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ATA - COLÉGIO DE PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 

CONTAS 

 

9ª. Reunião Ordinária (ano 2014) do COLÉGIO DE PROCURADORES DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO PARANÁ, realizada em 15 de dezembro 

de 2014. Abertura às 14h30min, sob a presidência do Procurador-Geral, Dr. Michael 

Richard Reiner, na sala da Procuradoria-Geral. PRESENÇA: Drs/Dras. CÉLIA 

ROSANA MORO KANSOU, JULIANA STERNADT REINER, GABRIEL GUY 

LÉGER, ANGELA CASSIA COSTALDELLO, FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI, 

ELIZEU DE MORAES CORRÊA e VALÉRIA BORBA. AUSÊNCIAS: KATIA 

REGINA PUCHASKI e ELIZA ANA Z. KONDO LANGNER. 

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO. 1 - Foi apresentada a minuta de 

regulamentação do direito de férias que será deliberada pelo Conselho Superior (CS) e 

fixado os pontos de discussão, sem prejuízo da imediata observância dos parâmetros já 

estabelecidos pelo Conselho e constantes da ata de sua 2.ª Reunião (publicada no Diário 

Eletrônico n.º 937/2014 de 06/08/14 – p. 115). Comunicaram-se as seguintes 

prioridades de atividades do CS para o exercício de 2015: a) regulamentação do 

processo de vitaliciamento; b) regulamentação da apuração de merecimento; c) 

parametrização do exame de pautas de julgamento d) regime remuneratório e e) 

afastamentos legais. 2 - Comunicou-se a prolação de decisão do Tribunal Pleno acerca 

do cômputo ficto dos militares, razão da recomendação encaminhada. 3 - Identidade 

funcional de togados do TCE/PR e MP. A Procuradoria-Geral encaminhou ofício à 

Presidência da Corte, em vista de convênio firmado com a SESP-PR, sugerindo 

aprimoramento na regulamentação da matéria, bem como ajustes referentes à forma de 

expedição do documento em face do regime jurídico aplicável ao Ministério Público. 4 - 

Apresentou-se ao Colégio às normativas do MPC referentes à identidade visual e 

instituição da “Comenda” da instituição. 5 - Comunicação da nova composição do 

Conselho Editorial da Revista do Ministério Público de Contas do Paraná, que 

futuramente também será integrada pelo Dr. Fabrício Motta, bem como a publicação do 

edital de chamamento de artigos para o volume de junho de 2015. 6 - Como 

desdobramento do projeto de análise patrimonial dos agentes públicos, os servidores 

deste MP, Srs. Ralph Biscouto e Paulo Fernandes, participaram de debates acerca do 

tema na Controladoria Geral do Município de São Paulo. 7 - Foi apresentada a proposta 

de composição de escala de sessões da 1.ª e 2.ª Câmaras para o exercício de 2015, cujos 

eventuais ajustes poderão ser propostos até início de janeiro do ano vindouro. 8 – 

Explicitou-se a problemática referente à expedição de certidões liberatórias diante da 

necessidade de aferição do cumprimento de índices constitucionais e de pessoal, 

comunicando-se que será ofertada medida visando à parametrização de critérios em 

defesa da competência do Tribunal de Contas na fixação da agenda de obrigações como 

corolário do dever de prestar contas estabelecido pela Constituição e Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 9 - Rede de Controle da Gestão Pública. Foi eleita, em reunião 

realizada na última semana no MPF-PR, a nova mesa diretiva e feito o balanço do 

exercício de 2014, com a fixação das prioridades para 2015. 10 - Grupo de Estudos de 

Curitiba (MP-PR). A convite, o Procurador-Geral participou de debates acerca dos 

projetos para a nova Lei de Ação Civil Pública, oportunidade em que foram 
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apresentadas sugestões para aprimoramento do texto sob a perspectiva do controle 

externo da Administração Pública e atuação do MP na área orçamentária e financeira. 

Foi elaborado material que está disponível aos membros do colégio. 11 - Por intermédio 

de Ofício encaminhado pelo CAOP – Patrimônio Público, foram sugeridos pontos de 

aprimoramento ao texto colocado em debate em reuniões anteriores visando à 

fiscalização do correto provimento e criação de cargos comissionados no Estado do 

Paraná. 12 - Relatório DEX. Diante da apresentação de relatório da Diretoria de 

Execução foram pontuadas algumas necessidades que deverão ser objeto de diálogo 

com a nova direção, em face da alteração de gestão do TCE/PR. 13 - Relatou-se a 

integração do MPC-PR nas festividades do Dia Nacional do Ministério Público, com a 

participação do procurador-geral da República e presidente do CNMP, Rodrigo Janot, 

dos ministros Sérgio Luiz Kukina (STJ) e Luiz Fux (STF), dos Professores Pedro 

Demo, titular do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília (UnB), Luiz 

Edson Fachin, titular da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Teresa Arruda 

Alvim Wambier, livre-docente da PUC-SP; do procurador de Justiça Olympio de Sá 

Sotto Maior Neto, coordenador do CAOP de Proteção aos Direitos Humanos e dos 

procuradores-gerais do MP, Márcio Fernando Elias Rosa (SP) e Gilberto Giacóia (PR). 

14 -Balanço do exercício. Foi feito rápido relato acerca dos avanços institucionais do 

MPC-PR, quer sob a ótica de sua formatação legal; de relacionamento institucional e 

identidade ao público; transparência e adoção de meios autônomos de divulgação de sua 

atuação e fomento científico de debates acerca do Controle Externo (Revista MPC-PR), 

atuação como interventor em todos os expedientes submetidos ao crivo do TCE-PR e 

adoção de linhas para o aprimoramento da administração, quer pela expedição de 

recomendações, quer pelo desenvolvimento de projetos nas áreas da educação infantil; 

exame patrimonial dos agentes públicos e cargos comissionados, traçando-se, por fim as 

perspectivas para o ano de 2015. ENCERRAMENTO. A reunião encerrou-se às 

16h25min, lavrando-se a presente ata. 

 


