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Nº 5.579 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia vinte e três (23) do mês de agosto 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, além dos Excelentíssimos 

Senhores Conselheiros Substitutos Julival Rocha, Milene Dias da Cunha, Daniel Mello e 

Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o Excelentíssimo Senhor representante do Ministério 

Público de Contas, Procurador Stephenson Oliveira Victer, 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 as ausências 

dos conselheiros Odilon Inácio Teixeira e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes 

representando este Tribunal no Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos TCS, 

realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e André Teixeira Dias para 

tratamento de saúde. Em seguida, Sua Excelência informou que a Ata da Sessão Ordinária do 

dia 21 (vinte e um) de agosto não será deliberada em face de ausência de quórum para sua 

aprovação. Em seguida, não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, a Presidência 

solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, sendo anunciados os Processos 

nºs 2011/52344-8, 2011/52347-0 e 2012/51619-7, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal 

temporário realizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, 

Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

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

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

extinção dos processos sem resolução do mérito. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para 
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extinguir os processos, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 4º, II da Resolução TCE 

nº 18/990/18. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em 

que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação 

do relator. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2014/51599-0, 2015/50623-6, 

2015/51541-9, 2015/51568-9, 2015/51604-7, 2015/51698-7, 2015/51772-0, 2015/51850-8, 

2015/51851-9, 2015/51852-0, 2015/51855-2 e 2016/51321-5, que tratam dos Atos de Admissão 

de Pessoal temporário realizados pela Secretaria de Estado de Educação, Procuradores Patrick 

Bezerra Mesquita, Felipe Rosa Cruz, Stephenson Oliveira Victer, Stanley Botti Fernandes, 

Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. 

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

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

extinção dos processos sem resolução do mérito, com recomendação à Seduc e por fim 

consequente arquivamento dos autos. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

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

determinar a extinção dos processos, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 4º, 

inciso II da Resolução nº 18.990/2018 – TCE/PA. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foram anunciados os 

Processos nºs 2015/51453-0, 2015/51638-6 e 2015/51871-2, que tratam dos Atos de Admissão 

de Pessoal temporário realizados pela Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, 

Procuradores Patrick Bezerra Mesquita, Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, 

cujo entendimento jurídico foi pela extinção dos processos sem resolução do mérito. Pausa. A 

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

Excelência proferiu seu voto para extinguir os processos, nos termos das manifestações da 

Secex e Ministério Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, 

de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2015/51879-0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela 
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Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, Procurador Felipe Rosa Cruz, 

cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela extinção do processo sem 

resolução do mérito. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

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

o processo sem resolução do mérito. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de 

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

acolher a manifestação da relatora. 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 2013/50662-1, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Jany Josefa Baia 

Carvalho, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival 

Silva Rocha. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério 

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

pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

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

registro, com expedição de recomendação ao Igeprev. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. 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 2013/52322-3, que trata do Ato de Aposentadoria 

em favor de Maria Olinda Miranda Garrido, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator 

foi o Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. 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, devendo ser 

consignada na decisão a ressalva em relação à inclusão indevida do art. 40 §5º da Constituição 

Federal na fundamentação legal do ato, a qual, não está dando ensejo à realização de 

pagamentos irregulares. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 
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manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o 

registro, recomendando ao Igeprev que proceda a retificação da fundamentação legal do ato de 

inativação, no sentido de retirar a previsão do §5º do art. 40 da CF/88. 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 foram anunciados os Processos nº 2013/52483-8 e 2013/53235-9, que tratam 

dos Atos de Aposentadoria em favor de Tereza de Jesus de Sousa Sarmento e Alzira Barata da 

Silva, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 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 dos registros. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

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

registros. 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 2013/52496-2, que trata do 

Ato de Aposentadoria em favor de Almira Corrêa Alves, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 

cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria foi 

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

proferiu seu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foram anunciados os 

Processos nºs 2013/52508-0, 2013/52696-8 e 2013/52850-0, que tratam dos Atos de 

Aposentadoria em favor de Maria de Jesus Peniche da Silva, Sandra Maria Borges Peres e Luiz 

Alfredo França Veloso, Procuradores Stanley Botti Fernandes, Patrick Bezerra Mesquita, cujo 
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Relator foi o Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. 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 dos registros. Pausa. 

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

Sua Excelência proferiu proposta de decisão para deferir os registros. 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 foram anunciados os Processos nºs 2013/52529-5, 2013/52555-7 e 

2013/53106-1, que tratam dos Atos de Aposentadoria em favor de Maria de Fátima Fernandes 

Matos, Maria Oliveira da Silva e Darcy Matos de Oliveira, Procuradores, Deíla Barbosa Maia, 

Stephenson Oliveira Victer, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. 

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

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

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

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

registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação da 

relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, 

§2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luis 

da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2013/52530-9, 

2013/52933-2, 2013/53060-4, 2013/53112-0 e 2013/53292-7, que tratam dos Atos de 

Aposentadoria em favor de Maria Inez Sena Costa, Jalma Lima da Cruz, Manoel Silva da 

Conceição, José de Ataíde Cabral e Nilo José Sampaio Paes, Procuradores Felipe Rosa Cruz, 

Stanley Botti Fernandes, Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para deferir 
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os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em 

que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação 

do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52559-0, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de João Ribeiro Filho, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo 

Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento do registro, com recomendação ao 

Igeprev para retificar por apostilamento da fundamentação legal do ato de aposentação, para 

excluir a remissão do art. 40, da CF/88, sem necessidade de encaminhamento do novo ato a esta 

Corte de Contas. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando 

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

recomendando ao Igeprev que proceda a retificação da fundamentação legal do ato de 

inativação no sentido de retirar a previsão do §5º do art. 40 da CF/88. 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 foram anunciados os Processos nºs 2013/53233-7 e 2013/53283-6, que tratam 

dos Atos de Aposentadoria em favor de Eduardo Clemente da Silva Lopes e Miguel Chaves 

Pereira, Procuradores, Stanley Botti Fernandes, Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

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

autos, cujo entendimento jurídico foi pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria foi 

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

proferiu seu voto para deferir os registros, nos termos da manifestação da Secex e Ministério 

Público de Contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, 

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

manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/53293-8, que trata 

do Ato de Aposentadoria em favor de Antonio Liberato Cardoso Soares, Procurador Stanley 

Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Cumprindo 
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dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela extinção do 

processo sem resolução do mérito. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

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

para deferir o registro, recomendando ao Igeprev que proceda a retificação da fundamentação 

legal do ato de inativação no sentido de retirar a previsão do §5º do art. 40 da CF/88. 

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 2013/52279-6, 

que trata do Ato de Reforma em favor de Paulo Sidney Oliveira Alves, Procurador Stanley 

Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo 

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

parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela extinção do processo sem 

resolução do mérito. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para extinguir o processo, 

sem julgamento de mérito, nos termos do art. 4º da Resolução nº 18.990/18. Consultado o 

Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência 

proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. 

Prosseguindo-se foram anunciados os Processos nºs 2008/51892-7, 2008/52629-9 e 

2008/52773-5, que tratam dos Atos de Pensão em favor dos dependentes dos ex-segurados 

Aureliano Tavares de Góes, Fernando da Penha Ferreira e Antonio Elias Corrêa, Procuradores 

Stanley Botti Fernandes, Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do 

Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

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

os registros. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em 

que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação 
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do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2008/51968-0, que trata do Ato de 

Pensão em favor dos dependentes dos ex-segurado José Monteiro de Assunção, Procurador 

Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo 

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

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela extinção do 

processo sem resolução do mérito. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

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

extinguir o processo sem resolução do mérito. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 

2009/52277-0, que trata do Ato de Pensão em favor do dependente do ex-segurado Francisco 

Marques Albuquerque, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro 

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

Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento 

jurídico foi pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

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

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

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

manifestação do relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

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

Conselheiro Luis da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2012/50892-

7, que trata do Ato de Pensão em favor dos dependentes do ex-PM Jaime Ricardo da Cruz 

Macedo, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, 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. 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, 
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§2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/50129-8, que trata do 

Ato de Pensão em favor da dependente do ex-PM Djalma Barral Campos, Procurador 

Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. 

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

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

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

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

registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto 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 2017/50066-0, 

que trata do Ato de Pensão em favor do dependente da ex-segurada Maria Ladimar Soares 

Ribeiro, 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 

pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se 

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

registro. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no disposto artigo 195, 

§2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado pelo Conselheiro Luis 

da Cunha Teixeira. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/52496-4, que trata do 

Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará, cujo 

Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, tendo o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior arguido suspeição, razão pela qual a presidência convocou o Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha para compor quórum e participar da votação deste processo. 

Pausa. Após a leitura do relatório, a matéria foi colocada em discussão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Presidente, o 
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conselheiro Cipriano se deu por suspeito ou impedido? Seria impedido por ter sido agravado? 

Porque o senhor que proferiu a decisão que foi agravada, não é isso? Nesse caso, seria 

impedimento, entendo, porque ele proferiu a decisão agravada. Só que nesses casos no TCU, 

por exemplo, o relator da decisão agravada passa a ser o relator do próprio recurso. Então, no 

meu entender, o conselheiro Cipriano não está impedido desse processo. Preliminarmente eu 

ponho isso à votação, se ele realmente está impedido. Ao meu ver à semelhança e raciocínio do 

TCU. Ele não estaria impedido. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu acredito que não procede. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva Rocha: Eu penso, 

presidente, que nesses casos ele poderia ratificar ou retificar a decisão dele, inclusive. Ele 

pode sustentar a decisão que ele fez e colher a nova votação. À semelhança do que ocorre no 

TCU. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: 

Eu prefiro não participar. Eu entendi a colocação do doutor Julival - muito bem feita e eu 

agradeço. Mas eu quero deixar os colegas decidirem, uma vez que eu fui agravado. Então acho 

que é suspensão. Esgotada a fase de discussão e cumprindo dispositivo regimental, a matéria foi 

imediatamente para a fase de votação, onde sua excelência o relator proferiu seu voto para 

conhecer o Agravo e negar-lhe provimento, mantendo o despacho atacado e proceder ao 

arquivamento do feito. Consultado o Plenário, o Excelentíssimo Conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves acompanhou o relator, o Conselheiro Substituto Convocado Julival Silva 

Rocha, invocando preceito regimental, solicitou vistas dos autos para melhores estudos, sendo 

de imediato deferido pela Presidência. Prosseguindo-se foi anunciado o Processos nºs 

2015/51222-8, 2015/51288-4 que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pela Secretaria de Estado de Educação, Procuradores Deíla Barbosa Maia, Felipe 

Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo 

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

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela extinção dos 

processos sem resolução do mérito. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

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

determinar a extinção dos processos, sem resolução de mérito, com fundamento no art.4º, inciso 

II da Resolução nº 18.990/2018-TCE/PA. Consultado o Plenário, este se manifestou, 
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inteiramente, de acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado Processo nº 

2017/53845-9, que trata da Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou Subvenções 

concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Ananindeua, responsável Manoel 

Carlos Antunes, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano 

Sabino de Oliveira Junior. 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. Pausa. A matéria foi colocada em 

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

voto para julgar as contas regulares. Consultado o Plenário, sua Excelência o Conselheiro 

Nelson Luiz Teixeira Chaves aduziu o seguinte: Eu queria só perguntar ao nosso querido 

amigo ilustre relator Cipriano Sabino, que de fato a situação já está – em minha modesta visão 

– perfeitamente esclarecida. A prefeitura recebeu o dinheiro, não aplicou e depois devolveu. 

Mesmo que seja atualizado. Para que fazer o convênio? Não sei nessa discussão se há alguma 

alegação da prefeitura em não aplicar o recurso. Se Vossa Excelência me permitir, eu queria 

pedir vista desse processo. Porque acho que é uma demanda negativa para a instituição. Se 

batalha tanto por recurso, não tem recurso para cá, acolá, aí vai a prefeitura do porte de 

Ananindeua, supondo-se que tenha a estrutura administrativa, financeira para que falhas desse 

tipo, porque isso para mim é uma falha. Havendo um convênio, uma estrutura pega o dinheiro 

e não aplica. Se isso virar lugar comum, estamos diante de uma situação muito séria. Embora 

não denote – vamos dizer – a situação, não, conselheiro, estou falando na hipótese, não estou 

fazendo juízo. Apenas estou falando do fato verdadeiro. Houve um recurso; este recurso, por 

uma prefeitura do porte de Ananindeua, não há nenhuma ilação pessoal. É, para mim, 

absolutamente curioso. Uma prefeitura do porte de Ananindeua receber dinheiro e devolvê-lo. 

Então gostaria pelo menos de ver, não há nenhuma acusação, mas há uma surpresa. 

Evidentemente, fica registrada na Ata inclusive da minha contestação desse fato. De maneira 

que quero pedir vista do processo. A Presidência deferiu de imediato o pedido de vista. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2015/51791-3, que trata da Representação 

formalizada pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará, Procurador Guilherme da 

Costa Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1282

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

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

dos pedidos formulados na exordial. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. 

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

improcedente a Representação impetrada pelo Ministério Público de Contas, pois não houve 

supressão da área apontada com referência ao Decreto nº 1552/93, conforme constatado em 

inspeção realizada por esta Corte de Contas. Consultado o Plenário, Suas Excelências assim 

votaram: Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves divergiu do relator, acompanhando o 

parecer do Ministério Público de Contas pela procedência da representação e dos pedidos 

formulados na exordial; Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior e a Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira acompanharam o voto do relator Em seguida, a 

presidência proclamou que resolveu o plenário, por maioria de votos, acatar o voto do relator. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2017/52262-0, que tratam dos Embargos de 

Declaração opostos por José Maria Faro Barros, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo 

Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi 

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

nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo conhecimento e não provimento do recurso em 

razão da ausência de obscuridade, omissão ou contradição a ser corrigida no Acórdão 56.742, 

do TCE; sugerindo a cominação de multa, prevista no artigo 83, inciso 12 da Lei Complementar 

81/2012, pela interposição de embargos manifestamente protelatórios. Pausa. A matéria foi 

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

proferiu seu voto para conhecer dos embargos e conceder-lhes provimento parcial para reformar 

o Acórdão nº 56.742, passando a considerar regulares com ressalva as contas do embargante, 

justificando a ressalva devido às falhas constantes nas folhas de frequência do Hospital 

Regional de Salinópolis. 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. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou a respeito 

das matérias administrativas: Esta presidência dá conhecimento ao plenário a respeito do 

relatório de gestão fiscal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará referente ao terceiro 

quadrimestre de 2017. O processo de fiscalização cumpriu tramitação regular sendo exarados 
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os respectivos pareceres da Secretaria de Controle Externo e do douto Ministério Público de 

Contas, com a relatoria do Excelentíssimo senhor conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior, onde foi atestada a obediência às disposições contidas na Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Senhores conselheiros, informo que ao final desta sessão será distribuído através dos e-

mails corporativos de Vossas Excelências a proposta de resolução que dispõe sobre o 

recadastramento dos conselheiros, auditores/conselheiros substitutos e demais servidores 

ativos desta Corte de Contas – em atendimento ao E-social. Obrigação imposta através do 

decreto número 8.373 de 2014. A matéria fica à disposição de Vossas Excelências com 

previsão para aprovação em uma próxima sessão. Também será distribuído aos e-mails de 

Vossas Excelências a proposta de resolução encaminhada pela SECEX que define as unidades 

jurisdicionadas que terão processos autuados para fim de instrução e julgamento de prestação 

de contas de gestão referente ao exercício de 2017, conforme previsão contida na resolução 

TCE-Pará número 19.022 de 2018. A matéria fica à disposição dos senhores para deliberação 

em próxima sessão. Senhores conselheiros; senhores conselheiros substitutos; representante do 

douto Ministério Público de Contas; servidores; jurisdicionado; e internautas, é com muita 

alegria que eu convido todos os presentes, conselheiros, conselheiros substitutos, servidores e 

o douto Ministério Público de Contas para participar do lançamento do Primeiro Concurso de 

Redação Prêmio Auditor Armando Dias Mendes. Proposição do Excelentíssimo senhor 

conselheiro Nelson Chaves, que deu origem à resolução número 18.560 TCE-Pará de 27 de 

março de 2014, ainda na gestão do conselheiro Cipriano Sabino, que visa aproximar os 

estudantes paraenses da missão desde órgão de controle e levá-los à discussão da qualidade 

dos gastos públicos e dos mecanismos de combate aos desperdícios de recursos públicos, 

contribuindo para a consolidação de uma cultura de responsabilidade cidadã. O prêmio 

homenageia o auditor do Tribunal de Contas do Estado, doutor Armando Dias Mendes. No ano 

de 2018 comemoram-se 100 anos da criação do cargo de auditor, atualmente também 

denominado de conselheiro substituto. Pelas suas atribuições constitucionais de substituir os 

conselheiros em suas ausências e de também exercer a magistratura de contas ao lado desses. 

Celebram-se também neste ano de 2018 125 anos da existência do controle externo e 71 anos 

da criação do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Portanto, nessa primeira edição do 

concurso busca-se incentivar além do fortalecimento do controle social, o conhecimento acerca 
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do próprio Tribunal de Contas, sua composição e a atuação em benefício de toda a sociedade 

paraense. Todas as escolas de ensino médio do estado do Pará – as escolas públicas – poderão 

participar escrevendo a redação com o tema ‘Tribunal de Contas e o controle social’. Cada 

escola poderá inscrever até três redações. E a melhores serão escolhidas por uma comissão 

formada por servidores desta Corte de Contas; professores da língua portuguesa da 

Universidade Federal do Pará; da Universidade do Estado do Pará; da Faculdade Brasil 

Amazônia – FIBRA; pela diretora da ECAV Karla Bengtson; e pela conselheira substituta 

Milene Cunha. Todos coordenados pelo presidente do conselho consultivo da escola, 

conselheiro Luís Cunha. O nome do prêmio foi escolhido para homenagear nosso nobre 

auditor Armando Dias Mendes, que fez parte dessa Casa do ano de 1954 até 2012, quando 

faleceu, já aposentado. Contamos com a presença de todos os conselheiros, conselheiros 

substitutos, de todos os servidores desta Corte de Contas. O Primeiro Concurso de Redação 

Prêmio Auditor Armando Dias Mendes – reafirmo, proposta do conselheiro Nelson Chaves – 

ocorrerá amanhã, 24 de agosto, a partir das nove horas em nosso auditório. Confirmada a 

presença da senhora Ana Claudia Serruya Hage, Excelentíssima secretária de estado de 

educação, que está sendo nossa parceira nesse concurso. Armando Dias Mendes foi auditor do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará durante 13 anos. Nascido em Belém do Pará em 3 de 

junho de 1924, ingressou nesta Corte de Contas por concurso público em 13 de agosto de 

1954, se aposentando em 7 de março de 1967. O auditor era doutor em economia pela 

UNICAMP e professor da Universidade Federal do Estado do Pará. Em 2006 o doutor 

Armando Dias Mendes foi eleito “personalidade econômica brasileira”, pelo Conselho 

Federal de Economia. Pesquisador especialista em planejamento regional, foi considerado um 

ícone do pensamento crítico da Amazônia. O ex-auditor do TCE-Pará faleceu em 15 de junho 

de 2012. Portanto, amanhã estão todos convidados. O primeiro concurso desta proposição do 

conselheiro Nelson Chaves, que teve a brilhante ideia em homenagear este Excelentíssimo 

conselheiro auditor, Armando Dias Mendes. Então, o nome do prêmio foi escolhido para 

homenageá-lo. E o tema importantíssimo para o controle externo. O conhecimento profundo do 

controle externo, em especial do Tribunal de Contas. Também nós... muito bem lembrado pelo 

conselheiro. Nós já encaminhamos o convite para todos. Inclusive ao Ministério Público de 

Contas. Sexta, amanhã, o lançamento do Prêmio Auditor Armando Dias Mendes, concurso de 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1285

redação. Segunda-feira também, Vossas Excelências já devem ter recebido, apenas para 

lembrar – e muito bem lembrado pelo conselheiro Luís Cunha: Segunda-feira nós teremos a 

capacitação para os conselheiros, conselheiros substitutos e a parceria com a participação dos 

procuradores de contas. Começando às nove horas e encerrando às 12 horas. Hoje também, 

não sei se já se encontra nesse plenário a representante da Editora Fórum. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Para não perder o fio da meada, 

senhora presidente, eu queria apenas reforçar o que disse Vossa Excelência sobre o evento de 

amanhã, que é uma inovação na casa. Vamos tratar deste concurso de redação, que é iniciativa 

do conselheiro Nelson Chaves. Amanhã vamos ter aqui na Casa os diretores das escolas e 

vamos poder, com detalhes, saber tudo o que vai ocorrer. A organização desse evento e como 

vai ocorrer na prática. Eu considero muito importante para a instituição. As escolas vão tratar 

de um assunto do nosso interesse, do controle externo, falar do Tribunal de Contas e de uma 

pessoa que representa muito para o nosso tribunal. Mas eu acho também, senhora presidente, 

que o outro lado do concurso de redação é o estímulo ao aluno para escrever bem; aos 

professores de língua portuguesa ou de redação para orientar a boa redação na escola. Então 

tem o lado bom. Estamos, de alguma forma, instigando os alunos da escola pública a 

escreverem melhor. A ter um português mais bem aplicado. Então, tem vários significados o 

concurso de redação. E amanhã seria muito importante prestigiarmos o evento. O outro evento 

é o de segunda-feira. Eu queria muito pedir aqui aos conselheiros presentes e queria muito me 

dirigir aos assessores dos conselheiros para que lembrem os nossos conselheiros. Nós temos 

aqui três conselheiros ausentes. Então, queria pedir para a chefia de gabinete de todos os 

nossos conselheiros do TCE, dos nossos conselheiros substitutos e também à chefia de gabinete 

dos procuradores do Ministério Público de Contas para lembrar seus chefes de que o evento de 

segunda-feira tem um significado muito grande, porque é um evento de capacitação de 

membros. E é uma organização excelente... ao investimento para trazer os palestrantes para 

cá. E precisamos usufruir disso. Vamos receber conhecimento para melhorar nosso trabalho 

tanto aqui no TCE quanto no Ministério Público. Portanto, senhora presidente, quero receber 

esse pleito de Vossa Excelência para que a gente tire a manhã de segunda-feira para estudar 

um pouco mais. O que representa isso hoje para o controle externo, que há um apelo geral 

para todos os Tribunais de Contas do Brasil para que seus membros possam se dedicar um 
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pouco mais na busca de conhecimento através desses cursos de capacitação que vamos 

oferecer. Então, fica aqui novamente esse reforço. Contamos nesse momento com a presença 

de Vossa Excelência como presidente, conselheiro Cipriano Sabino... há pouco saiu o 

conselheiro Nelson Chaves. Os nossos conselheiros substitutos estão todos aqui e pelo o que 

estou sabendo pela doutora Milene, todos confirmaram presença. Todos estão balançando a 

cabeça nesse momento confirmando. Queria me dirigir ao doutor Stephenson Victer, 

procurador de contas, que Vossa Excelência seja o interlocutor dessa nossa mensagem no 

sentido de poder trazer todos os procuradores para o evento, porque é importante para nós. 

Fica aqui o apelo a Vossa Excelência. Conselheiro Cipriano também já fez assim com a mão 

confirmando presença, senhora presidente. Era isso que eu queria dizer. Agora devolvo a 

palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Obrigada pela colaboração e 

insistência do conselheiro Luís. Realmente é um momento de grande importância para as 

nossas discussões. Teremos dois excelentes palestrantes durante a manhã, onde estaremos 

trocando experiências e buscando aprofundar nossos conhecimentos. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Ele está muito feliz, senhora. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Está muito feliz? Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Porque ele fez aniversário nesta semana do tempo de sua entrada aqui no Tribunal. 

Não, a arguição dele na Assembleia Legislativa. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Parabéns. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Ele comentou comigo e a gente 

não comentou, porque ele também não, mas na verdade, 11 anos de história já no Controle 

Externo, quando teve seu nome aprovado pela Assembleia Legislativa. Então, o dia que ele 

completar 11 anos de posse no TCE, dia 28, Excelência? Está na porta. Semana que vem 

faremos esse registro aqui. É isso, só um abraço ao conselheiro Cipriano Sabino. 11 anos de 

história no Controle Externo Paraense. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Esta presidência também gostaria de 

compartilhar com o douto plenário, com o Ministério Público - que também é nosso parceiro 

neste assunto que trataremos agora, com todos os conselheiros substitutos e também os 
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servidores, porque isso interessa muito à instituição Tribunal de Contas, Ministério Público de 

Contas e ao Controle Externo. Tem uma servidora da Editora Fórum que está em Belém, mas 

ela não conseguiu chegar até esse momento aqui conosco. Nós vamos pedir à doutora Karla 

para fazer o esclarecimento, mas substituindo a pessoa que estaria aqui nos dando todas as 

informações sobre o lançamento da versão mobile da Editora Fórum. Tribunal de Contas e 

Ministério Público prestaram um acordo de cooperação para que pudéssemos ter mais essa 

ferramenta aqui entre nós. Conselheiro Cipriano, muito vai nos interessar essa ferramenta. O 

mundo evolui muito em tecnologia, tanto que hoje tudo pode ser feito por smartphone, o que 

facilita demais a rotina dos usuários. Com um número cada vez maior de acessos através dos 

aparelhos móveis, nós termos uma versão mobile é mais do que necessário. Pensando nisso e 

em cumprimento ao objeto do contrato celebrado com a Editora Fórum, o Tribunal de Contas 

do Estado e o douto Ministério Público de Contas lançam hoje o acesso conteúdo biblioteca 

digital da Editora Fórum na versão mobile por meio de aplicativo de celulares nos sistemas 

IOS e Android para os conselheiros e conselheiros substitutos. Já está, conselheiro? Vai 

baixar? Muito bem. A inovação tecnológica possibilitará aos conselheiros e conselheiros 

substitutos do TCE-Pará e aos procuradores do Ministério Público de Contas consultas 

instantâneas a todo o conteúdo da Editora Fórum, como assinatura sexta série 2018/2019 da 

biblioteca digital Fórum, coleção Jacobi de Direito Público; e à biblioteca digital Fórum de 

códigos. Esclarecendo que o TCE-Pará e o Ministério Público de Contas já possuem as 

edições da primeira à quinta série da coleção de Direito Público, além da biblioteca digital 

Fórum de vídeos primeira à quarta série, que conta com o acervo inicial de 329 vídeos e outros 

43 que serão produzidos e disponibilizados na biblioteca digital até o final da vigência do 

contrato de dois anos. A versão mobile visa otimizar a experiência e expertise do usuário no 

site quando acessado por dispositivos móveis, tornando a experiência mais satisfatória e 

diferente do que é visto em desktop. O mesmo site responsivo, isso porque toda a experiência 

do usuário foi minuciosamente pensada a partir do uso de smartphones, o que torna até a 

navegação mais rápida e direta. Portanto, passo a palavra à nossa diretora Karla Bengtson 

para que ela possa nos reafirmar tudo o que foi exposto. E solicito aos senhores conselheiros, e 

peço também à direção da escola que procure os conselheiros que estão ausentes para melhor 

informar cada um. Conselheiro André, Odilon e conselheira Rosa. E mesmo o conselheiro 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1288

Nelson, que precisou se retirar do plenário. Mas eu gostaria de solicitar que a Karla possa 

procurar os gabinetes dos conselheiros e tirar qualquer dúvida acerca deste assunto do 

lançamento desta versão já da sexta série da biblioteca digital. Com a palavra, Karla 

Bengtson, diretora da escola. Manifestação da Senhora Karla Lessa Bengtson: Bom dia a todos 

os presentes, Excelentíssima conselheira Lourdes Lima, presidente do Tribunal de Contas do 

Estado; Excelentíssimo Procurador Stephenson Victer, que nesse ato representa o Ministério 

Público de Contas; Excelentíssimo conselheiro Luís Cunha, presidente da Escola de Contas; 

excelentíssimos conselheiros substitutos, Julival Rocha; Milene Cunha; Daniel Mello; e 

Edvaldo Souza. É com imensa alegria que nessa manhã a presidente do Tribunal de Contas 

Lourdes Lima juntamente com o doutor Stephenson, representando o Ministério Público de 

Contas e o Tribunal de Contas do Estado, trazem o lançamento de um produto tão especial aos 

nossos conselheiros e conselheiros substitutos. Compreendemos que esse lançamento dentro do 

aplicativo mobile da Editora Fórum irá contribuir extremamente nas atividades realizadas 

pelos senhores. Vossas Excelências no dia a dia precisam ter um suporte técnico de pesquisa, 

afinal de contas, vivemos a era do conhecimento. E como já temos esse conhecimento 

disseminado pela Editora Fórum, até mesmo porque seu próprio slogan diz isso: 

“conhecimento jurídico, multimídia que transforma o mundo”. Nós gostaríamos nesse 

momento de, rapidamente, apresentar e relembrar a Vossas Excelências quais são os produtos 

que a Editora Fórum disponibiliza através desse aplicativo. Gostaria de pedir ajuda com o 

passador, verdadeiramente teríamos a presença da representante da editora aqui, porém a 

doutora Marina Tavares encontrou dificuldades de chegar para poder fazer esse momento, 

enquanto a escola de contas está tendo o privilégio de compartilhar com Vossas Excelências. 

Bem, material que está contido na biblioteca digital da Editora Fórum: contamos com mais de 

mil títulos de livros publicados ao longo das edições. É bem verdade que esses livros estão 

distribuídos em seis séries – sexta é a série mais atual, com a qual nossa plataforma já conta. 

Onde mais de 2 mil renomados autores nacionais e internacionais têm suas obras publicadas. 

Vale ressaltar também que além dos títulos publicados, eles são automaticamente atualizados a 

cada edição. A exemplo dos livros, contamos com 29 periódicos, os quais também somados 

estão a 22 coleções que a Editor Fórum subsidia em suas pesquisas distribuídos em mais de 3 

mil volumes. Inclusive esse quantitativo de 3 mil a cada dia cresce. Tornado assim a 
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acessibilidade a diversos temas dentro da área jurídica muito pertinente. No momento em que 

você... dentro do mecanismo que é estabelecido no aplicativo, você pode por palavras, por 

assuntos específicos ter cruzamento de informações por todos os autores que assim apreciam a 

mesma temática. Então, a biblioteca digital da Editora Fórum é composta por periódicos, 

livros, vídeos e códigos que estão devidamente atualizados, não tendo a dificuldade de, de 

repente numa consulta termos assuntos que já passaram por alterações. Essa periodicidade 

nas atualizações garante as informações nas nossas pesquisas. Vale ressaltar também que você 

pode copiar para usar em citações até 10% das obras apresentadas quer sejam os periódicos, 

livros ou códigos e usa-los como citação em momento de pesquisa. Considerando também 

dentro dessa perspectiva a questão dos vídeos. E na própria consulta você pode, ao final de 

cada matéria apreciada, encontrar as orientações que automaticamente seguem as 

considerações da ABNT. Gostaria de pedir para retornar um pouquinho o material 

apresentado na tela, que são os livros que possuímos dentro da biblioteca. Esses são os livros 

mais atuais que a biblioteca conta. Doutor Luís Roberto Barroso, ministro... outro país a 

exemplo também do professor Licurgo Mourão, Tribunal de Contas Democrático, e direito 

constitucional eleitora. Isso é apenas um compendio de toda a coleção, da qual tivemos o 

lançamento há pouco, e que já se encontra disponibilizada na nossa biblioteca dentro das 

coleções dos livros da Editora Fórum. Por favor. Assim como os códigos e os livros estão 

atualizados, temos uma coleção especialmente do professor Jorge Ulisses Jacobim Fernandes. 

Os 13 volumes dele encontram-se à disposição para que sejam feitas as considerações. Além 

do grande ganho que tivemos associando a biblioteca digital da Editora Fórum, tivemos um 

crescimento no ano de 2018 com a inclusão da biblioteca digital Fórum Del Rei, uma parceria 

dessa editora mineira que traz também temáticas de extrema relevância para as pesquisas de 

Vossas Excelências. Os vídeos vêm enriquecer ainda mais esse produto, pois em todos os 

eventos nacionais com a presença de ministros, historiadores e de grandes pesquisadores, os 

temas abordados são transformados em vídeos que, se o servidor não tiver condições de 

participar de um evento nacional como esse, Vossas Excelências também poderão ter acesso à 

informação das palestras ministradas por eles. Por fim, temos a questão dos códigos a começar 

pela nossa Constituição Federal e os 19 códigos distribuídos dentro da estrutura da Editora 

Fórum estão disponíveis também para consulta. Então temos as vantagens apresentadas pela 
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plataforma que se referem ao conteúdo original e exclusivo e certificado, acima de tudo. Bem 

como a praticidade, visto que os senhores podem fazer uma busca rápida, prática e integrada 

com todo o acervo da biblioteca digital. A economicidade, visto se tivermos uma atribuição 

gerada por cada servidor que consulta esse material, veremos que livros, os códigos, os vídeos 

e os periódicos acabam saindo por um valor bem, gerando economicidade. E, acima de tudo, 

cada gabinete, cada servidor e os senhores, Vossas Excelências poderão ter à mão o acesso a 

essas informações. Subsidiando pareceres e possibilitando maiores esclarecimentos frente às 

dúvidas que porventura surjam. Então, esse é o material que está inserido dentro da biblioteca 

digital produzido pela Editora Fórum. E a partir de hoje Vossas Excelências passam a ter em 

mãos para consulta. Conforme a pergunta do nosso Excelentíssimo presidente do conselho 

consultivo, hoje estamos fazendo o lançamento e disponibilizando a Vossas Excelências a 

utilização desse material em mãos. Nesse aplicativo da versão mobile. Sendo que 

paulatinamente a presidente estará dando as informações dessa disponibilidade também aos 

servidores da Casa. Senhora presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Assim como já vêm alguns servidores 

utilizando-se da nossa biblioteca digital, também a eles será fornecido a oportunidade. 

Principalmente assessores, controladorias, enfim. Eu gostaria de deixar a oportunidade se 

alguém quiser fazer alguma pergunta a doutora Karla. Entretanto, dizer que o Ministério 

Público está nessa parceria. E se desejar que a própria doutora Karla preste esclarecimentos 

da mesma forma que prestou aqui, ela está à disposição para levar até os procuradores essas 

informações combinem com ela. Só está sendo possível porque tivemos a parceria com o 

Ministério Público de Contas. Então, também queremos que o Ministério Público tenha todas 

as informações necessárias viu, doutora Karla? Esperamos que você possa levar também os 

melhores esclarecimentos ao douto Ministério Público, combinar com a procuradora geral... 

assim como lá poderá fazer de uma forma coletiva. Os conselheiros que não estão aqui, você 

poderá combinar com eles para levar as informações a cada conselheiro, a cada gabinete. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas 

Stephenson Oliveira Victer: Senhora presidente, gostaria de, em nome do Ministério Público, 

testemunhar que a doutora Karla já tem feito esse trabalho. Inclusive ontem aqui no auditório 

do tribunal fizemos um treinamento dos nossos servidores em conjunto com os servidores do 
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tribunal justamente para acessar todas as funcionalidades da biblioteca digital. Já 

mobilizamos os procuradores para que todos possam baixar a aplicativo. Estamos no aguardo 

do recebimento das senhas e do login para utilizar essa nova ferramenta com acesso via 

mobile. Então, só temos a enaltecer realmente essa parceria que estamos tratando com o 

tribunal via Escola de Contas, via CEAF, que é o órgão correspondente no Ministério Público 

de Contas, e via, obviamente, presidência e Procuradoria Geral de Contas. É uma iniciativa 

muito interessante. Tenho certeza de que só vai engrandecer a nossa possibilidade de acessar 

todo esse acervo da Editora Fórum e com certeza dar maior substância inclusive para nossas 

manifestações e até para nossa atividade meio. Então, só para registrar mesmo, senhora 

presidente, que de fato já estamos tratando. Já temos travado esse contato com a doutora 

Karla em nome da Escola de Contas e nós pelo CEAF. E já estamos bastante afinados nesse 

sentido. Obviamente que teremos que dar continuidade a isso, porque é um trabalho constante 

e que, inclusive em razão do próprio dinamismo da biblioteca que está sempre sendo 

atualizada, sempre adquirindo novas funcionalidades, a gente precisa estar sempre afinado e 

sempre up to date aí com os recursos disponibilizados. Muito obrigado. Manifestação da 

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

adentrar a este plenário a representante da Editora Fórum. Já estávamos quase encerrando, 

doutora. Inclusive a Karla fez a apresentação. Manifestação da Senhora Marina Tavares: Só 

queria agradecer a vocês a atenção e pedir para que vocês verifiquem mesmo no aplicativo, 

qualquer problema que dê a Karla tem nosso contato direto. Queremos cada vez mais 

propiciar para vocês a facilidade no acesso ao material que vocês têm, contratualmente, o 

direito de acessar. Então, qualquer problema, estamos à disposição. Assim como no celular 

vocês têm acesso também pela intranet de vocês. Lá vocês conseguem fazer uma pesquisa 

apurada. Mas no celular você consegue durante uma sessão, audiência ou algum momento em 

que não esteja no computador, já adiantar sua pesquisa. Obrigada pela oportunidade. Espero 

que vocês façam bom uso da plataforma. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Obrigada à representante da Editora Fórum 

que se encontra aqui conosco. Chegou nesse momento. A palavra está à disposição dos 

conselheiros, conselheiros substitutos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Luís da Cunha Teixeira: Senhora presidente, cumprimento a representante da Editora Fórum. 
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Estou, por ela, mandando um abraço ao doutor Luís Carlos, que é nosso conhecido e amigo. Creio 

que a Editora Fórum é a editora que mais se aproximou do Controle externo e mais apoiou o 

controle externo brasileiro. Eu vejo uma editora amiga do controle externo. Queria lhe dizer isso. 

Transmita isso ao doutor Luís Carlos. Senhora presidente, eminentes conselheiros e senhor 

procurador, o que estamos fazendo hoje eu considero da maior importância para nossa instituição. 

Confesso, senhora presidente, que eu sempre sonhei com isso. Conversei com o proprietário da 

Editora Fórum várias vezes sobre essa possibilidade. Infelizmente o meu momento foi um momento 

difícil, porque eu queria fazer uma coisa já bastante robusta e não tinha como. E fazer uma coisa 

muito pequena talvez não fosse muito interessante. Mas fizemos várias tratativas sobre isso. E 

quero dizer a Vossa Excelência que fico muito feliz de saber que hoje a nossa instituição dá esse 

passo em parceria com o Ministério Público de contas. Temos que trabalhar juntos até para 

otimizar custos. Vamos oportunizar aos conselheiros, procuradores, servidores do TCE e do 

Ministério Público o conhecimento. A pesquisa. Só que agora não é mais necessário nos dirigirmos 

à biblioteca da Casa e pegar um livro as vezes até pesado, inconveniente. Agora não. Podemos 

estudar no nosso gabinete, na nossa casa. Podemos acessar a biblioteca digital no celular. Olha 

que maravilha. Então eu fico muito feliz que a gente esteja pouco a pouco avançando para o mundo 

digital. E para um servidor público, para um conselheiro que trabalha com processos e os julga é 

muito importante sempre buscar o conhecimento na doutrina, na jurisprudência, nas boas práticas. 

E é exatamente isso que a Editora Fórum vem oportunizar a todos nós. O que existe de melhor no 

controle externo. No TCU. No Supremo Tribunal Federal; no Superior Tribunal de Justiça; e nos 

outros Tribunais de Contas brasileiros; no mundo jurídico como um todo. Está tudo isso à nossa 

disposição, só depende de a gente tirar um tempo importante da nossa vida para pesquisar. 

Certamente isso vai melhorar muito o desenvolvimento aqui dos nossos trabalhos e certamente 

nossas decisões aqui na Corte, os nossos julgados. Então, considero importante. Festejo este 

momento com a gestão de Vossa Excelência. Está de parabéns Vossa Excelência e nossa 

instituição. Porque a gente dá um passo muito importante para o nosso trabalho daqui para frente. 

Então, parabéns, presidente, e sucesso para a Editora Fórum. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Procurador do Ministério Público de Contas Stephenson Oliveira Victer: Agora na presença 

da represente da Editora Fórum, enaltecer o conselho editorial. De fato, como bem lembro o 

conselheiro Luís Cunha, parece que hoje no nosso mercado editorial é aquele veículo que melhor 

traduz aquilo que temos de produção doutrinária no ramo do controle externo, inclusive com 
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muitos membros ativos, Tribunais de Contas e Ministério Público de Contas como autores dentro 

do seu portfólio. Então realmente é um espaço que nos é dado; um ramo do conhecimento ainda 

pouco explorado, que é o do controle externo, do direito financeiro. E que temos realmente na 

Editora Fórum esse manancial tanto para pesquisa quanto até para produção naquilo que podemos 

acrescentar e colaborar. Então, de fato parabenizando e reiterando aquilo que falamos a pouco da 

nossa parceria com o tribunal. E já pegando o gancho dessa questão da parceria, conselheira 

presidente, queria voltar no assunto rapidamente só para fazer um registro do concurso de redação 

que será lançado amanhã. Dizer que teremos a maior satisfação, conselheiro Luís Cunha, de 

atender à sua convocação. Infelizmente temos alguns membros que não estão presentes. Alguns 

estão em missão externa. Mas pode ter certeza de que na segunda-feira já estarão todos. A nossa 

própria PGC doutora Silaine está num evento externo em Santarém; doutor Felipe está num evento 

no Paraná; doutor Stanley também está às voltas com o doutorado que está fazendo na USP, 

possivelmente estaremos amanhã eu, doutor Guilherme e doutor Patrick. Doutor Patrick, inclusive, 

amanhã vai fazer a recepção dos servidores do tribunal lá no Ministério Público de Contas dos 

recém-empossados. Que faz parte daquela aproximação que temos. Todo momento em que há uma 

posse aqui no tribunal, no momento seguinte o Ministério Público também os recebe para falar 

dessa atuação harmônica e conjunta com o tribunal. Então vamos ver de que forma todos vão 

conciliar para estarmos presentes amanhã nesse evento que é tão importante, que é o lançamento 

do concurso de redação que leva o nome do auditor Armando Mendes. Tomando até a liberdade de 

utilizar as próprias palavras do conselheiro Nelson, que foi o idealizador dessa iniciativa, que 

comentava comigo no evento em que estávamos juntos no Ministério Público do Estado na 

segunda-feira que para ele é uma grande satisfação dar essa possibilidade para que a sociedade 

fale do nosso mister, do nosso órgão Tribunal, Ministério Público de Contas e do controle externo 

como um todo. E não simplesmente ouvir o que temos a dizer. Agora estamos invertendo os papéis: 

a sociedade é que vai falar do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, daquilo que é nossa 

competência. Então é muito importante isso, porque inclusive é uma oportunidade de termos um 

feedback, um retorno da sociedade para que ela mostre de fato qual é a visão que tem da nossa 

atividade. Mais uma vez uma grande iniciativa por intermédio da ideia do conselheiro Nelson. Uma 

ideia visivelmente abraçada pela presidência, pela administração do tribunal e por todos os 

conselheiros, pelo corpo colegiado do tribunal. E com certeza uma ideia que também tem toda a 

nossa admiração e que também será abraça, conselheira, pelo Ministério Público de Contas. Lá 
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também em alguns momentos nas nossas conversas e nossas deliberações já nos ocorreu essa ideia 

também de lançar algo nesse mesmo sentido para que a comunidade acadêmica, os colégios – 

eventualmente num outro nível de produção para nível superior um concurso de monografias. 

Então temos algo embrionário também que na esteira do que já foi, com sucesso, aprovado via 

resolução pelo tribunal e será oficialmente lançado amanhã, para que possamos avançar junto 

nesse contato, nesse caminho de comunhão com a sociedade, com o terceiro setor, com o controle 

social. Que é um caminho inexorável e é o caminho do sucesso tanto para o controle externo 

quanto para a satisfação da sociedade em razão daquilo que produzimos e daquilo que o erário nos 

paga para oferecer à sociedade. Era nesse sentido que queria fazer o registro em nome do 

Ministério Público de Contas. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, 

invocando as bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às onze horas e vinte e três minutos 

(11h23min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, confeccionasse a presente ata. 

Belém, 23 de agosto de 2018. 
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