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REPRESENTAÇÃO do Ministério Público de Contas.
Secretária de Estado da Administração. Pagamento de
subsídio mensal e vitalício a ex-governadores ou a seus
dependentes em caso de falecimento do titular.
Arquivamento do Processo, em virtudededecisãojudicial,
podendo o mesmoserreabertoemrazãodenovadecisão
emcontrário. 

RESOLUÇÃORC2TC 00135/2021
RELATÓRIO 
Trata-sedeRepresentação,compedidoliminardeconcessãodemedidacautelar,inauditaalterapars,
propostapeloMinistérioPúblicodeContas-MPC/PB,comfulcrocomfundamentonoart.129,incisoII,
e art. 130, ambos da Constituição Federal, combinados com o art. 27, inciso I da Lei Nacional n.º
8.625/93eart.78,incisoI,daLeiComplementarEstadualn.º18/93,emfacedaSecretariadeEstado
daAdministração,representadapelaSra.JacquelineFernandesdeGusmão,hajavistadespesascom
pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-governadores ou a seus dependentes, em caso de
falecimento do titular, combaseemdispositivoinseridonoart.54,§3º,daConstituiçãodoEstadoda
Paraíba,declaradoinconstitucionalpeloSupremoTribunalFederal. 
De acordo com Parquet,em17.10.2018,oSupremoTribunalFederal,aojulgaraAÇÃODIRETADE
INCONSTITUCIONALIDADEN.º4562/PB,interpostapeloConselhoFederaldaOrdemdosAdvogados
do Brasil, reconheceu, por unanimidade, a inconstitucionalidade do art. 54, §3º, da Constituição do
EstadodaParaíba,naredaçãoconferidapelaEmendaConstitucionaln.º21/2006. 
De acordo com o MPC/PB, a Corte Suprema não modulou os efeitos do decisórioexaradoparater
aplicabilidadeemmomentofuturo.Logo,percebe-sequeaintençãodoSTF,naespécie,foiemprestar
vigência imediata ao comando cogente advindo da apreciação da ADIN N.º 4562/PB, porquanto o
respectivo acórdão, ora acostado, não trouxe qualquer exceção quanto àprospecçãodosefeitosdo
julgamentoemapreço.Valedizer:oSTF,naespécie,nãoadotouoprocedimentoexcepcionalprevisto
noaludidoart.27,daLeiNacionaln.º9.868/99. 
Fixado o entendimentodequeoprovimentojudicanteemcomentoostentaforçajurídicainstantânea,
retroativa,vinculativaegeral,cabe,portanto,aestaCortedeControle,noâmbitodesuasatribuições
constitucionais (exame de legalidade e legitimidade da despesa pública), adotar providências
destinadasaassegurar,naprática,aautoridadedodecisumprolatadopeloSupremoTribunalFederal,
ordenandoaprontasuspensãodetodoequalquergastofundadonopagamentodesubsídiomensale
vitalício a ex-governadores da Paraíba ou a seus dependentes, em caso de falecimento do titular,
utilizando-se,paratanto,daregraestampadanoart.195,§1º,doRegimentoInternodestaCasa 
Diantedoexposto,REQUEResteMinistérioPúblicodeContas: 
a) Orecebimentodapresentepeçacomoempregodoregularprocessamento; 
b) A imediata concessão deMedidaCautelar(inauditaalterapars),nostermosdoart.195,§1º,
do Regimento Interno desta Corte, de modo a suspender todo e qualquer pagamento do
subsídiomensalevitalício(art.54,§3º,daConstituiçãoEstadual),pagoaex-governadoresda
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Paraíba ou aos(às)respectivasdependentesemcasodefalecimentodotitular,expedindo-se
ofício à Secretaria de EstadodaAdministraçãoparaaadoçãodasprovidênciasnecessárias,
sob pena de aplicação de multa ao responsável em caso de descumprimento do comando,
aplicando-se, em seguida, o procedimento de estilo para a ratificação da tutela cautelarpor
partedoÓrgãoColegiado; 
c) Após o cumprimento do item supra, pugna o Parquet pela citação da representada para,
querendo, exercer o contraditório, no prazo regimental e, havendo arrazoado defensivo,
solicita-se, desde já, o envio do processo à Equipe Técnica desta Corte para análise, com
posteriorretornodofeitoaestaProcuradoriaparaosdevidosfins; 
d) Nomérito,postula-seatotalprocedênciadestaRepresentação,comratificaçãodaCautelare
desconstituição definitiva das aposentadorias especiais, na linha do que foi decidido pelo
SupremoTribunalFederal. 
Por determinação do Presidente do TCE, à época, conselheiro Arnóbio Alves Viana, procedeu-se a
citaçãodaSecretáriadeEstadodaAdministração,parasepronunciarsobrearepresentação. 
Após a defesaapresentada,fls.45/78,aUnidadeTécnicadeInstruçãoemitiurelatóriopreliminar,fls.
87/95,sugerindo: 
I.

QuesejamantidoonomedaSrª.MariaSôniaBorboremaAgripino,nalistadebeneficiáriosde
pensões especiais, até que que sejam melhordefinidososefeitosdadecisãoemanadapelo
STFnaADINº4562/PB; 

II. OacatamentoparcialdadefesaofertadapelaSrª.JacquelineFernandesdeGusmão,afimde
quesejaoprocessosobrestadoatéojulgamentofinaldosembargosdedeclaraçãointerpostos
em facedaADINº4562/PB,porentenderprudente,hajavistaoimpactonaordemjurídicae
noseiosocialqueadecisãogerará. 
III. Ressalte-se, por fim, que tramita neste Tribunal o Processo 01623/07, relativo à análise da
legalidade da Representação paga ao ex-governador Sr. ANTONIO ROBERTO DE SOUSA
PAULINO, cuja decisão prolatada na ResoluçãoProcessualRC1TC00207/16foinosentido
desobrestarosautosatéojulgamentodaADIN4562/PB.Assimsendo,estaAuditoriasugere
ao Relator levar a questão à Presidência desta Corte, a fim de que seja realizado um
levantamento de todos os processos que tratam de pensão especial de ex-governador, no
intuito deproporosobrestamentodosmesmos,atéodeslindedadecisãodoSTF,nosautos
daADIN4562/PB. 
Em razão de suspeição/impedimento dos conselheiros Antônio Gomes Vieira Filho e Fernando
RodriguesCatãoedoconselheirosubstitutoRenatoSérgioSantiagoMelo,oProcessofoiredistribuído,
cabendoaesteRelator,emsubstituiçãoaoconselheiroAntônioNominandoDinizFilho,aconduçãodo
feito. 
O Relator encaminhou os autos novamente à AuditoriaparasepronunciarsobreaPetiçãodoMPC,
atravésdoDocumentoTCnº28067/20,anexaàsfls.204/214. 
Em relatório complementar de instrução, o Órgão técnico se manifestou, às fls. 225/239, com a
seguinteconclusão: 
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a. concessão parcial da medida cautelar requerida pelo ParquetdeContas,determinando-seà
Secretária de Estado da Administração, Srª. Jacqueline Fernandes de Gusmão, a imediata
suspensão dossubsídiosvitalíciosepensõesdecorrentes,elencadasnoQuadro2.2.2.A,isto
é,excluindo-seasverbaspagasaosWilsonLeiteBraga,MiltonBezerraCabraleMariaSônia
BorboremaAgripino,concedidasantesdaCF/88,conformeexpostonoitem2.2.1,sobpenade
imputação dos débitos decorrentes desses pagamentos,porestarempresentesosrequisitos
dofummusbonniiurisedopericuluminmora,nostermosdoart.195,§1º,doRITCE/PB; 
b. intimaçãodaSecretáriadeEstadodaAdministração,Srª.JacquelineFernandesdeGusmão,e
citaçãodoGovernadordoEstadodaParaíba,Sr.JoãoAzevêdoLinsFilho,paraoexercícioda
ampladefesaecontraditório; 
c. apresentaçãodedocumentaçãoquecomproveadatadaconcessãodossubsídiosvitalíciose
pensões elencados no Quadro 2.2.A, pela Secretária de Estado da Administração, Srª.
JacquelineFernandesdeGusmão; 
d. No mérito: a suspensão definitiva do pagamento dos subsídios vitalícios concedidos aos
ex-governadores e das pensões decorrentes, concedidas após a vigência da Constituição
Federal de 1988, conforme decidido pela Suprema Corte na ADI 4.562/PB, os quais se
encontram elencados no Quadro 2.2.2.A; e manutenção do subsídio vitalício apenas do
ex-governador Milton Bezerra Cabral e da pensão da Srª. Maria Sônia Borborema Agripino,
concedidosnavigênciadaCartadaRepúblicade1969,conformeexpostonoitem2.2.1,tendo
emvistaorecentefalecimentodoex-governadorWilsonLeiteBraga; 
e. Ademais, a Auditoria informa a existência de processos com o mesmo objeto dosautos,os
quais se encontram relacionadosnolevantamentodefls.222/224,sugerindo:ouaanexação
de todos os processos nestes autos, por ato da Presidência desta Corte, tendo em vista
possuíremrelatoresdiversoseapresentaremumapossívelrelaçãodecontinênciaprocessual,
nostermosdoartigo56,doCódigodeProcessoCivilde2015,aplicávelnestaCorteporforça
dodispostonoartigo252doRITCE/PB,evitando-se,assim,julgamentosconflitantes,casoem
que,recomenda-seadistribuiçãopelocritériodeprevenção;oucontinuidadee/ouaberturade
processosespecíficos,desdequesobamesmarelatoria,comremessadecópiadasprincipais
peçasdestesautos; 
f. Finalmente, independente da escolha processual acima sugerida, a Auditoria pugna pela
citaçãoe/ouintimaçãodetodososbeneficiáriosdossubsídiosvitalíciosepensõeselencados
noQuadro2.2.A,emobediênciaaosprincípiosconstitucionaisdeampladefesaecontraditório,
para afastar alegações futuras de descumprimento dessas garantias constitucionais, nestes
autos,ounosrespectivosprocedimentosabertosparaessefim,casosejamantido/decididoo
processamentoemautosapartados. 
ORelatordeterminouacitaçãodetodososex-governadoresepensionistas. 
Após a apresentação de defesa, a Auditoria emitiu relatório, fls. 892/929, contendo as seguintes
conclusões: 
1. improcedênciadasalegaçõesdedefesaapresentadasporMarleneMunizTerceiroNeto,Maria
daGloriaRodriguesCunhaLima,MirtesdeAlmeidaBicharaSobreiraeGlauceMariaNavarro
Buritiemanutençãodoentendimentoexpostonorelatóriodefls.225/239,poissuaspensões
acss 





TRIBUNALDECONTASDOESTADO 

PROCESSOTCNº07179/19

fl.4 



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

acss 

assistenciais foram concedidas após a CF/88, sendo incompatíveis com essa ordem
constitucional(videitens2.1.2e2.1.2.1); 
procedênciadasalegaçõesdedefesaapresentadasporGermanaVilarSuassunaeintimação
à Secretária de Estado da Administração para adotar as medidas cabíveis, no sentido de
restabeleceropagamentodasuapensãoassistencial,conferidaem11/06/1931peloMontepio
Civil do Estado da Paraíba, em razão do falecimento seu genitor em 10/10/1930, o
ex-governadorJoãoSuassuna,comfundamentonaLeinº.387/1913,quepreviaessetipode
pensão assistencial para as filhas solteiras dos ex-governadores, aplicando-se a regra do
tempusregitactum(videitem2.2.2.); 
procedênciadasalegaçõesdedefesaapresentadasporMiltonBezerraCabral,poisconforme
expostonoitem2.2.1dorelatóriodefls.225/239,aAuditoriapugnoupelamanutençãodasua
pensãoassistencial,hajavistaqueforaconcedidanavigênciadaCartadaRepúblicade1967,
que previa esse tipo de benefício aos ex-Presidentes da República (art. 184, com redação
dadapelaECnº01/1969)(videitem2.3.2); 
procedênciadasalegaçõesdedefesaapresentadasporMariaSoniaBorboremaAgripino,pois
conforme exposto no item 2.2.1 do relatório de fls. 225/239, a Auditoria pugnou pela
manutençãodasuapensãoassistencial,hajavistaqueforaconcedidanavigênciadaCartada
República de 1967, que previa esse tipo de benefício aos ex-Presidentes daRepública(art.
184,comredaçãodadapelaECnº01/1969)(videitem2.4.2); 
procedência das alegações de defesa apresentadas por Berenice Maria Ribeiro Coutinho,e
intimação à Secretária de Estado da Administração para adotar as medidas cabíveis, no
sentido de restabelecer o pagamento da sua pensão assistencial, haja vista que o seu
benefício é regido pela pelas leis vigentes na data do falecimento do seu genitor, o
ex-governadorFlávioRibeiroCoutinho,ocorridoem26demaiode1963,aplicando-searegra
dotempusregitactum(videitem2.5.2); 
improcedência das alegações de defesa apresentadas por Maria Mabel Dantas Mariz e
manutenção do entendimento exposto no relatório de fls. 225/239, pois sua pensão
assistencial foi concedida após a CF/88, sendo incompatível com essa ordemconstitucional
(videitens2.6.2e2.1.2.1); 
improcedênciadasalegaçõesdedefesaapresentadaspelosex-governadoresAntônioRoberto
deSousaPaulinoeCássioRodriguesdaCunhaLima,emanutençãodoentendimentoexposto
norelatóriodefls.225/239,poissuaspensõesassistenciaisforamconcedidasapósaCF/88,
sendoincompatíveiscomessaordemconstitucional(item2.7.2); 
improcedência das alegações de defesa apresentadas pelo ex-governador Ricardo Vieira
Coutinho,emanutençãodoentendimentoexpostonorelatóriodefls.225/239,poissuapensão
assistencial foi concedida após a CF/88, sendo incompatível com essa ordemconstitucional
(videitens2.8.2); 
prosseguimento e julgamento dos presentes autos, por ser da competência desta Corte de
Contas analisar e julgar o cumprimento do decidido pelo STF na ADI 4.562/PB pela
AdministraçãoPúblicaestadualeporassegurarasgarantiasàampladefesaeaocontraditório
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aos beneficiários da pensão assistencial, suprindo qualquer eventual omissão da SECADM,
indeferindo-se,assim,asolicitaçãodoParquetdeContasàsfls.285/297; 
10. casonãohajaorestabelecimentodospagamentosdaspensõesdeGermanaVilarSuassuna,
de Milton Bezerra Cabral, de Maria Sonia Borborema Agripino e de Berenice Maria Ribeiro
Coutinho pela SECADM, ocorra a concessão da liminar requerida por eles, por estarem
presentesosrequisitosdopericuluminmoraedofumusboniiuris. 
OProcessofoiencaminhadoaoMinistérioPúblicojuntoaoTCE-PB,queemitiuoParecernº00194/21,
fls. 934/946, da lavra da d. procuradora Isabella Barbosa Marinho Falcão, a qual fez as seguintes
considerações,emresumo: 
A representação impetrada por este Ministério Público de Contas, subscrita pelos
ProcuradoresBradsonTibérioLunaCamelo,LucianoAndradeFariaseManoelAntôniodos
SantosNeto,teveporfinalidadeaprontasuspensãodetodoequalquergastofundadono
pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-governadores da Paraíba ou a seus
dependentes, em virtude da declaração de inconstitucionalidade do art. 54, § 3º da
ConstituiçãodoEstadodaParaíba(ADI4562). 
Inicialmente, convém pontuar, que houve o trânsito em julgadodoembargointerpostono
âmbitodaADI4562em27/05/2020. 
Emanálisedafolhadepagamentoreferenteaomêsdejunhode2020–períodoafirmado
pela Secretaria de Administração da efetivação dasuspensãodospagamentos(fl.293)–
constata-se as seguintes informações: pagamento pelo Tesouro estadual de pensão a
ex-governador referente apenas à Sra. Maria Sônia Borborema Agripino e ao Sr. Milton
BezerraCabral,acredita-se,emvirtudedaconcessãodasreferidaspensõessobreaégide
daconstituiçãoanterior. 
Porém, no mês de outubro, houve o retorno do pagamento para outros beneficiários
(mantendo-se no mês de novembro, último mêsdisponibilizadonoSagres):GlauceMaria
Navarro Buriti, Maria da Glória Rodrigues Cunha Lima, Marlene Muniz Terceiro Neto e
MirtesdeAlmeidaB.Sobreira. 
Constata-se que o retornodospagamentosfoidecorrentedeagravointernoemmandado
de segurança com a concessão de decisão liminar em favor das interessadas. (fls.
797/821). 
Esta Representante Ministerial entende por irregulares as despesas efetuadas com o
pagamento de pensões especiais à ex-governadores e seus dependentes, concedidas
inclusive na vigência daconstituiçãopretérita,tendoemvistaanãorecepçãodasnormas
concessivaseodescabimentodedireitoadquiridoaregimejurídicoeaopoderconstituinte
originário. 
Entretanto, ainda pesa, até o momento, decisão liminar judicial válida que derrubou a
suspensão do pagamento de pensões a viúvas de ex-governadores e, portanto, em
princípio,ocumprimentodadeterminaçãofeitaporestaCortedeContasemcontrárionão
podeserexigidoàautoridade. 
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Assim, entendo que, no momento, a competência desta Corteestáexaurida,devendo-se
aguardar decisão definitiva noâmbitojudicialparanovopronunciamentoquantoàmatéria
relativaaospensionistasedependentesdeex-governadores. 
Inobstante, pode-se determinar o arquivamento do presente, tendo em vista que as
providênciasobjetodarepresentaçãodoMPCforaminteiramenteadotadaspelaautoridade
responsável, sem embargo da apresentação de novadeterminaçãoporpartedestaCorte
nomomentoemqueamatériafordefinitivamentedecidida. 
Após o pronunciamento do Parquet, o relator dosautos,conselheiroAntônioNominandoDinizFilho,
determinou, com fundamento no Parecer Jurídico nº 07/2021, da lavra do consultor jurídicodoTCE
Eugênio Gonçalves da Nóbrega, o encaminhamento do Processo para distribuição ao conselheiro
ArnóbioAlvesViana. 
Os autos do Processo TC 05775/03 (Inspeção Especial que trata do exame da legalidade do
pagamento de representação (pensão assistencial),emfavordosenhorCícerodeLucenaFilho,que
ocupouocargodeGovernadordoEstadodaParaíbaentre30/04/2004e31/12/2004)foramanexados
aopresenteprocesso.Nele,a1ªCâmaradecidiu,atravésdaResoluçãoRC1TC00039/17,determinar
o sobrestamento dos autos até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4562 pelo
SupremoTribunalFederal. 
Emseguida,nosautosemapreciação,oconselheiroArnóbioAlvesVianaseconsiderouimpedidode
conduzi-lo, cabendo ao atual relator, conselheiro substituto Antônio Cláudio Silva Santos, dar
continuidadeasuainstrução. 
VOTODORELATOR 
Ante a conclusão do parecer ministerial, que informou que, apesar do cumprimento da
decisão, por parte da Secretaria de Estado da Administração, suspendendo os pagamentos das
pensões a viúvas de ex-governadores, em razão da decisão do STF, houve decisão liminar judicial
válida posterior que derrubou a suspensão dos pagamentos, e que, portanto, o Tribunal de Contas
deveria determinar o arquivamento dos autos, semembargodaapresentaçãodenovadeterminação
por partedestaCortenomomentoemqueamatériafordefinitivamentedecidida,oRelatorvotapelo
arquivamento do Processo, podendo o mesmo ser reaberto em razão de nova decisão judicial em
contrário. 
DECISÃODA2ªCÂMARADOTRIBUNAL 
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC nº 07179/19, que tratam de
Representaçãocompedidoliminardeconcessãodemedidacautelar,propostapeloMinistérioPúblico
de Contas - MPC/PB, em face da Secretaria de Estado da Administração, haja vistadespesascom
pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-governadores ou a seus dependentes em caso de
falecimento do titular com base em dispositivoinseridonoart.54,§3º,daConstituiçãodoEstadoda
Paraíba, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, RESOLVEM os Conselheiros
integrantesda2ªCâmaradoTribunaldeContasdoEstadodaParaíba,porunanimidadedevotos,na
sessão realizada nesta data, em DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, em razão de
decisão liminar judicial válida posterior, que restabeleceu os pagamentos dos subsídio mensal e
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vitalício a ex-governadores ou a seus dependentes, ressalvando que o presente processo pode ser
reabertoemrazãodenovadecisãojudicialemcontrário. 

Publique-se,intime-seecumpra-se. 
Sessãoremotada2ªCâmaradoTCE-PB. 
JoãoPessoa,28desetembrode2021. 
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PRESIDENTE
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RELATOR
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Marcílio Toscano Franca Filho
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