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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO 1 

ESTADO DO AMAPÁ – CEP/AP – ANO DE 2020 – BIÊNIO DE 2019-2021. 2 

 3 

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, na sala virtual 4 
google.meet, às quinze horas e dez minutos, teve início a Sexta Reunião Ordinária do 5 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, realizada por videoconferência, 6 
presidida pelo Senhor RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA, que cumprimentou os 7 
Conselheiros e os demais presentes. Em seguida, passou a palavra a secretária Luana 8 
Picanço de Sousa Braga que apresentou o ITEM - 1 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: 9 
número seis de dois mil e vinte, o qual convoca os membros do Conselho Estadual de 10 
Previdência do Estado do Amapá, Diretoria Executiva, Gerente Administrativo, 11 
Procurador Jurídico, Ouvidora e Auditora Interna da AMPREV, para fazerem-se presentes 12 
na referida Videoconferência. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO DE QUORUM: SUELEM 13 
AMORAS TÁVORA FURTADO, ausente, representada por seu suplente JOSÉ 14 
MARLÚCIO ALCÂNTARA DE ALMEIDA,  presente, CARLOS LUIZ PEREIRA 15 
MARQUES, presente; MERYAN GOMES FLEXA, presente; MÁRIO GURTYEV DE 16 
QUEIROZ, presente; JORYOSVALDO QUEIROZ OEIRAS, presente, CARLA 17 
FERREIRA CHAGAS, presente; HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO, presente; 18 
MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA, presente; EDILSON PEREIRA 19 
MARQUES, presente; HELIELSON DO AMARAL MACHADO, presente; MICHERLON 20 
MENDONÇA DOS SANTOS, presente; JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA NETO, presente; 21 
LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA, presente; PAULO DE SANTANA VAZ, presente; 22 
WILLIAM TAVARES DA SILVA, ausente, representado por seu suplente IDELMIR 23 
TORRES DA SILVA, presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: A 24 
Conselheira Suelem Amoras Távora Furtado e o Conselheiro William Tavares da Silva, 25 
justificaram suas ausências, abonando-se a falta à reunião marcada para hoje. Ato 26 
continuo o Presidente Rubens Belnimeque, fez a inversão da pauta passando ao ITEM - 27 
6 - DISTRIBUIÇÃO - PROCESSO Nº 2020.71.601064PA - VERSA SOBRE AS 28 
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, REFERENTE AO 29 
PODER EXECUTIVO: Antes da distribuição o Presidente Rubens, esclareceu que por ser 30 
uma matéria tão importante não deveria ser tratada sem um processo, sem uma relatoria, 31 
então se teve o cuidado de buscar os procedimentos de cobrança que à AMPREV fez, 32 
tanto do parcelamento, como o histórico do parcelamento, termos de parcelamento, 33 
ofícios de cobrança com detalhamento da dívida, a atualização inclusive no processo que 34 
será distribuído, e todos os Conselheiros irão receber. No processo também consta o 35 
resumo que o Diretor da DIFAT, Diego Campos, irá apresentar na reunião de hoje (19). 36 
Desta forma, o processo foi instruído com histórico, documentos, o qual foi dado número 37 
e formalizado para que seja tratado da forma séria que o assunto requer, para ficar 38 
documentado não só em ata, ou nas falas dos Conselheiros, mas em um processo que 39 
caso seja necessário ser resgatado de dentro da AMPREV, esse processo vai ter o 40 
histórico com a participação do CEP de forma plena. Esclareceu ainda, que foi um pouco 41 
mais de tempo, mas seria complicado tratar da matéria somente com a apresentação dos 42 
resumos apresentados pelo Diretor Diego, com a formalização do processo terá subsidio, 43 
histórico e o Conselheiro que irá relatar vai poder fazer uma análise profunda da matéria, 44 
e ter números concretos para que seja feito da forma correta a discussão, e posterior 45 
deliberação do CEP. Informou ainda, que o processo será distribuído, e solicita ao 46 
Conselheiro que for sorteado para ser o Relator da matéria, que seja célere, a fim de que 47 
seja possível agendar até o final do mês (julho/20) a reunião para discussão e deliberação 48 
no CEP. O Presidente Rubens registrou às 15:20 a participação do Conselheiro 49 
Joryosvaldo Oeiras na reunião, visto que o mesmo não estava presente na verificação de 50 
quórum. Ato continuo, o Conselheiro Mário Gurtyev de Queiroz avocou a relatoria do 51 
Processo nº 2020.71.601064PA, e ressaltou que pretende formar uma Comissão 52 
com participação dos membros do CEP, para no futuro apresentarem o resultado. 53 
O Presidente Rubens perguntou se tem mais algum outro Conselheiro que queira se 54 
manifestar. Não havendo manifestação, o Presidente no uso de sua prerrogativa e 55 
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atendendo à solicitação do Conselheiro, designou a relatoria da matéria 56 
concernente ao Processo nº 2020.71.601064PA ao Conselheiro Mário Gurtyev de 57 
Queiroz. Após ser nomeado Relator, o Conselheiro Mário Gurtyev convidou o 58 
Conselheiro Lindoval Alcântara, Horácio Luís Bezerra, Joryosvaldo Oeiras, para 59 
comporem a Comissão que irá fazer um estudo e apresentar o um trabalho importasse 60 
proveitoso. Os Conselheiros de pronto aceitaram o convite. O Presidente Rubens 61 
informou ao Conselheiro Mário, que o corpo técnico da AMPREV está à disposição para 62 
auxiliar no que for necessário. O Conselheiro Mauro Fernando se colocou à disposição 63 
para ajudar e integrar a Comissão. O Conselheiro Relator Mário Gurtyev deu as boas-64 
vindas ao Conselheiro Mauro. ITEM - 4 - APROVAÇÃO: MINUTA DA ATA DA 4ª 65 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP-AP, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2020: O 66 
Presidente Rubens colocou em discussão a aprovação da ata da 4ª Reunião Ordinária 67 
de 2020, certificando-se com os Conselheiros se todas as correções e inclusões foram 68 
realizadas a contento. O Conselheiro Edílson Marques solicitou que a ata fosse revisada, 69 
e feitas correções ortográficas e de concordância sem alteração do teor da mesma. Nada 70 
mais havendo, o Presidente Rubens prosseguiu colocando em votação (registrado em 71 
vídeo e áudio). DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a Ata da 4ª Reunião 72 
Ordinária, realizada em 28/04/2020. ITEM - 5 - VOTAÇÃO - PROCESSO Nº 73 
2019.147.902395PA - RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA INDEFERIMENTO DE 74 
PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, EM FAVOR DE MANOEL 75 
DARCIMAR GONÇALVES BARBOSA -  PEDIDO DE VISTAS DO CONSELHEIRO 76 
LINDOVAL ALCÂNTARA: O Presidente Rubens Belnimeque passou a palavra ao 77 
Conselheiro Lindoval Queiroz Alcântara, o qual cumprimentou a todos os presentes e 78 
agradeceu a Deus. O Conselheiro Lindoval, iniciou a leitura de seu voto, fazendo uma 79 
breve introdução, e esclarecendo que delimita a questão em analise quanto a 80 
Dependência Econômica Presumida, espécie a subsunção da hipótese prevista no inciso 81 
I c/c o § 5º, primeira parte, do art. 10 da Lei nº 0915/2005. Da Decisão Objurgada. Antes 82 
de entrar no mérito da quaestio, dado o princípio devolutivo da matéria, tem por bem tecer 83 
algumas considerações reputadas importantes, pontuadas abaixo: Refere-se a decisão 84 
negando o pedido formal da parte recorrente. O fato de o Diretor-Presidente da AMPREV 85 
homologar o Parecer Jurídico nº 538/2018-PROJUR, para conhecimento e demais 86 
providências, conforme a concłusão do mesmo, não tern o condão de substituir uma 87 
decisão que deveria ter sido exarada (Fls. 50 - Processo 2019.07.0952P). A manifestação 88 
jurídica é uma peça opinativa, não vinculada, apenas uma fase da instrução, mesmo que 89 
tenha sido homologada, requer DECISÃO motivada e fundamentada da autoridade 90 
competente, porque assim manda o ordenamento jurídico constitucional e legal, sob o 91 
pálio da administração eficaz (art. 37, CF/88), transparente, imparcial, proba, preventiva 92 
e precavida, entre outros atributos. Evidentemente, reitera-se, os pronunciamentos 93 
jurídicos não vinculam o decidir da autoridade competente, apenas lhe servem de apoio 94 
e fundamentação em suas decisões, se assim entender, porque pode decidir de forma 95 
contrária.O Órgão Jurídico da Amapá Previdência não tern competência para decidir, 96 
apenas para opinar. A decisão compete a autoridade administrativa, como dever de 97 
agente público, pois, em sede de processo administrativo exige-se decisão motivada e 98 
fundamentada, nos termos do art. 50, §1° da Lei n° 9.784/99. No exercício das suas 99 
atividades, o advogado público exerce função consultiva na emissão de opinativos e na 100 
prestação de assessoria ao Poder Público, tendo a incumbência de expressar opinião 101 
técnica sobre assuntos submetidos à sua apreciaçäo, externada através de parecer. Por 102 
ser dotado, em regra, de natureza opinativa, não constitui, por si, uma declaração de 103 
vontade da Administraçäo Pública, tampouco um ato decisório estatal representada pela 104 
Amapá Previdência. Conforme preleciona a doutrina de escol, o parecer não configura ato 105 
administrativo. É este o entendimento atual acerca do tema na intelecção do Supremo 106 
Tribunal Federal, o qual, a partir do julgamento dos Mandados de Segurança n° 24.073/DF, n° 107 
24.631/DF e 24.584/DF, assentou, como regra, a natureza opinativa dos pronunciamentos da 108 
advocacia pública, inexistindo compartilhamento de responsabilidade ou atenuação da 109 
responsabilidade do gestor público que adota o entendimento técnico como razão de decidir. 110 
No caso em exame, o Parecer Jurídico nº 442/2019- PROJUR/AMPREV, subscrita pela advogada 111 
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Dra. RAFAELA COSTA DE SOUZA, OAB/AP4111, aprovado pelo Procurador Jurídico, Dr. WEBER 112 
MENDES FERNANDES, OAB/AP n° 1175, homologado pelo Diretor Presidente, RUBENS 113 
BELNIMEQUE DE SOUZA, nos autos do Processo n° 2019.07.0952PPp(Fls. 43 usque 50), não 114 
detém caráter vinculante, pois, sua natureza jurídica é de um ato enunciativo, no qual sua 115 
declaração isoladamente não produz efeitos jurídicos. Registre-se, por oportuno, que o 116 
acolhimento e a homologação do referido parecer não altera o status desse pronunciamento, 117 
persistindo o seu caráter opinativo. Com todas as vênias, ao exarar despacho “para 118 
conhecimento e demais providências, conforme a conclusão do mesmo”’, a autoridade 119 
competente da AMPREV simplesmente remeteu seu despacho à responsabilidade da 120 
parecerista. Registro, entretanto, que não há nenhum embargo ao parecer da advogada, Dra. 121 
Rafaela Costa de Souza, da PROJUR/AMPREV, até porque goza de autonomia no exercício de seu 122 
munus públicos, além de merecer todo o meu respeito. No entanto, com máxima respecta 123 
vênia, partiu-se de premissa falsa, ainda na Divisão de Cadastro e Benefícios, e chegou 124 
inevitavelmente a uma conclusão errada, como se demonstrará quantum satis. DA 125 
PSEUDA DENÚNCIA ANÔNIMA. Dessume-se que a ratio subjacente à norma inscrita no 126 
inciso IV do CF/88, art. 5º, proclama ser livre a manifestação do pensamento, sendo 127 
vedado o anonimato. Portanto, trata-se de cláusula emanada da ordem constitucional que 128 
veda o anonimato, ensejando posteriormente a responsabilização penal e/ou civil do 129 
ofensor, segundo a luz do Ministro Celso de Melo, decano do Supremo Tribunal Federal, 130 
nestes termos: "Traduz medida constitucional destinada a desestimular manifestaçõeses 131 
abusivas do pensamento, de que possa decorrer gravame ao patrimônio moral das 132 
pessoas injustamente desrespeitadas em sua esfera de dignidade, qualquer que seja o 133 
meio utilizado na veiculação das imputações contumeliosas.” (STF. Pleno. Inquérito 134 
1.957-PR. Rel.: Carlos Velloso - J. em 11/05/2005 - DJ 11/11/2005). Qualquer denúncia, 135 
sem exceção, considera-se peça apócrifa. No caso em análise constata-se, 136 
cronologicamente, o ITER dos fatos seguintes: FATO 01 - Despacho para 137 
apensamento ao processo de aposentadoria da instituidora. Em 09.05.2019 (Fl. 17 - 138 
Processo n. 2019.07.0952P). O processo encaminhado à Divisão de Cadastro e 139 
Benefícios, devidamente instruído, tinha como objetivo ser apensado ao processo de 140 
aposentadoria. O processo foi apensado? Não. Pergunta-se: e onde se encontra a 141 
denúncia anônima? Na verdade, ainda não se sabe. Até então não há nenhum registro 142 
de sua notícia. FATO 02 – Despacho para levantamento de provas do vínculo no 143 
período de óbito, em 20.05.2019 (Fl. 18 – Processo 2019.07.0952P). O processo foi 144 
encaminhado a Divisão de Assistência Social "para que levante provas do vínculo no 145 
período de óbito". Como se vê, foi determinado o levantamento das provas do vínculo 146 
matrimonial da ex-segurada, instituidora da pensão, no período do óbito com o seu 147 
consorte, ora recorrente. Soa muito estranho o procedimento! Ao que se nota, instaurou-148 
se o procedimento de "investigação" tendo como objetivo levantar provas do vínculo 149 
existente entre a ex-segurada e seu marido, missão atribuída à Assistente Social. É de 150 
se perquirir novamente: e onde se encontra a denúncia anônima? Até então não há 151 
nenhum registro de sua notícia (denúncia anônima), nem de relampejo, mas inaugurou-152 
se o possível "procedimento" de apuração da "denúncia anônima" sequer identificada nos 153 
autos. FATO  03 - ENTREVISTA -  VISITA DOMICILIAR (FI. 20 - Processo nº. 154 
2019.07.0952P). No documento subscrito pela Assistente Social da AMPREV, cumprindo 155 
a solicitação da Divisão de Cadastro e Benefícios, tendo como objetivo levantar provas 156 
do vínculo entre a ex-segurada e o requerente, exaram duas conclusões: A primeira, da 157 
existência da “denúncia anônima": A segunda, que não foi possível comprovar a relação 158 
entre o requerente e a ex-segurada no período do óbito. Daí, vê-se, com base no relatório 159 
da Assistente Social, pela primeira vez surge a figura da denúncia anônima com os 160 
seguintes dizeres: “o requerente vive maritalmente com…. e que tem um filho de 161 
aproximadamente 12 anos (doze) com a mesma (foto em anexo)”. Deixo de citar o nome 162 
da pessoa por respeito à vida privada, intima e honra da pessoa, garantia constitucional 163 
inserta no inciso X do art. 5º da Constituição Federal. A Assistente Social juntou um print 164 
de uma “foto” retirado da internet, onde aparece também uma criança, possivelmente com 165 
seus genitores, admitindo ser a pessoa feminina a “companheira” do recorrente, mas não 166 
disse qual a sua finalidade ou mesmo demonstração da prova que pretendia produzir para 167 
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confirmar a denúncia anônima. (Fls. 21 e 22 - Processo n. 2019.07.0952P). FATO 04 - 168 
ANALISE DE INSTRUÇÃO. Consta da análise de instrução processual da pensão, subscrita 169 
pela Assistente Previdenciário da AMPREV (FI. 35v - Processo n. 2019.07.0952P), a seguinte 170 
observação, nestes termos: “8. Observação - no decorre do processo, houve uma denúncia 171 
anômina dizendo que o senhor Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa, não estaria junto 172 
com a ex servidora Denia Maria Fortunado a anos que o mesmo já havia formado outra 173 
família e moraria com atual companheira de nome Jaciara Moura. Para sanar as dúvidas 174 
o processo foi encaminhado para a investigação social. ” Vê-se, finalmente, que a 175 
instrução produzida pela Divisão de Cadastro e Benefícios - DICAB, admite a existência 176 
de uma denúncia anônima e descreveu o fato. FATO 05 - AUDITORIA INTERNA 177 
Encaminhado os autos à auditoria, a Chefe da Auditoria Interna, REGIANE PARNOW 178 
ENNES, tomando por base o Relatório da Assistente Social, relatando a denúncia 179 
anônima, sufragou entendimento que a “denúncia e documentos comprovando que o 180 
requerente vive maritalmente com...”. Novamente, deixa-se de citar o nome da pessoa 181 
que vive maritalmente com o requerente, por razões já declinadas. O pronunciamento da 182 
auditoria interna é uma declaração que reconhece a relação marital havida com a pessoa 183 
mencionada e o recorrente, baseada nas “provas” produzidas no Relatório da Assistente 184 
Social, admitindo, temerariamente, a existência da denúncia anônima, sem critérios com 185 
evidências e constatações na sua conformidade.  Apenas para registrar, a subscritora da 186 
auditoria interna fez a juntada da Ficha da Servidora segurada do RPPS/AP, oriunda do quadro de 187 
pessoal efetivo do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, tida como "companheira" do 188 
recorrente. (Fls. 38/39 - Processo n. 2019.07.0952P). Data vênia, a Chefe da Auditoria Interna 189 
da AMPREV acabou por inovar nos autos, assumindo papel de "investigadora" tisnando 190 
sua manifestação com a nódoa da imparcialidade, além, de violar o devido processo legal. 191 
Pois bem. Feitas essas apertadas considerações quanto a denúncia anônima ou apócrifa, 192 
repudiada no direito constitucional pelo simples fato de colocar em risco a integridade dos 193 
direitos à privacidade, à honra e à imagem das pessoas, tidos como invioláveis. Cabem 194 
as seguintes indagações: Considerando que durante a instrução houve denúncia 195 
anônima, é de se perquirir, nessa ordem: Quem a recebeu? A denúncia pode ser 196 
anônima, o denunciante anônimo, mas alguém a recebeu. Consta do Relatório de 197 
Instrução (Fls. 35V - Processo n. 2019.07.0952P), a seguinte observação: “8. Observação 198 
- no decorre do processo, houve uma denúncia anônima dizendo que o senhor Manoel 199 
Darcimar Gonçalves Barbosa, não estaria junto com a ex servidora Denia Maria 200 
Fortunado a anos que o mesmo já havia formado outra família e moradia com atual 201 
companheira de nome Jaciara Moura. Para sanar as duvidar o processo foi encaminhado 202 
para a investigação social. Porém, não há nos autos e nos demais processos juntados 203 
nenhuma notícia do seu recebimento. Resposta: não se sabe quem recebeu a denúncia. 204 
Pergunta-se: a denúncia anônima deveria ter sido lavrada a termo e comunicada ao 205 
superior imediato? Sim. Obrigatoriamente. Mesmo sendo denúncia apócrifa, o funcionário 206 
que se presume ser da AMPREV, ao recebê-la deveria lavra-la a termo, e, imediatamente 207 
comunicar a possível irregularidade ao seu chefe imediato, como DEVER seu imposto 208 
pela LEI, confira-se: Lei n" 0066/93: Art. 133 - São deveres do servidor IX - levar ao 209 
conhecimento do seu chefe imediato as irregularidades de que tiver ciência, em razão de 210 
seu cargo, representando, à autoridade superior, se aquele não levar na devida conta a 211 
informação prestada: Resposta: Não se sabe. Realmente, não há nenhuma notícia nos 212 
autos e nos processos correlatos, Iogo, non quod est in actis non est in mundo. Registra-213 
se, entretanto, que o “anônimo” servidor da AMPREV que a recebeu (denúncia), já faltou com o 214 
seu dever funcional. Pergunta-se: é possível deflagrar procedimento investigativo baseado 215 
apenas em uma denúncia anônima noticiando irregularidade? Taxativamente SIM, 216 
porém, somente após os procedimentos preliminares que devam encaminhar para esse 217 
procedimento, sempre com as cautelas necessárias, em autos apartados, obedecido 218 
necessariamente o due process of law, que todos devem conhecer e aplicar, sobretudo 219 
como exercício sadio de cidadania. No caso aqui, não se sabe quem recebeu a denúncia, qual 220 
o meio, se por telefone, e-mail, rede social, carta, bilhete, comentário, e etc., ou mesmo a 221 
determinação da chefia imediata, após formar sua opinio baseada na existência de elementos 222 
mínimos e colher, de forma idônea, todos os dados informativos, para então determinar a 223 
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instauração da investigação, principalmente na seara administrativa, em autos apartados, 224 
observado o devido processo legal, inteligência da Observação do Item 11 do Código de Ética. 225 
CONCLUSÃO DO PONTO - DA PSEUDA DENÚNCIA ANÔNIMA. As conclusões são 226 
singelas, da parva scintilla excitavit magnum incendium. Pode-se afirmar que a malfada 227 
“denúncia anônima” nunca existiu, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém a recebeu, 228 
tampouco lavrou-se o termo, sequer submetida à chefia imediata, todavia, dela valeu-se 229 
à persecução transformada no exercício irresponsável dos demais procedimentos, 230 
convertendo o processo administrativo em inaceitável instrumento de arbítrio, mesmo 231 
diante de provas irrefutáveis sob o manto da presunção juris tantum que gozam os atos 232 
e documentos públicos e da fé pública dos documentos emanados do tabelião, como por 233 
exemplo a Certidão de Casamento, tais quais as certidões emitidas pelo RPPS 234 
(AMPREV), entre outros. A satisfação do escopo sobreleva a boa ou má intenção do 235 
sujeito que pratica o ato. Se o atendeu com bons ou maus propósitos, nada importa. Se 236 
o desatendeu com intentos lisos ou incorretos, praticou, igualmente, uma ilegalidade e o 237 
ato não pode prosperar. E foi, ao ver do Relator, o que precisamente ocorreu na espécie, 238 
uma denúncia anônima absolutamente inexistente, tomou corpo de um embrião doente, 239 
virulento com alta carga de neurotoxicidade, acrimonioso, natimorto, acabando por 240 
contaminar os demais procedimentos no exato momento e a partir do despacho de 241 
20.05.2019, identificado no FATO 02 - subscrito pela servidora da Divisão de Cadastro e 242 
Benefícios. A partir desse ato (despacho), admitindo uma denúncia ”anônima” inexistente, 243 
todos os demais atos e procedimentos são nulos por derivação, aplicando-se a Teoria 244 
dos Frutos da Árvore Envenenada. Rigorosamente, esse despacho do FATO 02 - 245 
subscrito pela funcionária da Divisão de Cadastro e Benefícios, combinado com a 246 
”Observação” contida no Relatório de Instrução (FI. 35v - Processo n° 2019.07.0952P), 247 
não se constitui prova dos fatos levantados pela Assistente Social da AMPREV, mas a 248 
própria irregularidade dos procedimentos administrativos adotados, portanto, capaz de 249 
sacrificar o direito perseguido pelo recorrente, afetado pelo vício da ilicitude administrativa 250 
por derivação, que aos demais atos ou procedimentos lhe foram transmitidos, 251 
contaminando-os, por efeito de repercussão causal. Em conclusão, os procedimentos de 252 
investigação levados a cabo pelos servidores da AMPREV, nesta ordem, Divisão de 253 
Cadastro e Benefícios, Assistente Social, Auditoria Interna e Procuradoria Jurídica, 254 
maculando o paradigma da segurança jurídica, decerto induzidos em erro, são todos 255 
controvertidos, absolutamente nulos, fato que milita a favor do recorrente. DO MÉRITO -  256 
O Conselheiro Relator Lindoval analisou o mérito do recurso, delimitado na quaestio 257 
dependência econômica presumida na espécie subsunção da hipótese prevista no inciso 258 
I c/c o § 5º, primeira parte, do art. 10 da Lei 0915/2005. Transcrevo-as, verbis. “Art. 10. 259 
São beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social, na qualidade de dependentes 260 
dos segurados, exclusivamente: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho. 261 
ou equiparado, não emancipado, menor de 21 (vinte e um) anos, ou inválido; § 5º A 262 
dependência econômica e financeira das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a 263 
das demais deve ser comprovada, constituindo requisito para a atribuição da qualidade 264 
de dependente e o gozo de benefícios.” A instrução adotada indeferiu a pensão requerida, 265 
firmou os seguintes entendimentos: 1) da perda da qualidade de dependente e 2) comprovação 266 
de separação de fato. Outra seja, exarou a parecerista da Procuradoria Jurídica da AMPREV, opinião 267 
que virou decisão (Fl. 48   - Processo nº  2019.07.0952P), nestes termos:“Diante do exposto, com 268 
fulcro na Lei Estadual n° 0915/2005, esta Assessoria Jurídica OPINA PELO 269 
INDEFERIMENTO do pedido do interessado formulado às fls 02, pela comprovação da 270 
separação de fato do Requerente e da Instituidora da pensão por morte à época do óbito, 271 
bem como a ausência de comprovação da dependência econômica, não sendo, por estes 272 
motivos, atendidos os requisitos legais exigidos para concessão do benefício. De forma 273 
assente, ao contrário da instrução e da opinião firmadas, o recorrente logrou êxito em firmar sua 274 
condição de dependente econômico por presunção, nos termos das disposições retro, fazendo prova 275 
bastante não só da condição cônjuge supérstite, como do preenchimento dos requisitos legais à 276 
concessão do benefício. Hodiernamente, a morte real ou ficta do servidor gera direito, aos 277 
dependentes, de receber a pensão. Com a EC n° 20/98, o instituto da pensão 278 
constitucionalizou-se integralmente, na medida em que passou ser obrigatória aos RPPS, 279 
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a observância dos requisitos e critérios estabelecidos em lei, in casu, o inciso I c/c o § 5º, 280 
primeira parte, do art. 10 da Lei nº 0915/2005, transcritos mais de uma vez no bojo deste 281 
parecer. Em decorrência, os contemplados pela lei estadual são os beneficiários 282 
seguintes: o cônjuge; a companheira; o companheiro; o filho (equiparado, não 283 
emancipado, menor de 21 anos ou inválido).  Nada obstante, seja taxativo o rol de 284 
beneficiários, a jurisprudência pátria revela que nem sempre tem prevalecido o princípio 285 
da legalidade especifica (rol de beneficiários previdenciários), quando em confronto com 286 
outros valores e princípios constitucionais, esgrimidos nos arts. 203, I e II, 205, bem como 287 
a proteção à união estável, de que trata o § 3º do art. 226, todos da Constituição Federal. 288 
Decerto, aqui: I - não se trata de união estável; II - não se trata separação de fato; III - 289 
não se trata de união homoafetiva; IV - não se trata de menor sob guarda, filho maior de 290 
21 anos (universitário) e outras situações. Trata-se de PENSÃO sob o condão da 291 
dependência econômica presumida, deixada pela Instituidora, ex-segurada, casada com 292 
o recorrente, nos termos da Constituição e da Lei. Com efeito, resta afastada a hipótese 293 
de perda da qualidade de segurado, que não pode ser validamente utilizado por se tratar 294 
de matéria com moldura fática totalmente diversa, inaplicável, em confronto com a 295 
hipótese de dependência económica presumida. São, pois, distintas as hipóteses, 296 
obrigando a serem distintas as aplicações, prevalecendo aquela sustentada em bases 297 
materiais demonstrados, concreta, agasalhada em lei, como é o caso da dependência 298 
econômica presumida. Eis aí o busílis da questão. Para dar respaldo comprobatório ao 299 
pedido do recorrente, a própria instrução do órgão competente da Amapá Previdência 300 
(excluindo- se a malfadada ”denúncia anônima", controvérsia afastada), comprovou 301 
materialmente e nos termos da lei a condição de dependente econômico da ex-segurada, 302 
por presunção legal, na dicção do § 5º, primeira parte, do art. 10 da Lei nº 0915/2005. A 303 
presunção legal é o fato, ou o ato que a lei expressamente estabelece como verdade, 304 
enquanto não há prova em contrário. Esta presunção esgrimida no § 5º, primeira parte, 305 
do art. 10 da Lei nº 0915/2005, dispensa do ônus da prova àquele que a tem em seu favor 306 
por imperativo da lei e da segurança das relações jurídicas, no caso, o recorrente. O 307 
Conselheiro Relator ressaltou que nos itens 4 e 5 (fl 35 do referido processo), constam-308 
se dois fatos, respectivamente: 1 - A inscrição do dependente, na qualidade de cônjuge, 309 
em conformidade com o art. 10, inciso I, § 5º, da Lei estadual nº 091 5/2005, com um 310 
adendo como pode ser verificado”, e, 2 - Prova hábil da condição de beneficiário. Como 311 
consignado, a própria instrução processual reconheceu materialmente o direito à pensão 312 
requerida, na expressão como pode ser verificado no art. 10, inciso I, § 5º, da Lei estadual 313 
n. 0915/2005, Iogo, chancela da dependencia econômica presumida. O direito à pensão 314 
por morte instituída pela ex-segurada, em favor do recorrente, cônjuge, encontra-se 315 
consagrado, por ser líquido e certo, e, mais do que isso, exigível, não se admitindo 316 
postergação, protelação, exegese do § 2º do art. 26 da Lei n° 0915/2005. DA JUNTADA 317 
DE DOCUMENTOS PELO RECORRENTE - MATERIALIDADE DAS PROVAS Dado o 318 
efeito devolutivo indicado aliorsum, o recorrente faz a juntada de vários documentos que 319 
provam a convivência entre os cônjuges, todas idôneas, robustas, abarcadas pela 320 
verossimilhança, comprovando a convivência conjugal da ex-segurada e seu marido 321 
(recorrente), até o derradeiro dia da passagem de sua páscoa, sem nenhuma ruptura, 322 
inclusive produzindo obrigações pós morte, que não podem ser ignorados, com igual força 323 
probante, entre outros: A um, certidão de casamento. É um documento que representa a 324 
união civil dos nubentes, após a realização de ato soleníssimo, previsto no § 2º do art. 325 
226 da Constituição Federal, regulado pelos arts. 1.525 e seguintes do Código Civil 326 
Brasileiro, aplicando-se, como sói acontecer, a Lei n° 1.110, de 23.5.1950. Documento 327 
admitido pela instrução sem nenhum embargo, porém, nele (certidão) não consta nenhuma 328 
averbação quanto a ruptura da sociedade conjugal. A parecerista da PROJUR/AMPREV 329 
refuta a certidão de casamento do ano de 1977 por não ter sido apresentada atualizada. 330 
Como de obvio, parecerista deveria ter baixado em diligência para juntada de uma 331 
certidão de casamento atualizada, embora a certidão antiga tenha sido aceita pela 332 
instrução processual, mas não o fez. Neste azo, a certidão de casamento não perde sua 333 
validade, vez que não houve nenhuma modificação do estado civil do casal, mantendo-334 
se a figura da segurança jurídica dos atos cartorários, in casu, sem nenhuma averbação 335 
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ou anotação, segunda a Lei n° 6.015/73, em seu art. 29 - Lei de Registros Públicos. 336 
Incursão à principiologia processual, operou-se o fenômeno da preclusão, por ser de 337 
ordem pública. Noutra banda, consagrada no tempo a relação conjugal sem nenhuma 338 
oposição legal ou de fato por parte da própria de cujus esposa do recorrente, que não 339 
está mais neste mundo para se defender, coloca-se uma pá de cal encerrando qualquer 340 
discussão. A dois, certidão de óbito. Declaração realizada pelo recorrente, na qualidade 341 
de cônjuge. Presunção de legalidade dotado de fé pública. A três, Termo de Confissão 342 
de Dívida com o hospital São Camilo, em que o recorrente assume o pagamento das 343 
despesas hospitalares de sua esposa, ex-segurada, no valor de R$ 193.217,19. O fato 344 
acima, post mortem, indica efetividade da união conjugal, respeito, compromisso, 345 
responsabilidade e afeto mantido com a ex- segurada, instituidora da pensão. Aliado a outros 346 
fatos, resta demonstrada inclusive a convivência pública, continua e duradoura da família, 347 
sem nunca ter havido a ruptura da affectio maritalis mesmo diante da dor ou do infortúnio 348 
de que fora cometida a ex-esposa. A quatro. A existência de um filho fora da constância 349 
do casamento não significa separação de fato, conquanto seu registro e reconhecimento 350 
recebem proteção constitutional. A Carta Magna estipulou não só a igualdade entre os filhos, 351 
mas também aos pais exercerem direitos e deveres em pé de igualdade. A condição subumana de 352 
bastardos, filhos considerados ilegítimos ou espúrios acabou, mesmo advindos de relações ditas 353 
proibidas ou pecaminosas. O Decreto Lei nº 678 de 06 de novembro de 1992, trata da 354 
Convenção Americana dos Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, no art. 17 355 
destaca: "Proteção da Família, item 5: "A lei deve reconhecer iguais direitos tanto aos filhos 356 
nascidos fora do casamento como aos nascidos dentro do casamento“, assegurando o nome 357 
de seus pais no art. 18 do mesmo decreto. Mostra-se um contra-senso, no caso, entender que 358 
um print retirado e utilizado indevidamente da rede social da mãe do menor, possa conferir o 359 
status  de “separação de fato” ou a constituição de uma nova família, mui’especialmente, quando esse 360 
menor frequentava a casa de seu pai convivendo com os outros seus irmãos, dado o vínculo 361 
parental de suma importância para o desenvolvimento emocional, social e cognitivo da criança, pois 362 
lhe traz a segurança impedindo a sensação de abandono e o indesejável desapego. Com efeito, 363 
repila-se tamanha aberração o entendimento simplório de que o filho havido 364 
extramatrimonial implique em formação de um relacionamento de fato, por falta de 365 
disposição legal ou regulamentar, não servindo como prova o simples registro de 366 
nascimento da criança. A cinco. Nomeação do recorrente como inventariante. Declaro, 367 
Iogo, que diligenciei junto à Secretaria da Varas de Famílias da Comarca de Macapá, 368 
onde obtive o ato de nomeação do recorrente, fazendo a juntada nos autos. Nestas 369 
condições, dada a instauração formal do  inventário judicial, decidiu o MM. Juiz da 3ª Vara de 370 
Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Macapá, nomear o recorrente como inventariante, 371 
na qualidade de cônjuge supérstite, obedecendo a ordem de preferência contigo no Código de 372 
Processo Civil. A ordem de legitimado encontra-se no inciso I do art. 616 do Código de 373 
Processo Civil, portanto, o recorrente a) estava na posse e na administração dos bens do 374 
espólio; e, b) na condição legitima de cônjuge supérstite. O recorrente foi nomeado 375 
judicialmente inventariante como cônjuge supérstite. A seis. O recorrente acostou três 376 
Termos de Declarações de Testemunhas, sob as penas da lei, todos com firmas 377 
reconhecidas em cartório, objetivando comprovar suas alegações e os pedidos. Vejamos:  378 
VERA LUCIA FERREIRA PICANÇO, CPF 433.61 J.532-04, brasileira, maior, trabalhou 379 
como doméstica na casa da família, no período de outubro de 2018 até o falecimento da 380 
ex-segurada, óbito ocorrido em 16.04.2019. CARLOS ALBERTO SOUZA SANTA 381 
BRIGADA, brasileiro, maior, CPF 377.784.122-68, Pastor e orientador espiritual do casal 382 
Dênia e Darcimar, desde o ano de 2013 até os últimos dias vida da ex-segurada, 383 
continuando em relação aos demais membros da família. FABIO BARROSO DA SILVA e 384 
EMANUELA FORTUNATO BARBOSA, ambos brasileiros, casados, CPFs 283.832.968-385 
51 e 522.741.522-68, simplesmente GENRO e FILHA do casal Dênia e o recorrente. Os 386 
três depoimentos acostados confirmam os fatos narrados pelo recorrente, em especial, 387 
que o casal sempre viveu maritalmente e que sabem da existência de um filho nascido 388 
fora da relação matrimonial, sendo que este convivia naturalmente em casa com os seus 389 
irmãos e o casal Dênia e Darcimar. Chama atenção a qualidade dos depoimentos, todos 390 
oriundos da convivência e interatividade conjugal mantido pelo casal. Um, da empregada 391 
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doméstica. Outro, do  Pastor  e  orientador  espiritual  da  família. Noutro, da própria filha do casal e 392 
do seu marido. Não há falar em contradita, salvo fosse na senda jurisdicional, havendo-a, 393 
ainda assim, o magistrado poderia ouvir as testemunhas não compromissadas como 394 
informantes. Nesta área, os depoimentos gozam de valor probante, pois, difícil, infirmar 395 
os fatos narrados no depoimento da própria filha do casal, daí deve prevalecer o princípio 396 
da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, assegurando neste caso, ao 397 
Relator, plena liberdade para valorar a prova testemunhal. Por este motivo, após 398 
sopesado a qualidade dos depoimentos prestados, todos gravis testis, levando em 399 
consideração a razoabilidade dos fatos narrados diante dos demais elementos cotejados 400 
nos autos, tenho por bem acolher os Termos de Declarações, no contexto das narrativas 401 
para Ihes atribuir o valor probatório adequado, afirmando que o recorrente comprovou as 402 
relações maritais com a ex-segurada, suficientemente para afastar manifestações 403 
infundadas ao contrário. DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO RECORRENTE. Ainda 404 
que dirimida as possíveis controvérsias ou equívocos, enfrenta-se os pedidos 405 
apresentados expressamente pelo recorrente, nesta ordem: A um, PEDIDO DE 406 
ANULAÇÃO DOS LAUDOS SOCIAIS. Sem razão o recorrente, diante da impossibilidade 407 
de se anular o "laudo social’ produzido pela Assistente Social da AMPREV, noticiando as 408 
visitas realizadas nos endereços que entende ser do recorrente, por uma simples razão, 409 
os sobreditos laudos sociais não existem. O que existem, na verdade, são meras 410 
certificações de que as residências nos endereços indicados estavam fechadas, ninguém 411 
atendeu o agente da AMPREV encarregado de produzir provas. Não há como confundir 412 
meras certificações como Laudos Sociais. Certificam-se as ocorrências. O trabalho 413 
realizado pela Assistente Social da AMPREV consistiu-se em visita domiciliar e 414 
entrevistas.  A Assistente Social realizou duas visitas, uma em Macapá e outra no 415 
Município de Santana relatando que não encontrou ninguém nos endereços visitados. A 416 
leitura honesta do “Desenvolvimento da Entrevista” realizada no endereço de Macapá, de 417 
plano, a olho nu, mostra Iogo que não houve nenhuma entrevista. No mais, dispensa 418 
qualquer comentário. Quanto ao “Desenvolvimento da Entrevista’ realizada em Santana-419 
AP, registra apenas uma entrevista possivelmente com um morador vizinho, que reside 420 
em frente à residência indicada no endereço visitado, nada mais, todavia, emitiu 421 
conclusões temerárias, sem base empírica, não bastasse a ”denúncia anônima”. Cabe 422 
gizar que a visita domiciliar é uma técnica e instrumento técnico-operativo utilizados 423 
também por esses profissionais da área de assistência social, não prescindindo de 424 
planejamento, contexto, objetivos e finalidades, considerando as relações interpessoais 425 
e familiares, atuando com elevado grau ético. Nesse cenário, sublinhe-se, o profissional 426 
Assistente Social pode escolher os procedimentos técnicos a serem utilizados, dada a 427 
sua autonomia no exercício da profissão de acordo com a Lei n° 8.662/1993 - 428 
Regulamentação da profissão de Assistente Social, e, sob a égide do seu Código de 429 
Ética, podendo realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e 430 
pareceres sobre a matéria de Serviço Social, quando lhe for autorizado intervir, como no 431 
caso de área previdenciária ou judicial. No entanto, o resultado do trabalho desse 432 
profissional, será sempre opinativo, porém fundamentado, podendo apresentar sugestões 433 
no Laudo Social ou na Perícia Social, Estudo Social ou mesmo Parecer Social, atendendo 434 
solicitação de uma autoridade administrativa ou judiciária, observando-se que a produção 435 
de provas refoge à sua atribuição e competência.  Em reforço, neste especifico ponto, as 436 
visitas e única entrevista realizadas foram contaminadas por indução à erro, 437 
equivocadamente, diante de uma falsa denúncia anônima, portanto, não cabe nenhuma 438 
outra consideração, com uma certeza, não existem Laudos Sociais. A dois, PEDIDO DE 439 
ANULAÇÃO DA FOTO DA CAPA DO PERFIL. Refere-se a fotografia de um menor e seus 440 
genitores, print retirado da rede social de sua genitora, cujos nomes não são 441 
mencionados, porém, questão exaurida anteriormente, não servindo como prova de nada. 442 
Como o print foi copiado da rede social de um terceiro, sem o devido processo legal, com 443 
certeza sem autorização, cabe a este propor o desentranhamento das peças que 444 
entender, administrativamente ou via judicial, se assim desejar, a contar do momento em 445 
que tiver conhecimento do fato, lembrando que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso 446 
LVI, veda a utilização de provas obtidas por meios ilícitos, e caso seja produzida, esta 447 
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será considerada inexistente.  PARTE DISPOSITIVA. Ante todo o exposto e de tudo que 448 
consta dos autos, o Conselheiro Relator Lindoval Queiroz Alcântara conheço do recurso 449 
e dar-lhe provimento para reformar a decisão que indeferiu o direito do recorrente, 450 
reconhecendo a pensão por dependência econômica presumida, na qualidade cônjuge 451 
supérstite, instituída pela de cujus, ex-segurada, DENIA MARIA FORTUNATO 452 
BARBOSA, falecida em 16.04.2019, nos termos do inciso I c/c o § 5º, primeira parte, do 453 
art. 10 da Lei nº 0915/2005. Ato continuo, o Relator orienta o cumprimento do decisum 454 
em caráter prioritário, dado a condição de idoso ostentada pelo recorrente, nascido em 9 455 
de julho de 1955, imperativo da Lei n° 10.741 de 1º de outubro de 2003, por ser direito 456 
subjetivo seu, conforme a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça: “Tentar 457 
postergar, injustificadamente, a realização do direito de pessoas nessas condições é, 458 
para além de reprovável do ponto de vista jurídico, especialmente reprovável do ponto de 459 
vista moral” (STJ-AR 3682, Processo n° 0266182-85-2006.3.00.0000, Relatora Ministra 460 
NANCY ANDRIGHI, 20.10.2011). Recomendações: a) A instauração de sindicância, 461 
inicialmente, para apurar os fatos relacionados à denúncia anônima, no prazo de 30 462 
(trinta) dias, nos termos da legislação aplicável, dando-se ciência a este colendo 463 
Conselho; b) Normatizar ou emitir Nota Técnica quanto aos procedimentos que devam 464 
ser observados quanto as denúncias, anônimas ou não e c) Rever e reavaliar as 465 
atribuições dos órgãos técnicos e administrativos integrantes da Estrutura Organizacional 466 
da Amapá Previdência, anotando que as normas a serem editadas, incluído o Código de 467 
Ética, prescindem da aprovação do colendo Conselho Estadual de Previdência, nos 468 
termos do art. 107, incisos V, X, XII e XIII, da Lei nº 0915/2005, salvo aquelas emanadas 469 

das leis e decretos do Governador do Estado. Após a apresentação do voto do 470 

Conselheiro Lindoval Queiroz Alcântara, considerando ainda, a previsão legal do 471 

inciso IV do artigo 8º do Regimento Interno do CEP, o Conselheiro Horácio Luís 472 

Bezerra Coutinho, pediu VISTA dos autos do Processo nº 2019.147.902395PA, 473 

para análise e manifestação de seu voto. Ato continuo, o Presidente Rubens 474 

Belnimeque concedeu VISTA com fundamento no inciso IX do artigo 13 do 475 

supramencionado Regimento. ITEM - 7 -  APRESENTAÇÃO -  INFORMAÇÕES 476 
SOBRE OS REPASSES E DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DOS ENTES PATRONAIS- 477 
DIRETOR FINANCEIRO E ATUARIAL, DIEGO DA SILVA CAMPOS: O Presidente 478 
Rubens Belnimeque passou a palavra ao Diretor Financeiro e Atuarial, Diego da Silva 479 
Campos, o qual inicialmente esclareceu que a última apresentação foi referente ao mês 480 
de março/2020. Ato continuo, o Diretor Diego Campos, apresentou em forma de planilha 481 
o comparativo da receita e arrecadação total por Poder de janeiro a maio/2020, sendo: 482 
Assembleia Legislativa: Receita R$ 2.557916,62 Arrecadação R$ 1.529.588,69; 483 
Tribunal de Justiça: Receita R$ 15.775.651,74 Arrecadação R$ 12.642.491,76; 484 
Tribunal de Contas: Receita R$ 2.536.500,28 Arrecadação R$ 2.029.746,04 e 485 
Ministério Público: Receita R$ 6.014.678,88 Arrecadação R$ 4.811.548,80. Total da 486 
Recita R$ 26.884.747,52 (100%) Total da Arrecadação R$ 21.013.375,29 (78%) Saldo a 487 
Arrecadar R$ 5.871.372,23 (22%). Poder Executivo: Civil Receita R$ 68.421.826,98 488 
Arrecadação R$ 979.151,05; Militar Receita R$ 35.406.773,35 Arrecadação (zero); 489 
SEED/FUNDEB Receita R$ 36.346.024,39 Arrecadação R$ 36.346.024,37; SESA 490 
Receita R$ 25.856.251,02 Arrecadação R$ 2.689.072,59. Total da Receita R$ 491 
166.030.875,74 (100%) Total da Arrecadação R$ 40.014.248,01 (24%) Saldo a Arrecadar 492 
R$ 126.016.627,73 (76%). Ato continuo, apresentou planilha com os valores dos 493 
parcelamentos, reparcelamentos de contribuições previdenciárias e débitos não 494 
previdenciários nos Planos Financeiro e Previdenciário, parte segurado e patronal, Civil 495 
e Militar do Poder Executivo. O Diretor Diego informou que os valores apresentados estão 496 
atualizados até a data de 15 de junho/20 e que no sábado dia 13 (junho/20) à AMPREV 497 
recebeu R$ 15 milhões e meio referente aos parcelamentos, e que o valor já foi abatido, 498 
ficando um saldo de R$ 109.458.333,38. Total: Valor Parcelado R$ 2.085.132.251,51 499 
Valor da Parcela R$ 12.500.922,08 Parcelas Pagas/Compensadas R$ 225.010.511,25 500 
Parcelas não Repassadas até 15/06/2020 R$ 87.512.540,75 Valores das Atualizações 501 
R$ 21.945.792,63 Total das Parcelas em Atraso Atualizadas até 15/06/2020 R$ 502 
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109.458.333,38. Por fim, foi apresentado o relatório da dívida do Plano Financeiro - 503 
Poder Executivo sendo: Dívida Corrente: Segurado R$ 262.218.733,94 Patronal R$ 504 
193.395.503,22; Dívida Parcelada em Atraso: Segurado R$ 10.671.784,55 Patronal R$ 505 
44.798.521,94; Encargos (atualização e juros): Segurado R$ 45.845.499,19 Patronal R$ 506 
34.119.513,59. Total Plano Financeiro: Segurado R$ 318.736.017,68 Patronal R$ 507 
272.313.538,75. Total Geral Dívida Plano Financeiro R$ 591.049.556,43. Plano 508 
Previdenciário - Poder Executivo: Dívida Corrente: Segurado R$ 228.204.481,36 509 
Patronal R$ 180.000.878,10; Dívida Parcelada em Atraso: Segurado R$ 4.388.299,66 510 
Patronal R$ 27.653.934,60; Encargos (atualização e juros): Segurado R$ 36.005.664,81 511 
Patronal R$ 27.038.074,00. Total Plano Previdenciário: Segurado R$ 268.598.445,83 512 
Patronal R$ 234.692.886,70. Total Geral Dívida Plano Previdenciário R$ 503.291.332,53. 513 
Totais por situação da dívida: Corrente R$ 863.819.596,62; Parcelado R$ 87.512.540,75; 514 
Encargos R$ 143.008.751,59; Consolidado R$ 1.094.340.888,96. Ressalta-se que os 515 
valores atualizados são de até 15/06/2020 e os valores corrente segurado a partir de abril 516 
de 2017 e patronal a partir de março de 2018. Após apresentação o Diretor da DIFAT, 517 
Diego Campos, prestou esclarecimentos aos Conselheiros. O Presidente informou, que 518 
os valores apresentados irão ser mensalmente atualizados e disponibilizados a todos os 519 
Conselheiros. ITEM - 8 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: O Presidente Rubens 520 
Belnimeque pediu a compreensão de todos os Conselheiros para que as reuniões 521 
ordinárias do CEP, enquanto forem por videoconferência, que excepcionalmente sejam 522 
agendadas para o final de cada mês, e não como consta no calendário no meio do mês. 523 
Devido ficar complicado para os setores da AMPREV fechar folha de pagamento, fazer 524 
pagamentos e enviar processo para o CEP ao mesmo tempo, sem contar que em razão 525 
das restrições à AMPREV está com o seu quadro de funcionários reduzido, o que dificulta 526 
ainda mais os trabalhos, e o fechamento da pauta das reuniões a tempo de realiza-las no 527 
meio do mês. O Presidente informou ainda, que à AMPREV já recebeu 40 intimações, 528 
bem como o Estado do Amapá vem recebendo, e que o jurídico da AMPREV está com 529 
uma demanda grande de ações, e que tem 30 dias para dar respostas, e praticamente 530 
toda semana tem um oficial de justiça entregando mais intimações na AMPREV. Essas 531 
intimações são referentes a processos de GAS dos profissionais da saúde, que um 532 
segurado ganhou na justiça derrubando o desconto e garantindo o direito de receber de 533 
volta o que já havia sido descontado, e agora mais segurados pleiteiam esse direito, da 534 
gratificação de salubridade dos profissionais de saúde. Não se sabe qual é a categoria 535 
de profissionais, se são enfermeiros, não se sabe, ou mesmo se são todas as categorias. 536 
Nessas ações a AMPREV entra no polo passivo juntamente com o Estado do Amapá. 537 
Preliminarmente já foi elaborada a defesa e foi encaminhado alguns documentos 538 
solicitados pela PGE, dentre essas documentações foi enviado alguns processos de 539 
concessão de aposentadorias onde é comprovado que esse valor estava sendo utilizado 540 
para o cálculo dos valores de aposentadoria. O Presidente vislumbra que no futuro pode 541 
haver, se for mantida essa decisão e houver a devolução, à AMPREV deverá tratar que 542 
a devolução se dei diretamente pelo Poder Executivo e não fazer retirada do FUNDO. 543 
Essa já é uma tese levantada pelo jurídico da AMPREV, que se tiver que haver a 544 
devolução, que seja feita direto pelo Executivo. O Presidente Rubens sugeriu que o 545 
Diretor Diego Campos, apresente as informações sobre os repasses e dívida 546 
previdenciária em uma reunião e na outra apenas envie as planilhas para conhecimento 547 
dos Conselheiros do CEP, e o Coordenador do Comitê de Investimentos, Carlos Oliveira, 548 
apresente os demonstrativos dos investimentos nas reuniões que o Diretor Diego não for 549 
apresentar o histórico da dívida, assim alternando as apresentações. De consenso ficou 550 
decidido que o Diretor Diego e o Coordenador do CIAP Carlos, irão alternar as 551 
apresentações, mas que ambos irão enviar os meses os relatórios para conhecimento 552 
dos Conselheiros do CEP. O Presidente informou aos Conselheiros que a folha de 553 
pagamento do mês de maio fechou com 2.221 aposentadorias e pensões, ou seja, são 554 
beneficiários diretos, sendo 2.021 pessoas do Plano Financeiro e 200 pessoas do Plano 555 
Previdenciário. Do Plano Financeiro são 69 aposentadorias compulsórias, 50 556 
aposentadorias por idade, 128 por invalidez, 762 por tempo de contribuição, 822 pensões 557 
por morte, 2 reformas por idade, 49 reformas por invalidez, 37 reservas remunerada “a 558 
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pedido” e 102 “ex officio”. Do Plano Previdenciário são 5 compulsórias, 5 por idade, 20 559 
por invalidez, 10 por tempo de contribuição, 153 por morte e 7 reformas por invalidez. 560 
ITEM - 9 - COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS: Conselheiro Mauro Fernando 561 
ratificou a solicitação da cópia do requerimento aprovado e enviado ao Governo do 562 
Estado, referente a necessidade do cálculo atuarial para que se faça qualquer alteração 563 
na legislação, que na última reunião o Presidente Rubens ficou de enviar, mas até o 564 
presente momento não foi enviado e o Conselheiro necessita desse documento. Ratificou 565 
também, a solicitação de informação de como anda a ação judicial que o Bando do Brasil 566 
é réu, pelo descumprimento do contrato do parcelamento, falta ser encaminhado também, 567 
podendo ser informado pelo menos o número do processo para acompanhamento. O 568 
Conselheiro solicitou providências quanto a elaboração do cálculo atuarial de 2019/2020, 569 
que vai vencer no final do mês que vem, diferentemente dos outros cálculos atuariais 570 
anteriores esse cálculo agora é uma exigência constitucional, antes não era. Antes era 571 
só uma portaria, uma lei, da Secretaria de Previdência, que facilmente era derrubada no 572 
STF, por conta das restrições, mas agora é constitucional. O Conselheiro ressaltou ainda, 573 
que a Constituição está colocando como condição para continuidade da existência dos 574 
RPPS, a atualização dos cálculos atuariais, por conta da Emenda Constitucional nº 103, 575 
ou seja, a própria existência da AMPREV está em risco por conta do próprio cálculo 576 
atuarial em si. Conselheiro Micherlon Mendonça solicitou que o estudo feito pela 577 
AMPREV para organização de concurso público, seja apresentado ao Conselho e 578 
esclarecido em que posição estar e quais os procedimentos que irão ser adotados. Haja 579 
vista que teve um funcionário da AMPREV que viajou para obter essas informações. O 580 
Conselheiro solicitou informações quanto ao pagamento de parte da área do loteamento 581 
Cajari que foi vendida ao GEA para a obra de duplicação da Rodovia Duca Serra. Por 582 
fim, solicitou que seja dado celeridade na execução das decisões do CEP ou 583 
administrativa, quanto a aplicabilidade do direito adquirido do beneficiário.  Conselheiro 584 
Edílson Marques se colocou à disposição para auxiliar na relatoria do processo 585 
concernente a dívida do Poder Executivo, matéria constante do ITEM 6 da pauta. O 586 
Conselheiro solicitou ainda, que seja respeitado o estabelecido na Resolução do CEP, 587 
que delimita prazo para apresentação de relatoria, fazendo referência ao processo 588 
concernente ao ITEM 5, que segundo a informação do Conselheiro Lindoval o referido 589 
processo já tramita a mais de um ano, devendo também respeitar o estatuto do idoso, 590 
uma vez que o requerente faz jus ao direito da celeridade processual. Ratificou ainda, o 591 
posicionamento do Conselheiro Mauro Fernando quanto a necessidade de elaboração do 592 
cálculo atuarial atualizado, para que a AMPREV não venha ser prejudicada pelo não 593 
cumprimento da exigência constitucional. E por fim solicitou que os processos sejam 594 
analisados com mais critério para que sejam evitados esses erros crasso que vem 595 
ocorrendo na instrução dos processos, causando vícios muitas vezes insanáveis, 596 
prejudicando assim a sua análise. E ratifica a sugestão dada pelo Conselheiro Lindoval 597 
quanto a criação de manual ou nota técnica para orientar o colaborador da AMPREV, 598 
para quando ele for instaurar, conduzir e concluir os processos administrativos dentro da 599 
legalidade. ITEM - 10 - O que ocorrer. Não houve. Nada mais havendo, o Presidente 600 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às dezessete horas e 601 
cinquenta e oito minutos, e para constar eu, Luana Picanço de Sousa Braga, Secretária, 602 
lavrei a presente ata, que lida e conferida será assinada pelos Conselheiros presentes. 603 
Macapá, Amapá, dezenove de junho de dois mil e vinte. 604 
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PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA – CEP/AP 606 
Rubens Belnimeque de Souza 607 
 608 
VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA – CEP/AP 609 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 610 
Lindoval Queiroz Alcântara 611 
 612 
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO 613 
Suplente: José Marlúcio Alcântara de Almeida 614 



               
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá 

       12 

 

Titular: Carlos Luiz Pereira Marques 615 
Titular: Meryan Gomes Flexa 616 
 617 
REPRESENTANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 618 
Titular: Mário Gurtyev de Queiroz 619 
 620 
REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 621 
Titular: Joryosvaldo Queiroz Oeiras 622 
 623 
REPRESENTANTE DO TRIBUNAL DE CONTAS 624 
Titular: Carla Ferreira Chagas 625 
 626 
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 627 
Titular: Horácio Luís Bezerra Coutinho 628 
 629 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES CIVIS ATIVOS PODER EXECUTIVO  630 
Titular: Mauro Fernando Parente de Oliveira 631 
 632 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS 633 
Titular: Edílson Pereira Marques 634 
 635 
REPRESENTANTE DOS MILITARES ATIVOS 636 
Titular: Helielson do Amaral Machado 637 
 638 
REPRESENTANTE DOS MILITARES INATIVOS 639 
Titular: Micherlon Mendonça dos Santos 640 
 641 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO 642 
Titular: José Casemiro de Souza Neto 643 
 644 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS 645 
Titular: Paulo de Santana Vaz 646 
 647 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 648 
Suplente: Idelmir Torres da Silva 649 
 650 
SECRETÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA – CEP/AP 651 
Luana Picanço de Sousa Braga 652 

Cód. verificador: 24397260. Cód. CRC: A9CB6DE
Documento assinado eletronicamente por LUSIANE OLIVEIRA FLEXA em 15/12/2021 12:01, PAULO SANTANA
em 15/06/2021 09:30 e outros, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida
no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador






















