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JURISDICIONADO:FundoEstadualdeApoioaoEmpreendedorismo–EMPREENDERPB 
OBJETO:PrestaçãodeContas,exercíciode2018 
GESTORA:AmandaAraújoRodrigues 
ADVOGADO:A
 ndréFreitasdaSilvaFélixeAdrianoErcySouzaAraújo 
RELATOR:ConselheirosubstitutoAntônioCláudioSilvaSantos 

EMENTA: PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA –
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - ORDENADOR DE DESPESAS – FUNDO
ESTADUAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO – EMPREENDER PB -
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE JULGAMENTO – ATRIBUIÇÃO
DEFINIDANOART.71,INCISOII,DACONSTITUIÇÃODOESTADODAPARAÍBA,
E NO ART. 1º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 18/93 –
CONSTATAÇÃO DE FALHAS NÃO SUFICIENTEMENTE GRAVES A PONTO DE
COMPROMETERASCONTAS–REGULARIDADECOMRESSALVASDAPRESTAÇÃO
DECONTAS–RECOMENDAÇÕES. 

ACÓRDÃO APL TC 00431/2021 
RELATÓRIO 
Analisa-seaprestaçãodecontasdoFundoEstadualdeApoioaoEmpreendedorismo–EMPREENDER
PB,relativaaoexercíciofinanceirode2018,tendocomoresponsávelaex-presidenteAmandaAraújo
Rodrigues. 
A DIAFI/DICOG I, através da auditora de Contas Públicas Maria Luna Accioly Cavalcanti, elaborou
inicialmente o relatório prévio, fls. 7115/7141, apresentando as informações apuradas durante o
acompanhamento da gestão relativa ao Fundo, exercício financeiro de 2018. Após a defesa prévia
apresentada, fls. 8580/8601, a Auditoria apresentou relatório sobre as contas prestadas, fls.
14250/14407,pormeiodoqualdestacouasobservaçõesaseguirresumidas: 
1. ApesardeaResoluçãoNormativaTCnº03/2010,alteradapelaRNTCn°04/2013,noseu
art. 15, § 2º, estabelecer que as prestações de contas anuais dos gestores dos fundos
especiais deverão ser anexadas ao processo do Órgão ou Entidade a que ofundoesteja
vinculado, para análise conjunta, no caso presente, a Lei Estadual 9.335, que criou o
ProgramadeApoioaoEmpreendedorismonaParaíba,estabeleceuemArt.7º,§3º,queo
FUNDO EMPREENDER PB tem contabilidade própria, e a aplicação de seus recursos fica
sujeita à prestação de contas na forma e nos prazos da legislação que disciplina a
administração financeira. Ademais, o referido fundoespecial,distintamentedoqueocorre
comamaioriadessasentidadesnoEstado,possuigestorpróprio,nãohavendoacumulação
decompetênciasporpartedoadministradordaSecretariaaqueoFundoestávinculado; 
2. AprestaçãodecontasfoiencaminhadaaoTribunalemconformidadecomaResoluçãoRN
TC03/10; 
3. A Lei nº 9.332, de 25/01/2011, alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.186/2007 que
“defineaestruturaorganizacionaldaAdministraçãoDiretadoPoderExecutivoEstadualedá
outras providências”, entre eles o art. 2º e o art. 3º, no tocante, respectivamente, à
transformação da Subsecretaria Executiva de Cultura em Subsecretaria Executiva do
Empreender,bemcomoacrescentoumaisumafinalidade/competênciaaoroldeatribuições
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da SecretariadeEstadodoTurismoedoDesenvolvimentoEconômico,passandoavigorar
comoseguinteteor: 
“Art.3ºOsórgãosintegrantesdaEstruturaOrganizacionaldaAdministraçãoDiretadoPoderExecutivo
têmasseguintesfinalidadesecompetências: 
XVI-SECRETARIADEESTADODOTURISMOEDODESENVOLVIMENTOECONÔMICO: 
(...) 
i) Estimular o apoio ao empreendedorismo, através de capacitação edeproduçãodomicrocrédito,
dentrodoProgramaEmpreenderPB” 
4. AtravésdaLeinº9.335,de25/01/2011,oGovernodoEstadocriouo“ProgramadeApoio
ao Empreendedorismo na Paraíba – EMPREENDER PB”, redenominandooPrograma“Meu
Trabalho”,vinculadoàSecretariadeEstadodoTurismoedoDesenvolvimentoEconômico,
bem como instituiuoFundoEstadualdeApoioaoEmpreendedorismo(FundoEmpreender
PB), tendo sido regulamentado através do Decreto nº 32.144, de 17/05/2011.
Posteriormente, foi editada a Lei n. 10.128/13 (DOE de 24/10/2013), a qualatribuinova
regulamentaçãoaoProgramaEMPREENDERPB,criaataxadeadministraçãodecontratos,
mantémoFundoEstadualdeApoioaoEmpreendedorismoedáoutrasprovidências; 
5. De acordo com a Lei nº 10.128,13, o Fundo Empreender PB tem como prioridade a
concessãodecréditoprodutivocomoobjetivodeincentivarageraçãodeocupaçãoerenda
entreosmicroempreendedorespopulares,destinando-sea: 
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4.1.

Aumentar as oportunidades de emprego através da criação, ampliação,
modernização, transferência ou reativação de pequenos negócios, formais e
informais,atravésdeempréstimosderecursosfinanceirosaosempreendedores; 

4.2.

Elevar a qualidade de vida da população pela criação de fontes de rendasegurae
consistente,queproporcionesustentoàsfamíliasdeempreendedores,emparticular,
àsdebaixarenda; 

4.3.

Promoveracapacitaçãoeaqualificaçãogerencialdeempreendedoresegestoresde
pequenosnegócios,visandoaaprimorarsuasaptidõeseasseguraracessoáinovação
tecnológica que lhes garanta maior eficiência produtiva e competitividade no
mercado; 

4.4.

Oferecerinfra-estruturaparafacilitarescoamentodaproduçãoepossibilitaroacesso
dospequenosempreendedoresaosistemadecomercialização; 

4.5.

Viabilizar a participação de pequenos negócios, formais e informais em feiras e
exposições ondequerquesuapresençapossacontribuirparaodesenvolvimentode
suasatividades; 

4.6.

Apoiareestimularacriaçãodeorganizaçõesemecanismosdemicrocréditoprodutivo
eorientado; 

4.7.

Apoiar e estimular a plena aplicação em âmbito estadual do Estatuto Nacional da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte - Lei 9.841/1.999 - e da Lei Geraldas
MEseEPPs-LeiComplementar123/2006; 

4.8.

Apoiar e estimular a consolidação de ação de suporte a economia solidária e ao
comérciojustosustentável; 
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4.9.

Conceder créditos do Programa EMPREENDER PB para viabilizar projetos
apresentadospelasprefeiturasdosMunicípiosdoEstadodaParaíbaquetenhampor
objeto o desenvolvimento local do empreendedorismoouapromoçãodeaçõesque
geremocupaçãoerenda,alinhadoscomosobjetivosdestaLei,ficandoasedilidades
responsáveis de forma direta pelo pagamento das parcelas de financiamento,
medianteofertadecontragarantiadoscréditosereceitasaqueosmunicípiostenham
direito para fins de quitação das obrigações assumidas, inclusive os de natureza
tributária, àexemplodastransferênciasderecursosdoImpostosobreCirculaçãode
MercadoriaseServiços(ICMS)eoutrossemelhantes,nostermosparágrafoúnicodo
art.160e158,IIIeIV,todosdaConstituiçãoFederal. 

6. De acordo com os artigos 7º e 8º da Lei nº 10.128/13, constituem receitas do Fundo
EmpreenderPB: 
5.1.

AsconsignadasnoOrçamentoGeraldoEstado; 

5.2.

As originárias da arrecadação da taxadeadministraçãodecontratosquetemcomo
fatogeradoraassinaturadecontratosentreoGovernadordoEstadodaParaíbaeos
seus fornecedores de produtos e serviços no fator de 1,6% sobre o valor de face
deste, para empresa de médio porte ousuperior,e1%paraempresasdepequeno
porte, a ser realizada no ato de consolidação dos respectivos pagamentos.
Atualmente, é a principal receita doFundo.Noentanto,existemdemandasjudiciais
contestando a cobrança, com decisão em sede de liminar determinando a não
retenção,emrazãodaausênciadecontraprestaçãoestatalquejustifiqueacobrança
dareferidaTAC; 

5.3.

Aquelas decorrentes derecursosprópriosdasentidadesouórgãosdaAdministração
Pública Estadual, onde se encontram consignadas as dotações orçamentárias do
Programa; 

5.4.

Os recursos arrecadados pelo Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza em
montanteaseraprovadopeloconselhogestordomencionadofundo; 

5.5.

Jurosequaisqueroutrosrendimentoseventuais;e 

5.6.

amortizaçõesdeempréstimosconcedidos. 

7. OFundoEmpreenderégeridoporumConselhoGestor,abaixodemonstrado,nostermosdo
Decretonº32.144/2011edaLeinº10.128,13: 
RepresentantesdoPoderPúblico 
ÓRGÃO 

MEMBROS 

Sec. de Estado do Turismo e do Ruth Avelino Cavalcanti (suplemente)
DesenvolvimentoEconômico 
Diretora-PresidentedaPBTUR 
SecretáriaExecutivadoEMPREENDER 

–

AmandaAraújoRodrigues(titular) 

Sec. De Estado do Planejamento, MariaGorethFigueiredoMartins(suplente) 
OrçamentoeGestão 
Sec.deEstadodaReceita 

Jefferson Dantas Pinheiro Rolim (titular) e
ManoelPereiradaSilvaNeto(suplente) 
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RepresentantesdeInstituiçõesdaSociedadeCivil 
INSTITUIÇÃO 

MEMBRO 

Sindicato
e
Organização
das AndréPacelliBezerraViana(titular)ePedroJosé
CooperativasdoEstadodaParaíba 
D’AlbuquerqueAlmeida(suplente) 
Federação da Microempresas e ReginaldoGalvãoCavalcanti(suplente) 
Empresas de Pequeno Porte do Estado
daParaíba 

8. A gestora e ordenador de despesasdoFundoEmpreenderPBéatitulardaSubsecretaria
ExecutivadoEmpreender,Srª.AmandaAraújoRodrigues; 
9. O orçamento do Fundo Empreender PB para 2018 estimou a arrecadação em R$
24.370.000,00; 
10. Durante o exercício, houve suplementação orçamentária de R$ 20.300.000,00eanulação
dedotaçãodeR$9.000.000,00; 
11. A receita efetivamente arrecadada atingiu R$ 38.622.000,00, registradas em “Receitas
Correntes”(R$34.008.000,00)e“Capital”(R$4.614.000,00); 
12. AdespesarealizadaatingiuR$17.893.000,00,distribuídanascategoriascorrenteecapital
nos respectivos valores de R$ 2.902.304,31 e R$ 14.990.902,00, sendo que a parcela
significativa desta despesa foi apropriada no elemento “Concessão de Empréstimos e
Financiamentos”,queatingiuR$14.988.802,00; 
13. Os recursos financeiros mobilizados foram da ordem de R$ 58.188.455,64, dos quais R$
38.622.127,15 são provenientes de receita orçamentária, R$ 100.000,00 se referem a
“TransferênciasFinanceirasRecebidas”,R$1.306.385,59areceitasextraorçamentáriaseR$
18.129.642,90desaldodoexercícioanterior; 
14. Dos recursos movimentados, R$ 17.893.206,31 se referem a despesa orçamentária, R$
22.471.393,10 apropriada em “Transferências Financeiras Concedidas”, R$ 1.296.476,87
dizem respeito a despesa extraorçamentária (valores restituíveis) e R$ 16.527.379,36
integramosaldoparaoexercícioseguinte; 
15. No Balanço Patrimonial, ototaldoativoatingiuR$139.498.367,62,distribuídosem“Ativo
Financeiro” (R$ 16.527.379,36) e “Ativo Permanente” (R$ 122.970.988,26). Compõem o
passivo o “Passivo Financeiro” (R$ 2.748.574,58) e o “Ativo Real Líquido” (R$
139.498.367,62); 
16. PESSOAL: apesar do EMPREENDER ter contabilidade própria, gestor próprio e estrutura
físicaindependente,funcionandoemprédio-sedediferentedaSEDTE,nãopossuiquadrode
pessoalpróprio,sendoasdespesasdepessoalderesponsabilidadedaSecretariadeEstado
doTurismoedoDesenvolvimentoEconômico–SETDE. 
A estrutura administrativa do EMPREENDER PB compõe-se em sua totalidade de cargos
comissionados, não contemplando, por consequência,pessoasqueexerçamasfunçõesde
execução.Poroutrolado,aConstituiçãoFederalvedaacriaçãodecargosemcomissãopara
oexercíciodeatribuiçõestécnico-operacionaisouburocráticas. 
Alémdosservidorescomissionados,noanode2018,oEMPREENDERcontoucomumtotal
de 68 estudantes contratados e/ou tiveram a vigência docontratodeestágioprorrogada;
acss
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existindo uma grande desproporção entre o número de vagas de estágio remunerado
disponibilizado e a quantidadedeservidoreslotadosnaSecretaria,cujototalerade37no
exercíciode2018. 
17. ADIANTAMENTO: não foi observada arealizaçãodedespesasmedianteadiantamentosdo
FundoEMPREENDERPB; 
18. LICITAÇÕES: no painel de licitações do sistema de Business Intelligence -BIdoTCE/PB,
jurisdicionado Fundo Estadual de ApoioaoEmpreendedorismo,constainformaçõesacerca
de procedimentos licitatórios realizados e homologados ao longo do exercício de 2018,
conformeapresentadonoquadroaseguir: 


19. CONVÊNIOS/TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: foram celebrados 02 (dois)Termosde
Cooperação Técnica entre o Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo –
EMPREENDER PB, órgão concedente, e a Secretaria de Estado do Turismo e do
DesenvolvimentoEconômico–SETDE,órgãoconvenente,objetivandoadescentralizaçãode
crédito e a consequente transferência de recursos financeiros do Fundo à Secretaria, no
valor total de R$ 200 mil, para apoiar a realização das 28ª e 29ª edições do Salão de
ArtesanatodaParaíba,nascidadesdeCampinaGrandeedeJoãoPessoa. 


20. CONTRATOSDECRÉDITOS/FINANCIAMENTOS:Noexercíciode2018,oFundoempenhou,
através da ação 4225 - CRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO, despesas com inversões
financeiras no total de R$ 14.989.000,00, referentes a2.126contratosfirmados,superior
em 12,80% em relação ao empenhado na mesma ação no exercício anterior (R$
13.288.000,00). 

acss
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Despesaempenhadacomconcessãodeempréstimos/financiamentosporlinhasdecréditoenúmeros
decontratos–pessoasfísicas/2018 





Concessãodeempréstimos/financiamentosporlinhasdecréditoenúmerosdecontratos-pessoas
jurídicas/cooperativas–exercíciode2018 


21. INADIMPLÊNCIA: de acordo com o Relatório das Atividades/2018 do EMPREENDER PB
(Proc. TC nº 06124/19 – fls. 7.177/7.178), segregando os contratos de pessoas físicas
(CPF) e de pessoas jurídicas (CNPJ), o percentual médio de inadimplência entre 2011 e
2018foide40,39%e29,52%,sendoqueespecificamentenoexercíciode2018ficouem
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14,48% e 7,41%, respectivamente. Em relação aos quantitativos, têm-se a seguinte
situação: 
Contratosdefinanciamento-pessoasfísicas-quantitativodeinadimplência-2011a2018. 


Contratosdefinanciamento-pessoasjurídicas-percentualdeinadimplência-2011a2018. 


22. Por fim, destacou as seguintes irregularidades remanescentes, após a defesa inicial
apresentada: 
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17.1.

Impropriedade no registro da despesa para realização de feiras na ação 4224 -
treinamento e palestras gerenciais para empreendedores, relativamente à
pagamento de diárias, R$ 2.520,00, e gastos comOutrosServiçosdeTerceiros–
PessoaJurídica,R$221.208,12(Item3.3); 

17.2.

Aumento de 744% das despesas com inversões financeiras (Crédito Produtivo e
Orientado) e de 621% no número de contratos de concessões de
créditos/financiamentos,noperíododejaneiroajunhode2018,comparativamente
com o exercício precedente (2017), ocorrendo tal incremento em ano eleitoral
(Item5.4.2; 

17.3.

Irregularidades que atentam quanto a consistência do processo de concessão de
crédito para pessoas jurídicas em 2018, exigindo a adoção de providências
imediatasporpartedoEMPREENDERPBparaquesejarestauradaalegalidadedos
atos relativos aos procedimentos de financiamentos na Linha de Crédito
“EMPREENDERPESSOAJURÍDICA”(Itens5.5.1.1,5.5.1.1.1e5.5.1.1.2); 

17.4.

Irregularidadesqueatentamcontraaconsistênciadosprocessosdeconcessõesde
créditosde2018.Osprocedimentosadotadosparapessoafísicanãosãosuficientes
e adequados para demonstrar, objetivamente, os critérios eparâmetrosadotados
pelo EMPREENDER PB, no atinente à pessoadobeneficiárioeaovalordocrédito
aprovado(Itens5.5.1.2e5.5.1.2.1); 
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17.5.

Empréstimos/financiamentos para pessoas físicas, cujos tomadores sãoservidores
públicos(Item6.1); 

17.6.

Empréstimos/financiamentos para pessoas físicas, cujos tomadores sãoservidores
públicos(Item6.2); 

17.7.

DificuldadedeacessoaosdadosdoPROGRAMAEMPREENDERPB(Item6.2); 

17.8.

Concessãodecréditoaagentespolíticos(Item7.1); 

17.9.

Ausência de regulamentação relativa à concessão de empréstimos a agentes
políticos, candidatos políticos e doadores decampanhaemperíodoeleitoral(Item
7.1); 

17.10. ConcessãodecréditoapessoassancionadasnoCADICON(Item7.2);e 
17.11. Concessão de crédito a ex-gestora com contas julgadas irregulares nesteTCE/PB
(Item7.3). 
NOVASIRREGULARIDADESFORAMDETECTADASAPÓSAANÁLISEDAPRESTAÇÃO
DECONTAS 
17.12. Desvio da finalidadelegaldoFundo,pormeiodetransferênciasdevaloresparao
tesouro estadual, tanto por meio de desvinculação de recursos (R$ 9.000 mil),
comopordecorrênciadosuperávitfinanceirodoexercíciode2017(R$13.169mil),
verificando-seautilizaçãodeumtotaldeR$22.169mildereceitadoEmpreender
PB,exercíciode2018,emdespesasforadoseuobjeto(Itens3.1e4.2.1); 
17.13. Recebimentosnacontaespecíficadareservagarantidora,em2018,nototaldeR$
574.494,24, superior ao valor esperado, decorrente da retenção de 2% sobre os
valoresdosfinanciamentosliberadosnoexercício(Item4.2); 
17.14. Resgatesdacontaaplicaçãodareservagarantidoraparaacontacorrente,novalor
total de R$85.367,10,bemcomoordensbancáriasdesaídadacontacorrenteno
valor total de R$ 94.302,94, sem normatização do EMPREENDER PB acerca dos
parâmetrosparautilizaçãodareferidareserva(Item4.2); 
17.15. Discrepância entre os saldos das contas de valores restituíveis apresentados no
balançofinanceirodoexercíciode2018enoSAGRES(Item4.2); 
17.16. Inconsistência na prestação de informações por meio de duas fontes distintas,
acercadonúmerodeinscriçõesabertaserealizadasporregiãogeo-administrativa:
Doc. TC nº 05209/19 (Proc.TCnº06124/19–fl.5814)ePCA/2018(Proc.TCnº
06124/19–fls.8505e8513)(Item5.4.2); 
17.17. Irregularidades que atentam contra a consistência dos atos relativos aos
procedimentos de concessãodefinanciamentosnalinhadecrédito“EMPREENDER
PESSOAJURÍDICA”nosegundosemestredoexercício(Item5.5.2); 
17.18. Inconsistência na prestação de informações pelo órgão, por meio de duasfontes
distintas:RelatóriodeAtividades(Proc.TCnº06124/19–fls.7.177/7.178)ebanco
dedadosemplanilhaExcel(Doc.TCnº32.596/19eDoc.TCnº44.536/19)(Item
5.6); 
17.19. Alto índice de inadimplência doPrograma(70,94%)calculadocombasenobanco
dedadosemplanilhaExcelfornecidopeloórgão(Doc.TCnº32.596/19eDoc.TC
nº44.536/19)(Item5.6); 
acss

Fl.8/1
 6 


PROCESSOTCNº06124/19 



17.20. Inconsistência na prestação de informações pelo órgão, por meio de “Outras
informações”daPCA/2018,acercadovalortotalemprestadopeloEMPREENDERPB
noexercíciode2015(Proc.TCnº06124/19–fl.8.546)(Item5.6); 
17.21. CriaçãodecargosatravésdeMedidaProvisória(Item5.8.1);
17.22. Ausência de definição de atribuições edaformaçãoprofissionalcompatívelcomo
cargoemcomissão(Item5.8.2); 
17.23. Criação de cargos em comissão para o exercício de atribuições técnicas,
operacionais e burocráticas, que dispensam a confiança pessoal da autoridade
públicanoservidornomeado(Item5.8.2); 
17.24. Número de estagiários superior ao estabelecido pela Lei Federal nº 11.788/2008
(Item5.8.4); 
17.25. Não envio de documentação solicitada pela DiretoriadeAuditoriaeFiscalização–
DIAFI/TCEPB(Item6.3);e 
17.26. Ilegalidade da prática de concessão diretadecréditopelaSecretariaExecutivado
EMPREENDERPB(Item8). 

Intimadonaformaregimental,agestorapostoudefesaatravésdoDocumentoTC60329/19. 
Aoanalisarosargumentos,fls.16206/16235,aAuditoriaassimsepronunciou: 
As seguintes irregularidades devem ser mantidas, relativamente àprestaçãodecontasapresentada
(fls.16232): 
I.

Desvio da finalidade legal do Fundo, por meio de transferências de valores para otesouro
estadual,tantopormeiodedesvinculaçãoderecursos(R$9.000mil),comopordecorrência
do superávit financeiro do exercício de 2017 (R$ 13.169 mil),verificando-seautilizaçãode
umtotaldeR$22.169mildereceitadoEmpreenderPB,exercíciode2018,emdespesasfora
doseuobjeto(Itens3.1e4.2.1); 

II.

Irregularidades que atentam contra a consistência dos atos relativos aos procedimentosde
concessão de financiamentos na linha de crédito EMPREENDER PESSOA JURÍDICA” no
segundosemestredoexercício-parcialmentesanada(Item5.5.2); 

III.

Ilegalidade da prática de concessão direta de crédito pela Secretaria Executiva do
EMPREENDERPB(Item8). 

AsseguintesirregularidadesdevemserconvertidasemobjetodeRECOMENDAÇÃO: 
a) Alto índice de inadimplência doPrograma(70,94%)calculadocombasenobancodedados
em planilha Excel fornecido pelo órgão (Doc. TC nº 32.596/19 e Doc. TC nº44.536/19).-
Recomendaçãodemelhoriaeacompanhamentodoscasosdeinadimplência(Item5.6); 
b) NúmerodeestagiáriossuperioraoestabelecidopelaLeiFederalnº11.788/2008(Item5.8.4); 
c) NãoenviodedocumentaçãosolicitadapelaDiretoriadeAuditoriaeFiscalizaçãodoTCE. 
Asseguintesirregularidadesdevemsermantidas,relativamenteaoacompanhamentodagestão: 
1. Impropriedade da despesa pararealizaçãodefeirasnaação4224-treinamentoepalestras
gerenciais para empreendedores, relativamente à pagamento de diárias, R$ 2.520,00, e
gastoscomOutrosServiçosdeTerceiros–PessoaJurídica,R$221.208,12(Item3.3); 
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2. Dar ciência aos órgãos federais de controle acerca da concessão de
empréstimo/financiamento do EMPREENDER PB a beneficiários do Programa Bolsa-Família,
paraasprovidênciasquejulgarempertinentes(Item7.4); 
3. Aumentode744%dasdespesascominversõesfinanceiras(CréditoProdutivoeOrientado)e
de 621% no número decontratosdeconcessõesdecréditos/financiamentos,noperíodode
janeiro a junho de 2018, comparativamente com omesmoperíododoexercícioprecedente
(2017),ocorrendotalincrementoemanoeleitoral(Item5.4.2); 
4. Irregularidadesqueatentamquantoaconsistênciadoprocessodeconcessãodecréditopara
pessoas jurídicas em 2018, exigindo a adoção de providências imediatas por parte do
EMPREENDERPBparaquesejarestauradaalegalidadedosatosrelativosaosprocedimentos
de financiamentos na Linha de Crédito “EMPREENDER PESSOA JURÍDICA” (Itens 5.5.1.1,
5.5.1.1.1e5.5.1.1.2); 
5. Irregularidades que atentam contra aconsistênciadosprocessosdeconcessõesdecréditos
de 2018 (análise através de uma amostra de 5 procedimentos - fls. 4617/4621). Os
procedimentosadotadosparapessoafísicanãosãosuficienteseadequadosparademonstrar,
objetivamente, os critérios e parâmetros adotados pelo EMPREENDER PB, no atinente à
pessoadobeneficiárioeaovalordocréditoaprovado(Itens5.5.1.2e5.5.1.2.1); 
6. Empréstimos/financiamentos para pessoas físicas, cujos tomadores são servidores públicos
(Item6.1); 
7. DificuldadedeacessoaosdadosdoPROGRAMAEMPREENDERPB(Item6.2); 
8. Concessãodecréditoaagentespolíticos(Item7.1); 
9. Ausência de regulamentação relativa à concessão de empréstimos a agentes políticos,
candidatospolíticosedoadoresdecampanhaemperíodoeleitoral(Item7.1); 
10. ConcessãodecréditoapessoassancionadasnoCADICON(Item7.2);e 
11. Concessãodecréditoaex-gestoracomcontasjulgadasirregularesnesteTCE/PB(Item7.3). 

Sugestõesremanescentesrelativamenteaoacompanhamentodagestão: 
●
●

●

Liberação de acesso aos Auditores do TCE/PB à Plataforma Eletrônica do EMPREENDERPB
(Itens5.7e6.2); 
Divulgação mensal, para consulta pública, através do sítio do Empreender PB, de dados
relativosacréditosconcedidos,pormunicípios,contendo,nomínimo,informaçõesacercado
credor (nome, CPF), nota de empenho, valor, linha de crédito, atividade fomentada, bem
comooacessoatodososcontratosformalizadosnoperíodo(Itens5.7e6.2);e 
Dar ciência aos órgãos federais de controle acerca da concessão de
empréstimo/financiamento do EMPREENDER PB a beneficiários do Programa Bolsa-Família,
paraasprovidênciasquejulgarempertinentes(Item7.4). 

O Processo seguiu para o Ministério Público de Contas, que emitiu o Parecer nº 1691/20, fls.
16238/16267,dalavradad.procuradoraElviraSamaraPereiradeOliveira,que,apósconsiderações
sobreasirregularidadesremanescentes,pugnoupela: 
1. IrregularidadedascontasanuaisdaSra.AmandaAraújoRodrigues,naqualidadedegestora
doFundoEstadualdoEmpreendedorismo–EMPREENDERPB,relativasaoexercíciode2018. 
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2. Aplicaçãodamultaprevistanoart.56,II,daLeiOrgânicadestaCorteàmencionadagestora,
em virtude docometimentodeinfraçãoanormaslegais,conformemencionadonopresente
Parece; 
3. RecomendaçãoàAdministraçãodoFundoEMPREENDERPBnosentidode: 
●

Conferir estrita observância às normas insculpidas na Constituição Federal, bem como às
disposições da lei e do decreto que regulamentam o Programa Empreender PB (Lei nº
10.128/13eDecretonº32.144/2011); 

●

Adotar providências urgentes no sentidodeatenderatodasasrecomendaçõesexpostasno
corpo deste Parecer, inclusive aquelas ressaltadas pela ilustre Auditoria e transcritas neste
Parecer,relativamenteàsquestõesoperacionaiseprocedimentaisdoPrograma; 

●

Não reincidir nas irregularidades acima pontuadas, notadamente nas eivas de natureza
operacional e procedimental que tanto comprometem a regularidade e legitimidade das
concessõesdecréditoemcausa. 

4. Formalizaçãodeprocessoespecíficoparaexamedalegalidadedapráticadeconcessãodireta
decréditopelaSecretariaExecutivadoEMPREENDERPB. 
É o relatório, informando que a responsável e sua advogada foram intimadasparaestasessãode
julgamento. 

PROPOSTADEDECISÃO 
ApósdevidainstruçãodoProcesso,asirregularidadesremanescentes,naconformidadedaAuditoria,
foramasseguintes: 
RELATIVAMENTEAOACOMPANHAMENTODAGESTÃO: 
a) Impropriedade da despesa pararealizaçãodefeirasnaação4224-treinamentoepalestras
gerenciais para empreendedores, relativamente à pagamento de diárias, R$ 2.520,00, e
gastoscomOutrosServiçosdeTerceiros–PessoaJurídica,R$221.208,12(Item3.3); 
b) Dar ciência aos órgãos federais de controle acerca da concessão de
empréstimo/financiamento do EMPREENDER PB a beneficiários do Programa Bolsa-Família,
paraasprovidênciasquejulgarempertinentes(Item7.4); 
c) Aumentode744%dasdespesascominversõesfinanceiras(CréditoProdutivoeOrientado)e
de 621% no número decontratosdeconcessõesdecréditos/financiamentos,noperíodode
janeiro a junho de 2018, comparativamente com omesmoperíododoexercícioprecedente
(2017),ocorrendotalincrementoemanoeleitoral(Item5.4.2); 
d) Irregularidadesqueatentamquantoaconsistênciadoprocessodeconcessãodecréditopara
pessoas jurídicas em 2018, exigindo a adoção de providências imediatas por parte do
EMPREENDERPBparaquesejarestauradaalegalidadedosatosrelativosaosprocedimentos
de financiamentos na Linha de Crédito “EMPREENDER PESSOA JURÍDICA” (Itens 5.5.1.1,
5.5.1.1.1e5.5.1.1.2); 
e) Irregularidades que atentam contra a consistência dosprocessosdeconcessõesdecréditos
de2018.Osprocedimentosadotadosparapessoafísicanãosãosuficienteseadequadospara
demonstrar, objetivamente, os critérios e parâmetros adotados pelo EMPREENDER PB, no
atinenteàpessoadobeneficiárioeaovalordocréditoaprovado(Itens5.5.1.2e5.5.1.2.1); 
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f)

Empréstimos/financiamentos para pessoas físicas, cujos tomadores são servidores públicos
(Item6.1); 

g) DificuldadedeacessoaosdadosdoPROGRAMAEMPREENDERPB(Item6.2); 
h) Concessãodecréditoaagentespolíticos(Item7.1); 
i)

Ausência de regulamentação relativa à concessão de empréstimos a agentes políticos,
candidatospolíticosedoadoresdecampanhaemperíodoeleitoral(Item7.1); 

j)

ConcessãodecréditoapessoassancionadasnoCADICON(Item7.2);e 

k) Concessãodecréditoaex-gestoracomcontasjulgadasirregularesnesteTCE/PB(Item7.3). 
RELATIVAMENTEÀPRESTAÇÃODECONTASAPRESENTADA: 
a) Desvio da finalidade legal do Fundo, por meio de transferências de valores para otesouro
estadual,tantopormeiodedesvinculaçãoderecursos(R$9.000mil),comopordecorrência
do superávit financeiro do exercício de 2017 (R$ 13.169 mil),verificando-seautilizaçãode
umtotaldeR$22.169mildereceitadoEmpreenderPB,exercíciode2018,emdespesasfora
doseuobjeto(Itens3.1e4.2.1); 
b) Irregularidades que atentam contra a consistência dos atos relativos aos procedimentosde
concessão de financiamentos na linha de crédito EMPREENDER PESSOA JURÍDICA” no
segundosemestredoexercício.-parcialmentesanada(Item5.5.2);e 
c) Ilegalidade da prática de concessão direta de crédito pela Secretaria Executiva do
EMPREENDERPB(Item8.00). 
ORelatorconsiderafalhasdenaturezaformalquecomportamrecomendação,semqualquerprejuízo
paraprestaçãodecontas,asseguintesconstatações: 
I.

Impropriedade no registro da despesa para realização de feiras na ação 4224 -
treinamentoepalestrasgerenciaisparaempreendedores,relativamenteàpagamento
dediárias,R$2.520,00,egastoscomOutrosServiçosdeTerceiros–PessoaJurídica,
R$ 221.208,12 – o Ministério Público também entende que a eiva enseja
recomendação. 

II. Concessão de empréstimo/financiamento do EMPREENDER PB a beneficiários do
Programa Bolsa-Família, que, apesar de aAuditoriaenquadrarcomoirregularidade,
elaposteriormentesugerequesedêciênciaaosórgãosfederaisdecontroleparaas
providênciasquejulgarempertinentes. 
III. Aumento de 744% das despesas com inversões financeiras (Crédito Produtivo e
Orientado) e de 621% no número de contratos de concessões de
créditos/financiamentos, no período de janeiro ajunhode2018,comparativamente
comomesmoperíododoexercícioprecedente(2017),ocorrendotalincrementoem
ano eleitoral - Após a defesa apresentada, e levando em consideração o exercício
comoumtodo,aAuditoriaconstatouumaumentoapenas12,80%nosempréstimos
concedidos(verfls.4604/4606e14305). 
IV. Irregularidades que atentam quanto a consistência do processo de concessão de
créditoparapessoasjurídicasem2018,exigindoaadoçãodeprovidênciasimediatas
por parte do EMPREENDER PB para que seja restaurada a legalidade dos atos
relativos aos procedimentos de financiamentos na Linha de Crédito “EMPREENDER
PESSOAJURÍDICA”(verfls.4608/4616). 
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V. Irregularidades que atentam contra a consistência dosprocessosdeconcessõesde
créditosde2018.Osprocedimentosadotadosparapessoafísicanãosãosuficientes
e adequados para demonstrar, objetivamente, os critérios e parâmetros adotados
pelo EMPREENDER PB, no atinente à pessoa do beneficiário e ao valor do crédito
aprovado(verfls.4616/4621). 
VI. Empréstimos/financiamentos para pessoas físicas, cujos tomadores são servidores
públicos (ver 4625/4627), aqui incluído também os agentes políticos - um
vice-prefeito, quatro vereadores e quatro secretários municipais (fls. 4629) - De
acordocomoEdital,nãoháimpedimentoàconcessãodefinanciamentoaservidores
públicos,excetoparaosqueintegramoquadroefetivoecomissionadodaSecretaria
Executiva do Empreendedorismo, assim como estagiários eprestadoresdeserviços
contratados por este mesmo Órgão. O Parquet também entende que não há
ilegalidadenaconcessãodeempréstimosaservidores,poisnãohávedaçãonaLeinº
10.128/2013. 
VII. Dificuldade de acesso aos dados do PROGRAMA EMPREENDER PB (ver fls.
4627/4629) – ApesardedisponibilizadospeloPortaldaTransparênciadoEstadoda
Paraíba (http://transparencia.pb.gov.br) em cumprimento a deliberações legais e
normativas, são também veiculadospeloSAGRES,SistemadeAcompanhamentoda
GestãodosRecursosdaSociedade,gerenciadoporestaCortedeContas;noentanto,
apartirde2017,aSecretariaExecutivadeApoioaoEmpreendedorismoimplementou
uma nova sistemática para os procedimentos administrativos de concessões de
créditos/financiamento do EMPREENDER PB, mediante uma plataforma digital.
Entretanto,aAuditorianãoteveacessoàcitadaplataforma. 
IX. Concessão de crédito a pessoas sancionadas no CADICON (Cadastro Integradode
Condenações por Ilícitos Administrativos) e concessão de crédito aex-gestoracom
contas julgadasirregularesnesteTCE/PB(fls.4629/4630)–AAuditoriaconstatoua
concessão de empréstimos a duas pessoas com nome no CADICON(cadastrocom
nomedepessoascomcontasjulgadasirregulares),bemcomodeumaservidorado
Município de Sumé, ex-gestora do Instituto de Previdência local, que teve suas
contas julgadas irregulares, relativas à 2011. Em sede de defesa, a gestora
reconheceuafalhaemrelaçãoàspessoassancionadasnoCADICONeinformouque
adotouasmedidasnecessáriasparaarescisãodosrespectivoscontratos.Ademais,o
número depessoas,três,indicaquesãosituaçõesisoladas,cabendorecomendação
paranãorepetição,comoocorreunoProcessoTC05720/18. 

No que diz respeito à irregularidades que atentam contra a consistência dos atos relativos aos
procedimentosdeconcessãodefinanciamentosnalinhadecréditoEMPREENDERPESSOAJURÍDICA”
nosegundosemestredoexercício,quefoiparcialmentesanadaapósadefesa(Item5.5.2),tratade
mesma eiva apontada acima, no Item IV, envolvendo dadosdosegundosemestre,quenãoforam
analisados,obviamente,quandodoacompanhamentodagestão.SãofalhasqueaAuditoriaobservou
emalgunsatosrelativosaosprocedimentosdeconcessãodefinanciamentos,queoRelatorentende
que não macula a prestação de contas, cabendo recomendação ao gestor atual do Programa que
adotemedidasvisandooaprimoramentodosprocedimentosdeempréstimos. 
No tocante ao desvio da finalidade legal do Fundo, por meio de transferências de valores para o
tesouroestadual,tantopormeiodedesvinculaçãoderecursos(R$9.000mil),comopordecorrência
dosuperávitfinanceirodoexercíciode2017(R$13.169mil),verificando-seautilizaçãodeumtotal
deR$22.169mildereceitadoEmpreenderPB,exercíciode2018,emdespesasforadoseuobjeto
(Itens3.1e4.2.1),entende,aAuditoria,queasprerrogativasdogovernodoEstadonãodevemser
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exercidas como instrumento de arrecadação indireta do tesouro estadual, para pagamento de
despesas ordinárias da administração, durante o cursodoorçamento,nocasodadesvinculaçãode
recursos,ouapósoencerramentodoexercíciofinanceiro,atravésdosuperávitfinanceirodoexercício
anterior. Segundo o Órgão de instrução, tal situação nega o princípio e o objetivo do orçamento,
tendo em vista que o orçamento do EMPREENDER PB,vigenteem2018,nãoatendeaosobjetivos
básicos de planejamento econtroledosgastospúblicos,servindo,unicamente,aoatendimentodas
formalidadeslegais. 
A Defesa informa que os valores apontados pela Auditoria foram movimentados em estrito
cumprimento da legislação vigente. O superávit financeiro do exercício de 2017,noimportedeR$
13.168.790,70foiefetivamentetransferidoemobservânciaaoquedeterminaaLeiEstadualnº8.694
de 17 de novembro de 2008, publicada no Diário Oficial do Estado da Paraíba (DOE/PB) de
18/11/2008 (ANEXO A), de autoria do então Governador Sr.CássioRodriguesdaCunhaLima,que
estabeleceemseuartigo1º. 


Assim sendo, o superávit financeiro doFundoEMPREENDERPB,deacordocomadefesa,deveser
obrigatoriamentetransferidoeincorporadoaoTesouroEstaduallogonoiníciodoexercíciofinanceiro
seguinte, não havendo que se falar em nenhuma realização de “despesas fora do objeto”, mas,
apenas,doimperativocumprimentodecomandoprevistonalegislaçãovigente. 
Ademais,ovalordeR$9.000.000,00destacadopelaAuditoriafoimovimentadoemobediênciadireta
aoquerestoudeterminadopelaEmendaConstitucionalnº93/2016(ANEXOB),que–emseuartigo
2º–alterouoAtodasDisposiçõesConstitucionaisTransitórias(ADCT)paraacresceroart.76-A. 
Assim sendo, em atendimento ao que restou solicitado através do Ofício nº 0471/2018 GS/SEFIN
(datado de 27/08/2018) e do Ofício nº 0005/2018- GS/SEFIN (datado de 27/11/2018), foram
respectivamente abertos os Processos SEE.2018.00158 e SEE.2018.00208, cujas cópias seguem
anexas (ANEXO C), que trataram da movimentação dos recursos relativos a denominada DREM
(DesvinculaçãodeReceitasdosEstadoseMunicípios). 
O Processo SEE.2018.00158 demonstra que fora solicitado e transferido o importe de R$
5.000.000,00relativoaDREM.JáoProcessoSEE.2018.00208,demonstraqueforasolicitadoovalor
de R$ 8.000.000,00,masquetalvalornãopôdesertransferido,umavezqueultrapassavaolimite
legal de 30% (trinta por cento) das receitas previsto na EC nº 93/2016, razão pela qual foi
transferidoomontantedeR$4.000.000,00,conformeseverificadoMEMONº011/2018–GPOF(fls.
05daquelesautos),emqueaGerênciadePlanejamento,OrçamentoeFinançasdoEMPREENDERPB
commuitaprudênciaesclareceu. 
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Isto posto, é possível perceber que – também em relação a tais recursos – não houve quaisquer
“despesasforadoobjeto”doEMPREENDERPB,masapenasatransferênciadosR$9.000.000,00em
estritocumprimentoaotextoconstitucionalprevistonaECnº93/2016. 
A Auditoria esclarece que, em suas conclusões iniciais, não deixou de considerar que as
movimentaçõesemanálisesederamcombasenosnormativoscitadospelaDefendente.Ocorreque,
ainda assim, tal situação foi considerada como umairregularidadeumavezqueasmovimentações
fogem à competência e finalidade do Programa e se caracterizacomoinstrumentodearrecadação
indiretadoTesouroEstadual.Cumpresalientarque,conformejáapontadonoRelatórioanterior,tal
situação ocorre em função da configuração atual do Programa que, em quepeseseconfigure,de
fato,umaagênciadefomento,encontra-seatualmentesobaformadesecretáriaexecutiva. 
O Relator entende que a constatação da Auditoria não deve macular a prestação de contas,pois,
apesar de não ser recomendável essas transferências, sob o ponto de vista dos objetivos do
Programa, as mesmas se deram de forma legal, inclusive por determinação da Secretaria das
Finanças (fls.14458/14479),considerando,ainda,comoregistrouaAuditoria,queoFundo,mesmo
com objetivos específicos, é operacionalizado via Secretaria Executiva, vinculada à Secretaria de
EstadodoTurismoedoDesenvolvimentoEconômico. 
NoquedizrespeitoàilegalidadedapráticadeconcessãodiretadecréditopelaSecretariaExecutiva
doEMPREENDERPB,contrariando,segundooentendimentodaAuditoria,aLeinº4.595/1964,que
regula o Sistema Financeiro Nacional, vez que a Secretaria Executiva do EMPREENDER PB vem
realizando as concessões de empréstimos/financiamentos de forma direta, sem a participação de
agentes ou instituições financeirasnosprocessosdeintermediação,análiseeacompanhamentodas
concessões,oMinistérioPúblicodeContas,tantonesteautosquantonosautosdaPCAdoexercício
anterior (2017), considera a matéria controversa, sugerindo, inclusive processo específico visando
aprofundaroassunto,entendendo,nessemomento,quenãoestádevidamenteconfiguradavedação
jurídica ao modelodeconcessãodecréditoquevemsendoadotadonoâmbitodoEmpreender,em
virtude da ausência de agente financeiro intermediador. Por outro lado, o Relator considera que,
independentementedaregularidadeounãodaformacomovemsendooperacionalizadooprograma
de concessão de empréstimos, nãosepodeatribuiraresponsabilidadeàgestoradoEMPREENDER.
Portanto, o Relator entende que a constataçãodaAuditorianãodevecomprometeraprestaçãode
contas. 
Anteoexposto,econsiderando,ainda,queaPCAde2017doEMPREENDEERPB,apresentoueivas
tambémaquiabordadas,etevejulgamentoregularcomressalvasemulta,dentreoutrasdecisões,o
RelatorpropõeaosConselheirosdoTribunaldeContasdaParaíbaque: 
1. Julguemregularcomressalvasapresenteprestaçãodecontas; 

2. RecomendemàAdministraçãodoFundoEMPREENDERPBnosentidode: 

acss

●

ConferirestritaobservânciaàsnormasinsculpidasnaConstituiçãoFederal,bemcomoàs
disposições da lei e do decreto que regulamentam o Programa Empreender PB (Leinº
10.128/13eDecretonº32.144/2011); 

●

Adotarprovidênciasurgentesnosentidodeatenderàsrecomendaçõesexpostasnocorpo
Parecer do MPC, inclusive aquelas ressaltadas pelaAuditoria,relativamenteàsquestões
operacionaiseprocedimentaisdoPrograma; 

●

Não reincidir nas irregularidades pontuadas, notadamente nas e
 ivas de natureza
operacional e procedimental que comprometem a regularidade e legitimidade das
concessõesdecréditoemcausa;e 
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●

aprimorar os procedimentos para concessão de empréstimos tanto às pessoas físicas
quantoàsjurídicas,procurandocorrigirasinconsistênciasapontadaspelaAuditoria. 

DECISÃODOTRIBUNAL 
Vistos, relatados e discutidos os autos da prestação de contas anuais do Fundo de Apoio ao
Empreendedorismo da Paraíba – FUNDO EMPREENDER PB,relativaaoexercíciofinanceirode2018,
tendocomoresponsávelaSrª.AmandaAraújoRodrigues,ACORDAMosConselheirosdoTribunalde
ContasdoEstadodaParaíba,porunanimidadedevotos,comdeclaraçãodesuspeiçãodoconselheiro
ArnóbioAlvesViana,nasessãoplenáriahojerealizada,em: 
I.

JULGARREGULARCOMRESSALVASaprestaçãodecontasmencionada,comfundamento
noart.71,incisoII,daConstituiçãodoEstadodaParaíba,bemcomonoart.1º,incisoI,
daLeiComplementarEstadualn.º18/1993;e 

II.

RECOMENDARàAdministraçãodoFundoEMPREENDERPBnosentidode: 
●

Conferir estrita observância às normas insculpidas na Constituição Federal, bem
comoàsdisposiçõesdaleiedodecretoqueregulamentamoProgramaEmpreender
PB(Leinº10.128/13eDecretonº32.144/2011); 

●

Adotar providências urgentesnosentidodeatenderàsrecomendaçõesexpostasno
corpoParecerdoMPC,inclusiveaquelasressaltadaspela Auditoria,relativamenteàs
questõesoperacionaiseprocedimentaisdoPrograma; 

●

Não reincidir nas irregularidades pontuadas, notadamente nas eivas de natureza
operacional e procedimental que comprometem a regularidade e legitimidade das
concessõesdecréditoemcausa;e 

●

Aprimorarosprocedimentosparaconcessãodeempréstimostantoàspessoasfísicas
quantoàsjurídicas,procurandocorrigirasinconsistênciasapontadaspelaAuditoria. 
Publique-seeintime-se. 
TCE–Sessãopresencial/remota-PlenárioMinistroJoãoAgripino. 
JoãoPessoa-PB,15desetembrode2021. 
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