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Nº 5.590 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia dois (02) do mês de outubro do ano dois mil e 

dezoito (2018), terça-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira Chaves, 

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

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes de Souza e, ainda, o 

Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público de Contas, Procurador  Guilherme 

da Costa Sperry, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de Contas do Estado do Pará em 

sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 169 do Regimento desta Corte. A 

Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, quando assim se manifestou: Havendo 

quórum, presente o digno representante do Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de 

Deus, declaro aberta a sessão. Justifico as ausências dos Conselheiros Cipriano Sabino de 

Oliveira Junior, representando esta Corte em reuniões no Tribunal de Contas da União; 

Odilon Inácio Teixeira, representando o TCE em reunião da Comissão Temática dos tribunais 

de Contas; dos Conselheiros Substitutos Julival Silva Rocha, representando o TCE na reunião 

do MMD/TC e da Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha, participando de reuniões da 

Atricon, todos os eventos na capital federal e, ainda, do Conselheiro Substituto Daniel Melo, 

por motivo de força maior. Em virtude da falta de quórum para sua aprovação, a ata da sessão 

ordinária do dia 27 de setembro deixou de ser apreciada. Em seguida, Sua Excelência 

determinou a retirada de pauta dos processos 06, 07, 08 e 09 de relatoria do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Prosseguindo, a Presidência solicitou o 

seguimento da sessão, agora, com o anúncio do Processo nº 2009/50365-2, Ato de 

Aposentadoria em favor de Isaias de Almeida Pinheiro, Procurador Guilherme da Costa Sperry, 

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

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou no sentido de denegar o registro, com determinação ao gestor 
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do Tribunal de Contas dos Municípios que em até 15 (quinze dias), faça cessar o pagamento 

dos proventos, sob pena de responsabilidade solidária, informar e comprovar ao TCE/PA no 

mesmo prazo a adoção desta medida e das demais determinações elencadas no parecer deste 

Parquet de Contas e, ainda, pugna ao Plenário desta Corte de Contas reapreciar a tese jurídica 

do referido Prejulgado nº 16 de 12.02.2004, com vistas a adequar o entendimento desta Corte 

de Contas à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no 

sentido da inexistência de direito adquirido a regime previdenciário e da aplicação irrestrita do 

art. 40, §13 da Constituição Federal a todos os servidores públicos do Estado exclusivamente 

ocupantes de cargo em comissão, mesmo àqueles que ingressam no serviço público antes da 

entrada em vigor da EC nº 20/1998. A seguir, a Presidência proclamou que Advogado Marcelo 

Araújo Santos, procurador do senhor Isaías de Almeida Pinheiro, estava presente e na forma 

como lhe faculta o art. 90 da Lei Orgânica deste Tribunal foi-lhe concedida a palavra que o fez 

nos seguintes termos: Excelência, bom dia. Demais conselheiros do Tribunal, bom dia a todos, 

excelentíssimo relator e excelentíssimo membro do Ministério Público. Os argumentos da 

minha sustentação se baseiam em três pontos. Primeiramente, vou tratar da impossibilidade de 

anulação ou não registro da portaria número 89/2009 do TCM de 29 de janeiro de 2009. Essa 

Corte de Contas, com o devido respeito, não pode anular no nosso entendimento essa portaria 

de aposentação do referido servidor e não registrá-la, consequentemente, em função do que 

nós entendemos do decurso do prazo já decorrido. Se passaram até a data de hoje mais de nove 

anos de aposentadoria efetiva do servidor. E diferentemente, com o todo o respeito, do 

entendimento do nobre membro do Ministério Público e do relatório técnico consolidado na 

sessão técnica desta corte, a administração já decaiu do direito de rever tal ato, no que 

entendemos que ele foi atingido pela decadência. Isso tem como lastro, como base, o artigo 

quatro da lei 9.784/99, que peço vênia para ler. O direito da administração de anular os atos 

administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, 

contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má fé, o que no caso em debate 

não houve. E a respeito desse tema, o Supremo Tribunal Federal também, ao contrário do que 

entendeu o membro do Ministério Público, no julgamento do mandado de segurança 28.953 

adotou um entendimento paradigmático a respeito dessa matéria. Eu vou pinçar um trecho, que 

é da relatoria do ministro Luiz Fux. Abre aspas, quer dizer, a administração tem cinco anos 
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para concluir e anular o ato administrativo e não para iniciar o procedimento administrativo, 

sob pena de incorrer em decadência, fecha aspas. Dessa forma, ao assentar que administração 

dispõe de cinco anos para efetivamente anular o ato administrativo, o ministro Luiz Fux firma 

o entendimento, elidindo a possibilidade, como é o relativo presente caso, de ser anulado ou 

não registrado esse ato de aposentação. Ou seja, já se passaram mais de nove anos do ato 

praticado, que com a devida vênia, não podemos concordar. Em última análise, essa 

possibilidade atenta contra o próprio princípio da segurança jurídica. Então a respeito desse 

primeiro ponto não há como negar vigência a essa portaria que aposentou o contestante, 

entendemos que deve ser registrada a aposentadoria do mesmo. Passando ao segundo ponto, 

eu tratarei da incidência do princípio tempus regit actum. Essa Corte à época da 

aposentadoria do contestante tinha uma norma em vigor que amparava a sua aposentadoria 

pelo RPPS, inclusive já antecipado um comentário aqui acerca dela pelo nobre membro do 

Ministério Público, que é o prejulgado 16. Abre aspas, servidor ocupante de cargo temporário 

ou de cargo comissão admitido até 15 de dezembro de 1998 aplica-se o regime jurídico único, 

instituído pelo artigo 39 da Constituição Federal de 88, direito adquirido, inteligência do 

artigo quinto, inciso XXXVI, combinado com o artigo 60, parágrafo 4º, item quatro, ambos da 

carta da república.  Forçoso dizer então que várias aposentadorias foram registradas nesse 

Tribunal com lastro nesse dispositivo e dou como exemplo um agravo da lavra desse egrégio 

Tribunal. Abre aspas, aposentadoria, servidor comissionado, admitido até a emenda 

constitucional número 20/98, aplicação do prejulgado número 16, registro deferido, acórdão 

45.936, processo 2009/50681-0, relator conselheiro Lauro Sabba. Então esse prejulgado, no 

nosso entendimento, ele deve ser aplicado a hipótese dos autos, na medida em que era norma 

vigente quando da publicação da portaria de aposentação do referido servidor. Vou citar 

apenas um dos julgados que é para não me prolongar aqui. Agravo regimental no agravo de 

instrumento previdenciário, revisão da renda mensal inicial, aplicação do princípio tempus 

regit actum, alegação de contrariedade ao artigo quinto, inciso 36 da Constituição da 

República, impossibilidade de análise da legislação constitucional, ofensa constitucional 

indireta, precedentes agravo regimento ao qual se nega provimento. Agravo de instrumento 

817.576 no agravo regimental, ministra Carmen Lúcia, primeira turma, 31 de março de 2011. 

Assim, doutos julgadores, entendemos acerca da incidência da observância ao princípio do 
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tempus regit actum, isso é imperioso, para que se proceda o registro da aposentadoria do 

contestante, porque senão estaremos, do meu ponto de vista, cometendo uma grave medida 

contra esse senhor. Finalizando a minha sustentação, eu vou trabalhar sobre o último ponto, 

que eu reputo até que tem uma fundamentação mais importante. Os motivos que levaram a 

aposentadoria dele. O motivo da inativação do signatário foi a invalidez, decorrente de uma 

moléstia grave, irreversível e incurável e prevista em lei que é o glaucoma. Ou seja, ao impor 

ao requerente o cancelamento do registro e determinar a remessa do seu processo ao INSS é 

medida de extrema crueldade, porquanto cerca de 85% de suas contribuições foram vertidas 

ao RPPS do estado. Pior do que isso, é submeter o signatário já fragilizado por conta da 

patologia da qual é portador a necessidade de reiniciar todo um procedimento de inativação, 

situação que atenta contra o próprio princípio da eficiência tal qual o consignado no caput do 

artigo 37 da Constituição Federal, pelo simples fato da administração ter levado mais de 9 

anos apenas para constatar que supostamente o benefício do defendente não pode ser pago 

pelo RPPS desse ente federado. Em última análise, deve ser prestigiado, para efeito de 

pagamento do benefício, o princípio do prévio custeio na forma do que dispõe o artigo 195, 

parágrafo quinto da lei maior, considerando a quantidade de contribuições vertidas ao RPPS 

do estado. E com base nisso, entendemos ser aplicável ao caso o artigo 55 da lei 9.784/99. Em 

decisão na qual se evidencie não acarretar em lesão ao interesse público, nem prejuízo a 

terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria 

administração. Eu ressalto também que essa egrégia corte já analisou situações semelhantes à 

presente, conforme se verifica nos julgados que foram apresentados com a defesa, mas peço 

vênia apenas para mencionar um, que é o processo 2016/50332-4, de relatoria do nobre 

conselheiro Odilon Teixeira. Vou pedir a vênia para citar o item três desse julgado, porque ele 

é um pouco extenso. A fluência de longo período de tempo, culmina por consolidar justas 

expectativas no espírito dos servidores públicos e também por incutir neles a confiança da 

plena regularidade dos atos estatais praticados, existindo princípios jurídicos em colisão, 

deve-se investigar o grau de prevalência entre eles, por meio do método da ponderação, na 

medida em que o conflito existente não acarreta uma antinomia jurídica capaz de eliminar 

qualquer deles do ordenamento jurídico. Então julgadores, eu encerro aqui e com base na 

jurisprudência desse próprio Tribunal, nas disposições constitucionais aqui relatadas e 
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julgadas, que peço que deve ser registrado o ato de aposentadoria desse contestante. Aqui 

encerro minha sustentação, muito obrigado. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Uma 

pergunta ao nobre causídico a respeito de assunto que já abordei. Primeiro bom dia a todos, 

conselheiros, conselheiros substitutos, procuradores, ilustre advogado. Ao lado dos 

argumentos que o senhor expressa da Tribuna, há o laudo pericial? Porque muitas vezes tem 

acontecido, o INSS tem batido muito em cima disso, são aqueles casos que Vossa Excelência 

alega invalidez. Isso normalmente o INSS emite laudos, porque há invalidez que são superadas. 

Nesse caso, ainda é observada, comprovada, o caso de glaucoma que Vossa Excelência se 

refere. Manifestação do Senhor Marcelo Araújo Santos: Excelência, eu precisaria consultar o 

meu cliente se há nos autos, porque me concederam poderes para essa sustentação oral. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Então 

continua. Aqui eu quero dizer a Vossa Excelência respeitosamente doutor Marcelo, que 

falamos já no plenário. Primeiro a revogação do prejulgado, Vossa Excelência aborda isso, no 

sistema do tempo na questão do acúmulo dos serviços e é constantemente relatado isso, os 

processos, infelizmente eles levam muito tempo a serem julgados. Aí incide um perigo. Não é o 

caso, logicamente do seu cliente, mas isso em muitas vezes dá oportunidade ao conluio, quando 

se aborda a questão da segurança jurídica, tenho falado muito nesse sentido, que se houver 

uma conivência de sucessivas administrações – um faz um ato irregular, outro vem ratifica, 

outro ratifica, a segurança jurídica. Enquanto não houver no Brasil a penalização – havia um 

cronista respeitado e esportista técnico da seleção brasileira João Saldanha e às vezes nos 

comentários ele dizia, eu quero saber quem é o irresponsável por isso. O Brasil está faltando 

identificar os irresponsáveis, que muitas coisas que se praticam no Brasil, vem o advogado 

brilhante, como Vossa Excelência da Tribuna e se ampara na segurança jurídica. E aqueles 

que desobedeceram aos princípios jurídicos não os conheciam e ocuparam as funções para os 

quais foram qualificadas? Se conheciam, haveria no caso a conivência. Eu quando vi a ação 

do INSS, que está obrigando essas perícias, porque ali se escuta, que cidadão sai aposentado 

por invalidez – não é o caso do Isaías – até por invalidez, daqui a pouco o cidadão está aí 

vendendo saúde e o estado bancando. A questão do tempo, eu vejo a manifestação da nossa 

sessão técnica, não sei qual vai ser o voto do relator, escutei com muito respeito, como sempre 
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faço, a opinião do MPC à luz desses fatos. Mas é inegável também reconhecer o direito 

daquele que não praticou eventualmente o erro e oriundo de um Tribunal como o nosso, que 

teria logicamente a condição de avaliar o ato, e nós aqui também, porque também essa Casa, 

quero dizer, eu também como presidente já fui derrotado por seis a um, que eu vi o plenário em 

situações iguais dependendo da origem do cidadão você se portar em espaço de 15 dias de 

maneira diferente. Mas era aquela questão da segurança jurídica, então se o Brasil ainda não 

encontrou os responsáveis por isso, tem que encontrar, porque a autoridade que emana um ato 

rigorosamente irregular, pela função que desempenham não poderiam fazer, eles têm que ser 

chamados para o processo, não é o cidadão que eventualmente pela circunstância da vida 

acaba sendo atingido pelo problema. E os outros posam de intelectuais, e na realidade, se 

fomos fazer o retrospecto, vamos encontrar muito engraçados. É uma coisa a ser sempre 

seguida, porque a gente reconhece que às vezes é uma moléstia incurável, mas às vezes graças 

à Deus houve a cura, faço esses comentários, porque no final das contas, quem arca com essa 

conta é o estado. Já me dou por satisfeito as alegações, sei pelo conhecimento que na minha 

visão afasto a questão de fraude, mas esse é o cuidado que se deveria ter. Quando não é 

aposentadoria compulsória, pelo tempo de serviço, mas por invalidez, deveria ter um esquema 

nos órgãos previdenciários para fazer essas revisões. A fraude que o INSS tem descoberto no 

sistema previdenciário exatamente por esse tipo de coisa, há muitos casos desse. Manifestação 

do Senhor Marcelo Araújo Santos: Apenas para complementar, o único documento que faz 

referência aqui é uma manifestação a respeito da solicitação da aposentadoria dele por 

invalidez e aqui faz referência a esse laudo. Esse documento é do Tribunal de Contas dos 

Municípios, às folhas 47, qual foi comprovada a incapacidade definitiva para o trabalho 

através de laudo médico pericial. Aqui só faz referência. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mas não menciona os profissionais que 

definiriam isso. Não quero entrar nos detalhes, mas para responsabilização de uma coisa 

dessas. Quem atesta? Houve o laudo médico. Mas eu parabenizo Vossa Excelência pelo 

brilhantismo na Tribunal. Se tiver o laudo, ótimo, muito bom. Manifestação do Senhor Marcelo 

Araújo Santos: Tem o laudo aqui, foi atestado por uma clínica com especialidade em clínica 

médica e medicina do trabalho, do próprio Tribunal de Contas dos Municípios. Doutora Cátia 

Costa, clínica médica e medicina do trabalho. O exame dos olhos tem, doutor Miguel Ajamaro, 
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doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, um reconhecido oftalmologista da cidade. 

Consta às folhas 4 e 5 dos autos. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 

Luiz Teixeira Chaves: Elucidativo, doutor. Obrigado. Manifestação do Excelentíssimo Senhor 

Procurador do Ministério Público de Contas Guilherme da Costa Sperry: Eu pedi a palavra 

apenas para esclarecer a partir dessa dúvida que houve em relação a questão da invalidez ou 

não. Isso, em nenhum momento, nós questionamos, até pela existência do laudo. O que nós 

aplicamos aqui, diferentemente do que trouxe o advogado, e na semana passada eu disse que 

todos os tribunais têm os atores, o meu papel aqui é o de fiscal da lei, houve aqui uma 

argumentação como se nós não tivéssemos argumentado da maneira correta, que se tivesse 

trazido jurisprudência desatualizada. Na verdade, a argumentação que o nobre advogado traz 

é que é desatualizada. Veja, o prejulgado 16 é de uma outra composição do Tribunal, uma 

situação onde recém havia sido constituída a reforma constitucional, a partir da emenda 19 e 

20, ainda havia muita dúvida disso. Eu, particularmente, não concordo com o entendimento do 

Supremo, do STJ, mas eu sou obrigado a aplicar. Acho, sim, que deveria haver segurança 

jurídica no regime previdenciário, acho que deveria ser a regra do momento em que a pessoa 

ingressou no serviço, mas não é isso que o Supremo e o STJ decidiram. Também não concordo 

com o entendimento majoritário que há em relação ao ato de aposentadoria frente às cortes de 

contas, mas há o entendimento que a aposentadoria é ato complexo. Há uma discussão grande 

aqui sobre essa questão, mas a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores e do TCU é 

no sentido de que é ato complexo. Se é ato complexo, o prazo prescricional trazido pelo nobre 

advogado, não se aplica. Como foi citado o artigo 54 da lei 9784 eu vou ler um trechinho da 

jurisprudência do STJ consolidada, da corte especial. A corte especial do STJ estabelece que 

por se tratar aposentadoria de ato administrativo complexo, o prazo decadencial previsto no 

artigo 54 não se opera no período compreendido entre o ato administrativo concessivo da 

aposentadoria ou pensão e posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo TCU. Aí traz 

aqui precedentes. Esse é o mesmo entendimento do Supremo. Ou seja, vão me perguntar, 

Guilherme você concorda com isso? Não. Mas infelizmente é o que está aí na jurisprudência. 

Acho, sim, absurda a demora do processo de aposentadoria, é um absurdo que o senhor agora 

tenha que ir para o regime geral, nenhum momento eu questionei a sua invalidez, o problema é 

da aplicação da jurisprudência atual. Nós acabamos tendo que ser obrigados a nos curvar a 
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isso. Por isso que eu não falei do prejulgado 16, porque ele não está mais de acordo com o que 

está aí. O Tribunal já concedeu algumas ações anteriormente, concedeu. Aí eu levantei essa 

questão. Não seria o momento de nos alinhar ao que está aí nos tribunais superiores? Me corta 

o coração falar, você não está no regime próprio, vai ter que ir para o regime geral. Acho 

injusto, mas é o que está. Eu, como fiscal da lei, não posso deixar de aplicar o que é previsto. E 

me curvo a esse entendimento, muito embora não concorde com ele. Acho que consegui 

externar a posição, agradeço pela deferência de me conceder a palavra. Pausa. A matéria 

entrou em votação. Sua Excelência o relator proferiu seu voto para indeferir o registro, 

determinando a cessação do pagamento dos proventos no prazo de 15 dias, informando a esta 

Corte o cumprimento desta decisão. Seguiu-se à votação: Voto do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Senhora presidente, mais do que ninguém eu tenho 

lutado pela revogação nesta Casa de algumas decisões, acórdãos que na minha opinião 

laboraram em equívocos, às vezes não tão pequenos. No caso aqui, em que pesem as 

manifestações, como sempre, procedentes, elucidativas trazidas pelo ilustre Guilherme Sperry, 

não retificando nenhuma das palavras do nosso setor técnico, que tem se mostrado bem 

consciente a respeito dessas questões, muito menos ao bem elaborado relatório do eminente 

conselheiro André Dias, eu neste caso fico em dúvida na interpretação quando vejo 

manifestação da conselheira Ana Rais do TCU, que diz que estabiliza o ato quando na eventual 

impugnação implicar em prejuízo insuportável e irreversível ao interessado. Me parece que 

este é o caso. A remessa, depois de tantos anos, ao regime da previdência geral, essa prática 

que a constituição diz, e que lamentável muitas vezes em nosso país não são regulamentadas, 

leva neste caso específico para iniciar um novo processo junto ao regime da previdência geral. 

Nesse sentido, peço vênia ao ilustre relator, mesma coisa ao ilustre procurador, e eu me 

manifestaria favorável ao deferimento do pleito do Isaías de Almeida Pinheiro, no sentido de 

referendar o ato de aposentação. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha 

Teixeira: Senhora presidente, muito bom dia a Vossa Excelência, senhor procurador 

Guilherme Sperry, conselheiro Nelson, André, Rosa, conselheiro substituto Edvaldo, 

jurisdicionados aqui presentes, servidores da Casa e do Ministério Público. Eu tenho muita 

dificuldade de lidar com um processo como este. Porque quem menos tem culpa é a pessoa, o 

senhor Isaías de Almeida Pinheiro. E acho, senhora presidente, que nós precisamos sentar à 
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mesa, TCE e Ministério Público, e se for o caso a Procuradoria Geral do Estado, IGEPREV e 

os presidentes dos poderes, para a gente tratar de vez do assunto. Porque não diz respeito só 

ao caso isolado do TCM. Essas pessoas que no passado entraram na administração pública 

sem concurso público e hoje tem tempo para se aposentar, alguns com problema de saúde 

como é o caso, e não pode se aposentar. A pergunta que eu farei agora, será que o regime 

geral quer o senhor Isaías? Claro que não quer. O regime geral vai dizer, isso é problema de 

vocês. Se ele contribuiu para o regime próprio do estado, agora o regime geral vai querer? 

Não vai querer. O que eles dizem lá, se virem. E a pergunta que fica é, e a pessoa, e a vida da 

pessoa, e as vidas dessas pessoas? Então isso é um assunto muito sério, porque aqui estamos 

tratando de um caso, recentemente eu levantei aqui outro caso, está relator o conselheiro 

Odilon Teixeira como pedido de vistas. É tão complicado e um ato complexo, que ele ainda não 

conseguiu concluir seu voto vistas. Eu tenho muita dificuldade. Eu vejo aqui os sinais que a 

conselheira Rosa Egídia gostaria de pedir vistas, eu gostaria muito que ela fizesse isso, para 

que eu me manifestasse depois, porque senão eu vou pedir. Mas eu queria que ela fizesse 

primeiro. Porque é mais uma opinião. Porque eu estou perfeitamente de acordo com o 

conselheiro Nelson Chaves, mas por se tratar de um processo complexo, e vi que Vossa 

Excelência conselheiro André Dias não tinha muito o que fazer. Só que eu estou indo mais 

além, estou abordando um problema que é geral, porque as coisas chegaram aqui, e agora o 

que vamos fazer com muitos casos que já estão aqui no TCE e outros que virão. Mas a 

pergunta principal é como ficam as outras pessoas? A decisão de Vossa Excelência, se o 

plenário acatar, o TCM tem que sustar o pagamento dessa pessoa. Isto é, sustou daqui a 15 

dias. E o dia seguinte? E a caminhada dele, o martírio dele lá no regime geral, que não é uma 

coisa simples. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros 

Lopes: Para que se suspenda o pagamento do salário desse servidor seria preciso, 

primeiramente, se realizar a compensação junto ao regime geral, para que se garanta a 

aposentadoria dele, porque os bastidores nos indicam que o estado não tem condição de 

ressarcir todos os servidores que estão em situações semelhantes. É essa a preocupação. Além 

do lapso temporal, do princípio da segurança jurídica, há essa necessidade de compensação, a 

garantia dessa compensação, para que se esse servidor inválido, no momento que ele necessita 

do salário para subsistência, a gente não pode retirá-la sem que se tenha a certeza dessa 
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compensação. É essa a minha preocupação. Voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís 

da Cunha Teixeira: Conselheiro André, eu novamente digo a Vossa Excelência com todo o 

respeito que tenho, Vossa Excelência se posicionou em perfeita consonância com o MPC e a 

fala do eminente procurador, Guilherme, eu vi o quanto ele está incomodado, do ponto de vista 

pessoal ele não concorda, mas do ponto de vista da legalidade não há outro caminho. E foi o 

caminho que Vossa Excelência trilhou. Mas eu gostaria de ir mais além, a doutora Rosa já 

levantou uma coisa a mais, o estado pode fazer essa compensação? A decisão que tomaremos 

aqui não abre caminhos para os outros problemas? Isso não vai resultar numa judicialização 

do problema? É uma coisa muito difícil. Ainda vou consultar minha assessoria, não sou 

bacharel em direito, é uma matéria que eu tenho que consultar, porém é uma matéria que não 

tenho como botar meu coração no meio. Eu não tenho condição de votar isso na matéria assim. 

Se a conselheira Rosa pedir primeiro, que eu quero fazer uma emenda no regimento, para que 

após proferir o voto de qualquer relator, qualquer um de nós possa pedir vistas antes de fazer. 

Se o plenário permitir, eu queria abrir mão do pedido de vistas para a eminente conselheira 

Rosa Egídia, para que a gente pudesse enriquecer melhor esse debate. Somente votar acho que 

não é o melhor caminho. Estou com a tendência de seguir com o voto do conselheiro Nelson 

Chaves. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Eu também estou inclinada a seguir a divergência. Eu posso pedir vistas também, porque é um 

assunto que exige toda a dedicação de cada um de nós. Manifestação do Excelentíssimo 

Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Como eu não tenho a sapiência dos juristas, 

a nossa condição de conselheiro não nos obriga ao título de bacharel em direito, muito mais se 

tivéssemos tido o registro da OAB. Mas no exemplo simples da vida, eu sempre indago ao 

doutor Guilherme, quero dizer para o doutor Marcelo que o nosso diálogo aqui é um pouco 

diferente de outros Tribunais. Por exemplo, nós temos o hábito, e nossas divergências 

permitem isso, afetividade um com o outro. Não há jogador meio impedido, assim como não há 

mulher meio grávida. Quando se analisa a questão da irregularidade, o vício na elaboração de 

uma decisão não pode estar meio irregular. Nesses casos nós estamos avaliando que cada caso 

é um caso. Os argumentos do procurador são absolutamente válidos e a gente fica diante desse 

dilema dos casos e casos. Estou olhando um ser humano que está há nove anos fora, glaucoma 

não é possível voltar para essa atividade, dados irreversíveis, e você independente de ser 
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advogado ou não, você tem que ter o critério da justiça. Porque os casos são diferentes 

também, então leva o julgador a essa dificuldade, a questão da rigorosidade da interpretação e 

a situação do cidadão que a gente pode deixar de reconhecer. Eu não contesto em nenhum 

momento a manifestação do ilustre relator, do nosso órgão técnico, nosso procurador, mas eu 

estou levado pelo espírito da justiça com o cidadão. Ele foi até usufrutuário de uma coisa que 

não deveria ter sido elaborada e no final a circunstância é a dele lá. Nesse sentido, portanto, 

peço que relevem a minha falha, mas ela é levada por esse sentido da prática da justiça, não no 

sentido de ultrapassar o limite legal. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu vou pedir para sobrestar esse julgamento, 

porque percebe-se que há uma dúvida. Fica sobrestado o julgamento. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu acho que não é o caso de 

sobrestar. Eu estou me cercando de cuidados, porque não estou olhando o caso isolado do 

Senhor Isaías de Almeida. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente 

Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Não tem problema, Vossa Excelência pode pedir vistas, 

pode a gente tentar conversar em outro momento. Esse não é o momento. Um pedido de vistas 

pode acompanhar o relator, o conselheiro que já divergiu, mas a gente tem que tomar atitude. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu não 

estou divergindo, estou com uma inclinação do seu voto. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Divergiu, ele pode 

acompanhar o voto de Vossa Excelência como o voto do relator. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Mas em nenhum momento eu 

agrido a manifestação do procurador e do ilustre relator. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Eu compreendo. É uma 

prerrogativa nossa de votarmos como nós pensamos. E se nós temos dúvidas, podemos pedir 

vistas. Mas eu gostaria de pedir, nesse momento, que a gente possa prosseguir. Voto do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: Eu acompanho o entendimento da 

divergência do conselheiro Nelson Chaves. Voto da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa 

Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu vou acompanhar também a divergência. Voto da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: 

Acompanho a divergência. Concluída a votação, a presidência anunciou que por maioria de 
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votos, quatro contra um, resolveu o plenário acatar a posição do conselheiro Nelson Luiz 

Teixeira Chaves, pelo deferimento do registro. Logo após, foi anunciado o Processo nº 

2006/51420-0, que agasalha a tomada de contas instaurada na Prefeitura Municipal de 

Barcarena, tendo como responsável Laurival Magno Cunha, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas, sem 

devolução de valores, e, ainda, que sejam acolhidas parcialmente as defesas apresentadas pelos 

senhores Fernando Agostinho Cruz Dourado e Laurival Magno Cunha, para fim de ser 

reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas em relação aos senhores 

Fernando Agostinho Cruz Dourado, Laurival Magno Cunha e Dione Marília Albuquerque 

Cunha declarar extinta a punibilidade em relação às sanções imputadas aos mesmos. Presente 

em plenário, o senhor Maurício Blanco, representando o senhor Laurival Magno Cunha, 

manifestou-se no seguinte teor: Senhora presidente, senhor conselheiro relator, demais 

conselheiros desta corte e ao público que nos assiste na tribuna e via internet. No caso em 

análise, o primeiro ponto a ser abordado pelo defendente é quanto a uma preliminar de 

prescrição. Essa preliminar já foi incialmente acatada pelo órgão técnico, mas eu gostaria de 

trazer a esta corte uma recente decisão do STJ quanto a questão relativa a prescrição, que faz 

expressa referência a possibilidade de afastar os danos quando a citação válida ocorre após o 

prazo de cinco anos. Essa decisão foi proferida recentemente, em 2016, pelo Superior Tribunal 

de Justiça, e foi utilizada recentemente em uma decisão validade pelo Tribunal Regional 

Eleitoral num pedido de registro de candidatura. Ora, o que foi decidido pelo STJ e acatado 

em uma manifestação da Justiça Federal? Que se aplica, sim, a prescrição do decreto 2532, 

não somente às multas eventualmente imputadas pelos gestores, mas também eventuais glosas 

detectadas pelo Tribunal de Contas. No caso, essa glosa foi imputada pelo TCU, a que faz 

referência a jurisprudência. E em sede jurisdicional também foi afastada qualquer imputação 

de glosa decorrente da decisão do TCU após o transcurso de prazo de cinco anos. No caso em 

concreto, as contas foram apresentadas pelo gestor competente, que era o secretário municipal 

de saúde à época, em 2006, e a citação válida do gestor que ora defendo, somente ocorreu em 

2016, 10 anos após a apresentação. Nesse sentido e na esteira de decisão robusta, 
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fundamentada e motivada do Superior Tribunal de Justiça, requer-se também a declaração de 

prescrição em relação a toda e qualquer eventual penalidade aplicada em desfavor do ora 

defendente. Outro ponto alegado pelo gestor é quanto a sua ilegitimidade de parte, nesse caso 

concreto, o único ato que é imputado ao gestor é assinatura do convênio, todos os atos 

posteriores foram praticados pelo secretário municipal de saúde. Processos licitatórios, 

pagamentos, assinaturas em notas, homologação de licitação, em função da descentralização 

da administração. E ele foi o gestor que prestou as contas. Quanto ao mérito, excelência, eu 

gostaria de informar que existem dois pareceres no processo. Um que alega que há o nexo de 

causalidade entre os recursos e a prestação de contas. Toda a questão da prestação de contas 

está cabalmente demonstrada nos autos. Nesse sentido, havendo um parecer do Ministério 

Público de Contas, que não foi afastado por nenhum documento válido e requer-se que as 

contas sejam aprovadas sem imputação de penalidade nenhuma, na esteira daquela decisão 

que eu iria pedir vênia para juntas, mas quando eu estava no plenário eu verifiquei que 

infelizmente ela foi trazida para esse corte em cópia cujo o verso é borrão. Como eu verifiquei 

que o borrão é um auto de apreensão de um outro processo, eu não posso juntar nesse 

momento, mas eu pediria que fosse juntado, a não ser que a Corte providencie a cópia para 

que não fique o borrão. Nesse sentido, não havendo nenhuma manifestação nos autos, 

nenhuma manifestação de que os recursos não foram efetivamente aprovados e pelo decurso do 

prazo entre a apresentação das contas pelo gestor legítimo, que era o secretário de saúde, e a 

citação válida que ocorreu em 2016, requer-se a aplicação do precedente do Superior Tribunal 

de Justiça, que invalidou decisão do Tribunal de Contas da União e que seja afastado qualquer 

tipo de penalidade em desfavor do gestor. O Tribunal Regional Eleitoral neste ano deferiu o 

registro de um candidato, com base em decisão da Justiça Federal, que trouxe em seus 

fundamentos a decisão no Superior Tribunal de Justiça, afastando glosa que ocorreu de 

imputada pelo TCU, uma vez que entre a data da prestação de contas e a citação válida, o 

prazo em muito extrapolou cinco anos. No caso, em análise aqui, são 10 anos entre a 

apresentação das contas e citação do senhor Laurival Magno Cunha. São essas minhas 

manifestações. Muito obrigado, excelência. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. 

Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido 

de acolher os documentos apresentados e solicitar a reabertura da instrução processual. 
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Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a 

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

relator. Sem detença, foi anunciado o Processo nº 2007/53914-9, que cuida da tomada de contas 

instaurada na Prefeitura Municipal de Curionópolis, tendo como responsáveis Osmar Ribeiro da 

Silva e Sebastião Curió Rodrigues de Moura, Procurador Guilherme da Costa Sperry, cujo 

Relator foi o Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. No cumprimento das disposições legais 

e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pela irregularidade das contas, com devolução do valor 

conveniado, atribuindo responsabilidade solidária pelo débito entre os responsáveis, além da 

aplicação das multas regimentais aos responsáveis extensivas aos senhores Eduardo Luiz da 

Silva Loureiro e Nilo Alves de Almeida e por fim requereu a reabertura da instrução processual. 

A presidência anunciou que, embora regularmente notificados, os responsáveis supra não 

estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão.  Pausa. A matéria entrou na esfera da 

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

para julgar as contas irregulares, declarando solidariamente em débito no valor de R$31.350,00 

(trinta e um mil, trezentos e cinquenta reais) os senhores Osmar Ribeiro da Silva e Sebastião 

Curió Rodrigues de Moura. Quanto ao primeiro, aplicar-lhe as multas nos valores de 

R$3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais) pelo débito apurado, e de R$ 931,59 

(novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), pelo ato de gestão ilegítimo. 

Quanto ao senhor Sebastião Curió Rodrigues de Moura, aplicar-lhe as multas de R$ 931,59 

(novecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) pela omissão no dever de prestar 

contas e pelo não atendimento à diligência desta Corte, e R$ 931,59 (novecentos e trinta e um 

reais e cinquenta e nove centavos) pela instauração da tomada de contas. Quanto ao senhor 

Eduardo Loureiro aplicar-lhe a multa de R$ 931,59 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta 

e nove centavos) pelo fato de não ter designado técnico para fiscalização do convênio 

apreciado. 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. Na mesma senda, foi anunciado o Processo nº 2012/51560-5, que agasalha a tomada de 

contas de Exercício ou Gestão instaurada na Companhia de Saneamento do Pará, exercício 

2011, sendo responsáveis Antonio Rodrigues da Silva Braga e Sérgio Rodrigues de La Roque, 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA-GERAL 
 

Secretário   Presidente 1559

Procurador Stanley Botti Fernandes, sub a relatoria do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. 

Nesse momento, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves arguiu 

suspeição par atuar nesse processo. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi 

ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos 

autos, opinou pela MPC: regularidade das contas com ressalva, sem prejuízo da aplicação da 

multa regimental ao seu responsável. A presidência informou que os responsáveis supracitados, 

embora regularmente notificados, não estiveram presentes e nem se fizeram representar à 

sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na 

forma regimental, Sua Excelência proferiu voto para julgar as contas regulares com ressalva, e, 

aplicar ao senhor Antonio Rodrigues da Silva Braga a multa no valor de R$1.000,00 (um mil 

reais), pela intempestividade das contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, 

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Logo após, foi anunciado o Processo nº 

2012/52132-4, que trata da tomada de contas instaurada na Associação Desportiva do Bairro 

Morada Nova, sendo responsável Erton Luiz Vigne, Procuradora Deíla Barbosa Maia, sob a 

relatoria do Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, anunciando-se, também, o impedimento de 

Sua Excelência, a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes de atuação nesse 

processo.  No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do 

Ministério Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela MPC: 

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, atribuindo responsabilidade 

solidária pelo débito entre seu responsável e à Associação Desportiva do Bairro Morada Nova, 

além da aplicação das multas regimentais ao seu responsável. Pausa. A presidência tornou 

público que embora regularmente notificados os representantes supramencionados não 

estiveram presentes e nem se fizeram representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da 

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

para julgar as contas irregulares, declarar solidariamente o senhor Erton Luiz Vigner e 

Associação Desportiva do Bairro Morada Nova em débito para com o erário estadual na 

importância de R$28.519,00 (vinte e oito mil e quinhentos e dezenove reais), aplicar ao seu 

responsável as multas nos valores de R$1.000,00 (um mil reais), pela grave infração à norma 

legal, R$1.000,00 (um mil reais), pelo dano ao erário e R$1.000,00 (um mil reais), pela omissão 
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de dever de prestar 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. Logo após, foi anunciado o Processo nº 2013/50876-2, que se fere ao 

Recurso de Reconsideração interposto por Antonio Nazaré Elias Corrêa, Procurador Patrick 

Bezerra Mesquita, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, destacando-se o 

impedimento da Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes de atuação nesse processo. 

No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério 

Público de Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela MPC: conhecimento 

e desprovimento do recurso. Pausa. A presidência tornou público que embora regularmente 

notificado o recorrente não esteve presente e nem se fez representar à sessão. Pausa. A matéria 

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

Excelência proferiu voto para conhecer o presente Recurso de Reconsideração e conceder-lhe 

provimento, para considerar as contas regulares com ressalva. Consultado o Plenário, este se 

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

Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Em seguida, tornou público o 

senhor secretário a respeito do Processo nº 2017/52300-0, que trata do Recurso de 

Reconsideração interposto por Liberalino Ribeiro de Almeida Neto, Procurador Stanley Botti 

Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo conhecimento do presente Recurso de 

reconsideração, mas no mérito, negar provimento, mantendo-se na íntegra a decisão 

consubstanciada no Acórdão nº 56.571 de 28.03.2017. Pausa. A presidência tornou público que 

embora regularmente notificado o recorrente supramencionado não esteve presente e nem se fez 

representar à sessão. Pausa. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa.  Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de conhecer do 

presente recurso e no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o Acórdão atacado em todos os 

seus termos. 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 foi anunciado o Processo nº 2017/50024-1, que agasalha o ato de 

Aposentadoria em favor de Maria Irene Oliveira de Souza, Procurador Guilherme da Costa 
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Sperry, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. No cumprimento 

das disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de 

Contas que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento do registro. Pausa. 

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

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

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

unanimidade, acolher a manifestação da relatora. Em seguida, foi anunciado o Processo nº 

2008/52382-5, que trata do ato de Pensão em favor da dependente do ex-segurado Luiz Fonseca 

Carneiro Neto, Procurador Stanley Botti Fernandes, cuja Relatora foi a Conselheira Rosa Egídia 

Crispino Calheiros Lopes. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 

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

opinou pelo deferimento do registro. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa.  Ninguém se 

manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de 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. Foram, em seguida, anunciados os Processos nºs 2012/50547-4, 2012/51188-5, 

2012/51236-7, 2012/51433-0 e 2012/51835-2, que cuidam dos atos de Reforma em favor de 

Adelmo Oliveira Reis, Eduardo de Araújo Corrêa, Olindo Alves Lima, Jorge Luiz de Oliveira 

Monteiro e Jucélia Silva de Oliveira, Procuradores Patrick Bezerra Mesquita, Guilherme da 

Costa Sperry e Stephenson Oliveira Victer, cujo Relator foi o Conselheiro Substituto Edvaldo 

Fernandes de Souza. No cumprimento das disposições legais e regimentais, foi ouvido o 

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

opinou pelo deferimento dos registros. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa.  Ninguém 

se manifestando na forma regimental, Sua Excelência proferiu proposta de decisão no sentido 

de 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 pela 

Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes. Foi então anunciado o Processo nº 

2011/50391-7, que trata da prestação de contas dos Administradores e Responsáveis pela 
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Gestão de Recursos Públicos Estaduais, procedência Gabinete do Vice-Governador, exercício 

financeiro de 2010, sob a responsabilidade do senhor Odair Santos Corrêa, Procuradora Deíla 

Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias, com pedido de vista 

formulado pelo Conselheiro Luís da Cunha Teixeira, em sessão ordinária de 28/08/2018. Ao 

solicitar a retirada deste processo da pauta supra, Sua Excelência obteve o imediato 

deferimento. Sem detença, foram anunciados os Processos nºs 2013/52107-9 e 2013/53427-4, 

que tratam dos atos de Aposentadoria em favor de Maria das Dores Santiago da Silva Rocha e 

Eduardo Pinto de Mesquita, Procuradores Stanley Botti Fernandes e Deíla Barbosa Maia, cujo 

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

regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas que ratificando o 

parecer escrito nos autos, opinou pelo deferimento dos registros. A matéria entrou na fase da 

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

no sentido de 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 tornado público o Processo nº 2017/50030-0, 

que cuida do ato de Aposentadoria em favor de Maria Carvalho dos Santos, Procurador Stanley 

Botti Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela extinção do processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no disposto no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 18.990/2018-TCE/PA. 

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

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

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

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Em seguida, foram anunciados os Processos 

nºs 2007/54679-0 e 2008/53425-3, Atos de Pensão em favor dos dependentes dos ex-segurados 

Almir de Lima Pereira e Francisco Ronaldo Pessoa do Nascimento, Procuradora Deíla Barbosa 

Maia, Relator Conselheiro André Teixeira Dias, anunciando-se o impedimento da Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes de atuação nesse processo. No cumprimento das 

disposições legais e regimentais, foi ouvido o representante do Ministério Público de Contas 

que ratificando o parecer escrito nos autos, opinou pela extinção dos processos sem resolução 
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do mérito. A matéria entrou na fase da discussão. Pausa.  Ninguém se manifestando na forma 

regimental, Sua Excelência proferiu voto no sentido de extinguir os processos sem resolução do 

mérito e arquivamento. 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 foi anunciado o Processo nº 2013/50775-9, que cuida do 

Ato de Pensão em favor do dependente do ex-segurado Getúlio Dorta Sobrinho, Procurador 

Stephenson Oliveira Victer, cujo relator foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo 

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

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

registro (pausa). A matéria foi colocada em discussão. (Pausa). Ninguém se manifestando na 

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

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

que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se 

foi anunciado o Processo nº 2009/53719-9, Prestação de Contas dos Auxílios, Contribuições ou 

Subvenções concedidas pelo Estado, procedência Prefeitura Municipal de Capanema, 

responsável José Alexandre Buchacra Araújo, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo relator 

foi o Conselheiro André Teixeira Dias. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a douta 

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

cujo entendimento jurídico foi pelo trancamento das presentes contas, nos termos dos arts. 57 e 

58 da Lei Complementar nº 81/2012, com o consequente arquivamento do presente processo 

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

regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para arquivar os 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. Nos termos do disposto no 

artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta 

Sessão em que foram aplicadas multas aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) 

dias para o seu recolhimento, contados a partir da publicação da referida decisão no Diário 

Oficial do Estado. Esgotada a pauta de julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem 

assuntos na MATÉRIA ADMINISTRATIVA, franqueando a palavra à disposição dos 

presentes. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: 
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Em razão dos acontecimentos de hoje, me permita fazer um breve comentário. Os jornais já 

vêm dizendo há muito tempo, os eminentes membros da academia paraense de letras estão sem 

poder se reunir porque os roubos são sucessivos. Em conversa com a nossa controladora da 

secretaria do controle externo e doutor Marcelo Aranha, uma proposta que fiz aqui, tive a 

honra de ter acompanhado a proposta também o conselheiro Cipriano, quero ressaltar aqui o 

denodado trabalho da nossa coordenadora, do Marcelo, no sentido do levantamento dos 

imóveis do estado. Como é um assunto de extrema colaboração, os jornais têm falando, o 

presidente Vargas, outras esferas federais, no nosso caso abordagem estadual, nós estamos 

num período muito explosivo, que é o período da eleição. Não houve nenhum arrefecimento 

dessa atividade, especialmente por parte dos técnicos, e não estamos atrasados na remessa do 

levantamento da atual situação, que a gente espera que seja encarada pelo governo como 

grande colaboração. Apenas vai ficar adiada para passar esse momento, porque aqui, ali, 

poderia parecer que haveria a chance de alguma especulação, que não é o caso. Mas eu quero 

me referir especialmente ao processo de número 1, que falamos sobre a questão da 

aposentadoria de um servidor, e me rendi àquela oportunidade, como faço agora, a 

argumentação pertinente dos nossos companheiros da secretaria, ratificados e com 

profundidade aqui expressados pelo nosso procurador e também pelo brilhante relatório do 

conselheiro André, que estão absolutamente corretos do ponto de vista legal e assim dizia a 

nossa querida conselheira Rosa e o Luís Cunha. Mas acho que certos fatos não podem ficar 

isolados na análise de um problema existente. Meu pai me dizia e me ensinava que a pior coisa 

para enfrentar o problema é não enfrentá-lo. Eu penso que nós todos, e conversei com o 

eminente procurador Guilherme Sperry, pela sua experiência, pela clareza das manifestações 

que profere aqui, que honra este Tribunal, o procurador há de confirmar isso, que nós todos 

devemos levantar esse problema para tomarmos uma diretriz do que fazer. Me lembro dos 

princípios do patrono dos advogados brasileiros, Rui Barbosa, como todos sabem, nos seus 

ensinamentos, que ele dizia que não se pode tratar com igualdade os desiguais. Eu fiquei aqui 

pensando no voto que eu dei, que me falou mais até o espírito do cidadão diante de um fato 

absolutamente verdadeiro, neste caso, embora o arcabouço legal, acho que corretamente ao 

final tratamos de dar tratamento diferenciado aos desiguais. Porque a invalidez já o distancia 

daquele que é saudável. Nós estamos aqui analisando o fato de um servidor, aquele que se 
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inclui na afirmação da ministra Ana Arraes, a dificuldade ao retorno ao mercado do trabalho 

por uma doença permanente, e aí me rendi a esse argumento. Diferente daqueles que buscam 

muitas vezes o carimbo da invalidez quando ela não é tão verdadeira assim. Foi esse momento 

que eu pedi vênia ao doutor Guilherme, porque ali surgiu o espírito da desigualdade, aquele 

que pode retornar ao trabalho e aquele que é inválido permanente. Aí entra o julgamento 

acima das becas de nós todos como seres humanos para ver situações distintas. Se nós vamos 

ter os inválidos, que estão aposentados por invalidez, de fato, eles são uma excepcionalidade 

numa visão global. Aquele que pode retornar, uma invalidez temporária, ele tem um acesso, 

provavelmente, e aquele que não pode mais? Essas condições, nós temos que ter a coragem, é 

um assunto sério, que envolve a vida das pessoas, o estado, porque o sistema previdenciário é 

para amparar aqueles que precisam ao cabo de uma vida de trabalho. Espero nunca ficar aqui, 

sei que isso ocorre em outros lugares, vamos ver qual é a composição do plenário, que aquele 

aqui vota a favor, aquele ali contra, dando ênfase, quando não tiver o fulano ou o beltrano, o 

processo vai, quando não tiver não vai. Isso não pode acontecer. Quero dizer dessas razões, 

estava aqui argumentando comigo mesmo, estamos eventualmente até falhando quem sabe no 

posicionamento positivista que alguém possa dizer, mas estamos analisando pessoas que 

teoricamente são iguais, mas não são. Tive a honra de sentar com o doutor Guilherme e dizer 

que está na hora deste Tribunal chamar a condução desse processo, porque ele envolve as 

instituições estaduais todas, nós temos dezenas, centenas, quem sabe milhares de situações e 

nós não podemos ficar empurrando com a barriga essa decisão, por mais difícil que seja. Não 

podemos fugir a nossa responsabilidade, temos que fazer um levantamento. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro André Teixeira Dias: Sabe, a inteligência do legislador 

quando cria uma corte, a gente tem que sempre se declinar a ela. Vossa Excelência leu com 

muita propriedade e exprimiu a dor com que cada um de nós proferiu seu parecer, seu voto. 

Mas a inteligência de Vossa Excelência acompanhada pelo conselheiro Luís Cunha, Rosa 

Egídia, conselheira Lourdes, foi de observar que ali era uma exceção dentro de uma exceção. 

São dois casos diferentes, mas que estavam reunidos. O caso desta situação complexa que é a 

transferência do regime próprio para o geral, onde talvez a lógica do contrato tenha que ser 

mantida, o pacta sunt servanda, de quando ele foi contratado, impõe uma certa insegurança 

jurídica a um dos contratantes. Mas ali tinha uma exceção. Vossa Excelência, com os demais 
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conselheiros, me ajudaram a sair feliz, porque acho que nós alcançamos justiça. Eu dizia para 

a conselheira Rosa que se o meu voto mantido, ia para a casa sangrando, por não ter 

encontrado a medida exata de fazer justiça. Mas Vossa Excelência teve a perspicácia, como 

teve a coragem de liderar um voto depois de uma argumentação muito consistente, tanto da 

procuradoria, como eu tentei fazer no meu relatório. Mas o grau de justiça com que se revestiu 

a argumentação de Vossa Excelência, acrescentada pelos conselheiros, fez com que todos nós 

nos sentíssemos muito confortáveis. Muito importante a gente poder decidir junto, porque 

várias cabeças pensando, realmente, chega a uma conclusão melhor do que uma só. Eu não 

queria fazer uma fala separada, mas um aparte, para ficar consignado que a fala é sua. 

Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu 

agradeço a gentileza de Vossa Excelência, na realidade foi o entendimento que nos motivou até 

pela palavra, não há nenhuma contestação a irreparável manifestação do procurador doutor 

Guilherme, como seu voto brilhante, nada a contestar do ponto de vista do entendimento 

jurídico. Mas levando em conta esses princípios que falamos aqui, a questão dentro de um caso 

desse ainda assim há desigualdade dos pretensamente iguais. Manifestação da Excelentíssima 

Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Houve uma proposta 

também do conselheiro Luís Cunha, eu acredito que na próxima quinta e nós podemos nos 

reunir após a sessão plenária. Nós estamos adotando de nas terças ter processos de 

julgamento, onde nós temos esse momento de debate, e às quintas-feiras uma certa quantidade 

de processos que não requerem discussões acirradas. Se pudermos, na próxima quinta-feira, 

certamente teremos a presença total dos conselheiros, quem sabe do Ministério Público, e 

podemos aprofundar melhor esse debate e já começar a encontrar uma solução definitiva 

acerca desses casos, como esse de hoje e outros que nós já tivemos, até com a presença do 

presidente do Tribunal de Justiça, em situações adversas com relação a aposentadorias e 

pensões. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Eu 

não tenho problema nenhum falar, eu necessito muitas vezes da palavra, do apoio, do 

aconselhamento de um outro companheiro. Gostaria de agradecer ao conselheiro Luís Cunha 

pela oportunidade que me dá de debater os posicionamentos, como a conselheira Rosa, que 

veio sentar aqui ao meu lado, para debater as dúvidas que a gente sente e que a gente sente 

incapaz de tomar uma decisão imediata, de repente é um assunto novo que aparece aqui. 
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Queria dizer que me ajudam permanentemente nesse socorro que me prestam aqui para que eu 

possa tomar uma decisão que seja mais correta. Quero agradecer perenemente aos 

Conselheiros Luís, Rosa, o André, os procuradores de nunca terem negado essa oportunidade, 

quero agradecer o apoio que os senhores têm me dado nesse plenário sempre. Manifestação da 

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

agradeço. Fica mais ou menos pré-agendado para próxima quinta-feira, para que a gente 

possa ao sair do plenário ir até a presidência para a gente poder conversar e dar início a uma 

conversa profunda acerca desse assunto. De repente, quem sabe, nós já nos posicionarmos 

para uma posição unânime, concisa. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira 

Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: Eu gostaria de parabenizar o conselheiro Nelson pela 

postura dele hoje, sei das convicções dele, mas também o admiro pelo coração que tem. De 

fato, todos nós ficamos em dúvida diante da letra da lei e da situação fática que se colocou. 

Parabenizo o doutor Nelson e os demais colegas, André, Luís, a senhora presidente, 

especialmente o doutor Guilherme, que abriu o coração, e nos deu a oportunidade de 

expressarmos o que estávamos pensando no íntimo e que coincidia em nós todos. Ao contrário, 

eu aprendo com o conselheiro Nelson e os demais conselheiros todos os dias aqui nesse 

plenário. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da Cunha Teixeira: 

Senhora presidente, não há muito o que acrescentar, mas acho que hoje nós tivemos um dia 

marcante para a Casa. A bandeira levantada pelo eminente conselheiro Nelson Chaves em 

relação àquele processo de aposentadoria sensibilizou o plenário. Eu tenho enorme dificuldade 

de indeferir uma aposentadoria. No estado do Pará eu creio que de 15 anos para cá nós não 

temos mais nenhum problema desse tipo. E daqui para frente certamente não teremos. Porque 

o TCE está agindo, o MPC está agindo, os concursos públicos estão acontecendo, o estado está 

efetivando as pessoas, há um futuro promissor de tranquilidade, de legalidade, que a gente não 

vai passar por esses dissabores como a gente passou hoje. Porém, existe um passado que nós 

não demos causa, foram gestores daquela época que entenderam que podia, fizeram nomeação 

de pessoas sem concurso público e essas pessoas completaram tempo para se aposentar. 

Alguns, como o caso de hoje, doente, a pessoa necessitando sua remuneração para sua própria 

sobrevivência, que é uma aposentadoria por invalidez, e o Tribunal hoje poderia ter negado 

isso. Se olhasse somente para a legalidade, o que Vossa Excelência fez muito bem, senhor 
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André, o Ministério Público também, a gente ia indeferir. Mas hoje tivemos algo mais a fazer, 

que foi assumir a responsabilidade de ter um posicionamento para deferir a aposentadoria, 

pensando na vida humana, na pessoa. Eu tiro isso como base para pensar nessas vidas que 

estão aí, certamente passando noites sem dormir, preocupados como vai ser amanhã o seu 

julgamento das suas aposentadorias. Então o que foi levantado aqui não é uma coisa nova, até 

porque este assunto passou pelas minhas mãos enquanto presidente, cheguei a dialogar com a 

procuradoria do estado, com o IGEPREV, com o Ministério Público, mas as coisas não 

avançaram. Acho que agora não tem mais como adiar esse assunto. Então quero fazer coro ao 

que afirmou e propôs aqui o conselheiro Nelson Chaves, estou de acordo, falei na hora do 

debate. Acho que uma grande reunião para firmarmos o entendimento de como vamos nos 

posicionar sobre esses assuntos. E a hora que firmar o posicionamento, se for contrário, eu vou 

seguir o posicionamento, eu não vou estar abrindo divergência, porque a gente construiu uma 

solução. O que eu acho é que a gente tem que olhar para o problema, que não é micro, tem um 

desdobramento financeiro para o estado pesado e a gente tem que ter esse olhar humano para 

o problema, porque envolve pessoas, vidas, e alguns já na velhice, que não têm condições mais 

de arranjar outro emprego, doentes alguns casos. Então, presidente, assuma a dianteira disso, 

proponha isso na reunião de quinta-feira para ouvir mais conselheiros que não estão aqui e 

tome as providências no sentido de construir uma reunião institucional com os demais poderes, 

incluindo o governo do estado da parte da procuradoria do estado e o IGEPREV e a gente 

debater o assunto e propor uma solução. De qualquer maneira, o que aconteceu hoje, no meu 

entendimento, nós fizemos justiça ao senhor Isaías de Almeida Pinheiro. Isso nos dá uma 

leveza no coração, eu fico muito feliz com a fala proferida pelo conselheiro André agora no 

momento livre, assim como na hora do processo a fala do procurador Guilherme Sperry. 

Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Essa reunião que eu estou propondo seria com o colegiado, com os auditores e com 

os membros do MPC, primeiro uma reunião interna. Posteriormente, dessa nossa reunião, 

teríamos um avanço para também chamarmos as outras instituições e até poderes. Próxima 

quinta. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público de Contas 

Guilherme da Costa Sperry: Senhora presidente, senhores conselheiros, acho que ficou claro 

para todos na minha fala quanto meu parecer estava seguindo o entendimento das cortes 
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superiores, entendimento que eu não concordo, deixei muito claro, mas que no aspecto técnico, 

na minha opinião pessoal, eu tenho que me curvar ao entendimento que o Supremo deu já há 

muito tempo e que o STJ também segue essa mesma linha. Nós temos aqui um problema grande 

para ser enfrentado no estado, que é um passivo de servidores que estavam em cargo em 

comissão, isso tem muito servidor que contribuía para o regime próprio do estado, muitos 

foram aposentados. Muitos ainda estão na ativa, não sei, a gente precisa levantar isso, ver 

quantos são. E, de fato, eu acredito que num determinado momento não se fez mais porque a 

legislação estadual botou um marco aqui, não lembro de cabeça. Agora tem esse passivo que 

precisa ser enfrentado. O que eu coloquei no meu parecer foi o aspecto técnico que diz a 

legislação, também federal, que trata da compensação dos regimes. Isso já me foi trazido de 

forma não oficial, por mais de uma pessoa, sobre esse problema da compensação dos regimes. 

Esse eu acho que é o norte que a gente tem que partir a discussão, concordando com o 

posicionamento da presidente, de Vossas Excelências, acho que precisa um entendimento entre 

todos os organismos de fiscalização, poder judiciário, Ministério Público, a própria PGE. 

Porque não adianta nada, eu não sei se ficou muito claro, se isso foi dito informalmente ou no 

voto, é um problema muito sério. Como eu mandaria uma pessoa para o regime geral sem a 

garantia de que as contribuições que ela versou para o regime próprio, que até então ela 

achava que ia se aposentar por esse regime, como que o estado recolheu esses valores dela, ela 

pagou, e agora o estado vem e me diz, eu não tenho como pagar o INSS. E aí eu vou 

simplesmente mandar essa pessoa para lá, sem a compensação de regimes, porque o estado 

não tem como mandar esse recurso. O grande nó dessa situação toda é esse. Como resolver a 

questão pragmática do problema, conjugada com a limitação legislativa que a gente tem? É 

possível construir um meio termo, entendimento, ou não é? Como deixei claro, no meu aspecto 

íntimo, acho que a justiça, deixando o lado da aplicação dura e fria da lei, que é o meu papel 

aqui, penso que nesse caso concreto foi sim feita a justiça. Porque é um caso claro de 

invalidez, não teria como retornar ao mercado de trabalho e nós sabemos como é o INSS, essa 

pessoa contribuiu para o regime próprio do estado e o estado não iria fazer o repasse desse 

recurso que ela versou do regime próprio para o geral. Essa pessoa teria que, eventualmente, 

ingressar judicialmente, teria um gasto a mais, nós geraríamos demanda. Nós estamos falando 

aqui de um caso, mas nós teríamos vários casos. Nós precisamos saber a realidade financeira, 
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que me é dito que não é possível, o estado não teria esse recurso, e outra é essa questão legal a 

ser enfrentada. Então acho muito pertinente, senhora presidente, que a gente reúna as 

instituições, não só o MP de Contas, o TCE, mas também outros organismos, MP Geral, PGE, 

poder judiciário, para que nós possamos achar um meio termo. Louvo a iniciativa, porque não 

se trata de um caso isolado, pelo que se tem notícia são vários, mas a gente também não tem 

isso quantificado. Agradeço à Vossa Excelência e já me coloco à disposição para as discussões 

quanto ao tempo. Manifestação da Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino 

Calheiros Lopes: Apenas para ressaltar que a ouvidoria encaminhou ao seu gabinete, para que 

posteriormente fosse distribuído aos demais conselheiros uma alteração, uma adequação do 

manual de procedimentos internos da ouvidoria, a mudança que aconteceu no nosso 

regulamento, recentemente aprovada pelo plenário, em razão da edição da lei 13.460/2017, 

que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços 

públicos, da administração pública, que trouxe inúmeras inovações às ouvidorias. Isso causou 

a alteração do nosso regulamento, aprovado pelo tribunal, mas que agora implica na 

necessidade de correção do manual de procedimentos internos da ouvidoria. Apenas essa 

adequação do manual ao regulamento já alterado. Eu peço a Vossa Excelência que encaminhe 

aos demais conselheiros para brevemente ser trazido em plenário. Manifestação da 

Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Ao final da 

sessão certamente nós estaremos encaminhando via e-mail, para que os conselheiros, 

conselheiros substitutos, o próprio MPC, para que tomem conhecimento e posteriormente nós 

poderemos trazer para a votação em determinadas alterações conforme proposto por Vossa 

Excelência. Manifestação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Edvaldo Fernandes 

de Souza: Obrigada, presidente, serei breve. Apenas parabenizando pelo nível da discussão, 

acho muito importante essa discussão em nível de colegiado, o quanto agrega conhecimento 

para todos nós e um amadurecimento acompanhando toda a evolução do estado, como as 

coisas vão melhorando, tornando-se mais legais e efetivas. Em relação a essa reunião prévia, 

acredito que todos os conselheiros serão avisados, os substitutos, bem como a procuradora 

geral, doutora Silaine. Seria importante, presidente, em relação ao corregedor, senhor Odilon, 

as secretarias, o que eles puderem fazer de um diagnóstico, mesmo que prévio, já vai ajudar 

bastante nessa reunião, para que a gente tenha uma dimensão dessa análise macro que a gente 
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vai começar a discutir. Somente essa sugestão. Manifestação da Excelentíssima Senhora 

Conselheira Presidente Maria de Lourdes Lima de Oliveira: Muito bem, a gente vai procurar 

reunir o que puder, que essa será uma primeira, talvez não será a única. Porque nós vamos ver 

os rumos que nós poderemos tomar, inclusive convidando outras instituições. Essa semana, 

como é uma semana atípica, de eleições, está muito em cima, em princípio nós vamos reunir 

internamente. Vamos tirar dados para que a gente possa ter uma discussão mais ampla com as 

instituições que possam ter uma participação efetiva, uma discussão maior, em um outro 

momento. Essa reunião de quinta-feira é para nós traçarmos linhas para a tomada de decisão, 

não especificamente nossa, mas buscar conjuntamente com outras instituições, para trazer a 

plenário uma decisão, observando outras instituições e poderes. Essa presidência reafirma o 

convite para quinta-feira, além da reunião após o plenário, à tarde, às 17 horas, 

impreterivelmente eu gostaria que a gente pudesse estar aqui para que possamos ter a abertura 

da exposição de Canoas de Promesseiros. Tem vários convidados, alguns até pediram que 

pudéssemos iniciar no horário, porque têm outros compromissos. E nós gostaríamos de contar 

com a presença dos conselheiros, conselheiros substitutos, dos servidores e servidoras, do 

MPC, todos participando desse momento. E na segunda-feira, nós temos a vinda dessa imagem 

peregrina oficial, tem confirmado a presença do Bispo Dom Antônio e do Padre Giovani 

Campo que é o pároco da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. É na segunda-feira, às 11 

horas da manhã. Canoas de Promesseiros é então às 17 horas de quinta-feira e a partir daí 

ficará durante toda a festa Nazarena. E a vinda da imagem peregrina, que também irá ao 

MPC, será segunda-feira às 11 horas. Estão todos convidados para esse momento de 

festividade. Esta presidência gostaria de lembrar a todos que nesse momento a Casa de 

Plácido tem bastante pessoas que atendem milhares de pessoas e solicitou a nossa instituição a 

colaboração, nós estamos arrecadando feijão e charque, que são produtos que poucos 

colaboram. Nos foi solicitado que pudéssemos doar esses produtos, dentro das nossas 

possibilidades. Então a imagem peregrina interna está passando por aí, a equipe peregrina 

está sendo recebida nos departamentos da casa, e esta coleta poderá também ser encaminhada 

não só para a equipe da peregrinação, mas também ao cerimonial que está responsável para 

recolher. Após a vinda da imagem peregrina, na mesma semana, encaminhar para Casa de 

Plácido a contribuição dos servidores, dos conselheiros, do Tribunal de Contas e do douto 
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Ministério Público de Contas. A gente agradece aqueles que já colaboraram e solicitamos, se 

mais alguém quiser colaborar, está aberto o pedido, doando um quilo de feijão, de charque. 

Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as bênçãos de Deus, declarou 

encerrada a sessão às doze horas e três minutos (12h03min) e mandou que eu, Jorge Batista 

Junior, Subsecretário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente 

ata. 

 
Belém, 2 de outubro de 2018. 
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