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DIREITO CONSTITUCIONAL, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. 
CONTROLE EXTERNO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GOVERNADOR 
DO ESTADO DA PARAÍBA. EXERCÍCIO DE 2017. GESTORES 
DISTINTOS. APURAÇÃO DE GRAVES E INÚMERAS 
IRREGULARIDADES PELA AUDITORIA DESTE TCE/PB. 
RESPONSABILIDADE DO GOVERNADOR. AUSÊNCIA DE 
INDICAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS QUANDO 
DA CONCRETIZAÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES E RISCOS 
FISCAIS. CONTINGENCIAMENTO FINANCEIRO (REPASSE 
INFERIOR AO FIXADO NA LOA 2017) IMPOSTO A PODERES E 
ÓRGÃOS SEM A OBSERVÂNCIA DA LDO. PUBLICAÇÃO E ENVIO A 
POSTERIORI DOS ANEXOS DA LOA A ESTE TRIBUNAL. 
REPUBLICAÇÃO IRREGULAR DE DECRETOS DE ABERTURA DE 
CRÉDITOS ADICIONAIS. ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL SEM A 
EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA. NÃO CUMPRIMENTO DO 
PERCENTUAL MÍNIMO A SER APLICADO EM REMUNERAÇÃO 
DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. MAIS DA METADE DA 
FORÇA DE TRABALHO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA 
DISPONÍVEL PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE É 
COMPOSTA POR PRESTADORES DE SERVIÇOS (“CODIFICADOS”). 
DESPESAS NÃO COMPROVADAS COM PRESTADORES DE 
SERVIÇO (“CODIFICADOS”). INSUFICIENTE APLICAÇÃO EM 
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, DESCUMPRINDO A 
CF/88. NÃO INCLUSÃO, NO CÁLCULO DA DESPESA TOTAL COM 
PESSOAL, DOS VALORES PAGOS A TÍTULO BOLSA DE 
DESEMPENHO PROFISSIONAL, DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-
OBRA DA SAÚDE POR MEIO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E DE 
PAGAMENTO DE FÉRIAS E LICENÇAS NÃO GOZADAS. 
ULTRAPASSAGEM DOS LIMITES PREVISTOS NA LRF PARA AS 
DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO E DO ENTE 
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CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO, NOS 
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO GOVERNO ESTADUAL, DE 
DÉBITO JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO. 
AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO, MEDIANTE LEI, DO QUADRO DE 
PESSOAL PRÓPRIO DA PBPREV. INÚMERAS IRREGULARIDADES 
ENVOLVENDO OS "CODIFICADOS". FALHAS IDENTIFICADAS 
ASSOCIADAS AO EMPREENDER E AO PACTO. IRREGULARIDADE 
NO PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPENHO A DIVERSAS 
CATEGORIAS. FALTA DE TRANSPARÊNCIA E OMISSÃO NAS 
INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS VIA SAGRES. CONTRADITÓRIO. 
OBEDIÊNCIA. PERSISTÊNCIA DAS FALHAS. PRONUNCIAMENTO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS. EMISSÃO DE PARECER 
PRÉVIO CONTRÁRIO À APROVAÇÃO DAS CONTAS DE 
GOVERNO DO SR. RICARDO VIEIRA COUTINHO – CHEFE DO 
EXECUTIVO ESTADUAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2017. EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS 
CONTAS DE GOVERNO DA SRA. ANA LÍGIA COSTA FELICIANO – 
VICE-GOVERNADORA. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO À RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL. APLICAÇÃO DE MULTAS. ENVIO DE 
RECOMENDAÇÕES AO ATUAL GOVERNADOR DO ESTADO – SR. 
JOÃO AZEVÊDO LINS FILHO. IMEDIATA REVISÃO, POR PARTE 
DESTA CORTE DE CONTAS, DOS PARECERES NORMATIVOS QUE 
DISCIPLINAM A METODOLOGIA DE CÁLCULO DA DESPESA 
TOTAL COM PESSOAL. 

 
 

P A R E C E R N.º 09/2020 
 
 

1 – DO RELATÓRIO: 
 

Cuida-se da análise das Contas de Governo prestadas pelo Sr. RICARDO 

VIEIRA COUTINHO, Chefe do Poder Executivo Estadual, atinentes ao exercício 
financeiro de 2017, bem como pela Sra. ANA LÍGIA COSTA FELICIANO, que 
exerceu a Governadoria entre 13/06/2017 e 16/06/2017. 
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Após análise dos elementos contidos nos autos, a Auditoria desta Corte 

emitiu o “Relatório PCA - Análise Defesa” de fls. 5822/6180, segregando os fatos 
apurados em observações e/ou recomendações e irregularidades 
propriamente ditas, aspectos estes exclusivamente relacionados à gestão do 
primeiro agente político acima mencionado. 

 
Logo após, o contraditório foi instaurado, culminando com a 

apresentação de defesa por parte do Sr. Ricardo Vieira Coutinho (documento 
eletrônico n.º 50404/18), ensejando novas manifestações da Unidade Técnica 
desta Corte, conforme fls. 7151/7289, tendo havido a manutenção de múltiplas 
restrições inicialmente detectadas. 

 
Ato contínuo, o feito foi remetido a este Ministério Público de Contas 

para análise e emissão de parecer a respeito da matéria, na forma do despacho 
de fls. 7290/7291. 

 
Na sequência, este Parquet exarou cota às fls. 7292/7297, afim de que a 

Auditoria promovesse algumas medidas saneadoras referentes à aplicação em 
ações e serviços públicos de saúde, bem como esclarecesse questões atinentes 
às despesas envolvendo os “codificados”, o que foi feito pela Unidade Técnica a 
partir do relatório de complementação de instrução às fls. 7309/7315. 

 
Nova cota às fls. 7320/7323, oportunidade na qual este MPC pugnou: 
 
a) Pela intimação do Sr. Ricardo Vieira Coutinho para se defender, 

haja vista ele ter sido prejudicado pela inovação processual 
decorrente da derradeira manifestação da Auditoria – antes o 
Governo do Estado tinha atingido o percentual mínimo de 
aplicação em saúde, passando a não mais cumpri-lo após a 
complementação de instrução às fls. 7309/7315; 

 
b) Pela citação da Secretária de Estado da Saúde ao longo de 2017 

– Sra. Cláudia Luciana de Sousa Mascena Veras, para integrar o 
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feito e apresentar defesa – em função da existência de despesas 
com pessoal da Secretaria de Estado da Saúde (SES) não 
comprovadas, no montante de R$ 5.925 mil (valor bruto 
efetivamente pago), e de ter sido a gestora da Saúde a 
ordenadora das despesas efetuadas em prol dos codificados, 
através da SES.1 

 
Após o relator à época – Conselheiro Marcos Antônio da Costa – 

entender por bem atender apenas ao primeiro pleito – intimação do ex-
Governador, assim continuou a marcha processual, tendo o agente político 
responsável pelas contas de 2017 se manifestado às fls. 7335/7347 (documento 
eletrônico n.º 45475/19). 

 
Na sequência, a Auditoria se pronunciou às fls. 7428/7440, assim 

concluindo: 
Em que pese toda a argumentação da Defesa na justificativa do índice da 
Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais nos gastos 
vinculados às Ações e Serviços de Públicos de Saúde (ASPS) (...) não foi atingido 
o índice mínimo de 12,00% das referidas aplicações. Confirma esta Auditoria o 
índice de 10,68% da Receita Líquida de Impostos e Transferências 
Constitucionais, nos gastos vinculados às Ações e Serviços de Públicos de 
Saúde (ASPS), conforme demonstrado no Relatório de Complementação de 
Instrução (fls. 7.309/7.315). 

 
Retorno dos autos a este MPC para suas considerações. 
 
É o relatório, no essencial. 
 
 
2 – DOS FUNDAMENTOS: 

 

                                                 
1 Como na Prestação de Contas Anual da aludida Secretária de Estado à frente da SES em 2017 (Processo TC nº 
05687/18) já houve análise de defesa por parte da Auditoria e parecer do MP de Contas – e as eivas em questão 
não foram suscitadas naquele feito –, optou-se que a gestora da Saúde se pronunciasse nos presentes autos, 
acerca dos pontos que lhe dizem respeito. 
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2.1. DO BREVE ENFOQUE SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DAS CONTAS DE 

GOVERNO 
 

As Contas de Governo constituem o meio pelo qual, anualmente, o 
Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os 
Prefeitos Municipais expressam os resultados da atuação governamental no 
exercício financeiro a que se referem. Como bem definiu o Superior Tribunal de 
Justiça (ROMS 11060), são contas globais que ‘demonstram o retrato da 
situação das finanças da unidade federativa (União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios). Revelam o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos 
programas governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o 
atender aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no ordenamento 
jurídico para saúde, educação, gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enfim, 
nos Balanços Gerais prescritos pela Lei nº 4.320/64. Por isso, é que se 
submetem ao parecer prévio do Tribunal de Contas e ao julgamento pelo 
Parlamento (art. 71, I c.c 49, IX da CF/88)’.2 

 
O foco das Contas de Governo, portanto, volta-se para a avaliação de 

desempenho dos aludidos agentes políticos, especialmente quanto aos 
resultados alcançados quando da condução da res publica. Vale dizer: na 
apreciação técnica das Cortes de Controle, quanto às Contas de Governo, 
ganham relevo o exame da eficácia, eficiência e efetividade das ações do 
Chefe do Poder Executivo. 

 
Verdadeiramente, as Contas de Governo representam o locus adequado 

para a avaliação da qualidade do gasto público3 e é nesta vertente que o 

                                                 
2 FURTADO, José de Ribamar Caldas. Os regimes de Contas Públicas: Contas de Governo e Contas de Gestão. 
Revista Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 9, n. 42, mar. 2007. Disponível em: 
http://www.bidforum.com.br/bidBiblioteca_periodico_telacheia_pesquisa.aspx?i=48885&p=16. Acesso em: 12 dez. 
2017 (sem destaques no texto original). 
3 Tendo por centralidade a averiguação da qualidade do gasto público, nesta oportunidade avulta a competência do 
Tribunal de Contas da Paraíba quanto à atividade de fiscalização do Poder Público, a qual não se limita à verificação 
das formalidades legais na confecção e execução de procedimentos. Na ambiência das Contas de Governo, é 
essencial que as Cortes de Controle, constitucionalmente encarregadas de esquadrinhar o bom emprego dos 
recursos públicos a fim de informar ao Parlamento o modo como estes são geridos, tomem como referência os 
conceitos de economicidade/economia, eficácia/eficiência, ponderando se os bens e valores pertencentes à 
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Ministério Público de Contas, no exercício de seu múnus constitucional de 
defesa da ordem jurídica e do Erário, passa a se manifestar a respeito das 
principais questões alavancadas pela Equipe de Instrução desta Corte, sem 
prejuízo, evidentemente, da verificação da juridicidade em torno dos temas sob 
apreciação, principalmente diante da necessidade da observância dos 
inarredáveis preceitos constitucionais afetos ao Direito Administrativo e ao 
Direito Financeiro. 

 
2.2. DA ESTRUTURAÇÃO DO PRESENTE PARECER 
 
Em função das inúmeras irregularidades relatadas pela Auditoria 

atingirem as mais diversas áreas das contas ora analisadas, faz-se necessário, 
preambularmente, definir como será estruturada a presente manifestação, de 
modo a facilitar o entendimento por parte dos operadores que dela se utilizem. 

 
Assim, com vistas a promover uma melhor compreensão, a peça ora 

confeccionada estruturar-se-á nos seguintes eixos: 
1. Administração Financeira e Orçamentária e Contabilidade; 
2. Educação; 
3. Saúde; 
4. Pessoal; 
5. Previdência; 
6. Codificados; 
7. Empreender; 
8. Pacto; 

                                                                                                                                               
Sociedade (pecuniários, materiais e humanos) foram utilizados no melhor custo e se os meios empregados pelo 
gestor responsável para o atendimento das necessidades públicas (eleito pela vontade da maioria) foram adequados 
e razoáveis. Nesta temática, é interessante ressaltar o termo performance budget, cuja ideia intuitiva é a de 
entronizar nos orçamentos a avaliação de programas de governo, lançando vistas à eficiência nos gastos públicos. 
Tal tema é relevante porque muitas áreas do governo na verdade não carecem de poucos recursos, mas sim de uma 
adequada avaliação e mensuração de resultados. Não é incomum no serviço público convivermos com dispersão e 
duplicação de ações, práticas emergenciais, quando deveriam ser corriqueiras, além de gastos sem sequer ter 
qualquer ideia da efetividade e do retorno à população desses dispêndios. O desafio não é necessariamente gastar 
mais, mas sim gastar melhor (NÓBREGA, Marcos. Orçamento, Eficiência e Performance Budget. IN: CONTI, José 
Maurício; SCAFF, Fernando Facury. (Orgs.). Orçamentos Públicos e Direito Financeiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 718/719). 

Impresso por convidado em 02/06/2021 06:31. Validação: 34B1.207A.7528.CD46.F59A.C92B.F1CA.BF7E. 
Parecer. Proc. 06315/18. Data: 30/01/2020 07:22. Responsável: Manoel A. D. S. Neto.

7448

7448



 

 

 

 

PROCESSO TC N.º 06315/18 

 

 

9. Bolsa Desempenho; 
10. Falta de Transparência nas Informações Encaminhadas via SAGRES. 

 
Passamos, a seguir, ao exame dos principais aspectos irregulares 

elencados. 
 
 

1. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E 
CONTABILIDADE 

 
Constatação de diversos passivos contingentes decorrentes da atuação 
indevida do responsável, bem como ausência de indicação das providências a 
serem adotadas quando da concretização dos mencionados riscos (1.2.1.2) 
 

A Unidade de Instrução identificou, em síntese, que no Anexo de Riscos 
Fiscais (ARF) não foram informadas as providências a serem tomadas no caso da 
concretização dos passivos contingentes e outros riscos fiscais ali elencados. 

 
O defendente, por sua vez, mencionou em suas alegações o art. 5º, III, b, 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), mas parece ter esquecido de observar o 
que prescreve o art. 4º, § 3º, do mesmo instrumento normativo. Vejamos: 
 

Art. 4º (...) 
§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde 
serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as 
contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se 
concretizem. 

 
Percebe-se dos autos, de fato, que não foram especificadas no ARF as 

providências exigidas pela LRF e reclamadas pela Auditoria, o que enseja a 
aplicação de multa ao ex-Governador, com fulcro no art. 56, II, da LOTCE/PB, 
sem prejuízo da emissão de recomendação para que a falha seja corrigida nas 
contas dos próximos exercícios. 
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No tocante à existência de diversos passivos contingentes decorrentes de 
atuação indevida do gestor estadual, realmente não há dúvidas de que alguns 
dos passivos estão intimamente ligados à atuação (ação ou omissão) do então 
Governador. 

 
Pode-se mencionar, a título de exemplo, o manejo de ações trabalhistas 

contra o Estado, em virtude de verbas não adimplidas por organizações sociais 
que atuam na educação e que administram hospitais – envolvendo centenas de 
profissionais, bem como ações (trabalhistas e previdenciárias) promovidas pelos 
chamados “codificados”. 

 
Sabe-se que o Ente jamais pode se afastar de suas obrigações legais, 

mormente em se tratando da situação exemplificada, num cenário em que o 
Estado defende com tanto vigor a política de gestão pactuada implementada na 
área da saúde, com a maciça atuação de organizações sociais em várias 
unidades de saúde da Paraíba. 

 
Fica claro que se verbas trabalhistas não são adimplidas pelas 

organizações sociais contratadas pelo Poder Público, há, no mínimo, negligência 
e/ou desídia por parte de quem fiscaliza ou deve fiscalizar o contrato. Neste 
caso, ainda que indiretamente, a responsabilidade recai sobre o Governador à 
época. 

 
Já no tocante às obrigações patronais – trabalhistas e previdenciárias – 

associadas aos codificados, pode-se dizer que a responsabilidade sobre o 
Governador é direta, mormente ante a reiterada prática ilegal de contratação 
observada ao longo dos exercícios passados e evidenciada nas PCAs pretéritas. 

 
Não se está aqui a dizer que tais ações trabalhistas serão manejadas, 

muito menos que o Estado será responsabilizado. Entretanto, só o fato dessa 
situação constar como passivo contingente – passível ou não de se confirmar – 
já demanda uma preocupação maior por parte deste Parquet (e deveria 
também merecer uma atenção contínua e de destaque por parte do gestor 
estatal), suscitando inclusive questionamentos acerca da vantajosidade da 
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intensa atuação de organizações sociais na saúde pública paraibana – situação 
há anos debatida nesta Corte e cuja maior evidência se deu após a operação 
Calvário do Ministério Público da Paraíba, bem como depois da intervenção 
promovida pelo atual governo no gerenciamento, operacionalização e oferta de 
ações e serviços de saúde no Hospital Estadual de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lucena (e sua unidade de retaguarda), no Hospital 
Metropolitano Dom José Maria Pires e no Hospital Geral de Mamanguape – 
conforme Decreto nº 38.952/2019 (DOE de 25/01/2019). 
 
Contingenciamento financeiro (repasse inferior ao fixado na LOA 2017) 
imposto aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e à 
Defensoria Pública, sem a observância do disposto no art. 71 da LDO (1.3.1.2.1 
e 3.1.2.3) 
 

A Unidade de Instrução constatou basicamente que em 2017 foram 
repassados ao Poder Legislativo, ao Judiciário, ao Ministério Público e à 
Defensoria Pública menos recursos do que foi estabelecido no orçamento do 
Ente. 

 
Ainda que o repasse a menor do que o montante fixado no orçamento 

não configure, por si só, irregularidade – uma vez que a frustração de receitas 
ao longo do ano pode ensejar uma diminuição nos duodécimos, tal redução nas 
transferências financeiras deve ser proporcional e é medida que se impõe a 
todos os Poderes e órgãos autônomos, conforme dispõe a LDO (Lei nº 
10.730/2016) em seu art. 71. 
 

Art. 71. Se houver necessidade de limitação de empenho das dotações 
orçamentárias e da movimentação financeira, para atingir a meta de resultado 
primário prevista no anexo a que se refere o art. 21 desta Lei, conforme 
determinado pelo art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio 
de 2000, será fixado percentual de limitação para o conjunto de outras 
despesas correntes e despesas de capital calculado de forma proporcional à 
participação dos Poderes, dos Tribunais de Contas, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública, no total das dotações iniciais constantes da Lei 
Orçamentária de 2017, excluídas as despesas que constituem obrigação 
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constitucional ou legal de execução, inclusive aquelas destinadas ao 
pagamento do serviço da dívida. 

 
Ainda que o contingenciamento seja uma medida a ser implementada 

quando os requisitos legais forem atendidos, observou-se que ele ocorreu já no 
início da execução orçamentária, sem que tenha decorrido um lapso temporal 
que justificasse tal medida. 

 
Sobre a questão, assim pontuou a Auditoria à fl. 5850: 
 

“Embora o Cronograma Mensal de Desembolso faça parte do planejamento do 
Governo, e, em regra, deva ser acatado pelos poderes e órgãos, admitir a 
argumentação do defendente seria dizer que tal documento tem hierarquia 
sobre o próprio Orçamento que lhe deu origem, o que não ocorre. Não por 
acaso, este último é estabelecido por lei, o que não se aplica ao primeiro. Isto 
implica que o somatório dos desembolsos mensais, planejado e divulgado 
através do CMD, deve coincidir com os montantes que foram destinados a 
cada poder e órgão autônomo na LOA e seus anexos, nos termos em que 
deliberado e aprovado no processo legislativo correspondente. 
 
O contingenciamento financeiro é por vezes necessário, com o transcurso do 
exercício e a tendência da arrecadação e demais fatos econômicos nele 
observados, devendo afetar de forma proporcional os poderes e órgãos 
autônomos. Porém, a limitação ocorreu no primeiro ato que norteia a 
execução orçamentária – o CMD – sem haver decorrido uma parte razoável 
do exercício e, portanto, sem a presença de fatores relevantes que 
justificassem a medida.” 

(Grifos acrescidos) 
 
Na sequência, o Órgão de Instrução destacou a diferença entre os valores 

repassados e o que foi devidamente autorizado no orçamento. 
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Considerando as informações acima4, este Parquet chegou às proporções 

entabuladas abaixo, que evidencia a relação entre o que foi repassado e, com 
base no que foi autorizado no orçamento, o que deveria ter sido repassado. 

 

PODER / ÓRGÃO % (III / II) 

Assembleia Legislativa 92,60 

Tribunal de Contas 100,59 

Tribunal de Justiça 96,21 

Ministério Público 97,47 

Defensoria Pública 94,78 

 
É de se observar que o contingenciamento não foi proporcional, como 

determina a LDO (Lei nº 10.730/2016) em seu art. 71. 
 

                                                 
4
 A ordem de grandeza das células é a mesma (milhões de reais). 
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De fato, o que se observou é que ao longo de 2017 a Assembleia 
Legislativa recebeu mais de 21 milhões de reais a menos do que o montante 
fixado no orçamento. O mesmo se deu com o Tribunal de Justiça – que recebeu 
na ordem de 23 milhões de reais a menos, com o Ministério Público – que teve 
uma redução em mais de 6 milhões de reais, e com a Defensoria Pública – esta 
última atingida com aproximadamente 4 milhões de reais a menos. 

 
Em termos percentuais, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública receberam, respectivamente, 92,60%, 
96,21%, 97,47% e 94,78% do montante efetivamente orçado para cada um em 
2017. 

 
Apesar de não detalhado especificamente neste tópico, analisando os 

autos é possível perceber, por exemplo, que a Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) também foi prejudicada com repasses a menor ao longo de 2017, como 
será observado nas linhas seguintes. 

 
O defendente, por sua vez, utilizou-se em suas alegações de trecho 

(abaixo reproduzido) da decisão liminar da lavra da Des.ª Maria de Fátima 
Moraes Bezerra Cavalcanti, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 
0801908.75.2017.8.15.0000 impetrado pela UEPB – feito cuja matéria central 
trata exatamente da mesma temática que ora se examina. 
 

Face ao exposto, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, para garantir, até 
decisão final deste Mandado de Segurança, o repasse do duodécimo de 
acordo com a previsão disposta no Cronograma Mensal de Desembolso 
disposto no Diário Oficial de 25.01.2017. 

(Grifo do original) 
 

Utilizando-se da mesma ação mandamental, este Parquet observa, 
contudo, que a decisão final do mencionado feito pacificou o entendimento de 
que o repasse mensal do duodécimo em desacordo com o orçamento (LOA e 
QDD) – repasse a menor ou não integral – gera descumprimento de 
mandamento legal e caracteriza ato abusivo por parte do Governador. 
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Nesse sentido, importa colacionar a ementa do Acórdão (de relatoria do 

magistrado Tércio Chaves de Moura) prolatado pelo Pleno do egrégio Tribunal 
de Justiça da Paraíba5 nos autos do MS nº 0801908.75.2017.8.15.0000: 
  

MANDADO DE SEGURANÇA. UEPB. UNIVERSIDADE DOTADA DE AUTONOMIA 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. REPASSE DO DUODÉCIMO A MENOR PELO 
EXECUTIVO. VALOR FIXADO NO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA. 
INOBSERVÂNCIA. MONTANTE REPASSADO NOS TERMOS DO CRONOGRAMA 
MENSAL DE DESEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE. ESTRITO CUMPRIMENTO A LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIFICULDADE 
FINANCEIRA PARA ADIMPLIR DÉBITO CONSTITUCIONAL. DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO REVELADO. VALORES PRETÉRITOS. ESTRITO EFEITO FINANCEIRO 
RETROATIVO. MARCO INICIAL. DATA DA IMPETRAÇÃO. PERÍODOS 
ANTERIORES. ÓBICE LEGAL. INVIABILIDADE. NATUREZA DA AÇÃO 
MANDAMENTAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CONCESSÃO 
PARCIAL DA ORDEM. 
O repasse do duodécimo deve ser pautado nas previsões constantes na LOA, 
precisamente no Quadro de Detalhamento da Despesa, garantindo a 
autonomia financeira do órgão e o gerenciamento dos recursos a ele 
destinados. 
A Constituição Estadual, em seu art. 285 e a Lei nº 7.643/2004, art. 1º, 
reconheceram autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial a 
UEPB. Por seu turno, a Lei previu ser incumbência do Poder Executivo transferir, 
diretamente à Universidade, os recursos que lhe forem destinados no 
orçamento do Estado, devendo o duodécimo ser repassado até o último dia útil 
de cada mês. 
O não repasse integral do duodécimo mensal à UEPB, nos termos dos valores 
fixados no QDD, gera descumprimento de mandamento legal e caracteriza 
ato abusivo por parte do impetrado, apto a configurar violação a direito 
líquido e certo. 
O mandado de segurança não se presta a cobrar importâncias correspondentes 
às obrigações vencidas de repasse duodecimal das dotações orçamentárias 
referentes a períodos pretéritos a presente impetração. 
Neste aspecto, não é devido o direito líquido almejado pela autarquia, 
porquanto apenas os valores repassados a menor, a contar da impetração são 

                                                 
5 Julgamento em 04 de julho de 2018. 
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executáveis nesta seara. Os meses anteriores devem ser postulados pela via 
ordinária. 

(Grifos inexistentes no original) 
 
 Deste modo, observa-se que o entendimento da Auditoria, deste Parquet 
de Contas e do TJPB é uníssono, no sentido de que as práticas recorrentemente 
perpetradas pelo Governo do Estado (em 2017 e anos anteriores) são ilegais e 
abusivas. 
 
 O cenário exposto revela atos temerários de gestão por parte do 
Governador, atentatórios inclusive ao princípio da harmonia e independência 
dos Poderes. 
 
 Deixar ao total alvedrio do Chefe do Executivo o montante a ser 
repassado mensalmente a cada Poder/órgão é menosprezar por completo a 
peça orçamentária aprovada, além de comprometer, sem qualquer motivo 
plausível, a gestão dos demais titulares de Poderes e órgãos autônomos, pondo 
em risco a harmonia e independência entabulada na Carta Cidadã. 
 

Com efeito, a irregularidade apontada enseja a aplicação de multa por 
parte desta Corte ao ex-Governador, com fulcro no art. 56, II, da LOTCE/PB, em 
face da grave infração a norma legal cometida, tendo como agravante o fato de 
que houve reincidência na transgressão, haja vista que nas contas atinentes ao 
exercício anterior (2016) também foram observadas as mesmas máculas. 

 
Vale ainda ressaltar, por oportuno, que no relatório de cumprimento de 

decisão da Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão da Universidade 
Estadual da Paraíba (fls. 247/249 do Processo TC nº 12579/17), restou 
consignado o não cumprimento do item I6 do Acórdão APL TC nº 0691/17. 

 
No contexto delineado, entende-se pela gravidade da irregularidade 

analisada, o que contribui para a emissão de parecer pela negativação das 

                                                 
6 I. DETERMINAR ao Governador do Estado da Paraíba, Sr. Ricardo Vieira Coutinho, o Repasse à Universidade 
Estadual da Paraíba da diferença dos valores pagos a menor a título de duodécimos; 
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contas, destacando-se que o contingenciamento não justificado dos repasses 
orçamentários acaba por abalar a harmonia entre os poderes constituídos, 
violando ainda, no caso das autarquias universitárias, a autonomia financeira, 
com grave repercussão na seara administrativa. 

 
Publicação e envio a posteriori dos Anexos da LOA a este Tribunal, 
prejudicando o acompanhamento da gestão e a análise técnica do citado 
instrumento de planejamento (1.3) 

 
Segundo a Auditoria, o orçamento anual da Paraíba para o exercício de 

2017 foi aprovado através da Lei nº 10.850, publicada no Diário Oficial do 
Estado em 28 de dezembro de 2016, sem os respectivos anexos. 

 
Para uma melhor compreensão da irregularidade relatada, faz-se 

necessário reproduzir a página da internet do Governo do Estado à época 
referente às publicações oficiais (http://paraiba.pb.gov.br/diario-
oficial/?dia=5&mes=3&ano=2017): 
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 Como se percebe acima, somente em 24/03/2017 foram 
disponibilizados/publicados em suplemento do Diário Oficial do Estado os 
anexos da Lei nº 10.850/2016 (LOA de 2017). 
 
 Desse modo, por aproximadamente um quarto do exercício financeiro de 
2017 (quase três meses completos) o orçamento do Estado da Paraíba teve 
baixa força executória, uma ilusão sobre a qual o Governo tentou lastrear suas 
contas. 
 
 É inadmissível, em pleno século XXI, quando o tema da transparência há 
muito tempo já possui lugar de destaque no âmbito da administração pública, 
que a peça orçamentária da magnitude da Lei Orçamentária Anual só seja 
publicizada ao final do mês de março do exercício no qual a predita LOA já está 
em execução. 
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 Frise-se que a ausência de anexos à Lei Orçamentária Anual, no período 
mencionado, violou frontalmente o art. 5°, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
segundo o qual a LOA deverá conter ANEXO que demonstre a compatibilidade 
entre o orçamento e as metas da LDO.   
 
 Ao se manifestar no feito, o Governador não esclareceu o porquê da LOA 
ter sido publicada em 28/12/2016 de forma incompleta, sem seus anexos. 
 
 Como já mencionado, a grave irregularidade perpetrada demonstra que 
nos quase três meses iniciais de 2017 o Governo do Estado vivenciou uma ficção 
orçamentária, operando através de um verdadeiro “cheque em branco”, haja 
vista inexistirem, sob o viés da juridicidade, os anexos da Lei nº 10.850/2016 – 
que apenas vieram à tona em 24/03/2017. 
 
 Registre-se, mais uma vez, que a irregularidade descrita é recorrente – 
pelo menos nas contas atinentes ao exercício anterior (2016) também foram 
observadas as mesmas máculas. 
 
 Além disso, houve inclusive a emissão de alerta relacionado à falha 
anotada pela Auditoria, conforme se observa abaixo. 
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Entende-se que a irregularidade apontada enseja a aplicação de multa ao 
ex-Governador, com fulcro no art. 56, II, da LOTCE/PB, por ter prejudicado o 
acompanhamento da gestão por parte deste TCE/PB e a análise técnica da LOA, 
sem prejuízo da emissão de recomendação para que a falha seja corrigida nos 
próximos exercícios. 
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Republicação irregular e eivada de nulidade de decretos de abertura de 
créditos adicionais, concluindo-se que houve afronta ao princípio da 
legalidade das despesas contido no art. 167, inciso V, CF, em virtude da 
ausência da fonte de recursos mencionada na primeira publicação dos citados 
instrumentos (1.3.1.2.2) 
 

Da mesma forma que a irregularidade pretérita, faz-se necessário 
reproduzir a página da internet do Governo do Estado à época, referente às 
publicações oficiais (http://paraiba.pb.gov.br/diario-
oficial/?dia=31&mes=2&ano=2018): 
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 Como se observa acima, o Diário Oficial do Estado (DOE edição nº 16.527) 
de 30/12/2017 foi efetivamente publicado e disponibilizado na internet mais de 
um mês depois, em 09/02/2018. Nele consta a republicação de diversos 
decretos de abertura de crédito suplementar atinentes ao exercício de 2017. 
 

Segundo o Corpo Técnico, houve transgressão ao art. 167, V, da CF/88, 
em virtude da ausência da fonte de recursos mencionada nas primeiras 
publicações dos decretos. 

 
De fato, não há dúvidas de que houve abertura de créditos sem indicação 

dos recursos correspondentes, ou melhor, houve sim a indicação de recursos, 
mas de recursos inexistentes. Tal fato é facilmente comprovado pela 
disponibilização/publicação completamente extemporânea do DOE de 
30/12/2017 – disponibilização esta tendente a sanar a grave irregularidade 
(abertura de crédito sem fonte de recurso) apontada pela Auditoria. 

 
Além da abertura de crédito completamente desprovida de legalidade, 

houve também, ao que parece, uma tentativa de se maquiar e tentar corrigir a 
irregularidade que já havia sido, de fato, consumada – a abertura de crédito 
sem lastro –, uma vez que foi propositalmente “reservada”7 uma edição do 
Diário Oficial do Estado para as republicações mencionadas. 

 
A irregularidade identificada enseja a aplicação de multa ao ex gestor, 

além de repercutir negativamente na valoração das contas por ele prestadas. 
 

Abertura de crédito especial sem a edição de lei específica, através do Decreto 
nº 37.322, no valor de R$ 250.000,00 (1.3.1.2.3) 
 

Segundo o Órgão de Instrução, não houve autorização legal para que o 
crédito especial de R$ 250.000,00 fosse aberto através do Decreto nº 37.718 (de 
13/10/2017), eiva sobre a qual o defendente não prestou argumentos capazes 
                                                 
7 A primeira publicação do DOE de 2018 foi a edição de nº 16528 e a última edição de 2017 foi a de nº 16527, 
edição esta só disponibilizada em 09/02/2018. 
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de esclarecer o que foi evidenciado pela Auditoria – não foi indicado o 
instrumento legal que supostamente teria amparado a abertura do crédito 
especial. 

 
Sobre a ilegalidade apontada, válida a transcrição de excertos da 

Constituição Federal, da Lei nº 4.320/64 e, por fim, da Lei nº 1.079/1950 – 
normativo este que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo 
processo de julgamento. 

 
CF/88 
Art. 167. São vedados: 
(...) 
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização 
legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes; 
 
Lei nº 4.320/1964 
Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e 
abertos por decreto executivo. 
 
Lei nº 1.079/1950 
Art. 11. São crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos: 
(...) 
2 - Abrir crédito sem fundamento em lei ou sem as formalidades legais; 

 
A abertura de crédito especial sem prévia autorização legislativa é 

conduta tão grave que o legislador originário entendeu por bem colocar a 
vedação de tal abertura em norma constitucional, de modo a coibir de forma 
mais enfática a prática tida por irregular. 

 
Para se ter noção da gravidade evidenciada nos autos, um dos motivos 

pelos quais o Senado Federal entendeu que a então Presidente da República 
Dilma Vana Rousseff cometeu crimes de responsabilidade foi exatamente a 
edição de decretos de crédito8 sem autorização legislativa, com previsão no art. 
167, inciso V, da Constituição Federal, bem como no art. 11, item 2, da Lei nº 

                                                 
8 Suplementar 
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1.079/50, tendo sido a então mandatária do país condenada em 2016, ao 
término do Processo de Impeachment, à perda do cargo de Presidente da 
República Federativa do Brasil. 

 
Com vistas a reforçar tais afirmações, segue a reprodução da Resolução 

nº 35, de 2016 – que dispôs sobre as sanções no Processo de Impeachment 
contra a então Presidente da República – Dilma Vana Rousseff. 
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Como demonstrado, não há dúvidas acerca da gravidade de se abrir 
créditos sem fundamento em lei. Além de ir de encontro ao ordenamento 
jurídico nacional, culminando inclusive em crime de responsabilidade, é uma 
afronta clara e perigosa ao primado da Separação dos Poderes. 

 
Ao que parece, o Executivo não tratou o Legislativo (e o povo por ele 

representado) com a seriedade e o respeito devidos, ficando este Poder, in 
casu, subjugado àquele. 

 
A ilegalidade apontada enseja a aplicação de severa multa ao então 

gestor, em face da grave transgressão aos mandamentos mencionados (art. 
167, V, CF/88 c/c art. 42, da Lei nº 4.320/1964 c/c art. 11, item 2, da Lei nº 
1.079/1950), bem como justifica representação ao Ministério Público da 
Paraíba, a fim de que o Parquet tome as providências que entender cabíveis a 
vista de suas competências. 

 
Sem prejuízo das medidas entabuladas nas consignações anteriores, ante 

a magnitude da irregularidade perpetrada, impõe-se e emissão, por parte deste 
Tribunal, de parecer prévio pela reprovação das Contas de Governo prestadas 
pelo Sr. Ricardo Vieira Coutinho. 

 
Ausência de transparência na concessão de renúncias de receitas, bem como 
falta de indicação das medidas de compensação correspondentes (1.3.3) 
 
 O defendente alegou que nas estimativas de receitas de 2017, 2018 e 
2019, constantes na LDO, já foram considerados os impactos decorrentes das 
renúncias, e apresentou documentação às fls. 6457/6462 para respaldar seu 
entendimento. 
 
 A Unidade de Instrução, por sua vez, manteve a irregularidade, sob o 
argumento de que não foram apresentadas medidas de compensação em face 
da concessão de benefícios fiscais, com inobservância dos arts. 12 a 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
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 É possível verificar, observando o art. 14 da LRF, que a apresentação de 
medidas de compensação é uma das condições que podem ser impostas 
quando da concessão de benefício fiscal. 
 
 A outra condição – tida por cumprida pelo Governo do Estado – é a 
demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados 
fiscais previstas na LDO. 
 
 Observe-se que o aludido dispositivo fala de atendimento de pelo menos 
uma das condições mencionadas. 
 

Assim, considerando que os documentos acostados pelo defendente (fls. 
6457/6462) demonstram que as renúncias foram consideradas nas estimativas 
de receita e, ainda, a afirmação da Auditoria de que a renúncia de receita 
consignada na LOA de 2017 foi compatível com a estampada na LDO de 2017, 
entendo que a questão tida por irregular resta esclarecida, devendo ser excluída 
do rol final de irregularidades de responsabilidade do então Governador. 
 
Foram cancelados, no exercício, R$ 31.090 mil de restos a pagar processados, 
indo de encontro ao entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional – STN 
(2.3.1.7 e 3.4.6) 
 

Quanto a esta questão, em que pese o defendente ter alegado que coube 
a cada ordenador de despesas a solicitação para o cancelamento dos restos a 
pagar processados associados à sua área (Pasta estadual), a Auditoria não 
localizou os ofícios mencionados na peça de defesa, motivo pelo qual manteve a 
impropriedade. 

 
Entende-se, in casu, que a falha apontada deve ser detidamente 

examinada nas contas prestadas por cada ordenador envolvido e responsável 
pelo cancelamento, a fim de que seja averiguada, por Secretaria, a regularidade 
dos cancelamentos de restos a pagar processados. 
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Com efeito, cabe enfatizar que os restos a pagar podem ser 
“processados” ou “não processados”. Os restos a pagar processados são 
aqueles que remetem a despesas públicas em que já houve o devido empenho e 
a competente liquidação, faltando apenas a etapa de pagamento ao prestador 
do serviço, representando, geralmente, um direito líquido e certo do 
beneficiário, motivo pelo qual deveria haver a devida motivação em cada ato de 
cancelamento, uma vez que tal ato, quando praticado de forma irregular, pode 
gerar responsabilidade civil do Estado. 
 
Valores do Ativo Financeiro e Permanente apresentados no Balanço 
Patrimonial divergem dos valores levantados pela Auditoria (3.4) 
 
 O quadro seguinte mostra a divergência dos valores referentes ao ativo 
financeiro (AF) e ao ativo permanente (AP), do balanço patrimonial, apontada 
pelo Órgão de Instrução. 

Em R$ mil 

 GOVERNO (X) AUDITORIA (Y) DIFERENÇA (X – Y) 

Ativo Financeiro (A) 1.728.670 2.100.909 - 372.239 

Ativo Permanente (B) 16.053.475 15.681.236 372.239 

TOTAL (A + B) 17.782.145 17.782.145 - 

 
 Observe-se que não houve divergência atinente ao total, haja vista que as 
diferenças evidenciadas no AF e no AP se anulam na consolidação dos ativos. 
  
 Não vislumbro, in casu, gravidade na falha apontada a ponto de ensejar 
reprimendas desta Corte ao ex-Gestor. Cabe, contudo, recomendação para que 
a atual Administração siga estritamente os mandamentos legais atinentes à 
matéria, bem como observe sempre as orientações e normativos da 
contabilidade aplicada ao setor público. Como o somatório entre ativo 
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financeiro e ativo permanente é o mesmo (A + B), observa-se que a mácula 
apontada tem natureza eminentemente formal. 
 
 

2. EDUCAÇÃO 

 
No tocante à educação, os principais pontos elencados pela Auditoria 

foram a aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) abaixo 
do mínimo constitucional, bem como a aplicação na remuneração dos 
profissionais do magistério aquém do percentual mínimo de 60% do FUNDEB, 
conforme detalhado a seguir. 
 
Foi apurado o resultado de R$ 1.819.016 mil em despesas consideradas para 
fins de aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), valor 
que representa 21,39% da receita líquida de impostos e transferências; logo, o 
Estado da Paraíba, em 2017, não atingiu a aplicação mínima 
constitucionalmente exigida em educação básica (4.1.2.4 e 4.1.2.5) 
 
 Quanto à aplicação em MDE, a divergência entre a aplicação considerada 
pela Administração Estadual e a computada pela Auditoria se deu basicamente 
pelas exclusões – relativas às despesas – promovidas pela Unidade Técnica, uma 
vez que a receita líquida de impostos (R$ 8.504.633.000) calculada pelo 
Governo coincidiu com a apurada pelo Órgão de Instrução. 
 
 Considerando as despesas com MDE de 2017 constantes no RREO do 6º 
bimestre apresentado pelo Governo, tem-se: 
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 Da tabela apresentada, a Auditoria se insurgiu contra o total das 
despesas com ações típicas de MDE (linha 29), no valor aproximado de R$ 
1.960.929.000,00, e, por isso, promoveu os seguintes ajustes: 
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 A tabela acima resume as despesas da função educação (fontes 100, 101, 
103 e 112) incompatíveis, no entender da Auditoria, com a MDE. 
 
 Dessas despesas tidas pela Unidade Técnica por incompatíveis, este 
Parquet se aterá às duas primeiras – despesas com a Universidade Estadual da 
Paraíba – UEPB (R$ 289.095.000,00) e encargos com inativos e pensionistas da 
educação (R$ 395.560.000,00) – uma vez que as outras exclusões sequer foram 
atacadas pelo ex-Governador. 
 
 Em que pese a Auditoria considerar que as despesas com o ensino 
superior não integram a aplicação em MDE, este representante ministerial, 
socorrendo-se do entendimento já exarado no Parecer nº 067/18 encartado aos 
autos da PCA do exercício anterior (2016), reitera o posicionamento lá 
entabulado, no sentido de que as despesas com o ensino superior podem sim 
ser consideradas para efeitos de aplicação em MDE. 
 

Nesse contexto, a própria Secretaria do Tesouro Nacional (STN) destina 
em seu Manual de Demonstrativos Fiscais o campo para a inclusão das despesas 
com o ensino superior (linha 26 da primeira tabela), motivo pelo qual, com 
todas as vênias para discordar da Auditoria, este Parquet considera indevida a 
dedução – das despesas promovidas pela UEPB – efetuada pelo Órgão Técnico. 
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 Já quanto aos encargos com inativos e pensionistas da educação, assiste 
total razão à Unidade de Instrução. 
 

Além de o ordenamento legislativo pátrio [CF/88, Lei nº 9.394/96 (arts. 
70 e 71) e Lei nº 11.494/07 (art. 22)] vedar a contabilização de tais despesas 
para fins de aplicação em MDE, esta Corte já há muito se manifesta acerca da 
indevida prática perpetrada pelo Governo, pronunciando-se expressamente 
acerca da impossibilidade de se considerar os dispêndios com inativos e 
pensionistas da educação no cômputo de aplicação na manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 

 
Na sequência, o Corpo de Instrução elaborou a seguinte Tabela 4.1.2.4.b. 
 

 
 
Quanto à linha “B” (exclusões), em função do entendimento deste 

Parquet manifestado nos parágrafos anteriores, faz-se necessário deduzir das 
exclusões o montante de R$ 289.095.000,00 (despesas da UEPB), haja vista não 
haver, como explicado, vedação à inclusão das despesas com ensino superior 
para fins de aplicação em MDE. 

 
Além disso, no entender deste MP de Contas, a linha “C” deve ser 

desconsiderada, conforme detalhamento que se segue. 
 

Impresso por convidado em 02/06/2021 06:31. Validação: 34B1.207A.7528.CD46.F59A.C92B.F1CA.BF7E. 
Parecer. Proc. 06315/18. Data: 30/01/2020 07:22. Responsável: Manoel A. D. S. Neto.

7471

7471



 

 

 

 

PROCESSO TC N.º 06315/18 

 

 

No entendimento deste Ministério Público de Contas, já exposto no 
Parecer nº 067/18 (PCA de 2016 do Governador), os Restos a Pagar decorrem 
de despesas realizadas no ano em que foram inscritos contabilmente, uma vez 
que se adota o regime de competência para as despesas públicas. Se, ao final do 
exercício financeiro, existiam recursos para os respectivos pagamentos, não há 
motivos para excluí-los do conjunto de gastos, independentemente de terem 
sido honrados no primeiro, segundo ou último trimestre do ano seguinte ou dos 
próximos. 

 
É interessante ressaltar, nesse contexto, que de acordo com o Manual de 

Demonstrativos Fiscais para o exercício de 2017, devem ser retirados do cálculo 
em questão os Restos a Pagar inscritos contabilmente sem disponibilidade 
financeira e o cancelamento dos Restos a Pagar considerados nas verificações 
de outros exercícios. No caso em disceptação, o motivo para a retirada dos 
valores pela Equipe de Instrução inexistiu e, concessa venia, o gasto em tela 
merece ser acolhido (sendo desconsiderada a linha “C” da tabela acima) para 
fins de detecção formal do índice mínimo em MDE. 

 
Assim, promovidos os ajustes mencionados, o valor identificado por este 

MPC como tendo sido aplicado pelo Estado da Paraíba em MDE em 2017 foi da 
ordem de R$ 2.135.256.000,00, representando 25,11% da receita líquida de 
impostos, conforme detalhado abaixo. 

Em R$ mil 
DISCRIMINAÇÃO GOVERNO AUDITORIA MPC 

A TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS   8.504.633    8.504.633    8.504.633  

B 
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino 

  1.960.929    1.228.172    1.544.412  

C 
Resultado líquido das transferências do FUNDEB (perda 
do FUNDEB) 

     707.020       707.020       707.020  

D 
Despesas custeadas com complementação da União do 
FUNDEB 

       74.663          74.663         74.663  

E 
Despesas custeadas com o superávit financeiro, do 
exercício anterior, do FUNDEB 

         5.315            5.315           5.315  

F Cancelamento de Restos a Pagar vinculados à educação       16.828          16.828         16.828  

G Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB        19.370          19.370         19.370  

H 
DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE 
CONSTITUCIONAL (B + C - D - E - F - G)   2.551.773    1.819.016    2.135.256  
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MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE 

IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO ENSINO (H/A) * 100% 

30,00% 21,39% 25,11% 

 
Observe-se que este Parquet promoveu apenas os ajustes explicitados na 

linha “B” (em destaque), o que refletiu na linha “H” e no percentual final do 
último campo da tabela. 

 
Como visto, a aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino 

superou, no entender deste MP de Contas, o mínimo exigido 
constitucionalmente, atendendo, portanto, à Carta Maior. 
 
O Estado da Paraíba, em 2017, não cumpriu com o percentual de 60% - 
mínimo a ser aplicado em Remuneração dos Profissionais do Magistério 
(4.2.2) 
 

Após analisar a defesa apresentada pelo gestor, a Auditoria considerou 
os prêmios pagos aos professores (R$ 9.695.199,24 – NE nº 20018 e NE nº 
20745) e retificou o montante considerado na remuneração dos profissionais do 
magistério – de R$ 567.424.000,00 para R$ 577.119.000,00 – culminando em 
uma aplicação em valorização do pessoal do magistério da ordem de 57,47% (R$ 
577.119.000,00 / R$ 1.004.212.000,00) dos recursos do FUNDEB. 

 
De fato, examinando o encarte processual, é possível observar que a 

Paraíba deixou de aplicar com recursos do referido Fundo mais de 25 milhões 
de reais na remuneração dos profissionais do magistério, em afronta ao que 
estabelece a legislação de regência. 

 
Da mesma forma que ocorreu no exercício de 2016, em 2017 o Governo 

do Estado também não aplicou na remuneração dos profissionais do magistério 
o mínimo previsto na legislação, fato gravíssimo e que merece severas 
reprimendas por parte desta Corte, ainda mais em função da reincidência da 
ilegalidade cometida. 
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Considerando a importância da área da educação, bem como a grave 
irregularidade evidenciada atinente a não aplicação do mínimo previsto na 
legislação (Fundeb) na remuneração dos profissionais do magistério, este 
representante ministerial fez uma breve pesquisa no site do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da 
Educação (MEC), e encontrou algumas informações relevantes acerca dos 
resultados da educação paraibana. 

 
No tocante à 8ª série (9º ano) do ensino da Rede Pública (Federal, 

Estadual e Municipal), os resultados são os seguintes: 
 

 
 
Observa-se acima que os resultados apresentados no IDEB de 2013, 2015 

e 2017 foram todos abaixo das metas estipuladas. 
 
Já no tocante à rede de ensino Estadual, os resultados da 8ª série (9º 

ano) e da 3ª série do ensino médio foram ainda piores, conforme apresentação 
que se segue: 
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Como se observa acima, desde 2011 as metas relativas à 8ª série (9º ano) 

não são atingidas. 
 

 
 
Já no tocante à 3ª série do ensino médio, desde 2013 as metas 

estabelecidas para a Paraíba não são alcançadas. 
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Algumas informações importantes atinentes ao abandono e à aprovação 

no ensino médio da Paraíba também foram relatadas pela Auditoria ao longo do 
presente feito. 

 
Segundo a Unidade de Instrução, a Paraíba (14,9%) se mostra com 

percentual de abandono acima do da região nordeste (8,8%) e do percentual 
nacional (7,6%). 

 
Situação igualmente preocupante diz respeito à taxa de aprovação, tendo 

a Paraíba (74,5%) apresentado percentual inferior ao da região nordeste 
(80,6%) e também aquém ao percentual nacional (79,4%). 

 
Dentro da grande temática referente aos investimentos em educação, 

numa visão macro (legalidade global), enxerga-se que a política pública adotada 
pelo Governador do Estado da Paraíba ao longo do exercício financeiro de 2017 
não ostenta condições de receber um posicionamento técnico favorável deste 
Tribunal, embora tenha o Chefe do Executivo Estadual aplicado formalmente, 
no entender deste Parquet de Contas, um percentual ligeiramente acima do 
piso constitucional em MDE. 

 
Ainda que esta Corte não venha a aderir ao raciocínio esposado por este 

MPC/PB no que tange à necessidade de avaliação qualitativa dos gastos com a 
educação pública, limitando-se à análise de índices legalmente previstos, a 
questão da não aplicação do índice legal mínimo de 60% do FUNDEB na 
remuneração dos profissionais do magistério, por si só, já macula as contas no 
quesito Educação, razão pela qual também se posiciona este Ministério Público 
de Contas, quanto aos aspectos ora analisados, pela emissão de parecer 
contrário. 

 
 

3. SAÚDE 
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Quanto ao tema da saúde, foram identificadas pela Auditoria as 
seguintes irregularidades: 

� Divergências entre os dados fornecidos pelo SIOPS e aqueles 
disponibilizados pelo RREO – 6º Bimestre (5.1); 

� Divergências entre os valores da despesa na Função 10 apresentados 
através do RREO – 6º Bimestre e os disponibilizados pelo Balanço 
Geral do Estado (5.1); 

� O valor das despesas nas ASPS apresentado através do RREO – 6º 
Bimestre diverge do valor apurado pela Auditoria (5.1.1); 

� Divergência entre o número e valores pagos aos Prestadores de 
Serviço (“Codificados”) fornecidos pelo Banco do Brasil e aqueles 
disponibilizados pela SES (5.6); 

� Verificou-se que mais da metade da força de trabalho do Governo 
do Estado da Paraíba disponível para as ASPS configura-se em 
Prestadores de Serviços (“Codificados”), ou seja, são pessoas sem 
vínculo formal e permanente com a administração pública, 
desprovidas de garantias salariais e de direitos básicos (5.6); 

� Despesas não comprovadas com Prestadores de Serviço 
(“Codificados”), no valor de R$ 5.925 mil (5.1.1.2, 5.6 e fls. 
7309/7315); 

� Os dispêndios com ASPS atingiram R$ 908.614 mil, representando 
10,68% da receita corrente líquida de impostos e transferências, não 
cumprindo com a aplicação mínima de 12% demandada pelo texto 
constitucional (fls. 7309/7315). 

 
 Apesar das inúmeras falhas envolvendo divergência entre as fontes de 
informação, por entender mais relevantes, nos ateremos às últimas 
irregularidades elencadas. 
 

No tocante ao fato de mais da metade da força de trabalho do Governo 
do Estado disponível para as ASPS ser de Prestadores de Serviços 
(“Codificados”), não obstante a antiga e flagrante ilegalidade do cenário 
apresentado, infelizmente parece que a Paraíba já está acostumada com tal 
situação, haja vista a política de gestão pactuada implementada na área da 
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saúde, com a maciça atuação de organizações sociais em várias unidades de 
saúde do Estado.  
 

Passando ao largo da análise da possibilidade jurídica da figura anômala 
dos “codificados”, cuja excentricidade e ojeriza ao direito já é debatida em 
diversos outros processos nesta Corte, o fato aqui traz em seu bojo também a 
ausência de contrapartida de trabalho de cidadãos (se é que existem) face aos 
pagamentos efetuados. 
 

À sua míngua, trata-se de caso claro de determinação de ressarcimento 
ao erário por meio de imputação de débito ao gestor/ordenador que não 
comprova o regular manuseio dos recursos públicos. 

 
Nesse sentindo – tentativa de responsabilização – é que foi exarada a 

cota às fls. 7320/7323. Apesar disso, o relator original – Conselheiro Marcos 
Antônio da Costa, entendeu por bem não chamar a Secretária de Estado da 
Saúde à época – Sra. Cláudia Luciana de Sousa, para se pronunciar nos 
presentes autos acerca das despesas não comprovadas (com pessoal da 
Secretaria de Estado da Saúde ao longo de 2017) da ordem de 
aproximadamente 6 (seis) milhões de reais. 

 
Ocorre que o eminente membro desta Corte também não intimou a 

gestora da saúde no Processo TC nº 05687/18 – já com defesa analisada pela 
Auditoria e Parecer do MPC – para se pronunciar acerca das despesas com 
pessoal da Secretaria de Estado da Saúde não comprovadas, no montante de R$ 
5.925 mil (fls. 7309/7315) – eiva em questão surgida nos presentes autos e não 
suscitada no feito tombado sob o nº 05687/18.9 

 

                                                 
9 Apesar de ter exarado o despacho às fls. 3766/3767 do Processo TC nº 05687/18, determinando a remessa da 
complementação de instrução (fls. 7309/7315) para subsidiar o exame da PCA de 2017 da Secretaria de Estado da 
Saúde, esse subsidio só é possibilitado se a gestora for efetivamente intimada para se manifestar, com a 
posterior análise por parte da Auditoria da documentação eventualmente apresentada, e ulterior manifestação do 
Parquet de Contas. 
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Nesse contexto, mostra-se imprescindível a intimação da gestora da 
Saúde (e ordenadora das despesas) no Processo TC nº 05687/18, para se 
manifestar sobre as despesas com pessoal da Secretaria de Estado da Saúde 
não comprovadas, sob pena de cair no esquecimento desta Corte 
aproximadamente 6 milhões de reais a título de despesa sem comprovação 
ocorrida ao longo de 2017. 

 
Quanto a não aplicação, pelo Estado, do percentual mínimo de 12% do 

produto da arrecadação de impostos e transferências constitucionais em ações 
e serviços de saúde pública, não atendendo ao mínimo exigido 
constitucionalmente, é de se ver que a Administração Estadual não desincumbiu 
seu papel essencial em área tão sensível quanto a da saúde pública – bem 
coletivo umbilicalmente associado ao direito à vida. 

 
Destaque-se, por oportuno, que a Constituição já estabeleceu o 

patamar mínimo de gastos em saúde, oriundo da arrecadação de impostos e 
transferências constitucionais (12% no caso dos estados), não podendo tal 
parâmetro ser objeto de mitigação, existindo apenas a possibilidade deste 
valor ser majorado, a critério do gestor, mas nunca reduzido. 

 
Assim, o Estado da Paraíba, por ter aplicado em ações e serviços públicos 

de saúde, em 2017, apenas 10,68%10 das receitas de impostos próprios e 
repartidos, não cumpriu o sobredito preceito constitucional, representando tal 
eiva inequívoca gravidade na gestão pública, o que enseja a negativação das 
contas apresentadas, com a emissão inconteste de parecer desfavorável. 

 
 

4. PESSOAL 

 

                                                 
10 Conforme determinações desta Corte provenientes do Acórdão APL TC 00112/16 e do Acórdão APL TC 
00763/16, foram excluídos os gastos com CODIFICADOS do rol admitido como despesas com ações e serviços 
públicos de saúde. 
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Não inclusão dos valores pagos a título bolsa de desempenho profissional, de 
terceirização de mão-de-obra da saúde por meio de Organizações Sociais e de 
pagamento de Férias e licenças não gozadas no cálculo da despesa total com 
pessoal (2.3.2.1.1 e 2.3.2.3.1) 
 
 Quanto a não inclusão, por parte do Governo do Estado, dos valores 
pagos a título de bolsa desempenho profissional no cômputo das despesas com 
pessoal, entendo que as denominadas parcelas ostentam nítido viés 
remuneratório (não indenizatório) e, por isso, devem ser incluídas para fins de 
cálculo de despesa de pessoal, especialmente em razão do disposto no art. 18, 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
 A esse respeito, vale a reprodução de excerto do voto do Desembargador 
Leandro dos Santos, externado nos autos do Mandado de Segurança 2011534-
25.2014.815.0000, impetrado pela Caixa Beneficente dos Oficiais e Praças da 
Polícia Militar do Estado da Paraíba. 
 

Dessa forma, tem-se que o referido benefício foi criado em prol dos servidores 
em exercício que estejam desempenhando suas atividades, efetivamente, no 
Poder Executivo, o que, inicialmente, indicaria a sua natureza propter laborem. 
 
No presente caso, uma análise mais acurada dos dispositivos citados, 
demonstra que a “Bolsa de Desempenho Profissional” foi criada com o intuito 
de retribuir o serviço exercido pelo servidor. Contudo, sua concessão restou 
condicionada à regulamentação específica. 
 
Assim, o decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo deveria ser editado 
para definir, além do valor e da categoria de profissionais para a qual deverá 
ser concedida a benesse, os critérios para a concessão e para avaliação do 
profissional e manutenção da bolsa. 
 
Em que pese tal constatação, verifica-se, in casu, que os Decretos nº 
32.719/2012 e 33.686/2013, criados para pormenorizar a lei em questão, 
encontram-se deficientes, posto que não esclareceram os requisitos objetivos 
para a concessão da gratificação e, em especial, no que tange aos critérios 
específicos de aferimento de desempenho individual. 
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Tais atos, assim, não foram suficientes para suprir a necessidade de 
regulamentação específica, exigida pelo art. 2º da Lei Estadual nº 9.383/11. Em 
consequência desta omissão, a natureza pro labore faciendo do benefício em 
disceptação, restou descaracterizada, fazendo com que este fosse concedido 
de forma geral e indistinta a todos os servidores, afigurando-se como um 
aumento salarial disfarçado. 
 
Assim, inobstante a nomenclatura dada à bolsa confira-lhe uma aparência de 
vantagem instituída em retribuição pecuniária condicionada ao serviço 
exercido pelo servidor, tem-se que, na realidade, possui caráter geral, posto 
que feito independentemente da avaliação de desempenho. 
 
Outrossim, ainda que o art. 3º da Lei Estadual nº 9.383/11 estipule a não 
incidência de descontos previdenciários sobre a bolsa desempenho, tal fato 
não afasta a generalidade da vantagem, paga em razão do desempenho 
normal das atividades do cargo e não em decorrência de circunstâncias 
peculiares ou individuais. 
 
Dessa forma, no caso tratado, a distinção entre servidores ativos, de um lado, 
e pensionistas e aposentados, de outro, viola, à luz do princípio tempus regit 
actum, os princípios da isonomia e da paridade, que asseguram aos inativos e 
pensionistas tratamento igualitário àquele dispensado aos da ativa. 
 
Aliás, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento no sentido 
de que as parcelas remuneratórias pagas indistintamente a todos os 
servidores da categoria, sem qualquer critério de aferição efetiva de 
desempenho, devem se estender a todos os aposentados e pensionistas que 
façam jus à paridade de vencimentos. 
(TJPB, 1ª Seção Especializada Cível, Des. Leandro dos Santos, MANDADO DE 
SEGURANÇA Nº 2011534-25.2014.815.0000, julgado em 07-04-2015) 

 

(Destaques acrescidos) 
 
 Não há dúvidas, portanto, quanto ao caráter remuneratório das bolsas de 
desempenho. 
 
 Ainda que isso não fosse suficiente, houve expressa 
recomendação/determinação no Acórdão APL TC 00751/17 (referente às contas 
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de 2015 do Governador) para que o Governo da Paraíba incluísse as despesas 
com bolsa desempenho no cálculo de despesa com pessoal. 

 
Acórdão APL TC 00751/17 
4. Expedir RECOMENDAÇÕES e/ou DETERMINAÇÕES ao Governador do Estado, 
para, sob pena de cominações legais, a implementação de medidas corretivas 
e preventivas, a seguir detalhadas, na conformidade do Voto do Relator e dos 
demais Conselheiros desta Corte de Contas: 
(...) 
4.2 À MAIORIA:  
4.2.1 Determinar a inclusão nas prestações de contas anuais seguintes das 
despesas com Bolsa de Desempenho no cálculo da despesa de pessoal, para 
fins do atendimento aos ditames da LRF; 

(Grifos acrescidos) 
 

 Não obstante o que foi entabulado no Acórdão APL TC 00751/17, mais 
uma vez nada foi feito pelo Governo do Estado com vistas a cumprir a 
recomendação/determinação emanada desta Corte de Contas. 
 

No tocante a não inclusão dos gastos com terceirização de mão-de-obra 
da saúde por meio de organizações sociais, bem como ausência de cômputo do 
pagamento de férias e licenças não gozadas no cálculo da despesa total com 
pessoal, este MPC mais uma vez se acosta ao posicionamento da Auditoria, que 
seguiu estritamente o que determina a Secretaria do Tesouro Nacional no 
Manual de Demonstrativos Fiscais (7ª edição). 
 

As despesas relativas à mão de obra, constantes dos contratos de 
terceirização, empregada em atividade-fim da instituição ou inerentes a 
categorias funcionais abrangidas pelo respectivo plano de cargos e salários do 
quadro de pessoal, serão classificadas no grupo de despesa 3 – Outras 
Despesas Correntes, elemento de despesa 34 – Outras Despesas de Pessoal 
decorrentes de Contratos de Terceirização11. Essas despesas devem ser 
incluídas no cálculo da despesa com pessoal por força do §1º do art. 18 da LRF.  
(...) 

                                                 
11 LRF, art. 18, § 1º e Portaria Conjunta STN/SOF nº 1/2010, conforme recomendação do TCU por meio do Acórdão 
nº 283/2011. 
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A despesa decorrente de indenização por férias e por licença prêmio não 
gozadas para servidores em exercício é espécie remuneratória, devendo 
integrar a despesa com Pessoal Ativo e ser registrada no elemento de despesa 
11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil, pois tem caráter 
remuneratório e permanente, não podendo, dessa forma, ser deduzida. 

 
 Sobre o tema, vale registrar a existência de Representação, promovida 
por este Parquet (Processo TC nº 02731/19), com pedido de emissão de alerta 
ao atual Chefe do Executivo Estadual, para que, considerando a 
inconstitucionalidade do art. 13, § 1º, da Lei Estadual nº 9.454/201112 – 
acrescido pela Lei Estadual nº 11.233/201813 –, inclua no cômputo das despesas 
com pessoal do Executivo e do Ente, nas prestações de contas e demonstrativos 
contábeis que lhe competem, os gastos com empregados/contratados das 
organizações sociais no exercício de atividade-fim ou de atividades 
permanentes ordinariamente realizadas, para fins de observância dos limites 
previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que referido dispositivo 
normativo estadual vai de encontro à Constituição Federal e às previsões 
estampadas na LRF. 
 

Perceba-se que o § 1º só foi acrescido ao art. 13 da Lei Estadual nº 
9.454/2011 ao final de 2018, situação que poderia dar azo à interpretação de 
que até a edição da Lei Estadual nº 11.233/2018 – ante o silêncio da norma 
estadual anterior (Lei Estadual nº 9.454/2011) e o mandamento da LRF (art. 18), 
o Estado deveria e estaria incluindo os gastos com a força de trabalho das 
Organizações Sociais nas despesas de pessoal para fins de cálculo dos limites 
previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Entretanto, não era o que vinha 
ocorrendo, conforme identificado pela Auditoria. Apesar de estar legalmente 
obrigado a fazer a inclusão de tais gastos, como determina a LRF, a medida não 
foi promovida pelo Governo do Estado ao longo do exercício analisado, de 
modo que a gestão pública, na Paraíba, por meio de “Organizações Sociais”, em 
última análise, acabou camuflando o limite de despesa com pessoal fixado na 

                                                 
12 Publicada no Diário Oficial do Estado de 07/10/2011 (edição nº 14.760). 
13 Publicada no Diário Oficial do Estado de 12/12/2018 (edição nº 16.764). 
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LRF, uma vez que os gastos com pessoal das “OS” não foram levados em 
consideração para fins de limites de despesas do ente. 

 
Sobre o tema, no mesmo sentido aqui defendido, já se manifestou o TCU, 

oportunidade em que determinou que as despesas com pessoal das 
organizações sociais fossem contabilizadas dentro do limite de despesa total do 
ente contratante, senão vejamos notícia extraída do site do TCU: 

A remuneração do pessoal que exerce atividade fim do ente público 
nas organizações sociais deve ser incluída no total apurado para 
verificação dos limites de gastos com pessoal estipulados na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). O entendimento foi firmado pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU) ao rever decisão emitida em 2016. 
A orientação também decorre do Manual de Demonstrativos Fiscais 
publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e de normativo 
interno do Ministério da Economia. 

O Acórdão 1187/2019, que modificou o Acórdão 2.444/2016, também 
lembrou que o TCU poderá utilizar essa orientação da STN quando 
fizer os acompanhamentos dos Relatórios de Gestão Fiscal. 

A medida reforça a orientação do governo federal de que os gastos 
com organizações sociais nessas circunstâncias devem ser 
computados como despesas de pessoal para fins de verificação do 
cumprimento do teto estabelecido na LRF. 

O relator do processo é o ministro Bruno Dantas
14

. 

 
 Quanto à ultrapassagem dos limites previstos na LRF para o total de 
despesa com pessoal, a Auditoria identificou: 
 

- Ultrapassagem em 6,70% do limite previsto no artigo 20, inciso II, 
alínea “c”, da Lei Complementar nº 101/00 – LRF, para as despesas com 

                                                 
14

  Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/remuneracao-de-atividade-fim-em-

organizacao-social-deve-ser-incluida-no-limite-de-gastos-com-pessoal-da-lrf.htm  . Acesso em 

21/01/2010, às 10h55m. 
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pessoal do Poder Executivo em relação à Receita Corrente Líquida – RCL 
(2.3.2.1.1); 
 
- Ultrapassagem em 7,97% do limite previsto no artigo 19, inciso II, da 
Lei Complementar nº 101/00 – LRF, para as despesas com pessoal do 
Ente Consolidado em relação à Receita Corrente Líquida – RCL 
(2.3.2.3.1). 

 
 Mais um ano transcorreu e as irregularidades se repetem. 
 

No tocante às despesas com pessoal e seus efeitos diante dos limites 
estabelecidos pela LRF, faz-se necessário tecer alguns esclarecimentos 
relevantes. 

 
De início, conforme já manifestado por este Parquet no Parecer nº 

067/18, encartado nos autos do Processo TC nº 05186/17 (PCA de 2016 do 
Governador), urge que este Tribunal de Contas defina com clareza, de uma vez 
por todas, a forma de cômputo das despesas com pessoal de poderes/órgãos 
e do ente, promovendo uma revisão dos Pareceres Normativos (ex: PN TC 
77/2000, PN TC 05/2004, PN TC 12/2007), haja vista existirem no encarte 
processual, injustificadamente, inúmeras maneiras de cálculo dos gastos com 
pessoal. 

 
Se assim não o fizer, esta Corte deve consentir que as orientações da 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN)15 – órgão central do Sistema de 

                                                 
15 Órgão ao qual compete, dentre outras: 

� editar normas e procedimentos contábeis para o adequado registro dos atos e dos fatos da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da Administração Pública; 

� coordenar a edição e manutenção de manuais e instruções de procedimentos contábeis, do Plano de 
Contas Aplicado ao Setor Público e o processo de registro padronizado dos atos e fatos da Administração 
Pública; 

� promover a harmonização com os demais Poderes da União e com as demais esferas de governo em 
assuntos de contabilidade; 

� definir, coordenar e acompanhar os procedimentos relacionados com a disponibilização de informações da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para fins de transparência, controle da gestão 
fiscal e aplicação de restrições. 
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Administração Financeira Federal e do Sistema de Contabilidade Federal, e 
responsável pela consolidação/padronização das normas contábeis no âmbito 
nacional – sejam respeitadas e prevaleçam de uma vez por todas, de modo que 
o entendimento do Tesouro Nacional seja o efetivamente utilizado por este 
Sinédrio de Contas, assim como também deve ocorrer em todas as Cortes de 
Contas do país. 

 
Aliás, a necessidade de tal revisão nos normativos desta Corte já é um 

pleito antigo e recorrente na atmosfera deste Tribunal, como é possível 
observar no voto do ex-Conselheiro Umberto Silveira Porto quando da 
apreciação da PCA de 2010, sufrágio extraído das alegações apresentadas pelo 
próprio defendente na PCA do exercício anterior (fl. 22 do Doc. nº 56133/17): 
 

Quanto à ultrapassagem (50,16%) do limite estabelecido na LRF para os gastos 
com pessoal do Poder Executivo (49%) em relação à receita corrente líquida, 
mesmo adotando-se as interpretações contidas nos Pareceres Normativos do 
TCE nºs 77/2000, 05/2004 e 12/2007, que a meu ver, como enfatizei em meu 
voto quando da apreciação da prestação de contas do Governo do Estado 
relativa ao exercício de 2009, devem ser revistos pelo Tribunal com a maior 
celeridade e acuidade que forem possíveis, percebe-se que houve de fato esta 
inconformidade em relação à LRF, contudo, é de se ressaltar, que no decorrer 
do exercício de 2010, (...)” 

(Destaques inexistentes no original) 
 

Na mesma linha foi o posicionamento do Conselheiro Fernando Catão na 
apreciação da Prestação de Contas do Governador do Estado atinente ao 
exercício de 2015 (Processo TC nº 4533/16): 
 

“A par deste conflito metodológico, é forçoso e inadiável que este Tribunal 
enfrente a questão de modo a corrigir o equívoco de interpretação vigente e, 
sendo assim, aplique as disposições do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal 
e, bem como, a metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional (Portaria STN 
nº 637/2012), para fins de cálculo da despesa de pessoal. 
Para tanto e, com vistas a evitar a mudança súbita de entendimento, e ainda, 
proporcionar um período de adaptação, proponho a modulação dos efeitos da 
decisão para que os Poderes e Órgãos ajustem suas despesas com pessoal, tal 
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como acima mencionado, num intervalo de 08 (oito) anos, conforme sugestão 
apresentada na tabela que segue (...)” 

 
Assim, se é a STN que define em manuais técnicos – com a chancela do 

Legislativo Nacional – os procedimentos a serem adotados por Entes e 
Poderes/órgãos no tocante às informações contábeis e fiscais, por que não 
seguir seus entendimentos? Eventuais discordâncias quanto a sua metodologia 
se resolvem simplesmente desconsiderando suas diretrizes? Vale salientar que 
alguns entendimentos contidos nos Pareceres Normativos do TCE/PB afrontam 
diretamente disposições legais, como é o caso do artigo 18 da LRF, que 
determina a inclusão na DTP das contribuições recolhidas à Previdência. 

 
Imagine se cada Tribunal de Contas adotar os critérios e parâmetros que 

lhe convier para aferir qual foi o total da despesa de pessoal que determinado 
Ente ou Poder estatal atingiu em dado exercício. Pode-se dizer que um caos 
nacional se instalará (ou melhor, tal situação já é vivenciada). 

 
Do mesmo modo, o que aconteceria se cada estado ou município 

pudesse efetuar seus cálculos como bem lhe conviesse? Seria uma completa 
desordem! 

 
Há nos autos cálculos que não consideram os Pareceres Normativos 

deste TCE/PB, pareceres estes, por sinal, que há tempo demandam revisão. Há 
outros levantamentos, por sua vez, que levam sim em conta os normativos – 
por vezes apenas o PN TC 05/04, e, outras vezes, dois dos Pareceres Normativos 
(o PN TC 05/04 e o PN TC 77/00). 

 
Não há dúvidas de que a existência de várias formas de cálculo das 

despesas de pessoal dificulta o efetivo exercício do controle externo a cargo 
desta Corte, bem como impossibilita por completo qualquer tentativa do tão 
almejado e importante controle social. 

 
Essa falta de clareza, por óbvio, também inviabiliza que a Paraíba tenha 

seus números comparados, de maneira confiável, com outros estados da 
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Federação, haja vista inexistir aqui na Paraíba uma convergência no tocante ao 
cálculo, por exemplo, da receita corrente líquida (RCL) e da já mencionada 
despesa total com pessoal (DTP). 

 
O ponto levantado é preocupante, ainda mais quando a imprensa 

nacional diariamente noticia estados com suas contas em condições 
deploráveis, com servidores sem receber salários, aposentados e pensionistas 
em situações degradantes, muitos deles mendigando após anos devotados ao 
serviço público. Outra questão em bastante evidência nos dias de hoje – e que 
certamente está relacionada com os gastos de pessoal – é a crise previdenciária 
por que passam inúmeras unidades da federação. Note-se que a reforma 
previdenciária recém aprovada no Congresso Nacional agora é a principal pauta 
em discussão no âmbito dos estados e municípios. 

 
Dentre as diversas causas desses graves problemas mencionados, insere-

se o elevado e sem controle montante destinado às despesas de pessoal 
durante anos. Situações como essa demonstram a importância de se proceder a 
uma definição objetiva das formas de cálculo da DTP e a necessidade de que tais 
números reflitam, de fato, a realidade, sempre em observância à disciplina 
normativa pertinente. 

 
Certamente as comparações entre as unidades federativas do país no 

tocante ao total de despesa com pessoal, publicizadas anualmente pela 
imprensa brasileira, tomam por base as informações oficiais do Tesouro 
Nacional. Até porque, se cada estado calcula o total de despesas com pessoal à 
sua maneira, repita-se, não há como fazer uma análise comparativa entre os 
Entes, haja vista as premissas e variáveis utilizadas em cada cálculo serem 
diferentes, inviabilizando, com isso, qualquer possibilidade de comparação. 

 
Para se ter noção da relevância das consignações prévias, nem a forma 

de cálculo da receita corrente líquida apresentada nos presentes autos é 
uníssona. 
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A título de exemplo, segue a informação da RCL informada pelo Governo 
do Estado, através do Relatório de Gestão Fiscal (RGF), à Secretaria do Tesouro 
Nacional: 

 

 
 
Verifica-se que a RCL de 2017 informada pelo Governo da Paraíba à STN 

foi de R$ 9.130.510.757,83. 
 
Entretanto, a RCL registrada pelo mesmo Governo do Estado no RGF que 

disponibiliza em seu portal na internet – RGF este que compõe os 
demonstrativos a que o Ente está obrigado a confeccionar –, é de R$ 8.737.739 
mil. 
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Apesar de constar no reproduzido RGF uma nota explicando que foi 

excluído o imposto de renda retido na fonte (IRRF) da despesa bruta com 
pessoal ativo, inativo e pensionista, conforme Parecer Normativo deste TCE/PB 
(PN TC 05/2004), tal observação foi equivocada/incompleta ao não mencionar 
que no cômputo da RCL também foi excluído o referido imposto de renda retido 
na fonte, haja vista que, pelo PN TC 05/2004, o IRRF também influencia na RCL. 

 
Inobstante essa constatação, o mais importante é que há uma diferença 

de aproximadamente 400 milhões de reais entre o valor da RCL – registrado 
pela Paraíba no Relatório de Gestão Fiscal declarado ao Tesouro Nacional e 
aquele informado no RGF “estadual” (disponibilizado pela Controladoria Geral 
do Estado na internet e que é encaminhado a esta Corte de Contas). 

 
É certo que essa diferença corresponde ao IRRF dos servidores estaduais. 

Contudo, é inadmissível que o governo do Estado da Paraíba publique o 
“mesmo dado oficial” (receita corrente líquida) com valores distintos a 
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depender do destinatário das informações. Para a União (STN), a RCL da 
Paraíba é uma. Já para o TCE/PB e a sociedade paraibana, a RCL é outra. Qual 
informação, de fato, condiz com a realidade? Isso está correto? A informação da 
RCL é consistente? Pelo que se percebe, é evidente que não! 

 
Depreende-se, pelo modo que as informações são apresentadas, que a 

RCL parece ser confeccionada conforme o destinatário das informações, ou seja, 
a depender de quem receberá as informações repassadas pelo Governo da 
Paraíba, o conteúdo pode mudar. 

 
Nesse contexto, se nem com relação à forma de cálculo da receita 

(corrente líquida) existe um consenso – e aqui a discrepância se evidencia por 
informações distintas originadas de um mesmo Ente (Paraíba) –, fica difícil que a 
DTP e o percentual estabelecido na LRF – que utiliza como base a RCL, sejam 
examinados sem os problemas previamente já descritos nos autos e há anos de 
conhecimento desta Corte. 

 
Com efeito, não há outra alternativa minimamente consistente para este 

Parquet, senão a de tomar como base as constatações da Auditoria – lastreadas 
exclusivamente nos parâmetros técnicos da STN – para apurar os percentuais de 
gasto com pessoal dos Poderes/órgãos autônomos e do Ente. 

 
Atuar de modo contrário, a meu sentir, é agir contra a legislação em 

vigor, utilizando-se de subterfúgios sem qualquer amparo legal para lastrear um 
posicionamento irrazoável e despido de propriedade acerca da matéria. 

 
Vale registrar, por oportuno, a responsável ponderação da Unidade 

Técnica no relatório às fls. 7151/7289: “A Auditoria, embora apresente no 
relatório inicial todos os pareceres que ora vigoram no TCE/PB, deixa claro que 
tais pareceres estão em desacordo com as normas estabelecidas pela Secretaria 
do Tesouro Nacional para o cálculo da despesa total com pessoal dos entes 
federados”. 
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Como visto, restou identificado pela Equipe de Instrução tanto a 
ultrapassagem do limite previsto na LRF para as despesas com pessoal do Poder 
Executivo (ultrapassagem de 6,7 pontos percentuais), quanto para as mesmas 
despesas do Ente (ultrapassagem de 7,97 pontos percentuais, englobando todos 
os poderes do Estado), irregularidades graves e que ensejam pesada 
reprimenda por parte deste Tribunal, a exemplo da aplicação de multa (art. 56, 
II, da LOTCE/PB) e da negativação das contas prestadas. 

 
 

5. PREVIDÊNCIA 

 
Ausência de registro, nos demonstrativos contábeis do Governo Estadual, do 
débito deste órgão junto ao Fundo Previdenciário Capitalizado, referente à 
obrigação do ente quanto à devolução dos recursos transferidos desse fundo 
para o Fundo Previdenciário Financeiro em dezembro de 2015, no valor 
original de R$ 88.825.017,31, infringindo o artigo 16-C, § 1º da Lei Estadual nº 
7.517/03, com a redação dada pela Lei Estadual nº 10.604/15 (2.3.1.4.4.3) 
 
 No tocante à falha em questão, o defendente basicamente alegou que 
não há que se falar em ausência de registro contábil referente à obrigação do 
Ente quanto à devolução dos recursos transferidos do Fundo Previdenciário 
Capitalizado para o Fundo Previdenciário Financeiro, uma vez que nos termos 
da Lei Estadual nº 7.517/03, com a redação dada pela Lei Estadual nº 10.604/15, 
tal escrituração, acompanhamento e controle deve ser efetuado pela PBPREV. 
 
 Para melhor compreensão, segue reprodução do art. 16-C da Lei Estadual 
nº 7.517/03, com a redação dada pela Lei Estadual nº 10.604/15: 
 

Art. 16-C Não será admitida a transferência de recursos entre os Fundos 
Previdenciários Capitalizados e Financeiros, salvo se no exercício financeiro vigente o 
Produto Interno Bruto for negativo, hipótese em que os recursos poderão migrar entre 
esses fundos para adimplir as obrigações do fundo creditado. 
 
§ 1° Os recursos de um fundo utilizados pelo outro deverão ser identificados e 
escriturados de forma individualizada, de modo a evidenciar o montante e a 
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atualização monetária no período, com inclusão de juros e outros encargos incidentes, 
conforme preceitua o § 1° do art. 43 da Lei Complementar Federal 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 
§ 2° Os recursos de um fundo utilizados pelo outro deverão ser devolvidos para o 
fundo originário, devidamente atualizados, até o término do mandato do governador. 
§ 3° Os recursos transferidos para o fundo creditado serão totalmente aplicados no 
pagamento dos benefícios previdenciários dos segurados do Regime Próprio de 
Previdência Social do Estado da Paraíba (RPPS/PB) e seus dependentes. 
§ 4° A aplicação dos recursos de que trata o § 3° deste artigo observará o disposto no 
art. 167, Xl, da Constituição Federal de 1988, e no art. 1°, III, da Lei Federal n.° 9.717, 
de 27 de novembro de 1998. 
§ 5° Fica vedada a transferência de recursos entre os fundos no último ano do 
mandato do governador. 
§ 6° A PBPREV manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo dos valores 
transferidos de cada fundo. 

(grifos nossos) 

  
 Fica claro, pela leitura do dispositivo reproduzido, que os recursos – 
originariamente de um fundo, mas utilizados por outro – deverão ser 
identificados e escriturados de forma individualizada. 
 
 Nesse contexto, também não há dúvidas de que a PBPREV deve manter 
sistema de acompanhamento e controle de saldo dos valores transferidos de 
cada fundo, conforme disciplina o § 6º do dispositivo colacionado. 
 
 Ocorre que o dever de a PBPREV manter o sistema de acompanhamento 
e controle de saldos não exime o Ente de identificar e escriturar de forma 
individualizada os recursos de um fundo utilizados pelo outro. 
 
 Como bem pontuou a Auditoria, a Prestação de Contas de 
responsabilidade do Governador do Estado se faz por meio de balanços gerais, 
que consolidam os resultados das mutações patrimoniais, financeiras e 
orçamentárias de todas as unidades gestoras vinculadas à administração 
estadual, sejam organizações da própria administração direta ou da 
administração indireta, inclusive fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista. 
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Desta forma, fica evidente que o dever de consolidar os demonstrativos 
contábeis de todas as unidades gestoras do Estado recai sobre o Poder 
Executivo, cabendo ao seu mandatário, por sua vez, o ônus de compilar as 
informações dos mais diversos órgãos e Poderes, com vistas a apresentar os 
números consolidados nas contas – de sua responsabilidade – prestadas a esta 
Corte. 

 
Nessa toada, como anotou a Unidade de Instrução, a falta de 

evidenciação – quer nos balanços gerais apresentados, quer nas notas 
explicativas que os complementam – da transferência de recursos financeiros 
entre os Fundos Financeiros e Capitalizados pertencentes ao Regime Próprio 
dos Servidores Públicos Estaduais constitui falha grave, passível da aplicação de 
multa. 

 
Justifica-se, ainda, na linha proposta pelo Corpo Técnico, a emissão de 

determinação ao chefe do Executivo, a fim de que, junto com a Contadoria 
Geral do Estado, corrija a impropriedade relatada, fazendo constar – nos 
demonstrativos consolidados e notas explicativas que compuserem a Prestação 
de Contas dos próximos exercícios de responsabilidade do Governador, as 
informações pertinentes (constituição, controle e avaliação de operações entre 
os Fundos Financeiros e Capitalizados vinculados ao RPPS Estadual). 

 
Frise-se aqui a importância da transparência para o efetivo exercício do 

controle social, principalmente para fins de acompanhamento, por parte dos 
servidores estaduais – como maiores interessados, da situação previdenciária 
da Paraíba. 
 
Ente federativo irregular em relação à legislação previdenciária federal, posto 
que não dispõe de Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP obtido 
administrativamente, sendo que o motivo que levou o Estado da Paraíba a 
perder o CRP administrativo correspondeu à edição da Lei Estadual nº 
10.604/15 e à transferência de recursos entre os Fundos Previdenciários 
Capitalizado e Financeiro realizada em dezembro de 2015 (2.3.1.4.9) 
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Após analisar a defesa apresentada pelo gestor, a Auditoria manteve a 
irregularidade – não possuir CRP emitido administrativamente. Consignou, 
contudo, que ante a existência de decisão judicial em sede de cautelar, descabe 
a aplicação de qualquer sanção por parte deste Tribunal. 

 
De fato, considerando as determinações da liminar concedida nos autos 

da ACO 2913 MC/DF16 – de relatoria do Min. Edson Fachin, transcritas a seguir, 
entende-se que não há o que se examinar, neste momento, sobre a questão 
pontuada pela Unidade Técnica, vejamos: 

 
Ante o exposto, concedo a medida liminar pleiteada para determinar à 

União que se abstenha das seguintes práticas, em razão da transferência de 
recursos do Fundo Capitalizado para o pagamento de benefícios do Fundo 
Financeiro de Previdência Social do Estado da Paraíba, e da desconformidade 
da Lei paraibana 10.604/2015 com as Portarias MPS 402/2008 e 403/2008, a 
Lei 9.9717/98 e a LC 101/2000: 

(i) de aplicar qualquer das sanções previstas no art. 7º, da Lei 9.717/98, 
em decorrência da não expedição do CRP,  

(ii) de adotar medidas restritivas ao Estado da Paraíba como a negativa 
de expedição do CRP e a inscrição do Estado em cadastros de inadimplência 
federal, se por outro motivo não se derem as restrições. 
(ACO 2913 MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Julgamento: 08/11/2016, DJe-239, 
Publicação: 10/11/2016) 

 
Como em outubro de 2018 a demanda foi sobrestada no STF para 

aguardar o julgamento do Tema 968 da sistemática da repercussão geral, cujo 
paradigma é o RE 1.007.271, entende-se que não cabe, até o presente 
momento, em vista da liminar concedida e do sobrestamento mencionado, a 
emissão de juízo de valor por parte desta Corte de Contas acerca do fato de o 
Ente não possuir administrativamente o aludido CRP, uma vez que o Estado, via 
judicial, conseguiu decisão, ainda que provisória, favorável, de modo a não 
sofrer as sanções decorrentes da ausência de CRP. 
 

                                                 
16

 Julgamento: 08/11/2016, DJe-239, Divulgação: 09/11/2016, Publicação: 10/11/2016. 

Impresso por convidado em 02/06/2021 06:31. Validação: 34B1.207A.7528.CD46.F59A.C92B.F1CA.BF7E. 
Parecer. Proc. 06315/18. Data: 30/01/2020 07:22. Responsável: Manoel A. D. S. Neto.

7495

7495



 

 

 

 

PROCESSO TC N.º 06315/18 

 

 

Ausência de criação, mediante lei, do quadro de pessoal próprio da PBPREV, 
evitando-se, desse modo, a nomeação de servidores comissionados para 
ocupar cargos que, pela sua natureza, não se destinam a atribuições de 
direção, chefia e assessoramento (2.3.1.4.8) 
 
 Segundo a Auditoria, o quadro de pessoal da PBPREV em 2017 foi 
composto por 20 (vinte) servidores ocupantes exclusivamente de cargos de 
provimento em comissão, dentre os quais 03 (três) ocupantes de cargos de 
diretoria. Além disso, foram identificados 55 (cinquenta e cinco) servidores 
efetivos cedidos de outros órgãos e entidades. 
 

A situação evidenciada – ausência de criação, mediante lei, do quadro de 
pessoal próprio da PBPREV – tem levado a autarquia a nomear servidores 
comissionados para ocupar cargos que, pela sua natureza, não se destinam a 
atribuições de direção, chefia e assessoramento, a exemplo do cargo de 
motorista. 

 
Informou também a Unidade de Instrução que em relatórios anteriores 

das prestações de contas da autarquia previdenciária, recomendou-se ao gestor 
da PBPREV a adoção de medidas no sentido de providenciar a criação de cargos 
de natureza efetiva para provimento através de concurso público, tendo sido 
consignado no relatório inicial da prestação de contas da PBPREV referente a 
2015, que nos exercícios de 2012 e 2013 foi encaminhada ao Chefe do Executivo 
Estadual a minuta de projeto de lei dispondo acerca do plano de cargos, 
carreiras e remunerações dos servidores da PBPREV. Apesar disso, até a 
presente data, não foi tomada nenhuma providência por parte do Chefe do 
Executivo para a regularização da falha. 

 
 Em suas alegações, o defendente basicamente repetiu os argumentos 
apresentados na defesa da PCA de 2016, informando que a criação da PBPREV 
se deu através da Lei Estadual nº 7.517/2003 e aduzindo não vislumbrar 
nenhuma irregularidade no que foi evidenciado pela Auditoria. 
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 Não se mostra razoável, na ótica deste Parquet, que de 2003 – ano de 
criação da autarquia previdenciária paraibana – até 2017 o Governo do Estado 
da Paraíba não tenha tido tempo suficiente (14 anos) para implantar um quadro 
próprio de pessoal na autarquia. 
 

Especificamente em relação ao Governador Ricardo Vieira Coutinho, 
foram 7 anos (de 2011 até 2017, exercício este sobre o qual as contas analisadas 
se referem) de gestão sem que o Chefe do Executivo tenha encaminhado 
projeto de lei ao Legislativo para a criação do reclamado quadro próprio de 
pessoal da PBPREV. 

 
A situação evidenciada demonstra um completo desprezo do gestor por 

questões afetas à área previdenciária, tema cuja relevância tem maior destaque 
quando examinado numa conjuntura de longo prazo. Frise-se, nesse sentido, a 
importância do debate atual em nível nacional acerca da reforma da previdência 
e dos gastos a ela inerentes. 

 
 Registre-se que a mesma irregularidade foi evidenciada pela Auditoria 
pelo menos nas contas de 2015 e de 2016 prestadas pelo então Governador 
Ricardo Vieira Coutinho. 
 
 Como se observa, tanto no exercício em exame quanto nos pretéritos o 
provimento dos cargos em comissão foi desvirtuado para albergar situações não 
previstas na legislação, fato grave e que merece a aplicação de multa ao gestor 
responsável, com fulcro no art. 56, II, da LOTCE/PB, com o agravante de a falha 
ter sido detectada em exercícios passados, sem que fossem tomadas as 
providências cabíveis por parte do então Governador. 
 
 

6. CODIFICADOS 

 
Antes de adentramos no tema atinente aos codificados, importante 

elencar as principais irregularidades apontadas pela Auditoria a esse respeito: 
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� Burla à regra constitucional escrita no art. 37, inciso II, segundo a qual 

a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público, bem como o desvirtuamento da exceção 
constante no inciso IX, do referido artigo (3.1.7.5); 

 
� Encaminhamento de dados divergentes entre o SAGRES, 

documentação solicitada pela Auditoria, Doc. 31.500/18 e o valor 
repassado pelo Banco do Brasil (Docs. TC nº 51.050/17, 18.454/18, 
18.450/18, 31.232/18, 31.233/18, 31.234/18 (Documentos enviados 
pelo Banco do Brasil) (3.1.7.5); 

 
� Contratação de pessoal "codificado", hoje chamado de “Prestador de 

Serviço” sem respeito aos princípios que devem nortear a 
Administração Pública, da legalidade, oficialidade, publicidade e 
formalismo moderado (3.1.7.5.1); 

 
� Não concessão dos direitos sociais mínimos aos servidores 

"codificados", em burla ao art. 7º da Constituição Federal/1988, 
conforme entendimento jurisprudencial pacificado (3.1.7.5.2); 

 
� Despesas não comprovadas com Prestadores de Serviço 

(“Codificados”), no valor de R$ 5.925 mil (5.1.1.2, 5.6 e fls. 
7309/7315) � irregularidade também examinada no tópico 3 (saúde); 

 
� Divergência entre o número e valores pagos aos Prestadores de 

Serviço (“Codificados”) fornecidos pelo Banco do Brasil e aqueles 
disponibilizados pela SES (5.6); 

 
� Verificou-se que mais da metade da força de trabalho do Governo do 

Estado da Paraíba disponível para as ASPS configura-se em 
Prestadores de Serviços (“Codificados”), ou seja, são pessoas sem 
vínculo formal e permanente com a administração pública, 
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desprovidas de garantias salariais e de direitos básicos (5.6) � 
irregularidade também examinada no tópico 3 (saúde). 

 
A Constituição Federal, como regra, estatuiu o concurso público como o 

meio pelo qual a Administração seleciona o melhor candidato para ocupar cargos 
e empregos públicos, na forma do art. 37, inciso II. 

 
A exigência do certame fundamenta-se nos princípios constitucionais da 

impessoalidade (igualdade de tratamento aos concorrentes), da moralidade 
(escolha objetiva do candidato) e da eficiência (por meio da competitividade, 
prestigia-se o mérito do aspirante que apresentou as maiores qualidades 
necessárias ao exercício da função pública). 

 
Nesta vertente, a propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o 

postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado 
conferir efetividade ao princípio constitucional da igualdade (CRFB/88, art. 5º, 
caput), vedando-se a prática intolerável do Poder Público conceder privilégios a 
alguns, ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros (MS 
n.º 26860/DF, Relator: Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe de 23.09.2014). 

 
Malgrado o rígido disciplinamento constitucional a respeito da 

obrigatoriedade do concurso como mecanismo de arregimentação de servidores 
e empregados públicos, detectou-se, à semelhança das anteriores Contas de 
Governo apresentadas pelo Sr. Ricardo Vieira Coutinho, a existência de vários 
servidores contratados pelo Estado da Paraíba de forma completamente 
irregular, ou seja, sem a submissão prévia à seleção pública, especialmente para 
o desempenho de atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, 
consoante destacado pelo Órgão de Instrução: 

 
3.1.7.5 Os antigos “codificados”, hoje “prestadores de serviço” 
[...] 
Auditorias recentes (Processos TC n.º 01.026/11; 14.784/11; 
08.932/12; 14.787/13; 13.958/14 e 09.820/17, por exemplo, além de 
ser assunto tratado nas contas anuais do Governador desde o 
exercício de 2011), realizadas no âmbito desta Corte de Contas, têm 
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destacado a existência, notadamente nos quadros da Secretaria de 
Saúde do Estado, de servidores atuando de forma ilegal, admitidos 
sem concurso público, os quais sequer foram contratados 
temporariamente sob a alegação do excepcional interesse público 
(EIP), ou seja, em outras palavras, tais servidores atuam sem vínculo 
formal algum com o Estado. 
Os referidos servidores constavam das folhas de pagamento como 
"codificados", hoje chamados de “prestadores de serviço” e seu 
registro contábil segue as mesmas denominações dos cargos efetivos. 
Não possuíam, até 2011, contracheque e recebiam suas 
remunerações diretamente nas instituições bancárias. Os antigos 
“codificados” não se encontravam, até o mês de julho de 2017, nas 
folhas de pagamento enviadas ao SAGRES pela Administração 
Estadual, o que se configurava em uma irregularidade, uma vez que 
os gestores são obrigados a fornecer ao TCE/PB os dados relativos a 
todos os servidores no âmbito da Administração Pública, consoante já 
analisado no item 3.1.7.4. 
[...] 
Vale mencionar que os antigos “CODIFICADOS”, mesmo com 
nomenclatura diferente, continuam irregulares. Como pode ser visto 
no Documento TC 29.303/18, vários servidores possuem a mesma 
matrícula. Há uma mesma matrícula com 467, 338, 243, 310 
servidores, por exemplo, demonstrando assim, total descontrole da 
Administração Pública. 
O que houve foi apenas uma maquiagem nesse tipo de cargo. Desta 
forma, esta Auditoria entende que existiu, no caso em tela, má-fé da 
administração. A nomenclatura deste cargo sofreu alteração de 
“codificados” para “prestadores de serviços”, porém esta Auditoria 
continua considerando a situação desses servidores como burla ao 
Concurso Público e desvirtuamento da contratação temporária. 
[...] 
De acordo com as informações levantadas no Capítulo 5 do presente 
relatório, referente às ações e serviços públicos de saúde, e dados 
colhidos no SAGRES, identificou-se, em dezembro de 2017, a 
existência de 8.033 “prestadores de serviços”, antigos “codificados”, 
prestando serviços naquela Secretaria. Observa-se, portanto, que a 
situação de irregularidade permanece em relação àquela observada 
em 2012. (fls. 6004/6005) 

(Grifos acrescidos) 
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Além dos procedimentos destacados acima, existem outros processos 
neste Tribunal versando sobre a matéria, na forma do histórico a seguir traçado e 
já exposto no Parecer nº 067/1817 deste Parquet: 

 
Em 2011: a Auditoria desta Corte descobre a existência dos codificados 

(Processos TC 1026/11, 14966/11 e 1600/12). 
 
Em 2012: as Câmaras do TCE/PB julgam a questão, assinando prazo ao 

Governador do Estado e aos Secretários de Saúde e Administração para o 
restabelecimento da legalidade (Processo TC 1026/11), tendo havido a 
instauração de Inspeção Especial para análise dos contratos de codificados em 
unidades estaduais de saúde. 

 
Em 2013: os prazos anteriormente fixados foram desconstituídos 

(Processo TC 01026/11), com o estabelecimento de novo lapso temporal para a 
correção da impropriedade (Processo TC 8932/12). 

 
Em 2014: novo processo específico é instaurado (TC 13958/14), 

objetivando a colheita de informações sobre os beneficiários dos créditos 
efetuados pelo Governo do Estado a título de pagamento de produtividade dos 
codificados (exercícios de 2013 e 2014). 

 
Em 2015: o processo TC 8932/12 transita em julgado e determinações 

anteriormente expedidas aos responsáveis são encaminhadas para as Contas do 
Governador (exercício 2015). 

 
Em 2016: é expedida nova determinação ao Chefe do Executivo Estadual 

para a regularização dos codificados (Processo TC n.º 04246/15), sendo que no 
Processo TC 13958/14 o Órgão Plenário, por Resolução Processual, fixou novo 
prazo para a restauração da legalidade. 

 

                                                 
17 Processo TC nº 05186/17 
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No contexto exposto, percebe-se a reiteração da preocupante ilegalidade, 
sinalizando que o Administrador Público em apreço, desde o seu primeiro ano de 
gestão, não vem tomando as providências necessárias para a correção da 
gravíssima irregularidade. O núcleo material de toda atividade administrativa 
demanda do gestor a adoção de ações e critérios voltados ao bom andamento do 
serviço público, tendo por meta o atendimento do interesse geral da 
coletividade. Os favoritismos ou mesmo a ausência de transparência, nessa 
medida, devem ser proscritos e, a partir do instante em que o Estado ilegalmente 
entranha em sua estrutura diversas pessoas em total descompasso com o 
regramento constitucional, tem-se indevido beneficiamento de indivíduos, que 
passam a atuar ilicitamente como servidores públicos, recobertos pelo manto da 
nebulosidade. 

 
A potencialidade da falha escancara um quadro fático escatológico na 

gestão de pessoal no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde. 
 
Em termos práticos: 
 
a) Os codificados (atualmente denominados prestadores de serviços) 
são admitidos na máquina estatal sem concurso público para o exercício 
de atribuições típicas de servidores estatutários e fora das exceções 
constitucionais, isto é, contratação por tempo determinado para 
atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público e 
ocupação de cargo comissionado; 
 
b) Não são minimamente identificados, havendo fundadas dúvidas se 
realmente executam suas atividades; 
 
c) Não há o envio satisfatório de informações sobre os codificados 
pelo sistema eletrônico SAGRES do TCE/PB (ex: não há matrícula que 
identifique individualmente os codificados e, no caso dos autos, 
constatou-se a existência de inúmeros servidores com a mesma 
“matrícula”); 
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d) A relação estabelecida entre os codificados e o Estado da Paraíba, 
dada a manifesta ilegalidade incidente na espécie, é absolutamente 
precária, inexistindo, por parte da Administração Pública, o 
reconhecimento de Direitos Sociais como, por exemplo, o recolhimento de 
contribuições previdenciárias e o pagamento de verbas trabalhistas. 

 
A despeito da gravidade de todos os itens anteriormente citados, é 

imperioso que se faça um destaque no item “d” acima mencionado. Embora a 
atuação primordial das Cortes de Contas se dirija para a proteção do erário e de 
princípios – notadamente os constitucionais – voltados para o correto 
funcionamento da Administração Pública, não se pode ignorar a existência de um 
extenso rol de trabalhadores que não têm assegurados direitos mínimos, 
inclusive alguns de cunho constitucional. Essa forma de recrutamento de uma 
mão-de-obra convenientemente “barata”, como indica ser a situação ora 
analisada, é totalmente incompatível com o valor social do trabalho, um dos 
fundamentos da nossa República. 

 
Ademais, a não concessão deliberada de direitos a um extenso rol de 

trabalhadores não implica simplesmente a não existência destes direitos. Cite-se, 
por exemplo, o desconto previdenciário que inexiste no caso dos codificados. 
Nos termos da Lei nº 8.213/91, o codificado, por mais atípico e inconstitucional 
que seja sua forma de recrutamento, pode ser considerado um segurado 
obrigatório do RGPS, o que implica o dever do Estado que usufrui de seus 
serviços de efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária. Como já 
mencionado, o não recolhimento de tal contribuição gera um passivo que, caso 
venha a ser reconhecido – vislumbra-se, em tese, o ajuizamento de alguma ação 
coletiva em favor de todos aqueles que têm atuado como codificados ao longo 
dos últimos anos – pode comprometer as finanças do Estado em algum 
momento posterior. Assim, é imperioso que os órgãos de controle atentem para 
os riscos da manutenção de tal cenário e adotem medidas impositivas visando 
cessar a prática irregular reiterada. 
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Esse último ponto faz tanto sentido, que o próprio Governo do Estado 
reconhece esse risco de demandas judiciais trabalhistas serem promovidas 
contra o Ente (vide passivos contingentes do item 1.2.1.2). 

 
Em função da relevância das informações, faz-se necessário reproduzir 

algumas constatações da Auditoria (fls. 6011/6012): 
 
3.1.7.5.3 Contribuição previdenciária dos servidores contratados como 
“codificados” 

Através do Acórdão APL – TC – 0586/14 (Processo TC nº 
13958/14), o E.P. do Tribunal de Contas determinou o que segue: 

“No prazo de quinze dias a contar da publicação desta 
decisão, a regularidade dos recolhimentos das obrigações 
previdenciárias – segurados e patronal – devidas em face 
dos pagamentos realizados”. 
 

Contudo, apesar da expressa determinação, a Secretaria de 
Estado da Saúde, até a presente data, não providenciou as 
necessárias retenções em face da obrigação dos que mantém vínculo 
precário com o Estado para com o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), não fez os comunicados via GEFIP acerca das Contribuições 
Previdenciárias devidas nem empenhou e, por via de consequência, 
não pagou quaisquer parcelas de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 
igualmente devidas ao INSS. 

Esta Auditoria salienta que através de pesquisa realizada no 
SAGRES pode averiguar que não constam os descontos devidos para 
os Prestadores de Serviços, como pode ser verificado no Documento 
TC 29.303/18. 

Na tabela a seguir, sem o condão de expressar o valor realmente 
devido, apresenta-se para o período de competências 2014, 2015, 
2016 e 2017, estimativa dos valores da contribuição patronal devidas 
em face dos pagamentos realizados e com registro no Banco do Brasil 
para cada um dos períodos: 
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Registre-se que na tabela anterior, só estão consideradas as 
obrigações previdenciárias PATRONAIS a valor histórico e sem 
encargos moratórios. 

 
Denota-se, pelo exposto, que a Paraíba deixou de recolher ao INSS – só a 

título de obrigações patronais referentes aos codificados de 2017 – mais de 50 
milhões de reais. Tal situação de falta de recolhimento de contribuições 
previdenciárias patronais, por si só, já se mostra preocupante. Além disso, deve-
se considerar que tal irregularidade só tende a agravar o cenário já crítico, haja 
vista os encargos moratórios (juros e multas) que o Estado terá que arcar 
quando do eventual recolhimento do montante devido, comprometendo 
consideravelmente as gestões futuras. 

 
O aspecto acima demonstrado foi apenas uma das abordagens 

reprováveis da questão dos codificados. Mas há aqueles outros pontos já 
citados anteriormente, como a violação dos princípios da legalidade, da 
publicidade, da isonomia, do dever de transparência na Administração, dentre 
outros. 

 
Em um regime republicano, não há espaço para o desempenho do Poder 

Político por meio de comportamentos furtivos. No Estado Democrático-
Constitucional, a transparência dos atos do Poder Público é a regra, sendo 
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possível afirmar, nesta quadra, a existência de um genuíno Direito Fundamental 
à Boa Administração, o qual:  
 

[...] se traduz em uma administração pública eficiente e eficaz, 
proporcional, cumpridora de seus deveres, com transparência, 
motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação 
social e à plena responsabilidade por suas condutas omissivas e 
comissivas [...]. Ao direito fundamental à boa administração 
corresponde o dever de a administração pública observar, nas 
relações administrativas, a cogência da totalidade dos princípios 
constitucionais que a regem.18 

 
É manifestamente injustificável o comportamento do então Governador 

da Paraíba no trato da questão ao longo de todos esses anos. Tal prática 
representa comportamento ofensivo ao art. 37, incisos II e IX, da Constituição 
Federal. Demais disso, quando o gestor público dispensa indevidamente o 
concurso para a admissão de servidores, acarreta a lesividade ao interesse 
coletivo, bem como vilipendia critérios de probidade (art. 11, da Lei Nacional 
n.º 8.429/92) e de impessoalidade. 

 
A situação assumiu proporções tão obscuras ao Controle Externo que a 

Unidade de Instrução chegou a recomendar que o Governo do Estado 
promovesse um recenseamento19 do pessoal “codificado”, para identificar o 
quantitativo, funções e lotação [...], e que fosse desenvolvido um plano para a 
substituição desse grande contingente por pessoas aprovadas mediante 
concurso público (fl. 6114). 

 
Em função da gravidade dos fatos, este Ministério Público de Contas 

manifesta-se pela inserção desta anomalia administrativa como fundamento 
hábil e idôneo à emissão de Parecer Prévio contrário à aprovação destas 
Contas de Governo, máxime quando se sabe que a falha vem ocorrendo no 

                                                 
18 VALLE, Vanice Regina Lírio do. Direito Fundamental à Boa Administração, políticas públicas 
eficientes e a prevenção do desgoverno. Revista Interesse Público, Belo Horizonte, Fórum, n.º 
48, p. 87-111. 
19 Recomendação de mesma natureza foi também consignada nos autos da PCA de 2016. 
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seio da Administração Pública Estadual pelo menos desde o exercício de 2011, 
sem resolução definitiva por parte do Chefe do Executivo Estadual, emergindo 
daí a possibilidade do cometimento de ato de Improbidade Administrativa 
pelo Sr. Ricardo Vieira Coutinho.20 
 
 

7. EMPREENDER 

 
No tocante ao Empreender, foram identificadas as seguintes 

irregularidades: 
 

� Alto índice de inadimplência do Programa, registrado em 31/12/2017, 
cujo percentual é de 76,12% do total de contratos de 
empréstimos/financiamentos realizados pelo EMPREENDER PB, nos 
exercícios de 2011 a 2017 (6.6); 

 
� Ausência de justificativa material que legitime as concessões de 

créditos realizadas por meio do EMPREENDER PB, diante da ausência de 
comprovação do atendimento das finalidades sociais do Programa; do 
alto índice de inadimplência dos créditos concedidos; das recorrentes 
falhas dos procedimentos de concessão dos financiamentos e da 
ausência de fixação de critérios objetivos, previamente definidos, para 
a definição da localidade a ser beneficiada (6.6); 

 

                                                 
20 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que a 
contratação irregular de servidor sem a realização de concurso público pode caracterizar ato de 
Improbidade Administrativa, previsto no art. 11, da Lei Nacional n.º 8.429/92, desde que reste 
comprovado, pelo menos, o dolo genérico do administrador (RESP n.º 1512085, Relator: Ministro 
Herman Benjamin, Dje 03.03.2017). In casu, a permanência de mais de oito mil servidores nos 
quadros da Secretaria de Saúde, contratados ilegalmente, pode ensejar, em tese, a configuração 
do dolo, mormente quando se denota que a impropriedade se mantém ao longo dos anos, 
malgrado as recomendações e determinações anteriormente expedidas por este Tribunal de 
Contas ao Governador do Estado, as quais não foram observadas pelo gestor.  

Impresso por convidado em 02/06/2021 06:31. Validação: 34B1.207A.7528.CD46.F59A.C92B.F1CA.BF7E. 
Parecer. Proc. 06315/18. Data: 30/01/2020 07:22. Responsável: Manoel A. D. S. Neto.

7507

7507



 

 

 

 

PROCESSO TC N.º 06315/18 

 

 

� Não atendimento aos objetivos básicos de planejamento e controle dos 
gastos públicos no Orçamento do EMPREENDER PB/2017, tendo em 
vista que a execução da despesa orçamentária representou menos de 
50% dos créditos originalmente disponíveis (6.7); 

 
� Ausência de transparência em relação aos dados referentes aos 

empréstimos/financiamentos concedidos pelo Programa, como número 
de inscrições disponibilizadas e quais os municípios foram beneficiados; 
quantidade e o nome das pessoas beneficiadas; que atividades 
econômicas foram fomentadas, entre outras, comprometendo o efetivo 
exercício dos controles externo e social (6.8). 

 
Registre-se, de início, que tramita nesta Corte a Prestação de Contas do 

Empreender relativas ao exercício de 2017 (Proc. TC nº 05720/18). Dentre as 
irregularidades relacionadas no aludido processo, estão as listadas acima e 
detalhadas no presente encarte processual. 

 
Pois bem. O julgamento do Proc. TC nº 05720/18 ocorreu em meados de 

2019, tendo sido proferido naqueles autos o Acórdão APL - TC 00370/19 (em 
03/09/2019). Passo aqui a comentar as conclusões já expostas no Parecer 
Ministerial naquela oportunidade, sob a perspectiva da responsabilidade do 
Governador do Estado à época. 

 
A afirmação de ausência de “justificativa material que legitime” o 

programa Empreender parece adentrar na esfera de discricionariedade e 
escolha política do governante. 

 
Neste sentido, as Cortes de Contas, quando do exercício do controle 

externo, ainda que possam levar em consideração aspectos de legitimidade e de 
economicidade de condutas estatais, devem ter cuidado para não ultrapassar os 
limites de sua atuação, evitando ingerências excessivas no âmbito da avaliação 
de políticas públicas. Vale destacar que todos os programas de governo 
possuem apoiadores e críticos, mesmo dentre renomeados especialistas nas 
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áreas de economia, sociologia, educação e outras, não sendo plausível a busca 
por unanimidade nas análises.  

 
Dito isto, cabe destacar que o Empreender foi criado como mecanismo 

de geração de emprego e renda, por meio da concessão de créditos, pelo 
Estado da Paraíba, fomentando atividades econômicas entre os 
microempresários e as cooperativas de produção. 

 
Com efeito, tomando-se por fundamento o disposto no art. 174, caput, 

da Lei Fundamental da República, o Estado, como agente normativo e regulador 
da economia, tem por função, além de outras, o incentivo à produção. E, por 
este aspecto, a atividade administrativa sofreu uma ampliação, abarcando não 
só o exercício do Poder de Polícia e o fornecimento de serviços públicos, mas 
também o fomento, estimulando a iniciativa privada a criar riquezas e bens 
dentro da cadeia econômica. 

 
O impulso ao empreendedorismo por parte do Estado é uma providência 

possível, desde que seja desempenhada por mecanismos adequados e 
comprovadamente eficientes, ou seja, mediante sistemática que potencialize os 
recursos financeiros e alavanque os resultados positivos da política social. 

 
A Auditoria considerou ilegítimo o Empreender por não ter atendido as 

finalidades sociais do programa, e estas, por sua vez, teriam sido 
comprometidas pelo alto índice de inadimplência e falhas procedimentais de 
seleção e concessão de empréstimos. 

 
Não restam dúvidas de que o elevado percentual de inadimplência revela 

a existência de um sério problema nos procedimentos do Empreender, seja na 
seleção de projetos, seja nas ações de pós-crédito. É neste ponto que se deve 
dedicar atenção. 

 
A Auditoria apontou como falhas procedimentais: a ausência de critérios 

objetivos para seleção de beneficiário e determinação de valor do crédito; não 
obrigatoriedade de comprovação da atividade econômica; ausência de 
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documentos financeiros dos empreendimentos selecionados; falta de 
obrigatoriedade de apresentação de orçamento de obra/equipamento/produto; 
ausência de visitas técnicas. Ipsis litteris (fls. 7259/7260): 

 
Os processos administrativos examinados não evidenciam, objetivamente, os 
critérios e parâmetros adotados, no atinente à pessoa do beneficiário e ao 
valor do crédito aprovado. Não há obrigatoriedade de comprovação da 
atividade econômica; não há documentos comprobatórios de informações 
financeiras do empreendimento; a apresentação de orçamento de 
obra/equipamento/produto, objeto do financiamento, é facultativa. As visitas 
técnicas – prévias (para confirmação das informações e dados eventualmente 
apresentados pelo proponente) ou posterior (para controle finalístico da 
aplicação do crédito) – não estão previstas nos editais/2017 direcionados a 
pessoas física e nem dentro do fluxo do processo de concessão de 
empréstimo/financiamento, modalidade que concentrou a totalidade dos 
contratos realizados no exercício em exame.  
Essa insuficiência de cautelas predispõe ao favorecimento de pessoas e 
segmentos sociais que não se enquadram nas diretrizes estabelecidas pelo 
Programa e ao desvio do crédito para finalidades distintas.  

 
A PCA do Empreender (Proc. TC nº 05720/18) detalha de forma mais 

robusta e pormenorizada outras gravíssimas falhas na metodologia do 
programa que, a nosso ver, podem comprometer seus resultados e, mais ainda, 
abrem brechas para o uso indevido dos recursos liberados. Vale citar as 
seguintes (fls. 15853ss do Proc. TC nº 05720/18): 
 

� Os procedimentos de pós-créditos adotados pelo EMPREENDER PB 
não atestam a efetiva e cabal submissão do tomador final à 
proposta de financiamento materializada no Plano de Negócios 
que embasou o respectivo empréstimo/financiamento; 

� Não consta, nos editais do programa, determinação impositiva 
para comprovação do cumprimento do Plano de Negócios e da 
aplicação dos recursos no objeto proposto; 

� Não há sistemática nem regularidade nas visitas técnicas para 
verificação de investimentos direcionadas aos procedimentos de 
concessão de créditos destinados a pessoas físicas; 
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Dito isto, convém a esta Corte de Contas expedir recomendação para que 

os editais do Programa Empreender prevejam uma fase de reapresentação do 
Plano de Negócios ajustado ao valor de crédito fixado, bem como a de 
prestação de contas, em que os beneficiados comprovem a aplicação dos 
recursos recebidos através de recibos, notas fiscais, cópias de cheques ou 
número de depósitos. Seguiu esta direção a conclusão da manifestação do 
Parquet nos autos do Proc. TC nº 05720/18 (fls. 35/36): 

 
Destarte, sopesando-se todas as eivas consideradas remanescentes, e na linha 
das premissas expostas no início dessa manifestação, opina este membro do 
Ministério Público de Contas no sentido do(a): (...) 
4. Envio de recomendações à atual gestão do Empreender, no sentido de 
guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, das normas 
infraconstitucionais e ao que determina esta Egrégia Corte de Contas em suas 
decisões, evitando-se a reincidências das falhas constatadas no exercício em 
análise, notadamente:  

Os procedimentos editais do Empreender passem a prever:  
•Reapresentação do Plano de Negócios ajustado ao valor de 
crédito fixado;  
•Prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos pelos 
proponentes;  
•Aprimorem a metodologia para seleção de projetos e fixação 
de valores no sentido de diminuir os aspectos subjetivos das 
decisões;  
•Que se documentem os aspectos subjetivos utilizados na 
seleção de projetos e fixação de valores dos empréstimos;  
•Divulgação mensal, para consulta pública, através do sítio do 
Empreender PB, de dados relativos a créditos concedidos em 
2018, por municípios, contendo, no mínimo, informações 
acerca do credor (nome, CPF), nota de empenho, valor, linha de 
crédito, atividade fomentada;  
•Comunicação aos órgãos respectivos acerca da solicitação de 
empréstimos por parte de servidores públicos, para que se 
apure eventual infração funcional. 

 
Destaque-se que eventual omissão quanto às medidas de 

aperfeiçoamento podem sugerir negligência da gestão, sobretudo no que tange 
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à necessidade de tornar mais eficiente do ponto de vista econômico o Programa 
em questão. 

 
A respeito da ausência de transparência de dados do Programa, tem-se 

que, no exercício de 2017, finalmente, foi desenvolvido um sistema de 
computador para a gestão dos créditos do Empreender, promovendo maior 
controle, acurácia e visibilidade das informações. 

 
Apesar disto, não foi permitido aos técnicos desta Corte de Contas o uso 

da ferramenta para consultas e checagens. Além disto, inconsistências entre os 
relatórios produzidos por ela e por outras fontes captadas pela Auditoria 
evidenciam divergências importantes, a exemplo da taxa de inadimplência. É o 
que se verifica da leitura dos autos do Proc. TC nº 05720/18 (fl. 14005): 

 
A apresentação da plataforma digital de gestão de processos de crédito se deu 
através de exposição genérica, através de sistema de data show. Tal evento 
ocorreu em solicitação procedida pela Auditoria, conforme Doc. TC nº 
13.547/18 (subitens 1.1; 1.2; 1.3). Naquela oportunidade, foi questionado pelos 
técnicos do TCE a existência de divergências entre a documentação 
apresentada e os documentos contidos nos autos eletrônicos, em especial 
informações relativas aos critérios que, em tese, embasaram os valores 
estabelecidos para os tomadores finais. Ressalte-se ainda que a ausência de 
autonomia para o acesso ao citado sistema também inviabilizou a análise do 
sistema de concessão de crédito implantado em 2017. 
A própria defesa admite que: 1) a Auditoria não teve acesso autônomo à 
plataforma digital e, em decorrência, aos processos digitais de concessão de 
créditos; 2) os autos físicos não contemplam com inteireza os documentos 
constantes do processos digitais. Tais restrições acabou por limitar os 
procedimentos de auditoria. 

 
O obstáculo ao acesso às ferramentas de gestão do Programa 

Empreender testemunha a favor da intenção em se manter dados e 
informações obscuras, não acessíveis ao órgão de controle e à sociedade. Sem 
dúvidas, isto dificulta o trabalho dos Auditores, porém outra face desta mesma 
moeda são as consequências negativas ao próprio Governo. É que, por ser 
obrigação do gestor prover os dados solicitados pelos peritos desta Corte, a 
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ausência de informações permite que o controle externo tome suas próprias 
conclusões. Um exemplo disto, como já citado, é a controvérsia a respeito da 
taxa de inadimplência dos empréstimos. Os números da Auditoria devem 
prevalecer em relação aos apresentados pelo Empreender, ante a ausência de 
dados pormenorizados, que possivelmente seriam supridos caso fosse 
permitido aos técnicos o acesso aos sistemas. Destaca-se trecho do Relatório de 
Defesa em que a Auditoria explica o fato narrado (fls.7243/7249): 

 
Os dados encaminhados pela defesa já constam no Relatório de Atividades do 
EMPREENDER PB/2017 e foram contestados pela Auditoria nos termos do 
subitem 6.6. do Relatório Inicial dos presentes autos.  
Verificou a Auditoria, naquela oportunidade, que os quantitativos de contratos 
inadimplentes apresentados pelo EMPREENDER PB diferem substancialmente 
dos documentos coletados nos procedimentos de acompanhamento de gestão 
do Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo, ao longo do exercício de 
2017 (Docs. TC nºs. 13.550/18 e 32.310/18).  
Ressalte-se ainda que a informação referente a inadimplência (exercícios de 
2011 a 2017), constantes dos quadros apresentados pelo EMPREENDER PB 
não se encontram acompanhados de demonstrativo com a discriminação dos 
processos de concessão atinentes a cada uma das fases, impossibilitando 
assim que seja individualmente cotejada pelo Órgão de Instrução.  

 
Sobre o assunto, repiso o endosso às sugestões da Auditoria no âmbito 

do Proc. TC nº 05720/18 (fls. 15874/15875): 
 

Por fim, a Auditoria exarou algumas sugestões, as quais este Parquet considera 
factíveis e relevantes:  

• Liberação de acesso aos Auditores deste TCE/PB à Plataforma Eletrônica do 
EMPREENDER PB (Item 4.3.4 e 4.3.3 do Relatório Prévio da PCA);  

• Aplicação de multa, nos termos do Art. 56, VI, em razão da sonegação de 
documentos/informações relativos aos procedimentos administrativos de 
concessões de créditos (Item 4.3 e 4.3.3do Relatório Prévio da PCA);  

• Liberação de acesso aos Auditores deste TCE/PB ao “Sistema TCC”, 
gerenciado pela PGE para acompanhamento da cobrança de Credito não 
Tributários inscritos em dívida pública; 
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Em relação à execução orçamentária correspondente a menos de 50% 
dos créditos originalmente disponíveis, com todas as vênias ao Corpo de 
Instrução, este Parquet não vislumbra tratar-se propriamente de irregularidade. 

 
Embora, em um cenário ideal, a previsão de créditos para aquela 

finalidade deva se mostrar próxima à despesa realizada, há de se reconhecer 
que a concessão de empréstimos também depende da demanda dos 
interessados, o que é influenciado pelo cenário econômico, além de exigir o 
preenchimento de determinados requisitos legais. Assim, diante do contexto 
que envolve a efetivação dos financiamentos no âmbito do EMPREENDER, 
entende-se que o fato ora abordado não tem potencial para macular a gestão 
do Programa, cabendo recomendação para que se busque uma maior 
correlação, na medida do possível, entre créditos disponibilizados e despesas 
realizadas.  

 
Por fim, a título de registro, convém trazer à baila o fato de que algumas 

das irregularidades elencadas no Proc. TC nº 05720/18, por determinação 
consignada no Acórdão APL - TC 00370/19, datado de 03/09/2019, deveriam ser 
encaminhadas ao presente compêndio processual, para aqui serem examinadas. 
Entretanto, não foi juntada aos autos a mencionada decisão colegiada. 

 
As irregularidades referidas são as seguintes: 
 

• Criação de cargos através de Medida Provisória; 

• Ausência de definição de atribuições e da formação profissional 
compatível com o cargo em comissão; 

• A criação de cargos em comissão para o exercício de atribuições 
técnicas, operacionais e burocráticas, contrariando o art. 37 da 
Constituição Federal. 

 
Na ocasião do exame do Proc. TC nº 05720/18, antes de seu julgamento 

pela Corte, este Parquet se manifestou no sentido de tratá-las no processo de 
acompanhamento de gestão/prestação de contas do Chefe do Executivo 
Estadual. Entretanto, considerando que as determinações do Acórdão APL - TC 
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00370/19 não foram encartadas no presente feito, e, ainda, levando em conta o 
fato de que não foi oportunizada à referida autoridade o contraditório acerca 
das impropriedades em tela, e que não se vislumbra que tais eivas têm o 
condão de alterar a conclusão deste Tribunal referente às contas do Ex-
Governador, com vistas a evitar o adiamento da apreciação do feito em 
epígrafe, salvo juízo diverso, não se vislumbra prejuízo em deixar de apreciar 
tais máculas nesta oportunidade, destacando-se, outrossim, que as demais 
máculas remanescentes já são suficientes para emissão de parecer contrário à 
aprovação das contas de governo. 

 
 

8. PACTO 

 
Fragilidade do controle, acompanhamento e fiscalização do PACTO - No 
acompanhamento das ações pactuadas, evidenciou-se inconformidade na 
execução dos convênios, inclusive no cumprimento da contrapartida solidária 
e nas Prestações de Contas feitas pelos Municípios (7.4.a) 
 
Incapacidade operacional das Secretarias para acompanhar a execução dos 
convênios de obras, principalmente aquelas a cargo da Secretaria de Estado da 
Educação (SEE), que concentra o maior volume de obras financiadas pelo 
PACTO (7.4.b) 
 
Sub-utilização do sistema SGI-PACTO - o Sistema de Gestão da Informação do 
Pacto (SGI-PACTO) deveria operacionalizar todas as etapas: Edital de 
chamamento aos Municípios para aderirem ao PACTO; estabelecimento da 
contrapartida solidária; adesão do município ao PACTO; proposição e 
elaboração do convênio ou outro instrumento legal; celebração, execução e 
prestação de contas final, mas o sistema apresenta problemas (7.4.c) 
 
Não consolidação das informações do Pacto do Desenvolvimento Social dentre 
as Secretarias de Estado participantes, não havendo a informação 
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automatizada instantânea sobre a situação (status) de cada convênio, estando 
pendentes alguns dados solicitados à Secretaria de Estado da Educação (7.4.d) 
  

O pacto de desenvolvimento social, segundo a Auditoria, apresentou-se 
como programa de transferência voluntária de recurso em áreas de educação e 
saúde, tendo como característica a desnecessidade de contrapartida financeira 
dos municípios convenentes (contrapartida solidária). 
 
 A gestão pactuada, ainda que tenha participação de cada secretaria de 
Estado, é opção política de gestão do chefe do Executivo, motivo pelo qual é 
pertinente a análise no bojo da PCA, posto que a matéria integra as contas 
globais do governo. 
 
 A Auditoria (fl. 6148) constatou fragilidade no controle de desempenho 
das contrapartidas solidárias durante a execução dos convênios, dado que a 
gestão pactuada esteve associada apenas à transferência unilateral de recursos, 
sem qualquer controle efetivo, em termos globais, da atuação dos beneficiários. 
 
 Nesse contexto, acompanha-se integralmente a manifestação técnica de 
fls. 6142/6150, a qual concluiu pela reincidência da gestão quanto à “fragilidade 
no controle e fiscalização dos acordos/convênios firmados pelo Pacto Social, 
detectada nos anos anteriores”. 
 
 

9. BOLSA DESEMPENHO 

 
Irregularidade do pagamento de Bolsa Desempenho, concedidas através de 
decreto (Decreto n.º 32.160/2011, Decreto n.º 32.719/2012, Decreto n.º 
33.674/2013, Decreto n.º 33.686/2013, Decreto n.º 35.725/2015 e Decreto n.º 
35.726/2015), aos Servidores do Grupo Magistério, Servidores Militares em 
atividade, Servidores Fiscais Tributários, Delegados e Peritos Oficial da Polícia 
Civil e Grupo Ocupacional de Apoio Judiciário, em afronta ao art. 37, inciso X, 
da Constituição Federal (3.1.7.3) 
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Irregularidade do pagamento de Bolsa Desempenho, contraprestação que 
possui natureza remuneratória, aos Servidores Fiscais Tributários, os quais 
percebem subsídio (parcela única), em desrespeito ao art. 39, § 4º, da 
Constituição Federal (3.1.7.3) 
 
 De início, cabe repisar o que foi consignado no Acórdão APL TC 00751/17, 
referente às contas de 2015 do Governador apreciadas por esta Corte. 

 
Acórdão APL TC 00751/17 
4. Expedir RECOMENDAÇÕES e/ou DETERMINAÇÕES ao Governador do 
Estado, para, sob pena de cominações legais, a implementação de medidas 
corretivas e preventivas, a seguir detalhadas, na conformidade do Voto do 
Relator e dos demais Conselheiros desta Corte de Contas: 
(...) 
4.2 À MAIORIA:  
4.2.2 Utilizar-se de Lei, ao invés de Decreto, para a concessão de Bolsas de 
Desempenho pelo Estado; 

(Destaques acrescidos) 
 
 Como se observa, o Governo do Estado mais uma vez considerou letra 
morta as recomendações/determinações promovidas por este Tribunal. 
 
 Além disso, em suas alegações de defesa o então Governador nada 
trouxe aos autos capaz de esclarecer o que foi apontado pela Auditoria. 
 
 Registre-se, para uma melhor compreensão, o teor dos arts. 1º a 3º da 
Lei Estadual nº 9.383/2011: 
 

Art. 1° Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a conceder a servidor 
público estadual, ocupante de cargo de provimento efetivo, a Bolsa de 
Desempenho Profissional. 
Art. 2° Decreto do Chefe do Poder Executivo definirá: 
I - a categoria de profissionais para a qual deverá ser concedida a Bolsa; 
II - os critérios para a concessão; 
III - os critérios para avaliação do profissional e manutenção da Bolsa; 
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IV - o valor da Bolsa. 
Art. 3° A Bolsa de Desempenho Profissional não se incorporará ao vencimento 
ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizado como 
base de cálculo para contribuição previdenciária ou quaisquer outras 
vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das 
pensões. 

 
Como já exaustivamente colocado pela Unidade Técnica, não é possível 

que a lei apenas crie determinada parcela remuneratória (autorize a concessão 
da Bolsa de Desempenho), deixando ao completo alvedrio do gestor a fixação 
dos valores e critérios de concessão, como vem acontecendo há anos na 
Paraíba. 

 
 Sobre a questão, assim leciona José dos Santos Carvalho Filho21: 
 

A fixação do valor da remuneração dos servidores demanda a edição de lei, 
como afirmado peremptoriamente no art. 37, X, da Constituição, observada a 
iniciativa privativa em cada caso. No caso dos servidores do Executivo, a 
iniciativa compete ao Chefe desse Poder, como estabelece o art. 61, § 1º, II, 
"a", da CF. 
(...) 
De acordo com o referido mandamento, duas são as características do 
subsídio: em primeiro lugar, deve observar o teto remuneratório fixado no art. 
37, XI; além disso, deve ser estabelecido em parcela única, sendo, portanto, 
vedado o acréscimo de algumas vantagens pecuniárias, como gratificações, 
adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação e outras de caráter 
remuneratório. 

 
 O tema também já foi abordado com lucidez pelo Supremo Tribunal 
Federal (ADI 2.075-MC, Relator Ministro Celso de Mello, in DJ 27/6/2003): 
 

(...) 
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS E POSTULADO DA RESERVA LEGAL. 

- O tema concernente à disciplina jurídica da remuneração funcional 
submete-se ao postulado constitucional da reserva absoluta de lei, vedando-
se, em conseqüência, a intervenção de outros atos estatais revestidos de 

                                                 
21 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª Ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 748. 

Impresso por convidado em 02/06/2021 06:31. Validação: 34B1.207A.7528.CD46.F59A.C92B.F1CA.BF7E. 
Parecer. Proc. 06315/18. Data: 30/01/2020 07:22. Responsável: Manoel A. D. S. Neto.

7518

7518



 

 

 

 

PROCESSO TC N.º 06315/18 

 

 
menor positividade jurídica, emanados de fontes normativas que se revelem 
estranhas, quanto à sua origem institucional, ao âmbito de atuação do Poder 
Legislativo, notadamente quando se tratar de imposições restritivas ou de 
fixação de limitações quantitativas ao estipêndio devido aos agentes públicos 
em geral. 

- O princípio constitucional da reserva de lei formal traduz limitação ao 
exercício das atividades administrativas e jurisdicionais do Estado. A reserva de 
lei – analisada sob tal perspectiva - constitui postulado revestido de função 
excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, 
quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais não-
legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma 
dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, fundado na 
autoridade da Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a necessária 
submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do legislador. 

Não cabe, ao Poder Executivo, em tema regido pelo postulado da 
reserva de lei, atuar na anômala (e inconstitucional) condição de legislador, 
para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, 
afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema 
constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. 

É que, se tal fosse possível, o Poder Executivo passaria a desempenhar 
atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador), usurpando, 
desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, 
competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio 
constitucional da separação de poderes. 

  (...) 
 

No mesmo sentido é o posicionamento do Tribunal de Contas da União 
(TCU), que editou o seguinte enunciado: 

 
A concessão de vantagens pecuniárias de qualquer natureza aos servidores 
públicos deve observar o princípio da legalidade estrita, não cabendo analogias 
ou interpretações extensivas que extrapolem o que efetivamente consta de 
disposições legais.  
(Acórdão 2133/2015 – Plenário, sessão de 26/08/2015, Rel. Benjamin Zymler) 

 
É de bom alvitre destacar, como já mencionado no tópico 4 desta 

manifestação, que a matéria já foi inclusive analisada, ainda que por outro 
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enfoque, pelo egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba nos autos do MS 2011534-
25.2014.815.0000, cujo trecho da ementa do Acórdão segue reproduzido: 

 
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO BOLSA 
DESEMPENHO PROFISSIONAL. LEI ESTADUAL Nº 9.383/11 E DECRETO Nº 
32.719/2012. EXTENSÃO AOS POLICIAIS MILITARES APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS. VERBA PAGA INDISTINTAMENTE AOS SERVIDORES EM 
EXERCÍCIO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. NATUREZA PROPTER 
LABOREM AFASTADA. BENESSE GENÉRICA. EXTENSÃO AOS SERVIDORES 
INATIVOS E PENSIONISTAS QUE PREENCHAM OS REQUISITOS LEGAIS. 
POSSIBILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 
-Consoante entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, as 
parcelas remuneratórias pagas indistintamente a todos os servidores da 
categoria, independentemente do atendimento de qualquer critério de 
aferição efetiva de desempenho, devem se estender a todos os aposentados e 
pensionistas que façam jus à paridade de vencimentos. 
-Inobstante a sua denominação, a Bolsa de Desempenho de Profissional, 
instituída pela Lei Estadual nº 9.383/11, necessita de regulamentação quanto 
aos critérios para avaliação individual do servidor, a fim de que possa adquirir 
a natureza de gratificação propter laborem. 
-Enquanto não editada a norma complementar exigida, bem como concluído 
o primeiro ciclo de avaliação de desempenho, a gratificação deve ser 
estendida aos inativos e pensionistas não alcançados pela Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, ou que atualmente 
estejam protegidos pelo art. 7º da EC 41/2003 e pelo parágrafo único do art. 
3º da EC 47/2005. 
(TJPB, 1ª Seção Especializada Cível, Des. Leandro dos Santos, MANDADO DE 
SEGURANÇA Nº 2011534-25.2014.815.0000, julgado em 07-04-2015) 

 

(Destaques acrescidos) 
 
 Registre-se, por oportuno, que o Governo da Paraíba ainda ingressou, na 
sequência, com Ação Rescisória (0800080-54.201.815.9999) tendente a 
desconstituir o que fora decidido no MS 2011534-25.2014.815.0000, mas teve 
seu pleito julgado improcedente em definitivo pelo Judiciário. 
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 Como se observa, a parcela em questão (Bolsa de Desempenho) tem 
natureza remuneratória e, por isso, conforme já colocado anteriormente, deve 
integrar o cômputo das despesas de pessoal estabelecidas na LRF. 
 
 Além disso, já é entendimento desta Corte que tais parcelas estão sendo 
irregularmente concedidas por Decreto, quando o ordenamento normativo 
reclama a existência de lei que crie o benefício e efetivamente fixe e estabeleça 
os valores e critérios de concessão. 
 

Sobre a irregularidade do pagamento da aludida Bolsa Desempenho aos 
servidores fiscais tributários, os quais percebem subsídio (parcela única), não há 
muito o que discorrer ante a flagrante afronta ao que apregoa o art. 39, § 4º, da 
Carta Constitucional. 

 
Além disso, quando aviou defesa, o então gestor não apresentou 

qualquer argumento com vistas a desconstituir o entendimento da Auditoria 
desta Corte, motivo pelo qual, a eiva – que vem de longa data e ainda persiste, 
merece fortes reprimendas por parte deste Tribunal e enseja a negativação das 
contas prestadas, sem prejuízo da aplicação de multa (art. 56, II c/c IV, da 
LOTCE/PB) ao ex-Governador. 
 
 

10. FALTA DE TRANSPARÊNCIA NAS INFORMAÇÕES 
ENCAMINHADAS VIA SAGRES 

 
A omissão da função exercida pelos contratados por excepcional interesse 
público classificados nos campos “prestador”, “prestador apoio” e “prestador 
prof.” E “contrato de emergência” (Tipo de Cargo), fazendo constar no campo 
descrição do cargo, respectivamente, a expressão prestação de serviços e 
contrato de emergência (3.1.7.4) 
 
A inserção da informação outros, no campo tipo de cargo, no qual deveria 
constar inativos/pensionistas, efetivos, eletivos, cargo comissionado, função 
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de confiança, contratação por excepcional interesse público, emprego público, 
benefício previdenciário temporário ou à disposição (3.1.7.4) 
 
A inserção da informação “Especial”, no campo tipo de cargo, no qual deveria 
constar inativos/pensionistas, efetivos, eletivos, cargo comissionado, função 
de confiança, contratação por excepcional interesse público, emprego público, 
benefício previdenciário temporário ou à disposição (3.1.7.4) 
 
 Registre-se que as falhas em questão foram classificadas pela Auditoria 
como “Sonegação de informações no SAGRES”, situação que, por si só, já 
denota certa gravidade quanto aos fatos apontados. 
 
 Sabe-se que a alimentação do Sistema de Acompanhamento da Gestão 
dos Recursos da Sociedade (SAGRES) com as informações públicas é de 
responsabilidade dos gestores estatais, e, nesse contexto, a não apresentação 
das informações necessárias para alimentar o sistema ou, ainda, a apresentação 
de dados incorretos/incompletos, além de dificultar o tão importante e 
almejado controle social, compromete o trabalho de controle externo exercido 
pelos órgãos competentes. 
 

No caso dos autos, como as irregularidades evidenciadas são 
remanescentes – segundo a Auditoria, as mesmas impropriedades foram 
apontadas no exame das contas de 2015 e de 2016 do Governador –, ensejam a 
aplicação de multa ao ex Chefe do Executivo, com fundamento no art. 56, IV, da 
LOTCE/PB, sem prejuízo de determinações a fim de que o atual Governador 
corrija as falhas de informação na alimentação do SAGRES, nos moldes 
propostos pela Unidade de Instrução. 
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CONCLUSÃO 

 
Os termos podem parecer fortes, mas precisam ser ditos. Diante das 

inúmeras irregularidades apontadas, agravadas pela reincidência, a egrégia 
Corte deve se posicionar de forma contrária a todas as práticas irregulares 
anualmente perpetradas pelo então Governador Ricardo Vieira Coutinho. 

 
Cabe ao colegiado do TCE-PB, de forma independente, diante do seu 

dever constitucionalmente concedido, manifestar-se de forma contrária, 
notadamente porque se trata de prestação de contas de gestor experiente, no 
penúltimo ano de seu segundo mandato de governador, o que não justifica a 
reincidência gravosa das omissões, a exemplo da falta de solução definitiva da 
questão dos codificados. 

 
Frise-se que as contas ora julgas referem-se ao sétimo ano da gestão do 

Sr. Ricardo Coutinho, destacando-se que, desde o primeiro ano da gestão 
(2011), o Ministério Público de Contas tem emitido parecer contrário. 

 
Nessa toada, não é demais lembrar, por oportuno, que o julgamento 

político das contas anualmente prestadas pelo Chefe do Executivo Estadual está 
a cargo da Assembleia Legislativa da Paraíba, cabendo a este Sinédrio de 
Contas sua apreciação especificamente quanto aos aspectos técnicos – 
contábeis, orçamentários, financeiros, operacionais e patrimoniais, por vezes 
infelizmente ignorados pelos “magistrados de contas”. 

 
A título de ilustração, vale recordar o posicionamento deste MPC e do 

TCE/PB na apreciação das Contas de Governo dos últimos anos, exercícios nos 
quais o Sr. Ricardo Vieira Coutinho esteve à frente do Estado da Paraíba. 
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Exercício 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Processo 
TC nº 

01600/12 04550/13 02913/14 04246/15 04533/16 05186/17 

Parecer 
MPC nº 

00844/12 01179/13 00106/15 02237/15 00627/17 00067/18 

Parecer do 
MPC/PB 

Contrário Contrário Contrário Contrário Contrário Contrário 

Parecer 
Prévio do 
TCE/PB 

Favorável Favorável Favorável Favorável Favorável - 

Votação Maioria, vencido 
o relator 

Unanimidade Unanimidade Unanimidade 
Maioria, vencido 

o relator 
- 

Relator Umberto Silveira 
Porto 

Arthur Paredes 
Cunha Lima 

André Carlo Torres 
Pontes 

Antônio 
Nominando Diniz 

Filho 

Fernando 
Rodrigues Catão 

Antônio 
Gomes 

Vieira Filho 

Parecer 
Prévio nº 

PPL TC 00168/12 
(DOE01/04/13) 

PPL TC 00013/14 
(DOE 07/03/14) 

PPL TC 00011/15 
(DOE 10/04/15) 

PPL TC 00027/16 
(DOE 28/04/16) 

PPL TC 00156/17 
(DOE 26/12/17) 

- 

Notas: 
1. Registrou-se o impedimento do Conselheiro Fernando Rodrigues Catão na apreciação 

das contas de 2014; 
2. Registrou-se a ausência do Conselheiro Arthur Paredes Cunha Lima na apreciação das 

contas de 2015; 
3. As contas referentes ao exercício de 2016 estão pendentes de apreciação ao tempo da 

elaboração da presente manifestação. 

 
Pelo que se denota do histórico reproduzido, este Tribunal de Contas 

vem exarando pareceres prévios pela aprovação das contas prestadas em todos 
os exercícios pelo ex-Governador, em posição diametralmente oposta à 
manifestação do Parquet de Contas. 

 
Isto comprova que, pelo menos no tocante às Contas de Governo, no 

entender do Pleno deste Tribunal de Contas, não houve pecha alguma que 
maculasse as inominadas contas do gestor ao longo de todos esses anos (pelo 
menos de 2011 até 2015), a ponto de justificar a emissão de parecer prévio pela 
reprovação. 
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Sabe-se que o parecer do Parquet de Contas não é vinculante, ou seja, 
não determina que a Corte siga seu posicionamento. Entretanto, observa-se que 
ao longo de todos esses anos o Sinédrio de Contas da Paraíba não se 
harmonizou à manifestação do MPC em nenhum momento, precipuamente 
quando resta provado que no interstício temporal destacado foram inúmeras 
as irregularidades e graves ilegalidades cometidas nas mais diversas áreas 
governamentais – educação, saúde, execução orçamentária, despesas com 
pessoal, etc. 

 
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, e tendo por base os apontamentos 

empreendidos pela Auditoria deste Tribunal de Contas, explicitados nos 
relatórios técnicos constantes nos autos, este Ministério Público de Contas 
OPINA pelo(a): 

 
1. EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO À APROVAÇÃO DAS CONTAS DE 

GOVERNO prestadas pelo Sr. Ricardo Vieira Coutinho – Chefe do Executivo 
Estadual durante o exercício financeiro de 2017, sobretudo pelo(a): a) 
persistência injustificada de codificados na estrutura administrativa do Estado; b) 
contingenciamento financeiro imposto a alguns Poderes e órgãos sem a 
observância da Lei de Diretrizes Orçamentárias; c) republicação irregular de 
decretos de abertura de créditos adicionais; d) abertura de crédito especial sem 
autorização legal; e) não aplicação do índice legal mínimo de 60% do FUNDEB na 
remuneração dos profissionais do magistério; f) não aplicação do índice 
constitucional mínimo de 12% da receita de impostos e transferências nas ações e 
serviços públicos de saúde; g) ultrapassagem do limite previsto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal para as despesas com pessoal do Poder Executivo; 

 
2. EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS DE GOVERNO da 

Sra. Ana Lígia Costa Feliciano – Vice-Governadora, no período em que exerceu a 
Governadoria (13/06/2017 e 16/06/2017); 

 
3. REMESSA DE CÓPIA DO PROCESSO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, a fim de 

que, ante todas as constatações encartadas nos autos, tome as providências que 
entender cabíveis, em especial: a) para fins de verificação da prática, em tese, de 
ato de Improbidade Administrativa (Lei Nacional n.º 8.429/92) por parte do Sr. 
Ricardo Vieira Coutinho, notadamente quanto à permanência de elevado número 
de codificados nos quadros administrativos do Estado; b) em vista da abertura de 
crédito especial sem autorização legal (art. 167, V, da CF/88); 
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4. REPRESENTAÇÃO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, em face da não retenção e do 
não recolhimento das obrigações previdenciárias referentes aos codificados (em 
montante estimado, referente à competência 2017, superior a 50 milhões de 
reais); 

 
5. APLICAÇÃO DE MULTAS22 ao Sr. Ricardo Vieira Coutinho, em face das graves e 

inúmeras irregularidades e ilegalidades perpetradas ao longo de sua gestão em 
2017, detalhadas no presente encarte processual; 

 
6. ENVIO DE RECOMENDAÇÕES AO ATUAL GOVERNADOR DO ESTADO – Sr. João 

Azevêdo Lins Filho, no sentido de que adote reais providências administrativas 
voltadas à resolução definitiva das irregularidades/restrições levantadas nestes 
autos pela Equipe Técnica desta Corte de Controle, as quais se repetiram ao longo 
das gestões que o antecederam; 

 
7. IMEDIATA REVISÃO, POR PARTE DESTA CORTE DE CONTAS, DOS PARECERES 

NORMATIVOS que disciplinam a metodologia de cálculo da despesa total com 
pessoal, adotando-se um critério objetivo e compatível com a legislação 
pertinente. 

 
 

É o parecer, salvo diverso juízo. 
 
 

João Pessoa, 29 de janeiro de 2020. 

 

 

MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS NETO 

Procurador-Geral do Ministério Público de Contas/PB 

                                                 
22 As multas devem ser cumuladas, levando-se em conta o número de ocorrência das irregularidades que justificam 
a aplicação da sanção pecuniária. 
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