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Nº 5.585 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia treze (13) do mês de setembro 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 Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior, Luís da Cunha Teixeira, André Teixeira Dias e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, 

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

da Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, a Excelentíssima Senhora 

representante do Ministério Público de Contas, Procuradora Deíla Barbosa Maia, reuniu-se o 

Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos 

termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à 

ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno 

representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a 

sessão. Justifico a ausência do conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves por motivo de força 

maior. Disponibilizada, previamente, no sistema digital deste Tribunal a ata da sessão ordinária 

do dia 11 (onze) de setembro de 2018, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 169 

do Regimento, a leitura da mesma foi dispensada, razão pela qual a Presidência submeteu o 

texto à deliberação do Plenário: Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de 

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

Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Declaro-me impedido por 

força regimental. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Aprovo-a. Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Aprovo-a. Antes de solicitar ao senhor secretário o seguimento da sessão, a 

presidência determinou a exclusão dos Processos de números 2007/52714-0, 2008/52339-2 e 

2008/52565-0, justificada em virtude da ausência do relator. Concluído o procedimento, deu-se 

então, o anúncio da pauta, com os Processos nºs 2008/50777-1, 2008/50779-3 e 2008/50780-7, 

que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal concursado realizados pela Companhia Paraense 
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de Turismo, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará e Secretaria 

de Estado de Planejamento, Procuradores Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos 

autos, opinando, consequentemente, pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou em 

frase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu 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 do relator. Imediatamente, foram anunciados os Processos 

nºs 2013/52710-0 e 2016/50268-2, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal temporário 

realizados pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará e Instituto de Terras do 

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

Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos 

autos, opinando, consequentemente, pela extinção dos processos sem resolução do mérito. 

Pausa. A matéria entrou em frase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto para determinar a extinção dos processos sem 

resolução do mérito e consequente arquivamento dos autos. 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. Logo após, foram anunciados os 

Processos nºs 2014/50828-0 e 2014/51256-1, que tratam dos Atos de Admissão de Pessoal 

temporário realizados pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará e 

Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves", Procuradora Deíla Barbosa Maia, cuja Relatora 

foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. No cumprimento das disposições 

legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o 

parecer escrito nos autos, opinando, consequentemente, pela extinção dos processos sem 

resolução do mérito. Pausa. A matéria entrou em frase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para promover a extinção dos 

processos 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, 
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acolher a manifestação da relatora. Registrou-se neste momento o ingresso do conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira no plenário. Prosseguindo-se, foi anunciado o Processo nº 2015/50244-

0, que trata do Ato de Admissão de Pessoal temporário realizado pela Fundação Carlos Gomes, 

Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a 

representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, 

opinando, consequentemente, pela extinção do processo sem resolução do mérito. Pausa. A 

matéria entrou em frase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu voto para determinar a extinção do processo, 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 inteiramente de acordo, momento em que a Presidência proclamou 

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Em seguida, foi 

anunciado o Processo nº 2004/53282-4, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Valdéa 

de Nazaré Cunha da Silva, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a 

representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, 

opinando, consequentemente, pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou em frase da 

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

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

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

manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2006/52286-5, que trata do Ato 

de Aposentadoria em favor de Peri Augusto Carneiro Santos, Procurador Stephenson Oliveira 

Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Tendo solicitado a retirada deste 

processo da pauta de julgamentos, Sua Excelência obteve o deferimento do pedido. Em seguida, 

foi anunciado o Processo nº 2008/51708-3, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Rosa 

de Fátima Alves Gonçalves, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro 

André Teixeira Dias, anunciando-se o impedimento a conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a 

representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, 

opinando, consequentemente, pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou em frase da 
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discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto 

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

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

manifestação do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2009/50765-3, que trata do 

Ato de Aposentadoria em favor de Terezinha de Jesus da Silva e Silva, Procurador Stephenson 

Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira que solicitou a retirada 

deste processo da pauta, o que obteve o imediato deferimento. Prosseguindo-se, foram 

anunciados os Processos nºs 2009/51633-7, 2013/52736-0 e 2017/50014-0, que tratam dos Atos 

de Aposentadoria em favor de Aldenor Mendes Cardoso, Antonia de Fátima Rodrigues de 

Sousa e Zenaide Maria Feio Farias Pantoja, Procuradores Patrick Bezerra Mesquita e Felipe 

Rosa Cruz, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando, consequentemente, pelo 

deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou em frase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu 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 da 

relatora. Logo após, foram anunciados os Processos nºs 2012/52308-0, 2012/52341-0, 

2012/52374-9, 2013/50656-3, 2013/52473-6, 2013/52582-0 e 2013/52691-3, que tratam dos 

Atos de Aposentadoria em favor de Maria Dirce Sousa Ribeiro, Maria Gorete Carvalho dos 

Reis, Raimunda Nonata Rodrigues de Sousa, Luiz Fernando Calil, João Pereira Maia, 

Raimunda da Conceição da Mata Gomes e Gercila Nazaré Amorim Lima, Procuradores 

Stephenson Oliveira Victer, Patrick Bezerra Mesquita, Stanley Botti Fernandes e Deíla Barbosa 

Maia, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições 

legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o 

parecer escrito nos autos, opinando, consequentemente, pelo deferimento dos registros. Pausa. 

A matéria entrou em frase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu 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 do relator. Em seguida, foi anunciado o 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1441

Processo nº 2013/51768-3, que trata do Ato de Aposentadoria favor de Antonio Moreira de 

Holanda, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel 

Mello. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do 

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

consequentemente, pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria entrou em frase da 

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

proposta de decisão no sentido de deferir o registro, determinar ao Estado do Pará que adote 

medidas capazes de evitar a manutenção de servidores que já atingiram a idade de afastamento 

compulsório laborando, de forma a evitar futuras demandas reparatórias. 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 2013/52090-6, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Lourenço Alves da Conceição, Procurador Stanley Botti Fernandes, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer 

escrito nos autos, opinando, consequentemente, pela extinção do processo sem resolução do 

mérito por perda de objeto, em face do falecimento do beneficiário. Pausa. A matéria entrou em 

frase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu voto para determinar a extinção do 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. Logo após, foram 

anunciados os Processos nºs 2013/52130-8, 2013/52532-0, 2013/52749-4, 2013/52822-7 e 

2013/53584-5, que tratam dos Atos de Aposentadoria em favor de Odete Vieira de Mesquita, 

Joana de Souza Nascimento, Fernando Ribeiro Barbosa, Luziodete Costa Carvalho e Maria 

Alice Silva de Oliveira, Procuradores Patrick Bezerra Mesquita, Deíla Barbosa Maia e Felipe 

Rosa Cruz, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando, consequentemente, pelo deferimento dos 
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registros. Pausa. A matéria entrou em frase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu a 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 Luís 

da Cunha Teixeira. Logo após, foram anunciados os Processos nºs 2013/52729-0, 2013/52747-

2, 2013/52793-8, 2013/52835-1, 2013/52846-4, 2013/52981-0, 2013/53269-8 e 2013/53288-0, 

que tratam dos Atos de Aposentadoria em favor de Elzanira Dias Sousa, Neri Peres da Silva, 

Maria Aleixo Matos, Manoel Paulino da Silva, Maria de Fátima Rocha da Silva, Dalva Matos 

Carvalho, Maria Elineuza Lago Silva e Terezinha Correa de Paiva, Procuradores Patrick 

Bezerra Mesquita, Deíla Barbosa Maia e Stanley Botti Fernandes, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos 

autos, opinando, consequentemente, pelo deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou em 

frase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência 

proferiu 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 do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2013/52759-6, que trata do Ato de Aposentadoria em favor de Luiz de Moraes Amaral, 

Procuradora Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. 

Cumprindo disposição legal e regimental, foi ouvida a representante do Ministério Público de 

Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando, consequentemente, pelo deferimento 

do registro. Pausa. A matéria entrou em frase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir o registro. Consultado o Plenário, 

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

resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Em seguida, foram 

anunciados os Processos nºs 2013/52760-0, 2013/52869-0 e 2013/53575-4, que tratam dos Atos 

de Aposentadoria em favor de Maria Raimunda dos Santos, Maria Alice Monteiro Martins e 

Osmar Raimundo Pontes, Procuradores Stephenson Oliveira Victer, Patrick Bezerra Mesquita e 
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Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza. No 

cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério 

Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando, consequentemente, pelo 

deferimento dos registros. Pausa. A matéria entrou em frase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu a 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 

André Teixeira Dias. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2017/53162-0, que trata do Ato 

de Aposentadoria em favor de Maria de Nazaré Abreu Neves, Procurador Guilherme da Costa 

Sperry, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições 

legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que apresentou 

a seguinte manifestação: o ratificou o parecer escrito nos autos, opinando, consequentemente, 

pela retificação do ato de aposentadoria em questão, para que a parcela relativa ao artigo 130 da 

Lei 5.810/94 passe a corresponder a 80% da remuneração do cargo em comissão  NS-03, 

observando o impacto da alteração em relação às outras verbas, notadamente o adicional por 

tempo de serviço, com expedição de orientação aos jurisdicionados para que se proceda ao 

correto cálculo de incorporação do artigo 130 do RJU, além do encaminhamento de cópia do 

presente parecer à PGE no sentido de  colaborar com eventual atuação no âmbito judicial a 

cerca do tema, promovendo-se o ajuste ao teto remuneratório, conforme deve ser observado o 

relatório técnico. Pausa. A matéria entrou em frase da discussão. Pausa. Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para deferir o registro. 

Colocada a matéria em votação, os Conselheiros Cipriano Sabino de Oliveira Junior e Luís da 

Cunha Teixeira acompanharam o relator; enquanto o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira 

solicitou vista dos autos, sendo de imediato deferido. Prosseguindo, foram anunciados os 

Processos nºs 2008/50095-4, 2008/51964-6 e 2008/52250-5, que tratam dos Atos de Pensão em 

favor dos dependentes dos ex-segurados Audina Pires Boaes, Orlando Modesto da Rocha e 

Graziela Guimarães Pimentel, Procuradores Deíla Barbosa Maia e Stanley Botti Fernandes, 

cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e 
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regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer 

escrito nos autos, opinando, consequentemente, pelo deferimento dos registros. Pausa. A 

matéria entrou em frase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu 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 do relator. Em seguida, foi anunciado o 

Processo nº 2008/52944-6, que trata do Ato de Pensão em favor da dependente do ex-segurado 

Carlos Roberto Mendes Rodrigues, Procurador Patrick Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o 

Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer escrito nos 

autos, opinando, consequentemente, pela extinção do processo sem resolução de mérito. Pausa. 

A matéria entrou em frase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu voto para determinar a extinção do 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. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2017/50070-7, que trata do Ato de Pensão em 

favor dos dependentes da ex-segurada Isis Araújo Barroso Pamplona, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Daniel Mello. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas 

que ratificou o parecer escrito nos autos, opinando, consequentemente, pelo deferimento do 

registro. Pausa. A matéria entrou em frase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu a 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 Odilon 

Inácio Teixeira. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 2012/51840-0, que trata do Ato de 

Reforma em favor de Dulcirene de Jesus Anselmo, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo 

Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das disposições legais e 

regimentais, foi ouvida a representante do Ministério Público de Contas que ratificou o parecer 
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escrito nos autos, opinando, consequentemente, pelo deferimento do registro. Pausa. A matéria 

entrou em frase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

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

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2018/51674-6, que trata da Apreciação de Medida Cautelar formulada pela empresa Webmed 

Soluções em Saúde Eireli nos autos da Representação referente ao Pregão Eletrônico nº 

013/2018 - HEMOPA, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha. Não 

havendo oitiva do Ministério Público de Contas, sua Excelência proferiu proposta de decisão no 

sentido de deferir, inaudita altera pars, a medida cautelar, determinando ao HEMOPA que 

suspenda, cautelarmente, a execução da contratação decorrente do Pregão Eletrônico n. 

13/2018, devendo o cumprimento ser comprovado no prazo de 10 dias, além de prestar as 

informações acerca da licitação e das alegações em questão. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Presidente, eu estava apreciando aqui o relatório, 

gosto de apreciar o bom trabalho. Isso é uma peça para estudarmos e refletir. Porém, tem um 

desdobramento, e me trouxe dúvidas. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu gostaria de perguntar, o Ministério Público, 

apesar de não ter participado, mas suscitou aqui uma dúvida: já há um contrato formalizado? 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Julival Silva Rocha: Mas o 

pedido da representante é justamente para suspender a execução do contrato enquanto tramita 

o processo. Aí, presidente, eu coloco aqui que não resultará em prejuízo para o HEMOPA 

porque ele pode fazer contratação emergencial e não impede o pagamento dos itens que já 

foram adquiridos. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Eu questionei o doutor Julival se a suspensão do contrato não teria que ser 

via ALEPA, e ele me respondeu que a jurisprudência do TCU tinha sido no sentido direto. Essa 

é a minha dúvida. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de 

Lourdes Lima de Oliveira: Nossa Lei orgânica, no artigo 38, diz: se no exercício da 

fiscalização for verificada irregularidade de ato ou contrato, o tribunal na forma prevista no 

regimento interno assinará prazo para que o responsável adote as providências necessárias ao 

exato cumprimento da lei, indicação expressa dos dispositivos a serem observados. Parágrafo 
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segundo: no caso de contrato... – que é o caso, segundo o relator já existe um contrato - no 

caso de contrato, o tribunal, se não atendido, comunicará o fato à Assembleia Legislativa, à 

quem compete adotar o ato de sustação e solicitar de imediato ao Poder Executivo as medidas 

cabíveis. Parágrafo terceiro: se a Assembleia Legislativa ou Poder Executivo no prazo de 90 

dias não efetivarem as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal de Contas decidirá 

a respeito da sustação do contrato. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Substituto Julival Silva Rocha: Então, presidente, pelo parágrafo segundo aqui, no caso de 

contrato, o tribunal se não atendido. Então o tribunal pode mandar primeiro diretamente. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: O parágrafo segundo é bem claro. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: O tribunal estabelece um prazo para 

cumprimento da lei. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio 

Teixeira: Só para colaborar com os colegas. Nós não estamos reinterpretando a Constituição. 

A Constituição fala que o tribunal adotará, determinará as providências para a administração 

eliminar eventual ilegalidade. No caso aqui há um pedido de cautelar. O fumus e o periculum 

estão, a meu ver, muito bem estabelecidos pelo relator. E as providências que ele está 

solicitando no processo, são justamente essas anteriores a uma eventual sustação do contrato. 

Até porque a sustação do contrato só se dará ao final da tramitação deste processo. E aqui 

estamos em uma fase de cautelaridade ainda. Nós não estamos, então, desrespeitando aqui a 

legislação. Muito pelo contrário: estamos solicitando ao gestor providências com prazo fixado 

– ele fixou o prazo na proposta dele – nesse sentido. Não destoa da nossa lei a proposta do 

nobre colega. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Eu acredito apenas que a gente poderia estabelecer um prazo para correção. 

Mas a suspensão, por isso que eu costumo sempre ouvir a outra parte antes de conceder a 

cautelar. Porém, em virtude do dano, do que pode vir a acontecer com relação a essa 

aquisição, poder adquirir, então, eu entendo a preocupação do relator. Em seguida, foi 

consultado o Plenário, e 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. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou 

a respeito da matéria administrativa: Senhores conselheiros, conselheiras. Consoante material 

redistribuído através dos e-mails corporativos de Vossas Excelências na última terça-feira, 

submeto a este colegiado a proposta encaminhada pela Secretaria de Planejamento que institui 

no âmbito desta Corte de Contas o Manual de Padronização Organizacional. A proposta visa 

suprir a necessidade de se desenhar os processos de trabalhos na tramitação dos seus 

processos e, com isso, imprimir celeridade para atender ao binômio a melhor resposta ao 

menor tempo possível. A corregedoria desta Corte de Contas sugeriu ajustes aos documentos, 

especialmente aqueles afetos à Secretaria Geral, que em conjunto com a SEPLAN procedeu o 

aperfeiçoamento do manual, assim como todas as unidades deste tribunal tiveram a sua 

participação pelo trabalho bem elaborado pela Secretaria de Planejamento através da equipe 

da secretária Lilian Bendahan. Consultado o Plenário, este se manifestou inteiramente de 

acordo, sendo a matéria consubstanciada na Resolução nº 19.041, desta data. Prosseguindo 

com a palavra, a presidente assim se pronunciou: Está aprovada mais uma ferramenta; uma 

excelente ferramenta para a Instituição Tribunal de Contas. O manual de padronização 

organizacional do planejamento. Parabéns, doutora Lilian. Muito obrigada pela sua equipe. 

Parabéns à Corregedoria, que deu uma grande contribuição; e a todas as unidades da Casa 

que ajudaram na elaboração de dados para que o planejamento, através da Secretaria de 

Planejamento, pudesse padronizar e nos apresentar para que assim pudéssemos, a partir de 

hoje, termos mais este instrumento de ação administrativa no tribunal. Manifestação do 

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

queria pedir permissão para rapidamente fazer uma breve apresentação acerca da atualização 

sobre os prejuízos causados pela Lei Kandir. Doutora Deíla, nossa companheira representante 

do Ministério Público, vai receber também uma atualização informando isso. Eu queria pedir 

aos colegas, em primeiro lugar agradecer aos conselheiros, à presidência que tem nos dado 

todo o apoio à comissão que faz a preparação, os estudos e os cálculos dos prejuízos causados 

pela Lei Kandir ao estado do Pará. E em parceria com o CONFAZ, com a Secretaria da 

Fazenda do Estado de Minas Gerais e a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, nossos 

técnicos do TCE, doutor Valino, doutora Vera Braga, doutor Laredo, doutor Érico, estão aqui 

na galeria conosco e fazem esse trabalho de atualização que requer uma minuciosa análise e 
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dedicação. Pedi para entregar aos conselheiros os valores acumulados desde o início da Lei 

Kandir, de 96 até dezembro de 2017. Esta equipe que eu acabei de mencionar, do Tribunal de 

Contas, Valino, doutora Vera, doutor Rafael Laredo, que hoje serve apoiando o Ministério 

Público de Contas, e o doutor Érico já em conjunto com esses órgãos, fizemos a atualização 

até junho de 2018. Portanto, o cálculo é bem recente. O CONFAZ também contribui com a 

gente nessa questão. O prejuízo causado no total, a todos os estados da Federação e aos 

municípios, chega a mais de R$ 800.000.000.000,00 (oitocentos bilhões de reais). 

Absurdamente alto. É a realidade. É o que acontece de fato; o que a União deve aos estados 

brasileiros. E está aí, exportação de produtos semielaborados e crédito do ICMS na aquisição 

de ativo imobilizado. Aí, somando as transferências que foram feitas, ou seja, as compensações 

que foram feitas chegaram ao percentual mínimo de 21,6%, o que dá R$ 71.000.000.000,00 

(setenta e um bilhões de reais) a todos os estados da Federação. Aí, conselheiro André – e a 

todos os demais conselheiros -, quem tem mais força lá no Congresso acaba levando a maior 

parcela. Então, tem estados da Federação que receberam uma compensação maior do que 

outros, lamentavelmente. Isso é ruim, porque a união e a força da nossa representação têm que 

atuar nessa hora no sentido de cobrar essa restituição. De forma resumida, é um estudo um 

pouquinho maior; também de forma resumida eu entreguei a todos os conselheiros e a doutora 

Deíla também recebeu. Visualizamos o gráfico mostrando a questão de forma mais 

simplificada. O total das perdas, as compensações feitas e o saldo que a União deve aos 

estados. Próxima transparência. Nós selecionamos aí todos os estados, tem até uma 

transparência que coloca os dez maiores. A condição do Pará hoje, atualizada, chega a 

R$38.500.000.000,00 (trinta e oito bilhões e quinhentos milhões de reais), um pouco mais do 

que isso. Chama a atenção que isso seria a transformação desse recurso na área da saúde, 

educação, transporte, o que ajudaria o governador do estado a desenvolver projetos para 

melhorar a qualidade de vida da nossa população. Lamentavelmente nós temos esse dinheiro 

para receber da União. Apelamos aos nossos representantes, senadores, deputados federais 

para que de forma mais contundente e firme cobrem a compensação desses recursos para o 

estado do Pará. Selecionamos os dez maiores. Vejam a condição do estado do Pará, nós temos 

no estado 144 municípios; selecionamos os principais, mas temos outros. No caso de Belém são 

R$ 9.000.000.000,00 (nove bilhões de reais); Santarém R$ 217.000.000,00 (duzentos e 
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dezessete milhões de reais); e aí prossegue o que esse prejuízo da Lei Kandir está causando na 

vida das pessoas. Cada município tem esse recurso para receber correspondente à Lei Kandir. 

Próxima transparência. Aí nós selecionamos as dez maiores cidades que tem dinheiro a 

receber. Vai de Belém até Canaã dos Carajás, colocando aí os municípios pelo valor, que tem 

mais recurso para receber. Ananindeua; Barcarena, Marabá; Tucuruí; Oriximiná; Santarém; 

Castanhal... esses são os maiores, mas temos a informação de todos os 144 municípios. 

Prossiga, doutor Jorginho. Atualização do estudo feito em 2017. Já fizemos uma reunião no 

TCU propondo um acordo de cooperação técnica com todos os Tribunais de Contas do Brasil e 

também chamando os Ministérios Públicos de Contas para participar. Isso está em andamento, 

estamos em contato com o TCU e nos colocando à disposição, obviamente com o apoio dos 

conselheiros e principalmente da presidência, que nos dá todo o apoio nesse sentido. E temos 

uma reunião programada com todos os prefeitos – a presidência também deu todo o apoio. 

Sinceramente eu pretendo conversar com os prefeitos, já está marcado para o dia 19, mas eu 

prefiro adiar para logo depois das eleições para que não tenha nenhum tipo de interferência, 

impacto ou qualquer tipo de interpretação equivocada, vou ser sincero aqui, como sempre sou. 

Meu irmão é candidato, o filho do conselheiro André é candidato e para que não pareça que o 

tribunal está fazendo isso, negativo. Então, vamos fazer esse evento, já está combinado com os 

prefeitos, logo após as eleições, dia 7 de outubro. Quero informar a todos que já estava tudo 

organizado, a reunião das associações, a equipe técnica – doutor Valino, doutora Vera, doutor 

Rafael e doutor Érico -, reunimos com as associações dos prefeitos. Mais de 120 prefeituras 

confirmaram presença para o dia 19 e só vamos informar que o evento, em virtude disto, foi 

adiado para que não tenha nenhum tipo de interpretação equivocada. Ressalto que o tribunal 

faz esse acompanhamento e coloca à disposição das autoridades, nossos representantes, 

senadores, deputados federais e estaduais, secretarias, enfim, ao TCU, desde 2011. Então, 

estamos nessa luta a mais de sete anos. Não temos como decidir efetivamente, mas colocar o 

assunto em discussão, cobrar e apresentar nossa ferramenta de trabalho, nossa equipe técnica 

é altamente competente e dar sugestões como, por exemplo, talvez o TCU sozinho não tenha 

condições de fazer isso. Mas junto com os Tribunais de Contas ele terá total condição de 

desenvolver, aprimorar os estudos e apresentar uma solução plausível. Aí podemos ser, como 

já foi observado aqui, em Brasília e em Minas Gerais também. É um valor muito grande. 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1450

Talvez impagável – não acredito, mas mesmo assim, o pior acordo que pode ser feito com os 

estados vai ser muito melhor do que nada. Então, se os estados puderem receber parte desse 

recurso, o restante parcelado em dez anos, seja como for, é um dinheiro que entra para o 

cidadão paraense que tem direito e merece receber a educação, saúde, transporte e estradas 

em perfeitas condições e postos de saúde funcionando. Tudo isso requer recurso. E o recurso é 

difícil conseguir. Então, é um dos encaminhamentos que na minha compreensão é, sim, 

competência e obrigação do tribunal acompanhar e dar sugestões de como arrecadar. E 

apresentamos aí o prejuízo enorme para o estado do Pará, que levou o Instituto Rui Barbosa a 

convidar o Tribunal de Contas do Estado a fazer um estudo nacional. E assim foi feito. Tanto é 

que temos aí... a nossa equipe técnica apresenta já o estudo para colocar à disposição do Rui 

Barbosa, do TCU e do Brasil todo. De todos os estados da Federação, do estado do Pará e dos 

144 municípios. Daí o nosso agradecimento à comissão técnica que faz o estudo da Lei Kandir. 

O nosso agradecimento à presidente conselheira Lourdes Lima com sua equipe, por exemplo, 

no caso da reunião com as prefeituras, que devemos ir ao TCU com os prefeitos para cobrar, 

ela deu todo o apoio e sempre está dando. Então, queria em primeira mão colocar à disposição 

dos colegas essa informação, porque a imprensa já está pedindo. Porque é em primeira mão 

esse estudo atualizado, não existe outro no Brasil. Estamos fazendo em primeira mão até 

porque já vínhamos fazendo isso há muito tempo. Até junho de 2018 são esses os números que 

se apresentam para o estado do Pará e para o Brasil com relação principalmente aos 

municípios. Eu queria agradecer, senhora presidente, à Vossa Excelência e aos conselheiros 

que sempre nos dão apoio. Eu entreguei o informativo resumido pedindo sugestões e nos 

colocando à disposição para que possamos de alguma maneira ter esse dinheiro de volta, que é 

direito do cidadão paraense. Eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra a Vossa 

Excelência, presidente. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria 

de Lourdes Lima de Oliveira: Conselheiro Cipriano, muito obrigada. Todos nós somos 

testemunhas de que você foi protagonista nessa luta e que a sua preocupação, esta Corte de 

Contas no mesmo momento, os servidores se debruçaram, apresentaram a questão ao Pará e 

depois a mesma equipe por solicitação do presidente do IRB – Instituto Rui Barbosa viu a 

importância para todos os estados brasileiros dessa luta que Vossa Excelência tinha abraçado. 

A qual todos nós, unânimes, conselheiros, o Ministério Público como nosso parceiro, 
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servidores, inclusive os servidores que fazem parte da equipe e se dedicam ainda. Naquele 

momento não somente se dedicaram, mas se debruçaram e vem ao longo desse tempo se 

debruçando. Certamente não vamos desistir, conselheiro. Vamos lutar. E que essas vozes com 

certeza ecoarão e chegaremos a um consenso para que o estado do Pará e os demais estados 

que retirando o minério e deixando-nos só com as mazelas. Tirando o ouro, a prata, as pedras 

preciosas e deixando as mazelas para o povo. Inclusive consequências de produtos utilizados 

para que possam trabalhar essa questão de retirada das minas. Então, eu acredito que a luta 

que Vossa Excelência vem empreendendo e já conta não somente com os conselheiros e 

deputados paraenses, mas também o Brasil todo já está nesse movimento. Certamente essas 

vozes ecoarão. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca deste assunto 

importantíssimo. Então, não podemos silenciar diante de um assunto de tamanha importância e 

se acomodar. Queremos lhe parabenizar, conselheiro. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Procuradora de Contas Deíla Barbosa Maia: Bom dia. Eu gostaria de, primeiramente, 

parabenizar esse trabalho. Depois vou dar uma sugestão. Porque é muito importante não 

apenas para o estado do Pará, o senhor já fez o levantamento para todos os estados. Acho 

muito importante que isso seja publicado no site do TCE. É bom, como o senhor falou, que esse 

estudo seja feito pelo Tribunal de Contas justamente para não ter essa conotação política. E o 

fato de não ter sido feito só o levantamento do estado do Pará e sim de todos os estados 

prejudicados, isso corrobora para o grande prejuízo que está tendo para vários estados. 

Alguns mais e outros menos. E minha sugestão, eu dei uma olhada no relatório, é a seguinte: 

quando o senhor faz esse levantamento dos estados e logo depois dos dez maiores estados, 

sendo que o Pará ficou está sexto. Minha sugestão seria assim: esse valor bruto, 

R$38.000.000.000,00 (trinta e oito bilhões), acho que seria bom colocar isso em termos 

percentuais dentro do orçamento do Pará. Porque assim, questão da relativização, não sei se 

você está entendendo. São Paulo, por exemplo, está em primeiro lugar, tem um maior valor 

bruto. Mas claro, sempre vai ser o maior porque é o que tem maior PIB do Brasil. Então 

sempre vai ser o primeiro em termos absolutos. Agora, esse R$ 115.000.000.000,00 (cento e 

quinze bilhões) dentro do orçamento de São Paulo representa X%; esse valor, embora menor, 

dentro do orçamento do Pará com certeza representa um percentual bem mais significativo. 

Então, seria só para acrescentar em um próximo, se fosse o caso, a questão da relativização 
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percentual, proporcional. Ou seja, para o Pará isso aqui em termos absolutos representa um 

percentual de orçamento muito maior. Mas parabéns.  Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Eu agradeço. A informação, nós temos todas 

elas. Inclusive a que Vossa Excelência acabou de citar. Nós encontramos uma forma de 

apresentar, que foi essa. Mas temos os percentuais dos orçamentos dos estados, o que refere o 

que cada um tem a receber; temos quanto cada um já recebeu de compensação, o que mostra 

que foi muito maior. Todas as informações, a equipe técnica é muito competente e já tem. Até 

temos um sistema no computador do que Vossa Excelência precisar de informação, nós temos. 

Por exemplo, percentualmente a compensação que foi dada ao estado e percentualmente a 

compensação que foi dada a São Paulo, por exemplo. É muito maior. Em compensação, o 

estado do Pará aparece em sexto na lista, mas é o terceiro estado que mais contribui com a 

balança comercial do Brasil. Ou seja, no mínimo é uma contradição muito grande. O que 

menos recebeu, o que mais contribui com a balança comercial. Temos várias informações 

importantes. Só que seria um relatório maior. Nós vamos fazer isso naquela cartilha que 

fizemos e apresentamos mais detalhadamente essas informações. Eu agradeço a sugestão. Vai 

ter a informação para ter uma comparação. E também outras que os colegas quiserem, como 

Vossa Excelência deu, os conselheiros também, substitutos derem “vamos colocar essa 

informação, que eu considero importante”, como a senhora colocou. A gente vai fazer e 

colocar, porque várias cabeças, principalmente inteligentes como Vossa Excelência, podem 

contribuir para apresentarmos um relatório mais completo possível. Agradeço a contribuição.  

Manifestação da Excelentíssima Senhora Procuradora de Contas Deíla Barbosa Maia: 

Justamente, essa contribuição é no sentido de ressaltar o tanto que o Pará está sendo 

prejudicado em termos percentuais. Apesar de os valores absolutos serem bem inferiores ao do 

estado de São Paulo, mas é porque São Paulo tem um faturamento, um volume de transações 

comerciais muito maior. Então, se colocarmos isso termos percentuais do orçamento do 

estado, vai ver que o prejuízo para o Pará é muito maior. Parabéns. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Obrigado, senhora presidente. Eu 

estava observando, conselheiro Odilon, e a injustiça da distribuição do bolo tributário 

nacional já faz parte do discurso de vários candidatos à presidência. Vários se propõem a 

estudar uma reforma tributária que permita trazer para municípios e estados uma participação 
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maior deste bolo tributário nacional. Isto é uma evolução. E é um compromisso, porque 

não fazia parte do discurso há quatro ou oito anos. Que é a questão do pacto federativo. 

Esta recorrente exposição que faz o conselheiro Cipriano das perdas do Pará tem tudo a 

ver até como o conselheiro Nelson coloca as coisas. Ele diz: “eu vou insistir, insistir e 

insistir até alcançar o resultado”. E toda vez que Vossa Excelência coloca números a gente 

se alarma mais pensando o que esses números poderiam ter produzido em riqueza para o 

nosso estado, em melhoria de vida para o nosso povo. Mas também quero dizer que, com 

muita felicidade, - e quero atribuir parte desta circunstância à esta sua insistência de 

manter estes números com esta equipe sempre atualizados – ontem eu assistia ao programa 

eleitoral do Pará e vi candidatos a senador e candidatos a deputado federal, todos se 

comprometendo com a questão da Lei Kandir. “Mas é palavra de candidato”. Eu acredito 

em palavra de candidato, porque ele está comprometido com a gente e com aquilo. É uma 

coisa sempre difícil o cara ser deputado federal ou ser senador e tirar recursos da União e 

botar para o estado, o que sai da gestão orçamentária deles. Ou seja, eles não votam o 

orçamento do Pará e nem o orçamento de Parauapebas. Eles votam o orçamento da União. 

E quando eles esvaziam o orçamento da União, perde o poder de votar aquilo. Mas eles 

estão hoje comprometidos e entendendo que antes trazer para o Pará e estar aqui do que 

deixar na União e não vir. Esta é uma compreensão sedimentar. E a informação que Vossa 

Excelência tem a preocupação de manter sempre acesa é fundamental. Acho, pois, que uma 

publicação destes resultados que Vossa Excelência talvez incorporando um pouco do que 

falou a nobre procurado Deíla em um jornal de circulação, estimularia e comprometeria 

outros candidatos que até hoje não foram motivados, mas que também se somariam para 

formar aquele bolo de interesses que defenderão esta tese. Acho, como já conversamos, 

muito difícil a União devolver R$800.000.000.000,00 (oitocentos bilhões), mas pode 

compensar coma dívida dos estados. Por que eles cobram dividas do estado e não pagam 

as dívidas que tem com a gente? É uma forma. Tem uma história que eu acho muito boa, 

Julival, não sei se já lhe contaram. É o cara que chega no hotel e dá R$ 100,00 (cem reais), 

pergunta se tem um quarto e pergunta quanto é. “Custa R$ 100,00 (cem reais) ”; aí ele 

pega, tira os R$ 100,00 (cem reais) da carteira, dá para o recepcionista do hotel e diz: “eu 
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ainda vou visitar o quarto para ver se ele me atrai; se é um quarto bom para valer os R$ 

100,00 (cem reais) ”. Mal ele vai subir para o quarto, o recepcionista corre e paga o 

mercado, porque ele devia R$ 100,00 (cem reais) para o mercado; o cara do mercado 

corre e paga o açougue, porque ele devia para o cara do açougue; o cara do açougue vai e 

paga o veterinário; e o veterinário corre e paga o hotel que ele havia se hospedado com a 

família há um tempo. Depois, o sujeito que pagou os primeiros R$ 100,00 (cem reais) desce 

e diz: “não gostei do quarto”, pede os R$ 100,00 (cem reais) de volta, e ele devolve os R$ 

100,00 (cem reais). Olha que fenômeno interessante da economia. Ficou todo mundo pago. 

Então, não é descabida a lógica de compensação de dívidas de A com B. Mas traria um 

fôlego muito grande para a economia do país. Odilon gostou, ficou sentado ali pensando, 

fazendo as contas. Como que essa conta dá certo, não é Odilon? Então Vossa Excelência 

tem meus cumprimentos pela sempre preciosa colaboração que faz não somente a este 

tribunal, mas também a todo o estado do Pará com esse trabalho.  Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Conselheiro, 

permita um dialogo rápido.  Vossa Excelência colocou muito bem: a União é até cruel na 

cobrança em cima dos estados e municípios. Às vezes até bloqueia qualquer tipo de acordo, 

convênio, repasse de recurso se estiver com aquela dívida A, B ou C. Mas nessa hora, 

Vossa Excelência colocou bem, há essa possibilidade. Nós já fizemos essa proposta no 

TCU no sentido de que também pode ser uma forma de compensação. Muitas vezes eu 

ficava preocupado com o estado de Minas Gerais que não fazia muita questão de receber o 

dinheiro. A gente percebia isso. Secretário da fazenda falando em reunião, aí fomos pegar 

os números para ver. É que o estado de Minas Gerais tem R$ 100.000.000.000,00 (cem 

bilhões de reais) para receber e deve R$ 90.000.000.000,00 (noventa bilhões). Então, 

praticamente se fizer o acordo de quitar a divida com a União já é um excelente negócio. 

No nosso caso não. Nós devemos um pouco mais de R$1.000.000.000,00 (um bilhão). 

Então teríamos muito para receber. A diferença é essa. E eu quero também aproveitar para 

dizer dessa união. Mesmo aqueles que têm mandato, que estavam nos representando e que 

por alguma razão não cuidaram dessa questão, este é o momento de pegar isso e verificar. 

Poxa, este é um assunto tão importante que poderíamos pegar agora e desta vez tentar 
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equacionar o problema. Porque as vezes um representante nosso, seja federal, senador, 

consegue um pouco mais de recurso que o outro – pode acontecer, como também acontece 

com os estados. Um estado, por mais pressão, ou mais influência consegue mais que os 

outros. Mas a visão de Vossa Excelência que é a mais nobre, é que se todos lutarem por 

esta questão ou por uma outra que traga o recurso independente de quem seja o 

responsável, mas que a melhoria da vida das pessoas, elas sabem reconhecer que os 

representantes que elas têm lutaram unidos para conseguir aquela obra, aquele serviço. É 

muito mais nobre do que dizer: “consegui aquilo”. “Nós conseguimos e melhoramos a vida 

de todo mundo”. Se o estado estiver bem nas estradas, na saúde, na educação e nos 

indicadores, com certeza a população vai dizer: “esses políticos estão nos representando 

bem”. Então acho que é uma questão importante. Eu volto a reiterar o agradecimento. 

Vossa Excelência citou o nome do conselheiro Nelson; ele tem sido um dos maiores 

incentivadores aqui com o conselheiro Luís Cunha e a presidente principalmente, porque 

na condição de presidente ela tem dado efetivo apoio a esta questão. Irrestritamente. O que 

se precisa ela imediatamente dá o apoio, chama equipe e manda andar. Porque é o 

interesse público, interesse do estado. Então também agradeço a Vossas Excelências e ao 

conselheiro Nelson, que tem me incentivado muito. Diz: “Cipriano, essa é uma longa e 

difícil, mas você deve insistir”, como Vossa Excelência disse. Enquanto não recebermos 

essa compensação, seja de que forma for, através dos impostos, parte de recurso, 

parcelado, é uma causa que não acaba enquanto não receber. Então acho que é importante 

ressaltar o apoio do conselheiro Nelson e da presidente conselheira Lourdes. Obrigado. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Senhora 

presidente, primeiro cumprimentar Vossa Excelência pela matéria administrativa que 

aprovamos, o manual de padronização da organização. E também estender esses 

cumprimentos à equipe do planejamento, estando à frente a secretária doutora Lilian. Eu 

considero uma matéria muito importante. Esses manuais nos ajudam bastante a fazer um 

memorando corretamente, um ofício, relatório, esse manual vai poder nos dar esse norte. 

Eu quero cumprimentar por isso Vossa Excelência e toda a equipe do planejamento. Bem, 

conselheiro Cipriano Sabino, rapidamente, já falei bastante sobre o tema: lhe 
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cumprimentar porque Vossa Excelência não para. Continua levantando essa bandeira, e 

está certo. Vossa Excelência está com a razão. Continue motivado. É uma matéria da 

maior importância para o país, mas de difícil solução. Porque a União, conselheiro André, 

não quer perder dinheiro. Certamente a União vai criar embaraço mesmo diante da 

decisão do Supremo Tribunal Federal que estabelece prazos para se cumprir essa decisão 

e para se corrigir esse erro. E eu acho que no Congresso Nacional a coisa é muito 

complicada. Talvez no TCU seja um pouco mais fácil. Mas o que eu quero dizer, 

conselheiro Cipriano, é o seguinte: o lado bom disso. O assunto nunca foi tão debatido nas 

campanhas eleitorais como agora. Eu fico feliz em ver um ou outro candidato a federal ou 

a senador levantando a bandeira de fazer esse enfrentamento em relação a essa perversa 

Lei Kandir, ou como a gente decidir chamá-la. Eu acho que primeiro tem que estancar. Há 

uma sangria e tem que estancar isso. “Daqui para frente não. Queremos todo o nosso 

dinheiro, aquilo que temos direito”. E a União não tem esse valor para pagar agora, mas 

pode negociar uma dívida, ou outras formas de negociar com os estados. Conselheiro 

André, o pano de fundo – e isso o governador já tem e tenho falado há muito tempo – é o 

pacto federativo. Ele tem que ser discutido. Lei Kandir é fruto disso, de não ter tido uma 

discussão sobre o pacto federativo, porque ele é injusto. Apesar de tudo, apesar de ter 

dinheiro, e muito dinheiro está em São Paulo, historicamente tem sido o estado melhor 

contemplado com o orçamento da União. Por quê? Primeiro que tem 70 deputados 

federais, só o estado de São Paulo. Que bancada é essa? Extraordinária. Tem uma força 

política muito grande. E os estados do Sul no geral também têm levado a maior fatia do 

orçamento. E para onde vai a menor fatia? Para o norte. O Nordeste tem se organizado 

melhor politicamente; eles se apoiam e tem levado uma fatia até significativa para o 

nordeste. Agora, o Norte tem padecido ao longo do tempo. E aí, conselheiro Cipriano, eu 

creio que Vossa Excelência fez quase tudo. Digo quase tudo porque a parte técnica, creio 

que está perfeita. Foi feito aqui e a nível de Brasil com a ATRICON, Instituto Rui Barbosa 

e com o TCU. Então a gente tem um retrato de Brasil em relação a Lei Kandir. O que 

Vossa Excelência está fazendo agora é sensibilizar a classe política, principalmente quem 

necessita mais desse recurso, que são os municípios. E aí tem que envolver os prefeitos. Os 
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prefeitos certamente farão a pressão nos deputados federais e senadores. Então tem que ter 

esse movimento político que não cabe a nós. Agora, levar as informações aos políticos sim, 

cabe a nós. E Vossa Excelência vem fazendo isso muito bem, pode ter especulação ou não, 

o importante é cumprirmos nossa missão de informar a classe política paraense: 

governador, deputados estaduais, federais, senadores e prefeitos do estado do Pará da 

realidade. Porque realmente perdemos e vamos lutar primeiro para não ter mais perdas; 

segundo, tentar trazer de volta esse dinheiro que perdemos ao longo do tempo. Então, 

cumprimento Vossa Excelência e também toda a equipe dos técnicos que está aqui, que nos 

ajudam na elaboração desse belíssimo trabalho. Agora, pelo o que vi, informações mais 

atualizadas. Isso é muito importante para que possamos travar esse debate com quem 

vamos conversando no dia a dia. Eu mesmo falo com prefeitos e deputados sobre o assunto. 

E as informações a gente precisa ter com precisão. É isso que Vossa Excelência traz para 

cá hoje. Muito obrigado e parabéns. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Odilon Inácio Teixeira: Presidente, antes de cumprimentar o conselheiro Cipriano 

propriamente dito, eu quero cumprimentar Vossa Excelência e sua equipe pelo manual que 

acabamos de aprovar. Lembrando que o manual é muito importante para direcionar as 

atividades que a Casa coloca em prática, principalmente as atividades da Secretaria Geral, 

de expedientes e etc. E todo e qualquer manual não ter um fim em si mesmo. Deve 

acompanhar toda a rotina dinâmica. A administração pública é dinâmica porque a 

sociedade é dinâmica, e os manuais devem sempre ser evoluídos e aprimorados. Então 

estamos com o primeiro manual e sempre ficar atentos a evoluirmos mais e mais sobre o 

assunto. Agora, conselheiro Cipriano, o cumprimento. O assunto que Vossa Excelência traz 

nesta manhã é importante. Vossa Excelência é um perseverante no tema e não pode ser 

diferente, porque é um assunto que envolve o Pará, perdas tributárias, eu pontuei aqui 

algumas questões acompanhando a fala de todos. Vou começar pelo exemplo do André. 

Acho que o exemplo que o André deu, instigante, conselheiro, mas tem um detalhe: a cada 

circulação desses R$ 100,00 (cem reais) há uma tributação. Partindo do pressuposto que 

ficasse 10% a cada circulação dos R$ 100,00 (cem reais), o dinheiro ao final não seria 

exatamente os R$ 100,00 (cem reais). E o Estado abocanharia aí nas cinco situações – ou o 
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ente federativo, que seja, se fosse a alíquota de 10% ele ficaria com certeza com uns R$ 

30,00 (trinta reais) ou R$ 40,00 (quarenta reais). Só chamar atenção porque o exemplo é 

valioso porque é simples e fácil de entender. Mas essa é a questão que se coloca aqui. 

Questão tributária. Como bem lembrou o conselheiro Luís Cunha, envolve a discussão do 

pacto federativo. E particularmente um assunto que o conselheiro substituto Daniel já 

mencionou aqui, o federalismo fiscal. Os deputados federais de fato votam o orçamento da 

União. Mas no orçamento da União existe um destaque para as compensações da Lei 

Kandir. E é preciso que eles fiquem atentos aos números aqui apresentados e atualizados 

constantemente pelo conselheiro Cipriano e sua equipe, trazendo para o debate a questão. 

E isso tem entrado na pauta política de candidatos à deputado federal, candidatos ao 

senado e inclusive de deputados estaduais. É importante, sim, que a classe política se 

atente a isso. Afinal de contas, é dinheiro. Como todos mencionam, menos dinheiro na 

educação e na saúde. E o estado do Pará é muito prejudicado por essa lógica injusta do 

federalismo fiscal. Então, essa união de esforços é muito bem vida. “Mas vai ficar só no 

discurso”. Vai ficar só no discurso se ninguém os cobrar. Uma vez que ele coloca na pauta 

como candidato a sociedade tem que ficar em cima: “e aquilo que você prometeu? Você 

está de olho? ”. E o Tribunal de Contas, como é um agente do Estado, uma instituição do 

Estado preocupada não apenas pela aplicação dos recursos na forma das despesas, mas 

para que a despesa ocorra há que haver a receita. E a receita é um dos nossos objetivos, 

que a gente fica de olho. É a partir da arrecadação que eu faço a política pública. É a 

partir da arrecadação que eu realizo a saúde; a educação; e a segurança pública. Então eu 

preciso da receita. E quando o Pará – e nós fazemos parte do Pará e nos preocupamos com 

isso, a gente percebe a injustiça diante desse cenário que a Lei Kandir nos impõe, nós 

precisamos, sim, estar de olho. E o Tribunal de Contas tem o dever de ficar atento a isso e 

de promover, sim, as atualizações e trazer sempre ao debate, à pauta este assunto. Porque 

esse assunto afeta o estado do Pará e nós, como curadores do erário do estado, do 

Tribunal de Contas do Estado, temos que ficar atentos e chamar a atenção para isso. Dito 

isso, conselheiro Cipriano, parabenizo Vossa Excelência e sua equipe pela tenacidade em 

manter atualizados os números e não perder a perseverança na temática. Conte sempre 
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com o apoio meu e de todos os conselheiros e da Casa para isso, muito obrigado, 

presidente. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: 

Senhora presidente, gostaria também de me dirigir mais uma vez ao conselheiro Cipriano 

Sabino e toda a sua equipe técnica: doutor Reinaldo Valino, doutor Érico, doutora Vera, e 

doutor Rafael Laredo. Parabenizando pelo trabalho feito, pela continuidade do trabalho, 

do estudo. Eu reputo a esse trabalho, ao trabalho dessa comissão coordenada por Vossa 

Excelência como um dos mais importantes dessa corte para o estado do Pará do ponto de 

vista das nossas atribuições constitucionais, que como bem colocou o conselheiro Odilon, 

somos curadores do erário público. E aí está um valor a ser restituído que indevidamente 

foi retido pela União ao estado do Pará especificamente, sem falar das outras unidades da 

Federação, que representa quase dois orçamentos do estado, hoje algo em torno de 

R$23.000.000.000,00 (vinte e três bilhões de reais). Ou seja, é uma cifra da qual o estado 

não pode abrir mão em hipótese alguma. É algo realmente bastante expressivo e que em 

termos de obras ou serviços públicos prestados à coletividade podem fazer toda a diferença 

para o desenvolvido do estado do Pará pelas próximas décadas. Eu queria aqui reforçar 

uma expressão usada pelo conselheiro Cipriano. Conselheiro colocou em sua fala: 

“qualquer acordo que façamos com a União, por pior que seja, será bom”. Porque o não 

nós já temos, não é isso, conselheiro? O não nós já temos, e o que conseguir restituir desse 

valor indevidamente retido pela união já será muito importante e bem-vindo aos cofres 

públicos, sobretudo nesse período de crise fiscal pelo qual passam todas as unidades da 

Federação. Certamente todo dinheiro é bem-vindo. Então, extremamente louvável esse 

trabalho feito. É obvio que vai ser explorada politicamente essa bandeira. Mas deve ser 

feito. E acho até que isso é positivo no sentido de que são vozes, como bem colocou o 

conselheiro André Dias, que estão se comprometendo com uma causa que é do Pará. Mas é 

importante que essas vozes não queiram ser pais da ideia. Essa ideia tem um pai e uma 

mãe que por justiça é o Tribunal de Contas do Estado do Pará na figura do conselheiro 

Cipriano Sabino, que teve essa ideia lá atrás, nos idos de 2012, 2011. E que isso seja 

propagado aos quatro ventos. É obvio que isso vai ser retornado aos cofres públicos. Mas 

só para fazer essa menção de justiça a quem é o idealizador e que por primeiro percebeu 
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que está dentro das nossas atribuições e funções. Eu só queria colocar uma expressão aqui. 

O pacto federativo que está esculpido lá no artigo primeiro da nossa Carta Política, caput, 

ele é justo. O pacto federativo é justo. Só que existem dentro da Constituição diversos 

mecanismos de efetivar o pacto federativo. Essa autonomia administrativa, financeira que 

as unidades da Federação e que os entes políticos possuem – municípios e estados -, ele é 

justo. O problema são os mecanismos que estão na Constituição para a efetivação do que 

seria um pacto federativo. Então, justo nos termos da Constituição, no caput do artigo 

primeiro. E o pacto fiscal é um dos elementos que está sopesando de forma negativa para 

contemplar o pacto federativo. Então o problema não é o pacto federativo; o problema são 

os instrumentos que a própria constituição utiliza para efetivação do nosso pacto 

federativo. E esse pacto fiscal é extremamente injusto primeiro pela divisão das 

competências tributárias, que a União já ficou com a maior parcela e os estados e 

municípios ficam com uma pequena parcela. Para tentar compensar isso a União cria os 

institutos de repasses aos estados. Fundo de participação dos estados, fundo de 

participação dos municípios, e aí já reside um problema. Ele não é justo do ponto de vista 

de melhor contemplar a divisão da riqueza gerada pelos estados e pelos municípios. Então 

já não é feito nesse sentido. E a Lei Kandir veio agravar ainda mais, porque não foram 

tomadas as medidas complementares à Lei Kandir, que era importante e necessária para o 

Brasil à época. Precisa de um saldo na balança comercial, de uma recuperação do saldo. 

Mas o problema é que não foi regulamentada devidamente e a União abocanhou grande 

parcela desses recursos que deveriam ter sido transferidos para as unidades das 

Federações, estados e para os municípios. E aí é a nossa briga. Isso deve sim ser colocado 

à mesa nas esferas políticas, nas esferas de discussão entre as chefias dos executivos 

envolvidos. A União terá que ceder nesse sentido. Acho que essa compensação é 

absolutamente colocada aqui pelo conselheiro André Dias. Compensação: muitos estados 

devem para a União. É obvio que tem que ser vista a natureza jurídica, a compensação não 

pode ser direta. Mas por meio de lei é possível fazer essa compensação. Porque não se 

pode compensar elementos de natureza diferente. E a dívida em termos de precatórios, essa 

é uma receita que seria tributária, mas é possível, por meio de lei, corrigir essa 
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disparidade e fazer essa compensação. Que é uma forma também de receber os recursos. 

Porque abre margem para endividamento dos estados, aqueles que têm uma dívida hoje e 

que não podem contrair dívidas com a União, e certamente é uma forma de receber. Uma 

das formas. Tudo o que vier é positivo, e essa é uma forma positiva. E pode sim ser feita 

essa correção. Gostaria também de me solidarizar, com fez o conselheiro Odilon. Dizer que 

pode contar comigo, conselheiro. Com meu apoio pessoal sempre. Mais uma vez reputo 

esse trabalho como um dos mais importantes feitos por essa corte e me sinto contemplado 

nele. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior: Vossa Excelência colocou, o conselheiro André e o Odilon, e essa questão do pacto 

federativo. A não compensação, o não cumprimento efetivo, vamos dizer assim, da 

devolução para os estados como deve ser feita é uma clara demonstração da quebra ou do 

descumprimento do pacto federativo. É claro: “te devo, mas não seu quando vou te pagar”. 

Quer dizer, é esse o respeito do cumprimento do pacto federativo? Então, concordando 

com Vossa Excelência. Segunda questão: eu encaminhei para Vossas Excelências e pedi, 

inclusive, no final – ainda não deu tempo para ler – que qualquer contribuição que tenham, 

como deu a doutora Deíla agora, é importante. Porque vamos fazer a revisão daquela 

cartilha que fizemos, porque isso é distribuído para o Brasil inteiro. O Instituto Rui 

Barbosa coloca no site deles. É importante. E nos dá a responsabilidade de fazer. Nós 

vamos fazer juntos. Então já tem uma sugestão. Conselheiro Odilon, Vossa Excelência... 

“conselheiro, vamos colocar esse item”, aí a gente vai colocar no estudo. E preciso, como 

Vossa Excelência colocou e eu agradeço, do apoio de vocês. É muito importante. Nossa 

comissão trabalha muito, mas as vezes um detalhe acaba passando despercebido. Por 

exemplo, a observação da doutora Deíla: é importante fazer. Na nossa cartilha já tem esse 

item, mas vamos atualizar agora. Então, é importante a contribuição de Vossa Excelência. 

Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Daniel Mello: E 

só para fechar, senhora presidente e senhores conselheiros, para dizer da dificuldade da 

União realmente em arcar com esse ônus. Salvo melhor juízo, a arrecadação da União no 

passado foi algo em torno de R$ 1,4 tri (um vírgula quatro trilhões de reais). Estamos 

falando aqui em R$ 800.000.000.000,00 (oitocentos bilhões de reais), algo em torno de 
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60% da arrecadação. Então, realmente é muito difícil. Mas aquela história de que isso seja 

propalado no tempo em forma de parcelamento e tudo mais, mas que a União tem que 

arcar com isso não há dúvida, sob pena de quebra do pacto federativo, claramente. 

Obrigado, presidente. Eram essas minhas palavras. Nada mais havendo a tratar, Sua 

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

quarenta e dois minutos (11h42min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário 

do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
Belém, 13 de setembro de 2018. 
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