíche – não é muito recomendado pelos 

médicos, mas é saboroso. Aí eu venho a noite, geralmente sábado ou domingo. Eles não estão 

me vendo, mas eu os vejo trabalhando. O certo é que esse é um momento de festa e como 

momento de festa, senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência por ter na sessão dado 

essa chance de o gabinete militar poder celebrar conosco esse momento de glória para eles e 

principalmente para quem está sendo homenageado. Era o que eu tinha para dizer, um abraço 

em todos e parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel 

Mello: Eu preciso falar algumas palavras. Primeiro eu ratifico e assino todas as palavras 

emitidas pelos conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Luís Cunha. Nós vivemos em dias 

sombrios, os policiais militares são verdadeiros valentes, bravos, briosos. Eu diria mais do que 

isso, verdadeiros heróis. E não pra atitudes isoladas, como fez a Cabo em São Paulo 

recentemente que nós vimos pela mídia, que defendendo crianças, cidadãos de bem de um 

bandido reagiu e fez o que deveria ter sido feito, dentro das condições que era a ela 

apresentada naquele momento, defendendo a sociedade, expondo a sua própria vida em risco. 

E é assim que os militares agem, por isso são heróis e não por um ato, por algumas ações, por 

algumas condutas, pela própria essência de ser policial militar. Porque a todo o instante vocês 

estão no confronto direto, expondo suas vidas. Mais do que isso, nos dias atuais, a família dos 

militares estão sob risco, porque os marginais, os bandidos, eles têm alvos certos e 

estabeleceram os policiais e suas famílias, mais do que a sociedade. Porque eles sabem que 

atingindo a corporação, eles estarão destruindo a essência da segurança, estarão medindo 

forças para demonstrar o seu poderio. Isso põe em risco a nossa sociedade, a última trincheira 

que nós temos entre o cidadão de bem e a marginalidade. Nós temos uma vida, senhora 

presidente, em Belém nessa situação de insegurança e não é específico de Belém e não é culpa 
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da estrutura de segurança pública, nem da polícia militar, o estado que nós vivemos de 

violência. É uma conjuntura e nós vemos isso espalhado em todos os estados. Nós vivemos um 

caos em termos de segurança e nós sabemos que a nossa polícia ela é extremamente briosa, 

presente, faz o seu trabalho ostensivo, atua como polícia administrativa que nos dá uma 

segurança. Nós temos uma vida relativamente tranquila porque eles estão ali, nos protegendo, 

são os nossos escudos dos marginais, que protegem a nós, nossa família, nosso patrimônio. São 

eles, são pessoas realmente distinguidas, distintas dentro do seio da sociedade. E aqueles que 

serão agraciados aqui ainda, dentre os heróis dessas praças que serão agraciadas, dentre os 

heróis, porque todos são, ainda são mais distintos e merecem a honraria. Então eu gostaria de 

parabenizar todas as praças que receberão e, logicamente, que todo o oficialato da nossa 

briosa Polícia Militar pelo trabalho prestado, pela nossa segurança, por expor a sua vida em 

risco para proteger a nós e nossas famílias. São dignos dos votos de maiores louvores 

possíveis, parabenizo a presidência pela sensibilidade de fazer esse momento de homenagem a 

essas praças nesse plenário, nos dando a oportunidade de sermos testemunhas dessa 

condecoração para esses honrosos policiais militares que muito nos orgulham. Eu me sinto 

seguro no meu ir e vir porque eu sei que eles estão ali e essa sensação faz com que nossa vida 

continue sendo minimamente normal, do ponto de vista do nosso estado de segurança. Meus 

parabéns. Não há nenhuma responsabilidade que recaia sobre a Polícia Militar do Estado do 

Pará o estado de insegurança que nós vivemos. Muito pelo contrário, se nós vivemos nessa 

situação é porque eles estão ali ainda, senão o caos seria muito pior, seria insustentável e nós 

não teríamos vida. Nós temos todas as condições que temos em razão da presença deles. 

Obrigado senhores policiais, obrigado Polícia Militar do Estado do Pará por exporem suas 

vidas em risco para nos proteger e proteger nossas famílias. Merecem completamente as 

honrarias aqui recebidas e o nosso agradecimento perene. Muito obrigado. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Da mesma forma, senhora 

presidente, senhores militares, que os que me antecederam, subscrevo tudo que foi dito. A 

Polícia Militar merece, realmente, toda a condecoração, toda a comenda pelos atos heroicos 

em momentos tão ruins para conseguir sobreviver diante de uma guerra que estamos vivendo. 

Na verdade, todos os órgãos, todo o poder público deve se fazer presente, porque o que nós 

percebemos é uma certa ausência do poder público há algum tempo. Não sei se devido ao 
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medo daquilo que a constituição apregoa, o medo de defender direitos. Porque antes da 

Constituição de 88 falava-se em deveres, a ênfase era o dever do cidadão, depois da 

Constituição de 88 falando-se em redemocratização, nós passamos a viver, na verdade, um 

verdadeiro desatino, uma verdadeira baderna. Hoje qualquer um fala apenas em direito, o meu 

direito, ninguém falar em dever. E nós estamos precisando hoje na sociedade, além dos 

direitos, dos deveres, da obrigação, compreender o seu código de ética, de cidadão. Ou seja, 

quando for abordado por um militar, apresentar prontamente os seus documentos, o que que 

tem isso?  Quem não deve, não teme. E hoje o que nós vemos é uma resistência do nada, é uma 

guerra velada tanto por aquele cidadão de bem, quanto por aqueles que já são do mau mesmo, 

que estão fazendo guerra e alvejando os policiais, eliminando vidas a cada dia. E o poder 

público de braços cruzados olhando. Eles merecem, com certeza, e que além disso a disciplina 

seja realmente implantada e que, à semelhança dos países mais desenvolvidos, possamos ter 

em cada uma das esquinas um policial e um policial devidamente respeitado. E quem não 

respeitar, que sofra as punições imediatas e devidas. Parabéns, militares. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Guilherme da Costa 

Sperry: Senhora presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos. Depois de tantas 

falas que me antecederam, apenas para reforçar tudo que foi dito e parabenizar aqueles que 

estão hoje recebendo essa merecida honraria, a Polícia Militar no Ministério Público de 

Contas – nós não dispomos do gabinete militar – temos uma parceria com a instituição e temos 

policiais militares lá. Também nos servimos indiretamente nos serviços que são prestados por 

vocês, pelos oficiais e pelos praças que estão aqui fazendo a atividade policial do entorno do 

TCE e do MPC, e toda a região e o bairro que circunda. Então apenas para reforçar e 

parabeniza-los pela merecida medalha que vão receber nessa manhã. Era isso, senhora 

presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes 

Lima de Oliveira: Ninguém mais a se manifestar, nós gostaríamos de convidar o Terceiro 

Sargento PM, Jorge Nei Carvalho da Silva; o Cabo PM Juarez Araújo de Souza; o Cabo PM 

José Antônio de Almeida Martins; o Cabo PM José Ribamar Costa dos Santos; e o Cabo PM 

Paulo Rogério Ramos Batista. Nós gostaríamos de pedir aos nobres conselheiros e ao 

Conselheiro Substituto doutor Julival, para que possamos fazer a entrega dessas comendas. 

Antes da entrega, agradecer e pedir ao nosso Comandante, Coronel Bastos, para que em nome 
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da corporação possa prestar os agradecimentos. E queremos agradecer a presença do Coronel 

Bastos, do Tenente Coronel Ernani, Tenente Coronel Soares, Sargento Rangel e do Subtenente 

Correa. Gostaria de convidar o conselheiro Nelson Chaves para entregar a comenda ao 

Terceiro Sargento PM, Jorge Nei Carvalho da Silva. Peço que todos permaneçam após receber 

suas comendas. Ao Cabo PM Juarez Araújo de Souza, eu convido o Conselheiro Julival para 

fazer a entrega. Ao Cabo PM José Antônio de Almeida Martins, convido o Conselheiro 

Cipriano Sabino. Ao Cabo PM José Ribamar Costa dos Santos, convido o Conselheiro Luís 

Cunha. Ao Cabo PM Paulo Rogério Ramos Batista, Procurador de Contas doutor Guilherme 

Sperry. E eu vou fazer a entrega do Terceiro Sargento PM, Carlos Alexandre Noronha Soares, 

peço permissão, meus colegas, para que eu possa me deslocar e fazer a entrega da medalha. 

Peço ao comandante Coronel Bastos que possa dar uma palavra em nome dos seus. Nós 

queremos ao final fazer o agradecimento, também peço se algum conselheiro quiser se 

manifestar após a palavra do Comandante, todos têm a palavra. Manifestação do Coronel 

Arlindo Jose Guimarães Bastos: Obrigado, presidente. Em nome da senhora, queria 

cumprimentar aos demais conselheiros e autoridades presentes. Essa láurea do mérito pessoal 

é um reconhecimento aos bons serviços prestados por cada policial militar. É um 

acompanhamento de toda a carreira, o desempenho profissional e pessoal também. Aqui, em 

nome deles, eu gostaria de agradecer os senhores, a senhora presidente. Essa entrega das 

comendas coincide também com a nossa comemoração de seis anos de criação do gabinete 

militar. Gostaria de declarar e agradecer ao Conselheiro Cipriano Sabino, Conselheiro Luís 

Cunha, Conselheiro Nelson, a senhora, Conselheiro André e demais conselheiros substitutos e 

deixar aqui o meu depoimento de que nunca tive nenhum problema, nunca recebi um não aqui, 

de todos os presidentes, todos os conselheiros com quem nos relacionamos durante esse 

período, desde a criação. Todos os nossos pedidos, todas as nossas solicitações sempre foram 

atendidas com muita fidalguia, com muito respeito. Nós vemos despenhando nossas funções 

aqui com toda a humildade, o conhecimento profissional e procurando passar para nossos 

comandados, nossa tropa, todo o melhor preparo possível. Em nome deles, em meu nome, em 

nome dos meus oficiais eu gostaria de deixar o nosso agradecimento aqui. Muito obrigado. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Muito obrigada, Coronel Bastos. Agora a palavra está com os senhores conselheiros. 
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Conselheiro Cipriano Sabino, se Vossa Excelência que teve a brilhante ideia, que implantou 

aqui no Tribunal nosso Gabinete Militar, Vossa Excelência pode falar. Manifestação do 

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

conversando com o Conselheiro Nelson e Conselheiro Luís Cunha aqui, particularmente. 

Realmente, eu acredito ser uma conquista do Tribunal de Contas, dos conselheiros, eu não fiz e 

nem tenho o hábito disso, pensar uma situação sem ouvir a opinião e a sugestão dos 

conselheiros, as emendas. Esse projeto da criação do Gabinete Militar eu acho que contribui 

muito, não só para o Tribunal, mas para o entorno. É importante frisar aos nossos 

comandantes, nós temos um compromisso com a secretaria de segurança pública de dar o 

apoio no entorno do Tribunal de Contas. Há um trânsito grande de pessoas colégios próximos. 

Na época, nós tínhamos que ter essa parceria, de que não ficássemos aqui fechados no 

Tribunal, com o gabinete cuidando da parte interna. Cuida sim da parte interna, mas o entorno 

do Tribunal, como o conselheiro Luís Cunha colocou muito bem, os índices indicam de que 

houve uma melhora no entorno na questão da segurança pública. E de fato há esse 

compromisso nosso de dar esse apoio ao estado e a sociedade de um modo geral, não só 

cuidando dos servidores do Tribunal, da parte física, dos processos, mas também no entorno 

do nosso prédio que é uma área que movimenta bastante gente. Então, presidente, quero dizer 

a Vossa Excelência, que citou meu nome, mas efetivamente Vossa Excelência apoiou e deu toda 

a condição, Conselheiro Nelson, foi um dos primeiros que consultei, eu digo publicamente isso 

com a maior alegria, humildade, mas muito respeito ao Conselheiro Nelson. E todos os 

conselheiros, Conselheiro Luís Cunha também foi o baluarte dessa questão. Enfim, eu acho que 

esse é um projeto do Tribunal e a gente que obviamente sempre busca melhorar, se existem 

falhas, existem defeitos. Eu recebia, Vossa Excelência também, as sugestões o apoio para fazer 

como melhorar cada vez mais, principalmente com relação a efetividade desse trabalho. Então 

eu cumprimento o Coronel Bastos, em nome dele a todos os eu compõe o gabinete militar. 

Tenho a convicção, recebo os relatórios de prestação de contas. É uma forma que eu falo do 

trabalho deles. Estão todos de parabéns e a tendência sempre, nós todos, é buscar a gente 

melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Então, presidente, eu agradeço a Vossa Excelência, 

Conselheira Lourdes Lima, ao Conselheiro Luís Cunha antes de mim, aí o Conselheiro Nelson, 

aos nossos colegas conselheiros que deram apoio a mim, a todos que compõem o tribunal. Eu 
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vejo assim, como disse o Coronel Bastos, presidente, em todas as situações que eu tenho, sou citado 

como apoio, sugestão, aconselhamento, eu tenho recebido de Vossa Excelência Eu, pela amizade 

que tenho com o conselheiro Nelson, o mais próximo, converso muito com ele, ele é o decano. O 

decano, qualquer repartição, qualquer instituição, qualquer poder, algo, onde tiver, ele sempre que 

ser considerado respeitado. Não é mais por nada ou por ninguém, porque a maior faculdade que 

existe na vida é exatamente a experiência, a vivência. Eu aprendi com meu pai isso, a gente tem 

que ouvir pessoas mais experientes que podem nos ensinar. Falo isso agora, porque nós temos 

dificuldades no dia a dia do trabalho, qualquer situação, gabinete, presidência, na vice-

presidência. Corregedoria, na ouvidoria, no gabinete, em casa, no trabalho. Nós temos dificuldade 

que se apresentam todos os dias. Que Deus ilumine a gente, para que a gente tenha sabedoria de 

administrar bem essa dificuldade, ouvir, conversar, dialogar e tentar avançar corrigindo os erros e 

as falhas. Nesse sentido, eu cumprimento nossos colegas de trabalho do Gabinete Militar. Pelo 

trabalho que vem realizando, até honrando tudo o que foi feito até hoje por eles e eles, em 

retribuição a essa confiança, esse respeito que todos têm por eles, vem retribuindo de forma muito 

boa o trabalho que eles vêm desempenhando. Então no nome de todos, falo o nome do Coronel 

Bastos, que transmita a todos do gabinete militar desde o menor até o Coronel Bastos, os parabéns, 

os comprimentos pelo trabalho que vem desempenhando à frente do gabinete militar. Nos 

colocamos sempre à disposição. Bom, presidente, é essa a consideração. Eu nem ia falar, mas eu 

atribuído isso a todos os conselheiros, porque Vossa Excelência, hoje sabe eu sem o apoio dos 

colegas conselheiros é difícil fazer qualquer coisa, qualquer provação simples ou qualquer coisa. 

Então é nesse sentido que eu reconheço e agradeço apoio dos colegas e finalizando digo: o que foi 

pensado que está até hoje, eles militares honraram esse trabalho, essa indicação. Então esperamos 

que venham muitos anos pela frente e que eles continuem honrando esse trabalho e a confiança que 

a gente deposita neles, presidente, muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito obrigada também, Conselheiro 

Cipriano, a Vossa Excelência que teve a feliz ideia em que nós pudéssemos aqui também poder ter 

essa maior e melhor segurança que é o nosso Gabinete Militar. Não só segurança para os 

servidores, o patrimônio público, mas também para a própria sociedade. Quantas vezes nós vimos 

que os nossos militares saem além das fronteiras do nosso Tribunal, para dar segurança, atender, 

resolver problemas de violência ao entorno do prédio da nossa instituição. Então nós agradecemos 

a brilhante ideia de Vossa Excelência de junto com todos nós, mas na sua gestão ter a brilhante 
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ideia para que nós pudéssemos manter não só aqui, mas nas unidades também. Recentemente eu 

estive em Marabá e nós temos militares que nos apoiam, que nos dá segurança lá. Nós 

agradecemos à Polícia Militar, em nome do Coronel Bastos, do Tenente Coronel Ernani, do 

Tenente Coronel Soares, do Sargento Rangel e o Subtenente Carreira que aqui estão presentes, 

mas nós temos outros que prestam sua assistência, sua segurança não somente a nós, mas a toda 

sociedade, porque dão segurança ao patrimônio material e imaterial aqui no Tribunal e a nosso 

entorno. Muito obrigada, que Deus continue lhes abençoando para que a gente possa se manter 

como estamos até hoje, sem maiores problemas aqui dentro e em nosso entorno. Porque aqui eles 

nos dão segurança, mas também a sociedade que precisa atuar nesse entorno. Eu teria uma 

prestação de contas a fazer, mas acredito que farei na próxima semana pelo adiantado da hora, da 

nossa viagem a Santarém. Hoje eu só gostaria, se o plenário me permitisse, de falar de um evento 

importante que está acontecendo aqui. Se for possível, se não, na próxima semana eu falarei da 

Feira do Empreendedor do Sebrae, que iniciou ontem e vai até amanhã, se Deus quiser. Vossa 

Excelência tem a palavra. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior: Presidente, rapidamente em virtude da hora, é sobre a lei Kandir.  O Tribunal em 

2011 já fez um estudo técnico pioneiro no estado do Pará, apresentou da sociedade, foi um estudo 

feito liderado pela equipe do doutor Valino. A partir daí começou uma grande reivindicação, 

cobrança, luta do povo do Pará com relação a isso. A coisa andou, o estado fez um questionamento 

no Supremo Tribunal Federal e o Tribunal participou diretamente, faço esse destaque, nós 

estávamos no Fórum do Tribunal de Contas e Jurisdicionados, conselheiro Nelson. Esteve lá o 

Ministro Gilmar Mendes no Fórum. Lá foi realizada uma reunião, acredito eu, estratégica, 

importantíssima, entre o Tribunal de Contas – Vossa Excelência presidente estava lá no comando –

, o governador do estado, o presidente da Assembleia Legislativa, os conselheiros, no sentido de 

pedir a ele que desse prioridade e analisasse muito bem essa questão dos prejuízos causados pela 

Lei Kandir aos estados, principalmente os estados que têm essa vocação. E o Supremo decidiu, a 

história toda já sabem eu não vou ficar aqui repetindo, que o Congresso devia deliberar, deu um 

prazo de 12 meses e o Tribunal de Contas da União executaria essa compensação. Há uma 

interpretação de que esse prazo já foi esgotado e que o Congresso não conseguiu cumprir o prazo, 

tanto é que já há movimentação dos estados diretamente no TCU cobrando que adiantasse. 

Paralelamente a isso, o Congresso Nacional entende que ainda não foi esgotado o prazo. 

Anteontem, no dia 15, a Comissão Mista do Congresso Nacional aprovou o anteprojeto que altera 
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a Lei Kandir. Presidente, eu queria dar essa notícia e vou passar para o secretário doutor Tuffi, 

para eu não me alongar, a matéria que foi publicada e para inserir nos anais desta Casa em que 

fala essa questão. Não é exatamente uma compensação dos prejuízos efetivos causados ao estado 

do Pará, mas foi criado ali essas comissões com diálogo, conversa, foi feito uma composição no 

sentido de chegar a um valor que poderia ser executado, cumprido, pago. Não cobre os prejuízos 

do estado do Pará, mas está tendo um acordo para aprovar esse projeto de lei que vem trazer essa 

compensação de forma mais clara. Ficaram definidos os valores, mais de R$39.000.000.000,00 

(trinta e nove bilhões de reais), e as compensações sendo feitas por ano aos estados que têm essa 

vocação. É um assunto importante que o Tribunal vem tratando desde 2011 e eu queria fazer esse 

registro aqui, confirmando nossa participação. Inclusive quando fez o estudo nacional indicado 

pelo Instituto Rui Barbosa e apresentado a esta comissão, a Assembleia Legislativa, a todos que 

estão trabalhando nessa questão. Queria fazer esse registro, pedir que conste nos anais as notícias 

publicadas sobre o andamento, encaminhamento dessa questão da Lei Kandir e dos prejuízos 

causados ao estado do Pará. Era isso, obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Agradeço a Vossa Excelência, muito 

importante o tema o assunto que interessa a todos nós paraenses. É uma luta que já vem quase que 

uns oito anos, Vossa Excelência abraçou a causa. Eu passo a palavra ao Conselheiro Nelson 

Chaves e logo ao Conselheiro Luís Cunha. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves: Presidente, eu estava conversando com o Conselheiro Cipriano 

Sabino e um assunto desses a gente não perde a chance de falar do trabalho do conselheiro ex-

presidente, sempre Conselheiro Cipriano Kandir. Quero cumprimentar nossos secretários que 

estão aqui e as secretárias também, todos os servidores que estão aqui nos dando o prazer de suas 

presenças, acompanhando até esta hora aqui. Esse trabalho pioneiro não foi feito em Ananindeua, 

foi feito aqui em Belém. No que se refere a Lei Kandir, desde o primeiro momento Vossa 

Excelência conversando conosco e dizíamos nós que por uma questão de justiça quem tinha se 

mostrado intensamente preocupado com este tema era o Conselheiro Cipriano Sabino e que o 

Tribunal devia fazer uma indicação dele a uma convocação do Instituto Rui Barbosa, presidido 

pelo nosso querido amigo Conselheiro Sebastião Elvécio de Minas Gerais, onde havia uma 

participação intensa dos tribunais na discussão dessa lei tão madrasta para o estado do Pará. O 

nosso estado é, seguramente, um dos mais prejudicados em razão da contribuição magnífica que 

damos para o Brasil no que se refere às contribuições para a balança de exportação, enfim. E o 
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Pará quase sempre não tem obtido da nação aquele retorno merecido em razão de tudo aquilo que 

colocamos à disposição e fazemos isso como paraenses com muita alegria, muito patriotismo, não 

sendo egoístas na retenção das riquezas do Pará, quer seja no campo mineral, no campo da 

agricultura e outros tantos, colocando à disposição do desenvolvimento do país aquilo que nossas 

riquezas nos dão. E eu acompanhei sempre, Cipriano sempre tem a delicadeza de conversar 

comigo, a gentileza, porque ele na realidade é o condutor dessa matéria aqui na casa, e a gente vê 

aquilo que desde o princípio nos preocupada. É uma renitência da nação, do Governo Federal, em 

passar para os estados aquilo que eles justamente reivindicam. É uma intransigência da equipe 

econômica no governo, o débito 39 bilhões, isso levantado pelo Tribunal de Contas, representado 

no conjunto dos interesses dos tribunais – foi feita a Comissão, Cipriano foi designado presidente – 

e há uma discussão quilométrica entre os valores que os estados se julgam merecedores, e são, de 

receber e a equipe do planejamento, a equipe financeira do governo federal sempre renitente. De 

maneira que é o momento de grande importância, acho eu, estamos vivendo nesse aspecto um 

momento da eleição, esta Câmara e até membros do senado a gente não sabe se estarão no ano que 

vem na condução, então é importante que se resolva logo. De maneira que eu louvo a preocupação 

de Vossa Excelência, os jornais têm noticiado, e acho que não podemos deixar, presidente, temos 

uma comunicação tão bem estruturada na casa, que de vez em quando possa fazer essa 

relembrança de que o Tribunal em todos os momentos tem procurado não só acompanhar, mas 

subsidiar o próprio governo do estado, uma vez que os dados que saem dos tribunais eles 

normalmente são, e tem que ser assim, desapaixonados. Então nós não estamos ali numa luta, 

embora politicamente econômica fundamental para o estado, contaminados pelo interesse 

momentâneo da política partidária, não há esse tipo de emoção. O que existe ali é o tratamento 

daquilo que o estado do Pará reivindica, das riquezas nossas que são colocadas ao dispor da 

nação e nós precisamos minimamente para reduzir inclusive na área da segurança como foi 

abordado aqui, eu falo isso com muita fraternidade aos coronéis, aos integrantes, os oficiais, aos 

praças da Polícia Militar, a posição que sempre defendo é que se queria festejar sempre uma 

excelência de um serviço prestado a uma instituição pública, como foi dito, que isso fosse estendido 

a toda a nossa população. A começar da segurança dos policiais, que tivessem as armas devidas, 

tivessem o apoio devido. Nós estamos vendo um quadro social absolutamente visível a todos e 

muitas vezes o policial mora de um lado e o sujeito da milícia mora do outro lado. Ou seja, o 

planejamento para a habitação do servidor militar, a segurança que tantas vezes os governos 
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discutem, muitas vezes não fazem. De maneira que queria colocar esse gancho, com todo o 

respeito, dizendo que a aspiração da segurança pública – aí que a minha palavra, que o 

Conselheiro Cipriano sempre teve a grandeza de escutar – não se reduz ao Tribunal de Constas. 

Essa segurança é aspiração de todo o cidadão, que se dirija em toda a sociedade. O que eu 

eventualmente falo isso, eu tive uma atividade parlamentar, eu tenho a honra imensa de ter 

honrarias que me foram concedidas pela Polícia Militar sempre com esse mesmo discurso. 

Louvando o trabalho, louvando a segurança que nos dão e a aspiração de um simples cidadão que 

tem filho, que tem neto, que tem amigos. Eu gostaria que essa segurança que está em torno de nós 

elas fossem com a segurança do policial espraiadas para todo o estado, para toda a sociedade. É 

apenas nesse sentido que mais uma vez cumprimento e sei que isso cabe no coração de cada um 

dos senhores. Porque como eu digo aqui, quando recebo os estudantes no nosso auditório, o 

seguinte, relembro Tom Jobim. Gosto de música, eu acho que a boa música, Conselheiro Cipriano, 

a presidente até que é cantora. Eu digo a eles, Tom Jobim fez uma música e cantava-se para uma 

mulher muito bonita, Luiza o nome da música, ele dizia, “embaixo dessa neve mora o coração”. E 

eu digo para os estudantes quando vem aqui conosco, que embaixo dessas togas habitam corações, 

como eu sei que embaixo dessas fardas habitam corações. Que eles não são limitados ao 

fardamento ou a toga que nós vestimos, eles são estendidos a nossa família, aos nossos amigos e a 

sociedade em geral. Nunca vejo desse modesto e humilde Conselheiro, que insisto em chamar em 

decano, acho até que não precisava insistir tanto, todo mundo já sabe. Mas nunca uma crítica, ao 

contrário, é me endereçando a família dos senhores. Quando eu aqui disse que é preciso proteger a 

quem nos protege, porque eu tenho a dimensão que quando os senhores vergam essa honrada farda 

e saem em defesa da sociedade, por trás dos senhores está a família dos senhores que sofrem a 

violência do tráfico, das milícias e dos bandidos. Então minha aspiração é nesse sentido, é que 

tudo que nós almejamos para o estado de equilíbrio social, seja dirigido não só a um Tribunal de 

Contas ou uma Assembleia Legislativa, ou Ministério Público, ou Tribunal de Justiça. Acima de 

todos nós, está a sociedade brasileira que precisa e merece esse serviço denodado, honrado que os 

senhores fazem em benefício do nosso povo. Então eu queria dizer a Vossa Excelência, já me 

alonguei um pouco, mas também o decano tem essa possibilidade, vai ficando mais velho, fala 

muito. Queria dizer a Vossa Excelência que não perca de vista esse trabalho aqui que nosso 

querido Conselheiro Cipriano foi, tratou por nós em Brasília e o Tribunal precisa ficar atento 

permanentemente para que os direitos do nosso estado não sejam mais uma vez postergados. Muito 
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obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira: Muito obrigada conselheiro Nelson Chaves, Vossa Excelência sempre atento e tem 

todo nosso apoio. Conselheiro Cipriano sabe disso, nós vamos continuar nessa luta que só vem 

refletir em benefício da sociedade paraense. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, eu já falei demais, vou tentar em um minuto me 

manifestar sobre o assunto. Aproveito a oportunidade para cumprimentar os secretários da 

administração que estão aqui presentes, eu já me manifestei em outro momento, eles não estavam. 

Meus cumprimentos a todos os integrantes da alta administração do TCE. Senhora presidente, meu 

comentário é o seguinte, dar ênfase ao tralho do Conselheiro Cipriano. O Conselheiro levantou a 

bandeira através do TCE, teve nosso apoio, a partir do Conselheiro Cipriano o assunto chegou na 

Assembleia Legislativa, o governador encampou a ideia e também trabalhou junto. Porque ele 

conduziu a articulação política junto ao Supremo Tribunal Federal para que o Gilmar Mendes, 

num evento nosso, tivéssemos a chance de conversar com ele sobre o assunto, apenas para dar 

celeridade na tramitação no Supremo Tribunal Federal. Também o Conselheiro Cipriano, por isso 

que ele merece todos os elogios, fez parte de uma comissão nacional orientada pelo IRB na pessoa 

do Conselheiro Sebastião Euvécio, presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, para ele 

entrar nesse debate nacional com os tribunais de contas para ter uma posição oficial do controle 

externo. Tivemos uma posição oficial do controle externo brasileiro acerca do assunto Lei Kandir. 

Com base nisso, num documento confiável do ponto de vista técnico, inquestionável, o Congresso 

Nacional pode se manifestar com segurança. E é isso que está acontecendo agora. Significa dizer 

que daqui para frente o estado do Pará terá um pouco mais de dinheiro para investir em favor do 

povo paraense. E todos ganharão, inclusive nós do TCE que teremos uma contrapartida um pouco 

melhor, isso vai permitir com que a gente também faça alguns ajustes aqui na casa, investimentos 

em prol da casa da instituição dos servidores e tudo mais. As prefeituras, principalmente, vão ter 

uma contrapartida maior. Então parabéns para todos nós, especialmente ao eminente Conselheiro 

Cipriano Sabino que teve essa percepção de travar esse debate, que poderia passar esquecido. A 

Lei Kandir tem quantos anos? 21 anos que o estado está tendo perdas bilionárias. Agora a gente 

conseguiu, eu posso dizer uma grande vitória, vai estancar essa sangria e vai começar a também a 

ter um reparo, uma devolução de parte do que a gente perdeu. Não vem tudo, mas vem partes, já é 

muita coisa. Só que estancar essa sangria para que daqui para frente tenha realmente uma 

compensação melhor é muita coisa, senhora presidente. O estado do Pará ter direito àquilo que é 
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justo. Doutor Guilherme, Vossa Excelência é um homem muito inteligente, vem de um estado rico 

que é Santa Catarina. Nós, no Pará, temos uma situação muito diferente de todos os estados da 

federação. Porque a média nacional não tributada é 10%, o estado do Pará não tributa 30% do seu 

PIB, aí fica mais difícil. Se 30% não é tributável, comparando com o resto do Brasil que a média é 

10% o que não é tributável, aí fica difícil. É isso que estamos tentando reverter. E vamos depois 

dar um outro passo, que o Tribunal já começou a atuar, sobre receita. E vamos atuar juntos, há 

uma orientação, também do controle externo brasileiro. Renúncia de receita, isso é um outro passo 

para darmos aqui. Acabar com certos pacotes de bondades com o dinheiro público. Na hora que 

você abre mão de receita, quem perde? A sociedade. Tem que ter muita calma, daqui para frente, 

quando flexibilizar essas taxas de ICMS para atender certas situações econômicas, tem que ter 

muito cuidado. Porque hoje os estados estão passando por uma penúria a nível de Brasil, 

quebrando, e continua abrindo mão de receita, fazendo concessões. Isso é um outro assunto para 

um outro momento. Lei Kandir, grande vitória, principalmente aqui o líder, Conselheiro Cipriano 

que merece todos os méritos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino 

de Oliveira Junior: Eu queria só registrar, a comissão nossa que Vossa Excelência criou que tem 

estudado permanentemente sem custo nenhum, o doutor Valino, doutora Vera Braga, que inclusive 

passou no concurso, o doutor Rafael Laredo, que inclusive me passou a notícia em primeira mão. 

Que eles quatro acompanham isso diariamente. E o doutor Érico, são os quatro que fazem a 

comissão. O doutor Rafael Laredo, assim que foi decidido no Congresso, imediatamente transmitiu 

para nós essa questão. Ou seja, há um acompanhamento diário o qual eu agradeço o empenho e o 

trabalho deles por essa comissão que foi nomeada por Vossa Excelência Obrigado, presidente. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Obrigada Conselheiro também, pela sua dedicação, pela escolha da equipe, que 

realmente eles se preocupam e tem o acompanhamento direto. Então parabéns, que nós possamos, 

realmente em breve, colher os frutos dessa luta. É muito difícil, mas com fé, com força, com 

coragem, é possível de se alcançar. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do 

Ministério Público de Contas Guilherme da Costa Sperry: Já que o assunto é receita, não quero 

adiantar contas do governo, tem alguns profissionais que trabalharam nas contas. Quero elogiar o 

trabalho das contas e um dos assuntos trazidos, sem querer adiantar a sessão da próxima semana, 

é a questão do aumento da dívida ativa exponencialmente aqui no estado do Pará. Por exemplo, só 

no exercício de 2017, a inserção de novos créditos foi de um bilhão. E nos últimos 5 anos 
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praticamente dobrou, nós já temos aí 19 bilhões. Então claro que você precisa estruturar. Isso com 

a previsão de 200 e poucos milhões de recuperação, ou seja, vai recuperar praticamente nada 

dessa dívida ativa. Então um dos pontos aqui, fica uma sugestão, presidente, vou adiantar aqui, 

para que o Tribunal possa colaborar com o governo do estado no sentido de não só do 

reaparelhamento da PGE para fins de cobrança dessa dívida, mas também precisamos identificar, 

penso eu, por que as pessoas não estão conseguindo pagar. Esse é o outro foco. Se eu deixo de 

arrecadar 1 bilhão e as pessoas não estão conseguindo pagar, talvez um reajustamento tributário, 

uma adequação, você diminui uma alíquota aqui que o cara não está conseguindo pagar e ajusta 

num outro, para um outro setor – isso seria, claro, um estudo que teria que ser feito -  para 

diminuir isso. Porque um bi por exercício de dívida ativa, que você deixa de arrecadar é muita 

coisa. Só um comentário, elogiar o trabalho da equipe técnica que trouxe esses dados e para 

pensarmos. Não no sentido de crítica ao governo do estado, mas pensar que é um ponto importante 

para ser atuado e ser evoluído. Porque tudo tem relação com a receita, se você não receita, você 

não consegue fazer os programas, você tem que contingenciar e aí você não anda. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Doutor Guilherme, 

importante o questionamento de Vossa Excelência Eu até quero contribuir com toda a humildade. 

Seja pelo Tribunal ou pelo MPC, fazer esse estudo e levantamento, essa questão que Vossa 

Excelência se referiu, mas procuramos ouvir as partes todas interessadas. Vossa Excelência falou 

na procuradoria do estado, mas quem é que paga os impostou ou que tem obrigação de pagar. Era 

bom conversar com quem paga. Vossa Excelência falou uma coisa importante, por que as pessoas 

não conseguem pagar? Existe demandas, dificuldades importantíssimas sociais, saúde, educação, é 

prioridade, a constituição determina isso. Mas Vossa Excelência com certeza já ouviu, já 

conversou, já leu em jornais do Brasil, essa questão da tributação muitas vezes acima do limite 

suportável de algumas empresas e tudo mais. Nós não podemos olhar, é até injusto, perde até o 

valor se nós olharmos só para um lado. Então acho que temos que ver bem o reflexo. Eu já tive 

comprovação, a secretaria da Fazenda, não só no Pará como em outros estados, que quando você 

flexibiliza, quando você busca o entendimento, quando você abre mão de uma parte, ou seja, faz a 

composição, aumenta a arrecadação. Não acho que é incrível que pareça, eu acho que é por aí. Eu 

elogio, reconheço a fala de Vossa Excelência, quais são as razões que muitos estão deixando de 

pagar, não é só se preocupar, nós temos que escochar, botar na parede, pressionar, fechar 

empresa, acabar com empregos, porque o estado não tem interesse disso. O estado não tem 
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interesse de acabar com empregos nem fechar empresas. É conversar com a sociedade, com os 

lados, com quem precisa arrecadar por uma razão clara e quem tem obrigação de pagar, eu acho 

que isso daí talvez seja o X da questão e talvez resolva o problema. Conforme deliberado nesta 

sessão, segue a transcrição da matéria sobre a Lei Kandir proposta pelo Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Radioagência. Câmara Federal. 15/05/2018 

21h02. Comissão mista do Congresso aprova anteprojeto que altera Lei Kandir. O texto, que segue 

para o Plenário da Câmara, obriga a União a repassar anualmente R$ 39 bilhões a estados e ao 

Distrito Federal para compensar perdas de arrecadação no ICMS sobre produtos destinados à 

exportação. A comissão mista especial do Congresso Nacional sobre mudanças na Lei Kandir (Lei 

Complementar 87/96) aprovou (nesta terça-feira, 15) um anteprojeto que obriga a União a 

compensar estados e Distrito Federal por perdas com a retirada do ICMS das exportações. O 

ICMS é o principal imposto estadual. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, o Congresso 

precisa aprovar ainda este ano uma regra para a compensação dos estados. O anteprojeto obriga a 

União a entregar anualmente R$ 39 bilhões aos estados. O valor foi calculado pelo Confaz, 

conselho nacional que reúne os 27 secretários de Fazenda estaduais. O governo havia apresentado 

uma versão para o texto, prevendo uma compensação anual de R$ 3,9 bilhões - uma média do que 

foi transferido nos últimos anos - e direcionando os repasses para a quitação de dívidas dos 

estados com a União. O relator, senador Wellington Fagundes (PR-MT), afirmou que, agora, 

caberá ao governo e ao Congresso chegar a um consenso sobre o valor. O importante agora é 

trabalhar com todas as lideranças para que o presidente da Câmara coloque em pauta e seja 

votado na Câmara, para que depois o Senado também possa fazer o mesmo. Além disso é 

necessária uma intensa negociação com governo para que o presidente possa também sancioná-la" 

O secretário da Fazenda de Mato Grosso, Rogério Gallo, espera que o governo aceite negociar. "O 

número que foi é o ideal, espero que a União venha com um número melhor para trabalharmos em 

uma proposta de consenso, de forma a chegar para a sanção presidencial um valor que atenda a 

todos os estados" Com a aprovação do parecer, o presidente da comissão mista especial, deputado 

José Priante, do PMDB do Pará, encerrou os trabalhos do colegiado. "Demos um passo à frente e, 

mais do que isso, uma demonstração de maturidade política - tendo em vista o fato de esta matéria 

ter tramitado concomitantemente em dois órgãos, vamos dizer assim, deste Congresso. Um que foi 

na Câmara, na comissão especial da Câmara, que tive oportunidade de relatar esta matéria e 

aprovar à unanimidade, e aqui presidindo esta comissão mista ter agora encaminhado a discussão 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 768

e votação do relatório do senador Wellington que traz, no conjunto da sua disposição, o arcabouço 

do que aprovamos na Câmara dos Deputados. A proposta que amplia a compensação da União 

para os estados, por causa das perdas de imposto sobre a exportação de produtos, seguirá agora 

para os plenários da Câmara e do Senado.  E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, 

invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às doze horas e dezoito minuto 

(12h18min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 17 de maio de 2018. 
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