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RECURSO
DE
RECONSIDERAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Município de João
Pessoa. Exercício de 2019. Competência prevista na
CF, art. 71, inciso I, e na LOTCE/PB, art. 1º, inciso
IV, para apreciar a prestação de contas anual de
governo. Preliminar de nulidade processual rejeitada.
Conhecimento e Provimento Parcial do recurso para
emitir parecer favorável à aprovação da prestação de
contas. Manutenção dos termos do acórdão.
ACÓRDÃO APL – TC 0569/21

RELATÓRIO
Cuida-se de análise de Recurso de Reconsideração impetrado pelo Senhor LUCIANO
CARTAXO PIRES DE SÁ, na qualidade de Prefeito do Município de João Pessoa no
exercício de 2019, em face de decisões sobre a apreciação de sua prestação de contas
daquele período, contidas no Parecer Prévio PPL - TC 00097/21 e Acórdão APL - TC
00186/21.
Segundo o Parecer Prévio PPL - TC 00097/21 (fls. 44431/44499), pelos motivos de
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, sem a demonstração dos requisitos legais, em números
exorbitantes e ainda em descumprimento de decisão deste Tribunal, e da falta de
investimento adequado dos recursos do FUNDEB, em descumprimento ao § 2º do art.
21 da Lei 11.494/07, o Tribunal deliberou EMITIR e ENCAMINHAR ao julgamento
da Egrégia Câmara Municipal de João Pessoa este PARECERCONTRÁRIO à
aprovação da PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO do Senhor
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LUCIANO CARTAXO PIRES DE SÁ, na qualidade de Prefeito do Município, relativa
ao exercício de 2019.
Ainda por meio do Acórdão APL - TC 00186/21 (fls. 44502/44571) deliberou por: I)
DECLARAROATENDIMENTO INTEGRAL às exigências da LRF; II) APLICAR
MULTA de R$5.000,00 (cinco mil reais), correspondente 91,01 UFR-PB (noventa e
um inteiros e um centésimo de Unidade Fiscal de Referência do Estado da Paraíba),
contra o Senhor LUCIANO CARTAXO PIRES DE SÁ (CPF 601.049.704-30), com
fulcro no art. 56, II e IV, da LOTCE 18/93, em razão da contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
sem a demonstração dos requisitos legais, em números exorbitantes e ainda em
descumprimento de decisão deste Tribunal, e da falta de investimento adequado dos
recursos do FUNDEB, contrariamente ao disposto no § 2º do art. 21 da Lei 11.494/07,
ASSINANDO-LHE O PRAZO de 30 (trinta) dias, contado da publicação desta
decisão, para recolhimento da multa ao Tesouro do Estado, à conta do Fundo de
Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança executiva;
III) RECOMENDAR à atual gestão no sentido de guardar estrita observância aos
termos da Constituição Federal e das normas infraconstitucionais, evitando a
reincidência das falhas constatadas no exercício em análise; IV) ENCAMINHAR
cópia do Relatório Prévio da PCA à Auditoria (DIAGM VI) para inserir nas prestações
de contas das unidades gestoras nele mencionadas o descumprimento das Resoluções
Normativas RN - TC 09/2016 (Licitações) e 05/2017 (Sagres-Diário); V)
DETERMINAR à Auditoria elaborar relatório circunstanciado apontando as medidas
saneadoras que possam ser tomadas pela atual gestão do Município de João Pessoa, no
sentido de corrigir a situação dos contratos por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, encaminhando a matéria à
Presidência, com o objetivo da propositura de Pacto de Adequação de Conduta
Técnico-Operacional (PACTO), nos termos da Resolução Normativa RN – TC 05/2007;
e VI) INFORMAR que a decisão decorreu do exame dos fatos e provas constantes dos
autos, sendo suscetível de revisão se novos acontecimentos ou achados, inclusive
mediante diligências especiais do Tribunal, vierem a interferir, de modo fundamental,
nas conclusões alcançadas, nos termos do art. 138, parágrafo único, inciso VI, do
Regimento Interno do TCE/PB.
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Inconformado, o interessado interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de
Reconsideração, acostado aos autos por meio do Documento TC 43383/21 (fls.
44574/44746).
Ao examinar a documentação encartada, a Unidade Técnica emitiu relatório de fls.
44891/44927, da lavra da Auditoria de Contas Públicas (ACP) Edileuza Cruz dos
Santos Pinheiro, chancelado pelo Chefe de Divisão ACP Rômulo Soares Almeida
Araújo, no qual concluiu pela manutenção das irregularidades:

Na mesma linha, o Ministério Público de Contas, em parecer da lavra do Procurador
Luciano Andrade de Farias (fls. 44930/44956), opinou “pelo conhecimento do Recurso
de Reconsideração proposto pelo Interessado e, no mérito, no sentido do seu
desprovimento”:
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O processo foi agendado para a presente sessão.

VOTO DO RELATOR
Preliminarmente, é assegurado às partes que possuem processos tramitando nesta
Corte de Contas o direito de recorrer das decisões que lhe sejam desfavoráveis. Tal
possibilidade está prevista no Regimento Interno (Resolução Normativa RN - TC
10/2010) que, em seu Título X, Capítulos I a V, cuida da admissibilidade dos recursos,
da legitimidade dos recorrentes, das espécies de recursos de que dispõe a parte
prejudicada, assim como estabelece seus prazos e as hipóteses de cabimento.
Neste sentido, assim prevê o art. 230, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas,
sobre a possibilidade de interposição do Recurso de Reconsideração:
Art. 230. O Recurso de Reconsideração, que terá efeito suspensivo, poderá ser
formulado por escrito, uma só vez, no prazo de (15) quinze dias após a publicação da
decisão recorrida.
Parágrafo único. Não caberá Recurso de Reconsideração da decisão plenária que
julgar Recurso de Apelação.
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Verifica-se, portanto, que o prazo para manejo do Recurso de Reconsideração é de 15
(quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão a qual se pretende impugnar.
Conforme certidão de fls. 44749/44750, a irresignação foi protocolada dentro do prazo,
mostrando-se, pois, tempestiva.
Quanto ao requisito da legitimidade, o Recurso de Reconsideração deve ser interposto
por quem de direito. No caso em epígrafe, o recorrente, Senhor LUCIANO CARTAXO
PIRES DE SÁ, ex-Prefeito do Município de Coremas, mostra-se parte legítima para a
sua apresentação.
Desta forma, voto, em preliminar, pelo conhecimento do recurso interposto.
Ainda em preliminar, sobre a alegada nulidade processual de motivação insuficiente
por inobservância de precedentes sem justificativa, assim comentou o Ministério
Público de Contas:
“2.2.4 – PRELIMINAR - DA NULIDADE DO JULGAMENTO – DA MOTIVAÇÃO DO
ATO ADMINISTRATIVO INEFICAZ, QUE NÃO PODERIA TER SIDOUSADA NO
CASO CONCRETO PARA REPROVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
DE 2019 DO RECORRENTE – DE INOBSERVÂNCIA À DECISÃO DO PRÓPRIO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, POR MEIO DO ACÓRDÃO APL – TC
00120/20, QUE DETERMINAVA QUE O DESCUMPRIMETO DO ACÓRDÃO APL –
TC 00361/19 DEVERIA TER SEUS EFEITOS APURADO APENAS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS ANUAIS DE 2020 E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “NON BIS IN
IDEM”
Aqui o Recorrente retoma a discussão acerca do Acórdão APL – TC 00361/19, antes já
citado e cujo descumprimento foi valorado para fins de emissão de parecer contrário.
Como informa o Recorrente, no âmbito do mesmo processo no qual foi proferido o
citado Acórdão – no caso, o Processo TC 4682/15 -, foi proferido o Acórdão APL – TC
00120/20 -, que declarou não cumprido o item IV do Acórdão APL – TC nº 00361/19,
aplicou multa ao ora Recorrente e encaminhou a referida decisão ao processo de
acompanhamento de gestão de 2020, para que fosse dada continuidade à análise da
questão das contratações temporárias.
Na visão do recorrente, a citada decisão teria estabelecido que quaisquer repercussões
para uma eventual desobediência ao Acórdão APL – TC 00361/19 só poderiam ocorrer
na PCA de 2020.
Bem, com a devida vênia ao Recorrente, entendo de modo diverso. Para uma
compreensão mais adequada, vale transcrever trecho da decisão sobre a qual se
controverte:
[...]
Bem, vale destacar que é comum, no âmbito deste Tribunal, que decisões acerca de
situações com indicativo de persistência por determinado intervalo de tempo sejam
remetidas para os Processos de Acompanhamento de Gestão (PAG). Afinal, aquela
questão não para com a prolação da decisão. Assim, ainda que algum responsável seja
sancionado por uma determinada situação irregular, é necessário que o Tribunal
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continue a avaliar a questão ali debatida. Nesses casos, o mais comum, naturalmente, é
que a remessa da decisão seja direcionada para o PAG do exercício em que a decisão
foi proferida.
Logo, no caso da decisão acima, apenas se remeteu a continuidade da apreciação do
fato para o PAG de 2020, inclusive registrando a possibilidade de que eventuais novos
achados possam repercutir nas contas do mesmo exercício.
Não há, na decisão acima, qualquer vedação à possibilidade de valoração do
descumprimento da decisão que foi ali reconhecido no âmbito da PCA de 2019. Com a
devida vênia, a interpretação sustentada pelo recorrente é dissociada dos termos da
decisão.
Apenas como reforço argumentativo, cumpre mencionar que o artigo 16, §1º, da
LOTCE/PB prevê que o Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de
reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal. Assim, tendo em vista
que houve um descumprimento de Acórdão em 2019 – reconhecido apenas em 2020 -,
se fosse para esse descumprimento repercutir em alguma PCA, certamente seria na de
2019.
Destarte, não assiste razão ao recorrente quando afirma que o TCE descumpriu sua
própria decisão. A interpretação por ele sustentada é que, como visto, não é adequada.
Ademais, não há que falar em bis in idem por causa da aplicação de multa anterior
pelo descumprimento. Afinal, ainda que a multa já tenha sido aplicada como
consequência do descumprimento, nada impediria que aquele fato colaborasse para
que fosse adotada nova consequência jurídica – no caso, a emissão de parecer
contrário à aprovação das contas. A multa aplicada na presente PCA decorreu, dentre
outros aspectos, das contratações indevidas quepersistiram em 2019, além da já
apontada questão do saldo do FUNDEB. O descumprimento do Acórdão APL – TC
00361/19 foi sopesado para outro fim, o que afasta a alegação de reiteração de sanção
idêntica por um mesmo fato.”

Sob tal fundamentos, cabe rejeitar a nulidade suscitada.
No mérito, é imperioso frisar a necessidade de todo e qualquer gestor público prestar
contas de seus atos, submetendo-se ao controle exercido pelo Tribunal de Contas. Tal
obrigação decorre do fato de alguém se investir na administração de bens de terceiros.
No caso do poder público, todo o seu patrimônio, em qualquer de suas transmudações
(dinheiros, bens, valores, etc.), pertence à sociedade, que almeja testemunhar sempre
uma conduta escorreita de seus competentes gestores.
E a prestação de contas deve apresentar-se em sua completude, caso contrário será o
mesmo que não tê-la realizado. Deve evidenciar a adequação dos procedimentos
adotados para a execução da despesa, e, principalmente, demonstrar o mérito alcançado,
ou seja, a efetiva aquisição de bens, realização de obras ou prestação de serviços, bem
como a conquista de bons resultados para a coletividade. Esse duplo aspecto da
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prestação de contas – formal e material, respectivamente – está constitucional previsto:
Veja-se:
CF/88. Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração
federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
O controle deve agir, por sua vez, com estreita obediência aos ditames legais que regem
a sua atuação, os quais se acham definidos na Constituição Federal, na legislação
complementar e ordinária e em normas regimentais, de âmbitos federal, estadual ou
municipal. O princípio constitucional da legalidade impõe ao controle e aos seus
jurisdicionados que se sujeitem às normas jurídicas. Nesse diapasão, o augusto Supremo
Tribunal Federal, em decisão digna de nota, assim já se manifestou:
“Todos os atos estatais que repugnem à constituição expõem-se à censura jurídica –
dos Tribunais especialmente – porque são írritos, nulos, desvestidos de qualquer
validade. A constituição não pode submeter-se à vontade dos poderes constituídos e
nem ao império dos fatos e das circunstâncias. A supremacia de que ela se reveste –
enquanto for respeitada – constituirá a garantia mais efetiva de que os direitos e
liberdades não serão jamais ofendidos”. (RT 700:221, 1994. ADIn 293-7/600, Rel. Min.
Celso Mello).
Orecorrente alegou buscou justificar a existência de saldo financeiro do FUNDEB
disponível, correspondendo a 14,12%, superior, portanto, a 5% à receita total do período,
e a contratação de pessoal por tempo determinado sem atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público.
Em relação à existência de saldo financeiro do FUNDEB disponível,
correspondendo a 14,12%, superior, portanto, a 5% à receita total do período, a
Auditoria, ao analisar os argumentos recursais, verificou que o recorrente apresentou a
mesma linha de argumentação já exposta na defesa de fls. 43208/43226. Eis a análise da
Auditoria (fls. 44900/44903):
“No que tange ao saldo do Fundeb existente em 31/12/2019, registre-se, primeiramente,
que os argumentos apresentados pelo recorrente são os mesmos já trazidos em sede de
defesa (fls. 43208/43226).
Quanto ao argumento do excesso de arrecadação ocorrido em dezembro, ressalta-se o
que já foi registrado pela auditoria ao analisar a defesa apresentada às fls.
44393/44394: o ingresso de recursos do FUNDEB nos últimos dias de dezembro
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corresponde à prática comum de todo exercício, ocorrendo, por exemplo, nos
exercícios de 2017 e 2018.
Informa ainda a Auditoria à fl. 44394 que em dezembro/2019 não foi realizada despesa
pela edilidade à conta de recursos do FUNDEB.
Como registra o recorrente, mesmo que não sejam consideradas as receitas do Fundeb
recebidas no final do mês de dezembro/2019, mais precisamente as do período de 24 a
31 de dezembro de 2019, o saldo de recursos dessa natureza ao final do exercício ainda
seria superior ao limite de 5% imposto pelo § 2º do artigo 21 da Lei 11.494/2007, como
demonstrado na tabela a seguir:

Nesse cenário, embora pugne o recorrente pela aplicação da Lei nº 14.113/20 ao caso
em comento, a qual ampliou o limite do percentual de utilização de recursos do
FUNDEB no exercício seguinte ao do recebimento desses recursos para 10%, verificase que a citada Lei, de fato, só passa a ter vigência a partir de janeiro/2021, não
havendo autorização legal expressa para retroação dos seus efeitos.
Em relação às ações planejadas e previstas para execução com recursos do FUNDEB,
mas não executadas em 2019, indicadas pelo recorrente nesta oportunidade e já
argumentadas em sede de defesa (licitações fracassadas cf. fls. 44160/44162, licitações
iniciadas, mas não finalizadas no exercício cf. fls. 44164/44166 e fls. 44175/44176,
saldo de 2019 relativo a obras públicas com ordens de serviço de 2017, 2018 e 2019 cf.
fls. 44168/44169, contratos firmados em 2019, mas executados apenas em 2020 cf. fls.
44171/44173), registre-se que, sob o ponto de vista técnico, uma vez que tais ações não
produziram a aplicação dos recursos do 12 Fundeb no exercício de 2019, elas não têm
o condão de modificar no caso em tela a questão do descumprimento ao disposto no
artigo 21, § 2º da Lei nº 11.949/2007.
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Ademais, como registrado no Acórdão ora guerreado:

Fonte: fl. 44540.
No que tange às licitações iniciadas em 2019 com previsão de utilização de recursos do
FUNDEB que foram fracassadas, merece destaque o que foi registrado no Acórdão
atacado pelo presente recurso:

Fonte: fl. 44540.
Ainda sobre o assunto ora analisado, merece registro, por oportuno, o que dispõe a RN
TC nº 08/2010, vigente em 2019:
Art. 5º. No exame das Prestações de Contas Anuais o Tribunal observará:
I. a existência de saldo financeiro do FUNDEB disponível em valor superior ao limite
de 5% (cinco por cento) referido no § 1º do art. 3º desta Resolução Normativa;
II. ausência de abertura de Crédito Adicional com a finalidade prevista no § 1º do art.
3º desta Resolução Normativa.
Art. 6º. A partir do exame das Prestações de Contas Anuais do exercício financeiro de
2010, a constatação de quaisquer dos fatos descritos nos incisos I, e/ou II do artigo
anterior, será considerada irregularidade insanável, motivará a emissão de Parecer
Prévio Contrário à Aprovação das Contas, ensejará a aplicação de multa e
representação ao Ministério Público para propositura de ação de improbidade
administrativa. (grifei)
Pelo exposto, resta mantida a irregularidade relativa à existência de saldo de recursos
do FUNDEB em montante superior a 5% do total dos recursos recebidos em 2019 a
esse título, conforme quadro da Auditoria à fl. 44395, descumprindo, dessa forma, o
disposto no artigo 21, § 2º da Lei nº 11.494/2007, restando sem aplicação em 2019
9,12% dos recursos do 13 FUNDEB (14,12%-5% permitidos legalmente para
utilização no primeiro trimestre do exercício seguinte), o que corresponde a R$
21.969.063,96 (R$ 240.888.859,21 * 9,12%).
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Fonte: Relatório Análise de Defesa, fl. 44395.”
O Ministério Público de Contas (fls. 44934/44937), assim analisou o tema:
2.1 – DA FALTA DE INVESTIMENTO ADEQUADO DOS RECURSOS DO
FUNDEB;
Um dos pontos que contribuíram para a emissão de parecer contrário à aprovação das
contas foi a manutenção de saldo na conta FUNDEB superior aos 5% das receitas
totais do Fundo, contrariando o artigo 21, § 2º, da Lei nº 11.494/07.
Nesse item, o Recorrente sustenta que o TCE deixou de observar precedentes seus que
relativizaram essa mesma mácula em outros processos sem apontar para uma
superação do posicionamento anterior ou alguma justificativa plausível para a
diferenciação.
Aqui, porém, é preciso destacar que essa irregularidade não foi considerada
isoladamente para que se emitisse parecer contrário. Isso fica bem claro a partir do
trecho a seguir transcrito extraído do Voto do Relator (fl. 44541), seguido pela maioria:
“Então, o Município não cumpriu, em 2019, com o volume mínimo de recursos em
investimento numa área tão importante à coletividade, o que poderia atrair apenas
recomendação e multa se não fosse a irregularidade a seguir. Assim, a ocorrência
representa gravame à desaprovação da prestação de contas.” Grifei.
Percebe-se, pois, que o próprio Relator admitiu que apenas a irregularidade do saldo
do FUNDEB não seria suficiente para macular as contas por completo. Entretanto,
quando se associou a eiva em questão – que, na prática, envolveu uma aplicação em
despesas próprias do FUNDEB em montante inferior ao que a legislação
determinava – com o excesso de contratações temporárias, concluiu-se que o cenário
analisado conjuntamente autorizaria a conclusão adotada. Assim, pinçar decisões
anteriores sem atentar para essa particularidade não permite concluir que houve
superação de precedentes anteriores deste órgão.
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Ainda nessa questão, o Recorrente reiterou aspectos que já haviam sido levantados ao
longo da instrução. Alegou que ingressaram recursos do FUNDEB no final do
exercício de 2019 e que, diante do pouco tempo para aplicá-los, deveriam ser excluídos
do cálculo.
Nesse ponto, porém, a decisão já havia destacado que essa prática de ingresso de
recursos no final do exercício já havia sido repetida ao menos nos dois exercícios
anteriores, de modo que seria passível de planejamento em razão da previsibilidade.
Ademais, demonstrou a Auditoria que mesmo com a retirada desse montante o
percentual máximo do saldo permitido pela legislação aplicável seria ultrapassado.
O recorrente também fez menção à tentativa obstada de aplicar tais recursos em razão
da realização de licitações que não se concretizaram por razões alheias a sua vontade,
como, por exemplo, a existência de licitações fracassadas.
Novamente esse ponto foi enfrentado na decisão. Cite-se, por exemplo, que algumas
dessas licitações ocorreram entre março e julho de 2019, o que enfraquece a tese de
que teria sido um motivo para a aplicação de recursos em montante inferior.
Assim, alegações como a ocorrência de um superávit de recursos do FUNDEB,
surpreendendo a previsão do ente; a chegada de recursos no final do exercício; a não
finalização de licitações envolvendo aplicação de recursos do Fundo, entre outras,
ainda que faticamente expliquem o resultado, não necessariamente justificam a
constatação objetiva de que o percentual máximo previsto na legislação foi superado.
Afinal, tais fundamentos, dada a previsibilidade demonstrada na decisão e diante da
existência de tempo suficiente para que fossem contornados, não autorizam a
invocação do “primado da realidade” do artigo 22 da LINDB para afastar o caráter
irregular da prática.
Reitere-se, porém, que o próprio Relator admitiu que se fosse apenas essa questão seria
possível manter somente a multa. Logo, a irregularidade das contratações temporárias
é que realmente pesou ao final.
Reconhece-se que a eiva aqui discutida não envolve prejuízo ao erário. Pelo contrário.
Trata-se da manutenção de recursos sem aplicação quando a legislação autorizava e
até determinava sua utilização. Ocorre que nem sempre é preciso haver prejuízo ao
erário para que uma conduta administrativa seja considerada irregular.
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Por fim, com relação a esse item, vale destacar que a revogação do artigo 21, § 2º, da
Lei nº 11.494/07 pela Lei nº 14.113/20 não seria suficiente para afastar a mácula
ocorrida no exercício de 2019. Afinal, como bem reconheceu a decisão combatida, a
nova legislação estabeleceu uma nova metodologia de distribuição de recursos do
FUNDEB, com alteração de critérios com relação à norma antecessora. Assim, só se
admite que o novo regime seja aplicado em bloco, sendo inviável a aplicação em partes
naquilo que for conveniente. Ademais, a ilicitude do fato – manutenção de saldo sem
utilização na conta FUNDEB – permanece, tendo havido apenas alteração de índice e
de prazo.
Diante desse contexto, não devem ser acatados os argumentos recursais para afastar a
contribuição da irregularidade anterior na conclusão do julgamento, devendo-se
destacar novamente, porém, que a eiva a seguir analisada foi o ponto principal que
contribuiu para a emissão de parecer contrário à aprovação das contas.”
Como se pode observar, o interessado trouxe as mesmas argumentações já expostas em
sua defesa de fls. 43208/43266, que foram exaustivamente analisadas pelo Órgão de
Instrução, bem como por esta relatoria, eis o pronunciamento constante do voto
condutor da decisão, fls. 44536/44541:
Conforme demonstrado pela Auditoria no Relatório PCA – Análise de Defesa (fls.
42959/42960), nas contas correntes vinculadas ao FUNDEB restaram saldos que,
excluídos os valores comprometidos com restos a pagar, representavam 16,47% das
receitas totais do FUNDEB durante o ano de 2019, violando o disposto no art. 21, §2º
da Lei 11.494, de 20 de junho de 2007 e alterações.
A defesa (fls. 43209/43226) alegou que: a Auditoria incluiu uma conta com saldo de
R$800.135,35, indevidamente, dentre as contas relativas ao FUNDEB; havia saldo
advindo de exercício anterior dos recursos do Fundo; foram recebidos recursos além
dos previstos no exercício, com grande volume creditado nos dias 30 e 31 de dezembro
de 2019; e as licitações fracassadas impediram a aplicação de recursos. Por fim,
argumentou que a eiva não é capaz de levar à emissão de parecer desfavorável às
contas, citando precedentes deste Tribunal de 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 e 2017,
mais uma vez ausente a identidade temporal e sem o cotejo analítico dos precedentes
frente à situação em exame.
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A Auditoria, em análise de fls. 44392/44395, acatou os argumentos quanto à inclusão
indevida de uma conta corrente dentre as que compõem os saldos, bem como os
relativos ao saldo do exercício anterior, desconsiderando, porém, a parte
comprometida com restos a pagar dos mencionados saldos.
Destacou que, o incremento das receitas se deu mais significativamente nos primeiros
meses do exercício de 2019, que o ingresso de recursos do FUNDEB nos últimos dias
de dezembro correspondeu à prática comum de todo exercício e que o Município de
João Pessoa não realizou despesas do FUNDEB no mês de dezembro/2019.
Após os ajustes, a Auditoria considerou como saldo de recursos do FUNDEB não
aplicados o montante de R$34.016.893,30, o que representa 14,12% da receita do
FUNDEB e rendimentos do exercício, mantendo o entendimento sobre a eiva:

Sobre a matéria o Ministério Público de Contas, após citar a legislação sobre a
matéria destacou:
“Não se desconhece que, muito recentemente, em dezembro de 2020, foi promulgada a
Lei nº 14.113 que regulamentou o FUNDEB e revogou a maior parte dos dispositivos
da norma pretérita, dentre eles o artigo suscitado. Tal fato, entretanto, não é capaz de
alterar a irregularidade, uma vez que a nova lei não retroage.”
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Como bem observou a Auditoria na análise de defesa, não é aceitável a alegação sobre
o incremento das receitas do FUNDEB no exercício, vez que tal elevação ocorreu mais
acentuadamente no seu início, permitindo ao Gestor um melhor planejamento dos
investimentos (vide fl. 44393):

Sobre o ingresso de recursos nos últimos dias do exercício, também cabe acolher o
pronunciamento do Órgão Técnico, em vista de haver ocorrido a mesma situação nos
exercícios pretéritos, conforme bem demonstrado no relatório de análise de defesa:
Demonstrativo de Arrecadação do FUNDEB – Dezembro/2017:
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A alegação, acolhida pela Auditoria, de que existia saldo anterior e isso ajudou a
elevar o saldo de 2019, apenas confirma a falta de planejamento, pois, ocorrido o fato,
se deu a oportunidade de prevenir nova ocorrência. É de se destacar, porém, que na
análise da PCA de 2018, o saldo das contas relacionadas ao FUNDEB não
comprometido ao final do exercício foi zero – (fl. 12545 do Processo TC 06394/19):
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Com relação às licitações fracassadas, conforme se pode colher do documento de fl.
44162, enviado com a defesa, ocorreram entre março e julho de 2019, havendo tempo
para a realização de novos processos, inclusive finalizando os mesmos.
O § 2º do art. 21 da Lei 11.494/07 (revogada pela Lei 14.113/2020, de 25/12/2020)
preceituava que até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta do FUNDEB
poderiam ser utilizados no primeiro trimestre do exercício seguinte:
Art. 21. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da
União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no
exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de
manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme
disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
§ 2º. Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive
relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei,
poderão ser utilizados no 1º (primeiro) trimestre do exercício imediatamente
subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
A revogação da lei, em dezembro de 2020, não é excludente da ilicitude verificada,
posto que, além de engendrar uma metodologia de distribuição com critérios diferentes
em relação à sua antecessora, a nova Lei do FUNDEB (Lei 14.113/2020) não se
desgarrou da obrigação de aplicar os recursos e dos saldos máximos em final de
exercício, apenas alterou o índice e ampliou o prazo:
Art. 25. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da
União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no
exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas de
manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme
disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
§ 3º. Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive
relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão
ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,
mediante abertura de crédito adicional.
Muito menos, não há como comparar a possibilidade técnica e gerencial de João
Pessoa, com os Municípios citados nos precedentes.
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Em síntese, pelos números apresentados, acima do limite de 5% do saldo não
comprometido, ficaram sem aplicação em 2019 9,12% (14,12 – 5) dos recursos do
FUNDEB em investimentos em manutenção e desenvolvimento da educação básica e na
valorização dos profissionais da educação, o que equivale a R$21.969.063,96
(R$240.888.859,21 X 9,12%). O restante dos 5% poderia ser programado para o
primeiro trimestre de 2020.
Então, o Município não cumpriu, em 2019, com o volume mínimo de recursos em
investimento numa área tão importante à coletividade, o que poderia atrair apenas
recomendação e multa se não fosse a irregularidade a seguir. Assim, a ocorrência
representa gravame à desaprovação da prestação de contas.
Portanto, sob tais argumentos, o fato se confirmou e tem natureza de irregularidade.

Sobre a contratação de pessoal por tempo determinado sem atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público, em síntese, o recorrente alegou que: a) o
problema das contratações irregulares é antigo; b) realizou concurso público; c) teria
reduzido o número de contratados em relação ao exercício de 2018; d) deixou-se de
observar aspectos relevantes que motivaram a decisão combatida, mas não foram
devidamente valorados; e) houve ofensa ao princípio da intranscendência subjetiva das
sanções – da responsabilidade legal pela redução das contratações que compete aos
secretários municipais, na administração direta, e aos gestores das autarquias e
fundações, nas entidades da administração indireta – inteligência da Lei Municipal
13.331/2016; f) foi realizado Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público
Estadual em 2020 e que seria relevante para a decisão; e g) ocorrera inobservância à
decisão do próprio Tribunal de Contas do Estado, por meio do Acórdão APL - TC
00120/20, que determinava que o descumprimento do Acórdão APL - TC 00361/19
deveria ter seus efeitos apurado apenas na prestação de contas anuais de 2020 e violação
do princípio do “non bis in”.
Quanto ao mérito da irregularidade, a Auditoria apontou que o interessado apresentou
os mesmos argumentos trazidos em sua defesa (fls. 43162/43175) e que foram
analisados em relatório de fls. 42921/42923. Não obstante, a Unidade Técnica
complementou a sua análise com os seguintes dados destacados (fls. 44915/44925):
“A.

Do número exorbitante das contratações por tempo determinado

a) Conforme a Lei Municipal nº 13.331/2016, publicada no Semanário Oficial de 25 a
31 de dezembro de 2016, o número total de servidores contratados por excepcional
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interesse público não poderá ultrapassar 30% (trinta por cento) do total de servidores
efetivos (artigo 2º, § 1º), limite que, segundo o artigo 17 da citada Lei, deveria ser
atingido até 31/12/2022, com redução mínima de 5% (cinco por cento) ao ano,
contados a partir de 01/01/2017.
b) Embora argumente o recorrente que houve uma redução de 1.213 contratados
temporários na comparação de dez/2019 com dez/18, o que se observa, em termos
proporcionais, é que, embora tenha existido uma queda de 10,86% na proporção de
contratados/efetivos na comparação de dezembro/2019 com dezembro/2018, ela se
mostra ainda superior ao nível de dezembro/2017, e desse modo ainda se mostra longe
da meta de 30% estabelecida para 2022 pela Lei 13.331/2016, como demonstrado a
seguir.
TABELA 02: Poder Executivo de João Pessoa - Quantitativo de
servidores contratados e efetivos cf. Sagres.
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Ressalta-se que, envolvendo a questão de regularização do quadro de contratados no
âmbito do Poder Executivo de João Pessoa, foram emitidos em 2019 pelo TCE/PB, em
sede do Processo de Acompanhamento da Gestão – Processo TC nº 00337/19 da
Prefeitura de João Pessoa, os Alertas nº 01335/19 e nº 00742/19. No Processo TC nº
00242/19 para o IPM, no mesmo sentido foi emitido o Alerta nº 01761/19, destacandose deste último os itens a seguir:
Fonte: Alerta nº 01761/19 ao IPM, Processo TC nº 00242/19.
Merece ainda registro que, em exercícios anteriores a 2019, envolvendo a mesma
questão em tela, foram emitidos para a Prefeitura os Alertas nº 00594/18 (indicativo de
aumento da ordem de 25% no número de contratados no período de janeiro a junho de
2018), nº 01357/17, nº 01049/17, nº 00623/17. Para o IPM, o Alerta nº 00771/18.
Não obstante tais alertas, pelos dados do Sagres, verifica-se que em 2019 foram
realizadas novas contratações temporárias (3.123 servidores com datas de admissão de
2019), conforme Tabela 03, não restando comprovado nos presentes autos que
ocorreram de acordo com as hipóteses previstas no artigo 2º da Lei nº 13.331/2016.
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B. Da ausência de demonstração dos requisitos legais nas contratações por
excepcional interesse público realizadas pelo Poder Executivo de João Pessoa em
2019 e o descumprimento de decisão deste Tribunal.
É fato que as contratações por tempo determinado para atender excepcional interesse
público devem ocorrer de acordo com os casos previstos em lei, os quais, no caso do
município de João Pessoa, seriam as hipóteses previstas pelo artigo 2º da Lei nº
13.331/2016.
Nesse norte, embora argumente o recorrente que a existência de prestadores de
serviços teve como fator decisivo a “gritante expansão dos serviços públicos e aumento
de seus usuários ao longo dos últimos 08 anos”, merece ser pontuado que tais
contratações não podem ser realizadas ao arrepio da lei, tanto na questão do
enquadramento nas hipóteses legalmente previstas, como no quantitativo e prazos
delineados pela legislação de regência.
No que tange à demonstração da legalidade das contratações feitas pelo Poder
Executivo de João Pessoa, é reproduzido a seguir, por oportuno, o seguinte excerto
extraído do Voto do Relator à fl.44552 dos presentes autos:
De fato, foram expedidos dois Alertas em 2019 sobre tais formas de contratação,
conforme de depreende das fls. 11183/11186 e 13044/13047. No primeiro, o Alerta
742/19 de junho de 2019, já se advertia para a necessidade de verificação da
legalidade. Naquele mês havia 14.968 temporários frente aos 10.787 efetivos. No
segundo, o Alerta 1335/19 de setembro de 2019, se reprisava a questão e naquela
época o número de contratados já alcançava 15.086 pessoas e os efetivos 10.637. Fonte:
fl.44552.
Pois bem, na PCA de 2014 da Prefeitura Municipal de João Pessoa (Processo TC
04682/15, Acórdão APL – TC 00361/19, publicado em 28/08/2019) foi ASSINADO
PRAZO de 120 (cento e vinte) dias ao Prefeito, Senhor LUCIANO CARTAXO PIRES
DE SÁ, contado da publicação daquela decisão, para que demonstrasse a legalidade
das contratações temporárias por excepcional interesse público existentes nas diversas
unidades administrativas de João Pessoa ou comprovasse a adoção de providências
para o restabelecimento da legalidade. O prazo venceu em 26 de dezembro de 2019.
Não houve comprovação nem de uma coisa nem de outra. Fonte: fl.44555.
Em razão do não cumprimento daquela decisão, em 20/05/2020, este Tribunal decidiu
pelo Acórdão APL – TC 00120/20, publicado em 27/05/2020, declarar o não
cumprimento daquela determinação e aplicar multa ao ex-Prefeito. Fonte: fl. 44556.
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Nesse cenário, visualizam-se duas questões: a proporção elevada e dissonante, sob o
aspecto legal, do número de contratados em relação ao de efetivos e a legalidade das
contratações, ou seja, a demonstração de que as contratações realizadas se enquadram
nas hipóteses previstas em lei.
É no sentido da verificação da legalidade das contratações que dispõem o caput do
artigo 15 da Lei nº 13.331/16 e seus incisos 1º e 2º, e o artigo 16, in verbis:
Art. 15. Todos os órgãos e entidades públicas deverão, no prazo de 60 (sessenta)
dias contados da entrada em vigor desta Lei, apresentar ao CPCT relatório
completo de todos os servidores a eles vinculados sob o regime de contratação
temporária, indicando, inclusive, se for o caso, o respectivo enquadramento nos
termos do art. 2º desta Lei.
§ 1º O CPCT validará ou não o enquadramento das contratações temporárias nas
hipóteses do art. 2º desta Lei, comunicando sua decisão ao respectivo órgão ou
entidade pública para as providências administrativas cabíveis.
§2º O CPCT organizará a relação oficial do quantitativo de contratações
temporárias do Poder Executivo não enquadradas nas hipóteses previstas no art.
2º desta Lei, com discriminação por órgão e entidade pública.
Art. 16. Os órgãos ou entidades públicas se responsabilizarão pela redução
gradativa do quantitativo geral de servidores contratados temporariamente,
constante da relação oficial do § 2º do art. 15 desta Lei, na proporção e nos
prazos estabelecidos em decreto regulamentar a ser editado no prazo de 60
(sessenta) dias contados da publicação desta Lei. (grifei).
Observa-se que, além do percentual dado pelo artigo 17 da Lei nº 13.331/2016 de
redução de 5% ao ano até 31/12/2022 para se atingir ao limite de 30% estabelecido
pelo seu artigo 2º, §1º, a citada Lei ainda indica em seu artigo 16 outra redução
gradativa em percentual definido em decreto regulamentar a ser editado no prazo de 60
dias da publicação dessa Lei, o qual se relaciona não ao número de contratados de
modo geral, mas daqueles que não se enquadravam nas hipóteses previstas no art. 2º
da citada Lei, ou seja, das contratações ilegais. Com relação ao assunto em questão,
assim registrou a Auditoria no Relatório de Cumprimento de Decisão no Processo TC
nº 04682/15 (fl. 31082 desse Processo), assinado em 08/03/2020:
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Em 26/12/2019, por meio do Documento TC 85084/19 da subcategoria
Cumprimento de Decisão, o Procurador Geral do Município de João Pessoa Dr.
ADELMAR AZEVEDO RÉGIS veio aos autos, em nome do Prefeito Municipal
LUCIANO CARTAXO PIRES DE SÁ, “informar todas as medidas já adotadas para
o cumprimento do Acórdão APL – TC 00361/19”.
Feita a juntada do Documento TC 85084/19 a este caderno processual, os
presentes autos foram enviados ao Relator que, em 07/01/2020, os encaminhou a
esta Divisão para “para verificar o cumprimento da decisão”.
Em 15/01/2020, conforme Certidão, fls. 30680/30681, por necessidade da instrução,
a auditoria fez publicar no DOE desta Corte solicitação da seguinte documentação:
a) Decreto previsto no art. 16 da Lei 13.331, de 29/12/2016, e eventuais alterações;
b) Relação de Servidores contratados temporariamente não enquadrados no art. 2º
da Lei 13.331, informados ao COMITÊ PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES
TEMPORÁRIAS (CPCT), nos termos do art. 15, §2º, e situação atual de tais
servidores;
c) Relação atualizada de Servidores Contratados Temporariamente por
órgão/entidade da Administração Pública Municipal;
d) Planilha - em formato xls ou xlsx - contendo relação por órgão/entidade da
Administração Pública Municipal a quantidade de servidores efetivos e a
quantidade de servidores temporários, considerando-se a situação nas seguintes
datas: 31/12/2016; 31/12/2017; 31/12/2018; e, 31/12/2019.
Em 29/01/2020, através do Documento TC 05675/20, o interessado solicitou ao
Relator prorrogação do prazo para envio dos documentos solicitados pela Auditoria.
Em 30/01/2020, o Relator deferiu o pedido de prorrogação, concedendo mais
quinze dias ao interessado para que fizesse o encaminhamento das informações
solicitadas, dita decisão foi publicada no DOE desta Corte em 30/01/2020.
Conforme Certidão, fls. 30696, o prazo para apresentação das informações foi
fixado até 05/03/2020.
Registra ainda a Auditoria, às fls. 31085/31086 do Processo TC nº 04682/15, que:
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Por fim, no citado Relatório de cumprimento de Decisão, a Auditoria concluiu nos
seguintes termos:

Pelos excertos retro transcritos, verifica-se que não houve a edição do decreto
regulamentar indicado pelo artigo 16 da Lei nº 13.331/2016, tendo em vista que a
Administração adotou como parâmetro para redução gradativa do quantitativo geral
de servidores contratados o percentual mínimo de 5%.
C. Das medidas realizadas para regularização das contratações temporárias
Cumpre aqui registrar que, nos autos do Processo TC nº 04682/15, à fl. 31086
(Relatório de Cumprimento de Decisão) e à fl. 31117/31118 (Voto do Relator), restou
não identificadas, em busca ao Portal de Transparência do município, informações
sobre a realização de pregão eletrônico relativo à terceirização de mão de obra, uma
das medidas apresentadas pelo gestor para o saneamento do excessivo número de
contratados.
A esse respeito, nesta oportunidade, informa-se pelos argumentos do recorrente, que,
embora tenha existido um planejamento iniciado em agosto de 2019 para realização de
pregão eletrônico objetivando terceirização de mão de obra, em 2020 houve resposta
negativa da SEFIN (fls. 43627/43631) por motivo de insuficiência financeira para
arcar com os custos (gastos anuais na casa dos R$ 104.516.978,76) pautando-se no
estado de calamidade decorrente do Covid-19, mas, informa-se que tal questão foi
ajustada no TCAC firmado com o MP/PB.
Segundo a Cláusula Oitava do referido TCAC, a questão apresenta cronograma assim
definido:
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Fonte: fl. 43642.
Quanto ao planejamento para realização de concurso público em 2019, outra medida
apontada pelo recorrente nesta oportunidade e já apresentada nos autos do Processo
TC nº 04682/15, registre-se que tal fato também não foi identificado nos autos do
citado Processo, conforme fl. 31087 (Relatório de Cumprimento de Decisão) e à fl.
31118/31119 (Voto do Relator).
A esse respeito, pelo fato de repisar o recorrente em suas alegações tal medida, este
corpo técnico, em consulta ao Tramita, constata a existência de protocolo nesta Corte
de contas de dois concursos pela Prefeitura de João Pessoa, ambos com entrada em
12/2020:
Processo TC nº 21746/20 – com informações relativas ao Edital nº 01/2020, com
data de prova prevista para 13/06/2021 e oferta de vagas para os seguintes cargos:

Fonte: Edital retificado disponível em:
https://institutoaocp.org.br/concursos/arquivos/ed_abert_pjp_adm_2020.pdf? Acesso em:
09/06/2021/fl. 141.
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Processo TC nº 21820/20 – relativo ao Edital nº 02/2020 (fls. 155/170), com oferta
de vagas para cargos da área da Saúde, com data de prova prevista para
06/06/2021.
Em consulta ao sítio eletrônico da empresa organizadora dos concursos (Instituto
AOCP) em 02/07/2021, verifica-se que esses concursos se encontram em andamento,
com provas realizadas em junho/2021.

Fonte: https://institutoaocp.org.br/. Acesso em: 02/07/2021.
D. Dos Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmados entre o
município de João Pessoa e o Ministério Público Estadual
Em 29/11/2019 foi firmado um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta
(TCAC) entre o município de João Pessoa, representado pelo Prefeito à época, Sr.
Luciano Cartaxo Pires de Sá, e o Ministério Público do Estado da Paraíba, conforme
fls. 44755/44758, no qual se considerava irregularidades no quadro de servidores do
Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcisio Burity (CHMGTB), em que
se verificou a predominância de vínculos funcionais precários sob regime de
contratação por tempo determinado.
O quadro considerado no citado TCAC era de 1.230 colaboradores no âmbito do
CHMGTB, dentre os quais apenas 34,88% possuíam vínculos funcionais de provimento
efetivo.
Em 14/08/2020 foi firmado novo TCAC (fls. 43633/43645) que substituiu o de
29/11/2019, com pactuação mais ampla, conforme o seguinte destaque:

Fonte: fl. 43643.
Em 16/02/2021 o TCAC firmado em 14/08/2020 foi aditivado (fls. 44760/44763),
considerando a proposta de aditamento, formulada pela Procuradoria-Geral do
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Município de João Pessoa, tendo como objeto as Cláusulas Quarta e Sexta, parágrafo
primeiro, do referido instrumento de transação, destacando este corpo técnico a
seguinte alteração:

Fonte: fl. 44762.
A respeito da situação no quadro de pessoal da edilidade que levou ao TCAC de 2019,
assim se pronunciou o Ministério Público de Contas nos autos do Processo TC nº
04682/15:

Fonte: fl. 31104 do Processo TC nº 04682/15.
Pelo exposto, é possível observar que as medidas para regularização da situação das
contratações excessivas e/ou irregulares, apesar do compromisso da edilidade no
TCAC 34 firmado com o Ministério Público Estadual em 29/11/2019, tiveram ações
efetivas apenas no segundo semestre de 2020, considerando-se o novo TCAC firmado
em 14/08/2020 que substitui o de 11/2019 e as limitações legais (a exemplo da edição
da Lei nº 173/2020) e operacionais relacionadas ao enfrentamento da Pandemia da
Covid-19.
Ressalta-se que, antes dos compromissos firmados pelos citados TCAC, já havia
compromisso de regularização do quadro de contratados imposto pela Lei nº
13.331/2016, o qual não se mostrou cumprido em 2019, a exemplo da não redução de
5% na proporção de contratados/efetivos, conforme Tabela 02 deste relatório e também
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do envio ao Comitê Permanente de Contratações Temporárias (CPCT) da relação de
servidores contratados, incluindo, conforme o caso, o respectivo enquadramento no art.
2º da Lei retro citada, para verificação legal desse enquadramento.
E. Da responsabilidade do Prefeito pelo saneamento da eiva em análise.
No que tange à responsabilidade do Prefeito e de seus auxiliares (Secretários
Municipais), argumenta o recorrente por um lado, que “o então Prefeito da capital não
praticou, pessoalmente, os atos administrativos relacionados às contratações dos
prestadores de serviço por excepcional interesse público”. Por outro lado, afirma que
“são os gestores ou entidades públicas os legalmente responsáveis não só pelas
contratações, mas pelas reduções do número de profissionais contratados por
excepcional interesse público, conforme artigo 16 da citada Lei”.
No entanto, as atribuições do Prefeito e de seus auxiliares diretos são estabelecidas na
Lei Orgânica do Município de João Pessoa nos seguintes termos:
Art. 60. Compete, ao Prefeito entre outras atribuições:
[...]
VIII - prover os cargos públicos e expedir os atos referentes à situação funcional
dos servidores;
Art. 67. Os auxiliares diretos do Prefeito Municipal são solidariamente
responsáveis, junto com este, pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem.
(grifo nosso)
Diante de todo cenário retro exposto e das argumentações do recorrente, ainda convém
transcrever o seguinte entendimento do Ministério Público de Contas (Parecer
00245/20, assinado em 11/03/2020, fls. 31107 do Processo TC nº 04682/15) envolvendo
a questão da desproporcionalidade entre contratados e efetivos no quadro de pessoal
do Poder 35 Executivo de João Pessoa, da responsabilidade do Prefeito no
saneamento dessa eiva e do descumprimento de decisão contida no Acórdão APL TC nº
00361/2019 que resultou no Acórdão 00120/20 e multa pessoal ao gestor:
Diante da inexistência de documento ou prova documental indiciária das medidas
determinadas por esta Corte de Contas no Acórdão APL TC nº 00361/2019, cujo
timing é distinto daquele do TAC do MP Estadual, entende-se, como fez o Órgão
de Instrução, ser hipótese de se dar pelo não cumprimento do decisum, sem
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prejuízo da possibilidade de cominação de multa pessoal ao Alcaide, que,
independentemente da condição de não ordenador de despesas, foi a autoridade a
quem se assinou prazo para resolver o problema e, sabidamente, é o responsável
por startar qualquer autorização de realização de concurso. É inimaginável,
apesar de possível, promover um certame sem prévia ciência e autorização do
Chefe do Executivo. Como é sabido e consabido, é dele que parte a decisão
eminentemente política de solução de conflitos (com a lei) de modo pacífico, não
sendo demais lembrar que se está em ano eleitoral, com o pleito municipal à vista,
que termina por encurtar o prazo para realização de concursos e nomeação de
aprovados e classificados, e, ocupante do segundo mandato no cargo de prefeito, já
não lhe é possível colaborar com mais vagar na tomada de decisões
administrativas com impacto direto no Quadro de Pessoal do Município.(grifo
nosso).
F. Do pedido de exclusão da multa imposta pelo Acórdão APL-TC-00186/2021
No tocante à atribuição de multa e de sua gradação, conforme argumentos expostos às
fls. 44637/44642, sintetizados no item 3.2.4 deste Relatório, registre-se que tal
prerrogativa é, a princípio, restrita à competência da Relatoria, e, posteriormente, à
decisão final a cargo do Egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Contas, de modo que
não cabe, na presente instrução, qualquer manifestação pela Auditoria acerca do pleito
recursal sobre a desconstituição da sanção pecuniária (multa), bem como da motivação
inerente à sua imposição.”
O Ministério Público assim se pronunciou, cujos fundamentos reforçam as razões de
decidir (fls. 44937/44956):
“2.2 – DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
SEM A DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS, EM NÚMEROS
EXORBITANTES E AINDA EM DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTE
TRIBUNAL;
2.2.1 – DO HISTÓRICO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO E DAS PROVIDÊNCIAS
ADOTADAS PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO;
O Recorrente inicia alegando que o problema do excesso de contratados na Prefeitura
de João Pessoa é antigo e que viria de período anterior ao início de sua gestão. Ainda
assim, ressalta que desde 2013 realizou diversos concursos públicos no âmbito
municipal.
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Ademais, realça que em 2019 vinha cumprindo o disposto na Lei Municipal nº
13.331/16, que prevê redução gradual do número de contratados na Prefeitura, além de
ter planejado a realização de novos concursos, bem como a terceirização de atividadesmeio, como forma de regularizar a situação.
Bem, aqui é preciso registrar que o questionamento desta Corte com relação ao
excesso de contratações temporárias no ente municipal já vem ocorrendo em diversos
processos, não se tratando de aspecto suscitado pela primeira vez na presente PCA.
Aliás, apenas a título exemplificativo, cite-se o processo TC 6394/19, Prestação de
Contas Anual relativa a 2018, em que este signatário, no seu parecer, já havia se
posicionado pela emissão de parecer contrário à aprovação, tendo destacado como
principal aspecto negativo o excesso de contratações temporárias.
Naquele processo, porém, este TCE não encampou a posição do MPC, embora na
proposta de voto do Relator tenha sido destacada a existência de Alerta já no
acompanhamento de gestão de 2019 (PAG) acerca da mesma problemática.
Assim, em que pese a alegação do interessado de que desde o início de sua gestão já
realizou concursos públicos diversos para solucionar essa situação, além de ter
adotado outras medidas no mesmo sentido, não se pode deixar de mencionar,
igualmente, que desde o início de sua gestão essa situação de excesso de contratados
temporariamente vem sendo destacada por este Tribunal. Cite-se, como reforço desse
aspecto, a informação registrada no voto do Relator à fl. 44543, de que havia
contratados admitidos desde o início dos anos 1990.
A decisão recorrida registrou o aumento, em termos absolutos, do valor despendido
com contratações temporárias desde 2013 até 2019 (fl. 44545), o que o Recorrente
atribuiu ao crescimento do salário mínimo e a aumentos compulsórios de remuneração,
como no caso do piso salarial do magistério.
A respeito do cumprimento da Lei Municipal nº 13.331/16, a decisão consignou,
ratificando manifestação do órgão técnico, que a redução gradual estabelecida no
referido diploma normativo não estava sendo observada. Destaco trecho pertinente:
“Conforme demonstrado, a manter o ritmo da relação entre TEMPORÁRIOS e
EFETIVOS, ao final de 2022, prazo definido na LEI Municipal 13.331/2016, haverá
1,3 servidor temporário para cada servidor efetivo e não 0,3 servidor temporário para
cada servidor efetivo.
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No final de 2019, havia 13.444 servidores temporários para um total de 10.407
servidores efetivos e considerando as datas de admissão, deste total cerca de 9.000
foram admitidos durante o mandato do atual Alcaide, desconsiderando-se as
substituições ocorridas.”
Em um cenário de reiteração de um problema persistente ao longo de diversos
exercícios, a alegação de que teria havido uma redução no número de contratados
entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019 é um argumento bastante tímido para
solucionar a questão, notadamente quando havia uma legislação já flexível permitindo,
de algum modo, o prolongamento de um cenário de distorção do regramento
constitucional, e havia indicativos de que a legislação não seria observada se fosse
mantido o ritmo de redução.
Além disso, é necessário se ter cautela na análise limitada a dados do mês de dezembro
de determinados exercícios. Afinal, é sempre recorrente a prática, não apenas no
Município de João Pessoa, mas também em diversos outros, de reduzir o quantitativo
de agentes públicos com vínculo precário ao final do exercício, com destaque para o
mês de dezembro, e de voltar a aumentar o quantitativo ao longo do exercício.
Aliás, vale registrar aqui os dados contidos na tabela de fl. 42966, que indicam o
comportamento da movimentação de pessoal do Poder Executivo durante o exercício de
2019, destacando-se os meses de janeiro, abril, agosto e dezembro:
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Apenas a título de comparação, vale colacionar abaixo o mesmo quadro extraído do
Processo TC 6394/19 (PCA relativa a 2018):

Assim, enquanto a Defesa limitou sua comparação aos dados de dezembro, o que
indicou uma redução de agentes temporários entre 2018 e 2019, pode-se afirmar pela
comparação entre os quadros acima que nos meses de janeiro, abril e agosto de 2019 o
quantitativo de contratados por excepcional interesse público se mostrou superior ao
mesmo período do exercício de 2018, o que enfraquece a alegação de que a Lei
municipal que estabeleceu uma redução gradual no quantitativo de tais vínculos estava
sendo devidamente observada.
É preciso novamente realçar - já que por diversas vezes se argumentou que alegações
defensivas foram solenemente ignoradas - que as alegadas medidas de mitigação desse
cenário, como o início de procedimentos para a realização de concurso, a discussão
interna sobre a realização de licitação para a terceirização de atividade-meio e até
mesmo a celebração de TAC com o Ministério Público Estadual foram sopesadas na
análise do caso.
Isso, porém, não foi acatado como argumento suficiente para superar o cenário de
ilegalidade relatado, como fica bem claro no trecho do Voto do Relator que se inicia à
fl. 44547 dos autos. Na verdade, houve várias remissões à fundamentação apresentada
pela Auditoria, o que não pode ser confundido com a ausência de fundamentação, como
pretende o Recorrente.
A manutenção de um cenário de distorção na gestão de pessoal sem a aparente adoção
de medidas concretas com potencial de incidir no cenário verificado em 2019 pesou
consideravelmente na decisão recorrida. Nesse sentido, destaco o seguinte excerto do
Voto do Relator (fl. 44552):

PROCESSO TC-08934/20
“De fato, foram expedidos dois Alertas em 2019 sobre tais formas de contratação,
conforme de depreende das fls. 11183/11186 e 13044/13047. No primeiro, o Alerta
742/19 de junho de 2019, já se advertia para a necessidade de verificação da
legalidade. Naquele mês havia 14.968 temporários frente aos 10.787 efetivos. No
segundo, o Alerta 1335/19 de setembro de 2019, se reprisava a questão e naquela
época o número de contratados já alcançava 15.086 pessoas e os efetivos 10.637.”
Aliás, a respeito da alegação já rebatida de que o mês de dezembro de 2019
comprovaria a adoção de medidas eficazes para solucionar o problema, a decisão
contestada realçou (fl. 44554) que em fevereiro e março de 2020 o número de
temporários começou novamente a subir, confirmando a prática antes levantada de
redução apenas momentânea no mês de dezembro.
Ainda na linha de que a Prefeitura não parecia querer colaborar com a solução desse
cenário, cite-se a referência ao descumprimento de determinação contida no Acórdão
APL – TC 00361/19, que assinara prazo para que se demonstrasse a legalidade das
contratações temporárias, sem que houvesse resposta do Chefe do Executivo Municipal.
O recorrente alega que a expansão dos serviços públicos acabou também justificando a
manutenção de um elevado quadro de agentes temporários, o que só reforça a
irregularidade do cenário, visto que não se encontrava presente o contexto de
excepcionalidade exigido. Como bem ponderou a decisão contestada, “a contratação
temporária não é ilegal em si, mas não pode ser a regra, como se tem observado no
Município de João Pessoa”.
Assim, nessa análise inicial da controvérsia, não devem ser acatados os argumentos do
Recorrente de que as medidas adotadas pela gestão municipal demonstrariam um
resultado efetivo capaz de afastar a conclusão no sentido da irregularidade da conduta
administrativa.
Dentro dessa discussão, porém, foram levantados alguns itens mais específicos, que
serão analisados nos tópicos seguintes.
2.2.2 – DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS
SANÇÕES – DA RESPONSABILIDADE LEGAL PELA REDUÇÃO DAS
CONTRATAÇÕES QUE COMPETE AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, NA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, E AOS GESTORES DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES,
NAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – INTELIGÊNCIA DA LEI
MUNICIPAL 13.331/2016;
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Nesse tópico, o Recorrente tenta emplacar tese no sentido de que, na condição de Chefe
político do Poder Executivo, não teria responsabilidade pela situação de distorção no
número de contratados temporários, visto que tal situação decorreria unicamente da
atuação de seus auxiliares. Cita, nesse sentido, disposições da Lei Municipal nº
13.331/16.
Bem, ainda que a atuação dos Secretários de cada pasta contribua para a manutenção
de um cenário de excesso de contratados temporariamente na Administração Municipal,
é inegável que o Prefeito Municipal tem influência sobre esse cenário. Aliás, a maior
influência.
Inicialmente, registre-se a menção, pela Auditoria, aos artigos 60 e 67 da Lei Orgânica
Municipal de João Pessoa (LOJP), que atribuem ao Chefe do Executivo a competência
de prover cargos públicos e, além disso, prevê responsabilização solidária entre
Prefeito e seus auxiliares pelos atos que praticarem.
Ainda que se viesse a alegar que a LOJP se refere a cargos, quando a controvérsia
recai sobre funções temporárias, e que a previsão de responsabilização solidária é por
demais genérica, não se pode ignorar que no âmbito dos diversos processos em que a
matéria vem sendo discutida neste TCE a cientificação do então Prefeito era uma
medida ordinariamente adotada. Apenas para exemplificar, cite-se o já referido
Acórdão APL – TC 361/19, que expressamente assinou prazo para que o Recorrente,
ainda Prefeito, demonstrasse a legalidade das contratações temporárias mantidas no
âmbito municipal. A partir do momento em que o Tribunal notifica o próprio Prefeito –
e essa não foi a primeira vez, sendo apenas mais um exemplo -, fica insustentável
qualquer alegação de desconhecimento do problema.
Além disso, não há solução possível para distorções na gestão de pessoal de um ente
que não passe pela chancela do Chefe do Executivo. Afinal, os auxiliares não têm a
necessária autonomia para realizar concurso e substituir os vínculos precários sem
autorização da autoridade máxima do Poder (o que não significa que os auxiliares
estão livres para preencher as funções com agentes temporários de modo
indiscriminado).
Nesse sentido, não há que se acolher esse argumento do Recorrente.
2.2.3 – DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO COM O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, NO EXERCÍCIO DE 2020 - FATO JURÍDICO
ABSOLUTAMENTE RELEVANTE TRAZIDO PELA
DEFESA
DO
RECORRENTE E CAPAZ DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELOS
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JULGADORES NA PRESENTE PCA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR
MOTIVAÇÃO DEFICIENTE - NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO APLTC 00186/21 E PARECER PPL – TC 00097/21, PARA QUE ESTA CORTE DE
CONTAS POSSA ENFRENTAR O RELEVANTE ARGUMENTO QUE RESTOU
CARENTE DE APRECIAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO - OMISSÃO COMPLETA NO
ACÓRDÃO APL TC 00186/21 E PARECER PPL – TC 00097/21 EM APRECIAR O
FATO – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 489, § 1º, INCISO IV, AMBOS DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PÁTRIO;
Nesse tópico, alega o Recorrente que a decisão recorrida não enfrentou a alegação de
que foi celebrado um TAC com o Ministério Público Estadual para solucionar a
questão do excesso de agentes temporários. Com isso, entende que a decisão deveria
ser anulada por motivação insuficiente. Também se alega que a presença do TAC
ensejaria a reforma da decisão recorrida.
Inicialmente, vale registrar que ao citar a celebração do Termo de Ajustamento de
Conduta – TAC - firmado com o MP Estadual e remeter a discussão à posição da
Auditoria (fl. 44547), não se pode asseverar que a matéria foi ignorada pela decisão
recorrida, ainda que se reconheça que foi pouco explorada. Logo, não procede o pleito
de nulidade da decisão por ausência de consideração de fundamento relevante
apresentado.
Sobre a alegação de que o TAC seria suficiente para reformar a decisão, também não
procede a fundamentação recursal.
Inicialmente, vale registrar que o TAC firmado em 2019 (fl. 44755) era bem específico
para a realidade do Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcísio Burity,
não abarcando toda a complexidade da presente discussão.
Posteriormente, apenas em agosto de 2020, foi celebrado outro TAC mais amplo (fl.
43633), que mais se aproxima da discussão aqui travada. Já de início se destaca que o
TAC mais amplo foi celebrado em agosto de 2020, quando aqui se analisa a Prestação
de Contas do exercício de 2019.
Ainda que se ignorasse tal fato – TAC posterior para reformar decisão analisando
período anterior –, impõe-se registrar que, diante da existência de vários órgãos de
controle atuando sobre matérias semelhantes, é possível que haja a configuração de um
cenário no qual órgãos diversos adotam postura aparentemente conflitantes no trato de
determinada controvérsia. Nesse cenário, é preciso que a autoridade interessada – a
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única que tem plena ciência das demandas exigidas pelos mais diversos órgãos de
controle – adote uma postura de lealdade e transparência.
Afinal, sabendo o Recorrente que por diversos exercícios este Tribunal de Contas vinha
exigindo uma solução para o cenário de ilegalidade nas contratações temporárias
indevidas e excessivas, o que o levaria a acreditar que a celebração de um TAC em
2020 com outro órgão – para o qual talvez aquela controvérsia estivesse ainda em fase
inicial de correção – solucionaria a controvérsia inclusive de modo vinculante para um
órgão de controle que sequer participou das discussões?
Vê-se, pois, que a solução não é tão simples como pretende demonstrar o interessado.
Não se desconhece que, em determinadas situações, a celebração de TACs pode ser
sopesada no âmbito deste órgão de controle ou mesmo de outros, mesmo quando a
discussão é limitada às partes subscritoras do instrumento. Seria, aliás, uma forma de
prestigiar a boa-fé da autoridade interessada.
No presente caso, porém, fica difícil se falar em boa-fé quando já se sabia que a
questão era antiga neste TCE, mas, ainda assim, não parece ter sido levantada essa
questão em nenhum momento nas tratativas anteriores à celebração do Termo de
Ajustamento.
Não se está a afirmar que a celebração do TAC foi motivada por má-fé da autoridade
recorrente. De modo algum. Afinal, o instrumento foi celebrado com órgão igualmente
competente para atuar nessa questão, que certamente analisou o cenário apresentado e
adotou a solução que mais se mostrou apropriada para a resolução da controvérsia no
contexto de suas atribuições. Apenas se está a questionar até que ponto esse fato deve
refletir necessariamente para afastar a discussão aqui travada, que já se iniciara em
momento bem anterior e que já era de ciência da Prefeitura Municipal interessada ao
celebrar o TAC que postergou ainda mais a solução do caso.
Diante desse quadro apresentado, sobretudo pelo fato de o primeiro TAC ter sido
celebrado apenas no final de 2019, e também pelo fato de o TAC mais amplo ter sido
firmado em momento posterior ao fim do exercício cujas contas se analisam, e tendo em
vista que a discussão da matéria neste TCE já se iniciara havia alguns anos, entendo
que não há que se falar em reforma da decisão pela existência desse fato juridicamente
relevante, como pretende o recorrente.
[...]
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2.2.5 – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – DECISÃO EM CASO
PARADIGMA DO GESTOR DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, EM QUE
ESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EMITIU PARECER FAVORÁVEL À
APROVAÇÃO DAS CONTAS DO GESTOR;
Nesse tópico o Recorrente questiona eventual falta de isonomia na decisão recorrida,
sob o argumento de que na PCA de Campina Grande relativa a 2019 (Processo TC
9031/20) as mesmas irregularidades teriam sido constatadas, mas, diferentemente do
presente caso, lá houve emissão de Parecer favorável à aprovação das contas do Sr.
Romero Rodrigues, ex-Prefeito.
Além disso, menciona o Recorrente que outros Municípios do Estado tiveram as contas
dos respectivos Gestores de 2019 aprovadas mesmo com alegação de excesso de
contratos temporários.
Bem, ainda que a premissa jurídica sustentada pelo Recorrente seja pertinente afinal,
situações idênticas demandam soluções jurídicas igualmente idênticas -, é preciso
destacar que nem sempre a similitude entre os casos é facilmente verificável.
Quando existe uma discussão apenas de teses jurídicas, é bem mais fácil de se
constatar eventuais tratamentos desiguais indevidos entre casos idênticos.
Aliás, apesar de o Recorrente sustentar durante várias passagens que esta Corte
ignorou precedentes sem justificar a superação do posicionamento no presente caso, é
preciso destacar que foi justamente a invocação de entendimentos reiterados desta
Corte que motivou a exclusão de outras irregularidades, destacando-se aqui o
afastamento da eiva relativa à aplicação inferior ao piso constitucional em manutenção
e desenvolvimento do ensino.
Ocorre que, muitas vezes, são sopesados aspectos jurídicos e fáticos que particularizam
a discussão e dificultam a invocação de alguns precedentes como se as situações
fossem efetivamente idênticas.
Primeiramente, quanto à questão do saldo FUNDEB, já se demonstrou anteriormente
que ela, isoladamente, não levou à valoração negativas das contas, tendo sido somada
à questão das contratações temporárias excessivas.
Especificamente com relação ao processo de Campina Grande, não se ignora que
algumas semelhanças com o presente caso estão presentes. Aliás, é preciso registrar
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que lá também o Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer
contrário.
Entretanto, extrai-se do Parecer PPL – TC 00110/21, emitido no citado Processo TC
9031/20, que foram consideradas algumas medidas adotadas pela gestão municipal
como sinais de que a Administração estava comprometida a solucionar a problemática
da questão de pessoal.
Nesse contexto, diante de particularidades de cada caso, fica difícil atestar que a Corte
adotou posicionamento diverso para contextos estritamente idênticos. Afinal, as
particularidades fáticas aqui sopesadas, incluindo o descumprimento de decisão
anterior sobre a matéria principal, não necessariamente estiveram presente no
processo comparado, do Município de Campina Grande.
Deveria a Corte ter adotado em Campina Grande a mesma conclusão adotada nesta
PCA? Na visão do Ministério Público de Contas sim, tanto que foi assim o
posicionamento deste MPC naquele processo. No entanto, o fato de o Tribunal não ter
encampado a mesma posição do MPC não implica necessariamente reconhecer que
houve uma postura incoerente na apreciação dos casos de Campina Grande e de João
Pessoa. Afinal, como destaquei, há particularidades fáticas que acabam diferenciando
os casos.
No caso da comparação com Prestações de Contas Anuais de municípios de menor
porte, essa existência de particularidades fáticas se mostra ainda mais clara. Aliás, no
Parecer Ministerial emitido nesta PCA isso já foi devidamente destacado na seguinte
passagem, que apenas exemplifica um fator diferenciador dos cenários que envolvem
entes distintos:
“Cumpre destacar que no caso de João Pessoa, capital do Estado e cidade de maior
porte no Estado, a ausência de preenchimento das funções públicas por concursados,
em sua maioria, mostra-se ainda mais injustificada, uma vez que sobrariam
interessados no ingresso nos quadros públicos municipais.”
Vê-se, no excerto acima, que o Procurador Manoel dos Santos Neto, ao analisar a
questão, destacou que em João Pessoa a alegação da dificuldade de preencher as
vagas com agentes concursados se mostra ainda mais injustificada. Trata-se de uma
alusão a uma alegação muito comum nos municípios de pequeno porte a respeito do
desinteresse de interessados em alguns concursos. Ainda que essa alegação possa ser
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questionada, não se desconhece que a capital do Estado possui, de fato, essa
particularidade que atrai um fator diferenciador.
Trata-se apenas de um exemplo que reforça essa ideia de que irregularidades
aparentemente semelhantes podem ser sopesadas de modo diferenciado a depender do
contexto fático-temporal analisado, o que impede que se acate a alegação recursal
também no presente tópico.
2.2.6 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE - DA POSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS;
Por fim o Recorrente aduz que caberia, no caso concreto, a emissão de parecer
favorável à aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
Ocorre que nesse tópico o Recorrente parte do pressuposto de que todos os seus
argumentos antes apresentados possuiriam pertinência, o que não é o caso, como visto
até aqui.
Nesse contexto, entende-se como justificável a posição deste órgão julgador, pelos
motivos até aqui expostos.
Sintetizando as questões suscitadas, não há que se falar em motivação insuficiente por
inobservância de precedentes sem justificativa, o que geraria a nulidade da decisão.
Como visto, houve a observância de precedentes sim, inclusive para fins de afastar
algumas das eivas que a Auditoria e este MPC haviam encampado. Entretanto, nas
irregularidades que foram mantidas, a fundamentação apresentada foi suficiente, ainda
que, em alguns itens, tenha havido remissão a relatórios técnicos.
Quanto aos motivos de reforma, além dos termos até então expostos, ratificam-se as
considerações da Auditoria na última manifestação apresentada nos autos, naquilo que
for convergente com o presente Parecer.”
Necessário trazer à baila a análise proferida no voto condutor da decisão recorrida (fls.
44470/44486):
Sobre o tema, a Auditoria assim apurou as contratações por tempo determinado no
âmbito do Poder Executivo do Município de João Pessoa (fls. 22124/22126):
“Burla ao Concurso Público
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Apesar das reduções, em valor absoluto, do número de contratados temporários por
excepcional interesse público, conforme gráfico abaixo, o município de João Pessoa,
quanto a despesa com Contratações Temporárias – Elemento de Despesa “04”, o
Município tem registrado sucessivos aumentos, como, igualmente demonstrado no
segundo gráfico abaixo:
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Ademais, considerando-se o conjunto de todos os Municípios Paraibanos, João Pessoa
emprega 27% do total dos Contratados pelos 223 Municípios Paraibanos (50.459) e
gasta o equivalente a 33% de toda a Despesa contabilizada no Elemento “04 –
Contratação por Tempo Determinado” (R$ 1.026,9 milhões), numa evidente burla a
regra do Concurso Público como meio regular de ingresso no Serviço Público.
Ainda, no campo das comparações, segundo o SAGRES ON LINE ESTADUAL,
consulta
no
link
https://sagres.tce.pb.gov.br/estado_pessoal03.php?poder=1
HYPERLINK
"https://sagres.tce.pb.gov.br/estado_pessoal03.php?poder=1&ano=2019&competenci"
&
HYPERLINK
"https://sagres.tce.pb.gov.br/estado_pessoal03.php?poder=1&ano=2019&competenci"
ano=2019
HYPERLINK
"https://sagres.tce.pb.gov.br/estado_pessoal03.php?poder=1&ano=2019&competenci"
&
HYPERLINK
"https://sagres.tce.pb.gov.br/estado_pessoal03.php?poder=1&ano=2019&competenci"
competenci a=122019&descricao=Dezembro, o número de Servidores com vínculo
precário junto ao Executivo Estadual é de 20.771, portanto, a Administração do
Executivo Municipal de João Pessoa, em 31/12/2019, mantinha em vínculo precário
por excepcional interesse público cerca de 65%, em número, do contingente,
igualmente com vínculo precário mantido pelo Governo do Estado.
Finalmente, verificando a data de ingresso dos servidores temporários, conforme
amostra apresentada na figura abaixo, vamos encontrar “contratados temporários”
admitidos desde o início dos anos noventa:
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Fonte: https://sagresonline.tce.pb.gov.br/#/municipal/pessoal/servidores
Os elementos fáticos acima coligidos, levam, forçosamente, a conclusão de que apesar
dos reiterados ALERTAS e RECOMENDAÇÕES desta Corte de Contas, permanece
situação irregular de contratação de pessoal por excepcional interesse público sem
observância estrita da regra constitucional – art. 37, inc. IX, Constituição Federal.”
A defesa assim se posicionou (fls. 24429/24432):
“Ora, em verdade, embora tenha havido um leve aumento do valor global das despesas
com prestadores de serviços, fruto de fatores externos, como o aumento anual do
salário mínimo nacional e aumento do piso nacional do magistério e pagamento do
valor do piso nacional do magistério também para os professores contratados por
excepcional interesse público, que reflete nos valores pagos aos professores
contratados por excepcional interesse público, HOUVE UMA RELEVANTE
DIMINUIÇÃO do número total de prestadores de serviços contratados por excepcional
interesse público, comparando-se os anos de 2019 com 2018. Em verdade, esta
realidade histórica de contratações por meio de contratos temporários vem sendo
alterada na cidade de João Pessoa, por fruto exclusivo da atuação do gestor municipal.
Não só se trata do Prefeito que mais realizou concurso público em toda a história do
ente municipal, mas também o que mais editou atos, com vistas à diminuição do
número de servidores contratados na Administração Pública Municipal.
(...)
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Nesse sentido, no período de 01/01/2013 até março do ano de 2020, foi convocado o
impressionante número de 3.680 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA) novos
servidores aprovados em concurso público, conforme certidão que segue anexa (Doc.
295), número este jamais visto na história da respectiva municipalidade, em tão curto
intervalo temporal. Foram convocados 734 aprovados no concurso público da área da
Saúde realizado na gestão anterior, foi realizado o MAIOR concurso público da área
da Educação (com nomeação de 1519 aprovados, dentre muitos aprovados inclusive
fora das vagas previstas no edital), além de outros feitos inéditos, com a nomeação dos
Guardas Municipais concursados (333 nomeados) e dos primeiros Procuradores do
Município de João Pessoa (34 convocados e nomeados).
Por outro lado, visando à contratação de mais servidores efetivos por concurso público,
no exercício de 2017 foram iniciados diversos processos administrativos que
resultaram em novos concursos públicos, que possibilitaram centenas de novas
nomeações, precisamente 356 somente no exercício de 2019, tais como o Concurso
Público para a Controladoria Geral do Município, com 24 nomeados até o momento;
Concurso Público para a Secretaria de Saúde, com as UPAS e SAMU com 837
nomeados até o momento para as vagas para as Unidades de Pronto Atendimento
(UPAS) dos Bancários e Augusto Almeida Filho, em Cruz das Armas, e para o Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); Concurso Público para o Instituto de
Previdência do Município, com 60 servidores públicos nomeados para os cargos de
Analista Previdenciário (nível superior), de Agente Previdenciário (nível médio) e de
Técnico Previdenciário (nível técnico).
Afora todos estes nomeados, houve ainda a conclusão em 2019 do Concurso Público
para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com 70 vagas para o cargo de Agente
de Controle Urbano, cuja nomeação de todos os aprovados dentro do número de vagas
também ocorreu no exercício de 2019, bem como o Concurso Público para a
Procuradoria Geral do Município, com 04 vagas para os cargos de Procurador do
Município, que foi concluído também em 2019 e somente naquele ano teve 10 novas
nomeações.
(...)
Ademais, com relação ao plano de plano de ação, por parte do ente público, com vistas
a regularizar o quadro de pessoal do Município, com o fim de acabar com os Contratos
de Excepcional Interesse Público Temporário, o gestor municipal apresentou projeto de

PROCESSO TC-08934/20
lei ao Poder Legislativo, que foi aprovado e deu origem à vanguardista Lei Municipal
nº 13.331, de 29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a contratação por tempo
determinado pelo Município de João Pessoa para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público, e que já prevê diversas providências dirigidas aos
órgãos públicos, para a redução gradativa do quantitativo geral de servidores
contratados temporariamente.
(...)
Assim, demonstrado à saciedade que o gestor público municipal, desde 2013, já
nomeou 3.680 (três mil, seiscentos e oitenta) servidores aprovados em concurso público
e que existem em curso outros concursos públicos, com a previsão do provimento de
mais diversos cargos, e que houve a redução em torno de 5% (cinco por cento) do
número de prestadores de serviços, comparando-se o quantitativo existente em
31/12/2018 com o quantitativo existente em 31/12/2019, não há o que se apontar de
irregularidade a ser atribuída ao gestor, razão pela qual se requer seja acatada a
defesa e afastado este item do rol das irregularidades atribuídas ao gestor municipal.”
A Auditoria analisou a defesa nos seguintes termos (fls. 42922/42923 e 42967):
“Esta tem sido matéria recorrente em todas as Prestações de Contas do Senhor
Prefeito desde o início de seu primeiro mandato.
O fato concreto é que ano após ano, as despesas com CONTRATAÇÕES DE PESSOAL
TEMPORÁRIO crescem em termos absolutos e relativos conforme se demonstra no
quadro abaixo:

PROCESSO TC-08934/20

Mesmo com edição da Lei 13.331, de 2016, a Gestão não tem alcançado as metas aí
estabelecidas, conforme restou demonstrado nos relatórios de cumprimento de
decisão inseridos nos autos eletrônicos do PROCESSO TC 04682/15, resultando em
aplicação de multa já confirmada em sede de RECURSO, posto que o PREFEITO
não LOGROU DEMONSTRAR QUE VEM SEGUINDO ÀS DETERMINAÇÕES
CONTIDAS NO ACÓRDÃO APLTC-00361/19, exarado em face de ter sido
constatado elevado número de servidores temporários durante a apreciação das
CONTAS ANUAIS relativas ao ANO DE 2014, segundo ano do primeiro MANDATO
do atual GESTOR.
Conforme demonstrado, a manter o ritmo da relação entre TEMPORÁRIOS e
EFETIVOS, ao final de 2022, prazo definido na LEI Municipal 13.331/2016, haverá
1,3 servidor temporário para cada servidor efetivo e não 0,3 servidor temporário para
cada servidor efetivo.
No final de 2019, havia 13.444 servidores temporários para um total de 10.407
servidores efetivos e considerando as datas de admissão, deste total cerca de 9.000
foram admitidos durante o mandato do atual Alcaide, desconsiderando-se as
substituições ocorridas.
Em face do acima demonstrado, em que pese todo o esforço argumentativo do
interessado por meio de seus defensores, esta auditoria confirma a irregularidade
apontada no RPPCA.
(...)
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Irregularidade que remanesce após exame da DEFESA PRÉVIA apresentada, conforme
subitem 1.2.16 deste relatório, reforçada pelas informações quantitativas da
composição da folha de pessoal em 31/12/2019, que apontam a existência de 135%
mais Servidores Contratados Temporariamente (14.070) do número de Servidores
Efetivos (10.395), enquanto estes últimos, durante o exercício, sofreram decréscimo de
4%, as contratações temporárias CRESCERAM em 8,5%, considerando-se os
quantitativos existentes em janeiro do mesmo ano.
Registre-se, ainda, que durante o exercício de 2019, o PREFEITO foi reiteradamente
ALERTADO quanto a NECESSIDADE DE REGULARIZAR tal SITUAÇÃO, tais como
os ALERTAS TC números: 742/19, e 1335/19, bem como, a Decisão AC2-02000/19.”
O interessado (fls. 43162/43175), mais uma vez alegou que a situação decorre de uma
realidade histórica, tendo entre 2013 e abril de 2020 convocado 3.680 servidores
público mediante concurso público e ainda se encontram vigentes concursos da
Controladoria-Geral do Município, Procuradoria-Geral do Município, Instituto de
Previdência do Município de João Pessoa, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Secretaria Municipal de Saúde, incluindo aqui as UPA’s e o SAMU.
Acrescentou que antes da pandemia do novo Coronavírus assolar o Município de João
Pessoa, foi enviado à Câmara Municipal de João Pessoa o PLC 54/2020, editado em
razão da premente necessidade da edilidade em promover concurso público com 1.012
vagas para substituir as contratações de servidores temporários realizadas por
excepcional interesse público por servidores efetivos no Hospital de Emergência e
Trauma Governador Tarcísio de Miranda Burity e no Instituto Cândida Vargas.
Listou providências adotadas, inclusive estudo com vistas à terceirização de mão de
obra, buscando ainda demonstrar criação de serviços e realização de concursos
públicos e nomeação de servidores aprovados, e depois complementou com assuntos
relativos às proibições decorrentes da edição da Lei Complementar 173/2020, que
estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2
(Covid-19), e das alterações da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC 101/2000),
observando que a referida lei impôs proibições aos entes até a data de 31/12/2021 com
relação às despesas com pessoal. Por fim, citou o Termo de Ajustamento de Conduta –
TAC, firmado junto ao Ministério Público do Estado da Paraíba e acostou os
documentos de fls. 43268/43655.
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A Auditoria, mais uma vez, não acatou os argumentos apresentados e manteve o
entendimento inicial (fls. 44379/44380):
“As informações ora apresentadas pela defesa repetem argumentos já discutidos
anteriormente (Relatório da PCA-Defesa, fls. 42921/42923) e indicam medidas
adotadas em 2020.
Contudo, é necessário destacar que o quantitativo de servidores contratados se
encontra acima do quantitativo de servidores efetivos há vários exercícios, conforme
demonstra o gráfico a seguir:

No gráfico é possível observar também que a variação no quantitativo de contratados
ocorrida em cada exercício sempre superou qualquer variação positiva no quantitativo
de efetivos entre 2013 e 2019.
Considerando dados do exercício de 2019, pela análise detalhada da folha de
pagamento, registrada no Sagres, verifica-se que foram efetuadas 401 nomeações de
servidores efetivos ao longo do exercício, enquanto o quantitativo de contratados foi
acrescido de 1104 novos servidores.
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Nesse sentido, percebe-se que o concurso público não vem sendo utilizado como regra
pelo Município de João Pessoa para o preenchimento de cargos, contrariando a
determinação prevista no art. 37, inciso II da Constituição Federal.
Face ao exposto, permanece a irregularidade.”
O Ministério Público de Contas (fls. 44422/44423), após citar a Constituição Federal,
destacou que a irregularidade da situação de pessoal em que se encontra o Ente é
recorrente, o que enseja a aplicação de multa ao gestor, a emissão de parecer
contrário à aprovação das contas e a assinação de prazo para que, ante o excesso de
contratados por excepcional interesse público, a atual gestão regularize a situação
funcional do quadro de pessoal, adequando-o à legalidade, extinguindo o vínculo de
pessoal contratado indevidamente por excepcional interesse público. Citou Alerta do
Tribunal a respeito da matéria.
Dentre os princípios que regem a atividade administrativa estatal ancora-se o do
controle, cuja finalidade atrela-se à própria natureza do Estado, que lhe limita a
atividade e busca conformar necessariamente o desenvolvimento de suas ações à ordem
jurídica. Destarte, objetiva o controle, para a defesa da própria administração e dos
direitos dos administrados, bem como para assegurar a cada ente da federação o pleno
exercício da sua missão constitucionalmente outorgada, uma atuação da Administração
Pública sintonizada com os princípios constitucionais que a norteiam, a saber:
legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência. É finalidade, pois, do
controle avaliar a aplicação de recursos públicos sob os focos da legalidade
(regularidade formal) e da conquista de bons resultados (aplicação com eficiência,
eficácia e efetividade - legitimidade).
Na visão do eminente Professor Airton Rocha da Nóbrega, da Escola Brasileira de
Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, eficiência e regularidade podem
ser assim avaliadas:
“Necessário, principalmente, que se reavaliem os infindáveis procedimentos
administrativos, as normas sobre normas e que se minimize o hábito do processo como
instrumento de demonstração da regularidade dos atos da administração. Regulares
deverão ser tidos os atos que, dentro do contexto da legalidade, tenham sido
praticados de modo eficaz e econômico para a Administração, proporcionando, de
modo oportuno, sempre bons resultados para a sociedade”.
Com efeito, o foco do controle deverá estar no resultado auferido e nos meios
empregados, jamais, isoladamente, num ou noutro. O foco tão somente no último pode
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leva-lo a se conformar com a adequação dos procedimentos e o insucesso dos
resultados alcançados, o que o colocaria na contramão da finalidade da atividade
financeira do estado, qual seja a satisfação das necessidades coletivas. Sobre o tema,
acentua, com singular propriedade, o Auditor de Contas Públicas Carlos Vale, desta
Corte de Contas:
“A atuação eficiente da auditoria pública, tanto no âmbito da regularidade dos atos e
fatos administrativos, quanto, e principalmente, no aspecto da operacionalidade,
permite à sociedade obter do poder público melhores níveis de educação, saúde,
segurança, serviços urbanos, etc., o que, sem dúvida, proporciona melhor qualidade de
vida para a comunidade como um todo”.
No contexto da legalidade e da eficiência emerge a figura do concurso público, como
meio de admissão de pessoal de natureza democrática, porquanto oportuniza a
qualquer do povo, detentor dos requisitos legais para o exercício do cargo, participar
do certame, bem como concretiza o princípio da moralidade, uma vez proporcionar o
ingresso de pessoal no serviço público apenas pelo critério de mérito, nos moldes da lei.
Daí a Constituição Federal sublinhar, em dispositivo sob o manto da legalidade,
moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência, que os requisitos de
preenchimento obrigatório pelos eventuais candidatos são aqueles estabelecidos em
LEI e a forma de realização do concurso público também deve seguir a LEI – e não
outro ato normativo ou administrativo qualquer sem qualquer respaldo legal:
CF/88. Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma
da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
Envidado o concurso, de acordo com os critérios legalmente definidos, os candidatos
aprovados fazem jus a compor a respectiva relação classificatória à luz do mérito
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alcançado (classificação por ordem decrescente de pontos), ficando no aguardo de uma
futura nomeação enquanto o certame vigorar. Eis a dicção constitucional:
CF/88. Art. 37. (...)
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma
vez, por igual período;
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado
em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade
sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;
Não é sem razão o conjunto de garantias constitucionais na direção da concretude
desse instituto. Fazer um concurso público, notoriamente, não é fácil. Exigem-se
conhecimentos variados dos candidatos. A dedicação, a abstinência, a renúncia a
outras atividades profissionais e sociais, inclusive familiar, é traço marcante de quem
se propõe a tal desiderato com seriedade e denodo. Num universo de candidatos
concorrentes a vagas, aquele aprovado a espera de uma futura convocação, durante o
prazo mínimo de dois anos de validade do certame, ver sua pretensão sucumbir, diante
de falhas até então alheias à sua vontade, é no mínimo um retrocesso no regime
democrático de acesso aos cargos públicos e um atentado à dignidade da pessoa.
A contratação temporária não é ilegal em si, mas não pode ser a regra, como se tem
observado no Município de João Pessoa, até mesmo pelo simples critério numérico dos
vínculos, e também devem ser observados critérios na sua implementação, nos termos
da Constituição da República e da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal:
“Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da
Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da CF. (...) Contratação
temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de
excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e
regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, II e IX, da CF.
Descumprimento dos requisitos constitucionais. (...) Prevalência da regra da
obrigatoriedade do concurso público (art. 37, II, CF). As regras que restringem o
cumprimento desse dispositivo estão previstas na CF e devem ser interpretadas
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restritivamente. O conteúdo jurídico do art. 37, IX, da CF pode ser resumido,
ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se
considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais
estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a
necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade
de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços
ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das
contingências normais da administração. É inconstitucional a lei municipal em
comento, eis que a norma não respeitou a CF. A imposição constitucional da
obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o
cumprimento de princípios constitucionais, entre eles os da impessoalidade, da
igualdade e da eficiência.” (RE 658.026, rel. min. Dias Toffoli, j. 9-4-2014, P, DJE de
31-10-2014, Tema 612). Vide ADI 2.229, rel. min. Carlos Velloso, j. 9-6-2004, P, DJ de
25-6-2004.
Segundo essa orientação, para realizar a contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, é necessário que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei;
b) o prazo de contratação seja predeterminado;
c) a necessidade seja temporária;
d) o interesse público seja excepcional;
e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para
os serviços ordinários permanentes, e que devam estar sob o espectro das
contingências normais da administração;
f) realização de processo seletivo.
Este último consta da jurisprudência e normativos desta Corte.
Segundo o abalizado parecer do Ministério Público de Contas (fls. 44422/44424):
“Examinando-se o comportamento da Prefeitura Municipal de João Pessoa desde 2013
até 2019 – período em que a capital paraibana foi comandada pelo mesmo gestor das
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contas ora apreciadas – Sr. Luciano Cartaxo Pires de Sá, é possível verificar que
sempre o quantitativo de contratados por excepcional interesse público foi bem acima
do número de servidores efetivos, fato indicativo de que a situação não vem sendo
encarada com a seriedade que o caso requer.
Depreende-se que a situação que deveria se caracterizar por excepcional foi galgada a
regra ao longo dos anos. A regra, por sua vez, virou exceção.
(...)
Cumpre destacar que no caso de João Pessoa, capital do Estado e cidade de maior
porte no Estado, a ausência de preenchimento das funções públicas por concursados,
em sua maioria, mostra-se ainda mais injustificada, uma vez que sobrariam
interessados no ingresso nos quadros públicos municipais.
No caso, reconhece-se a irregularidade da situação de pessoal em que se encontra o
Ente, o que enseja a aplicação de multa ao gestor (art. 56, II, da LOTCE/PB), a
emissão de parecer contrário à aprovação das contas e a assinação de prazo para que,
ante o excesso de contratados por excepcional interesse público, a atual gestão
regularize a situação funcional do quadro de pessoal, adequando-o à legalidade,
extinguindo o vínculo de pessoal contratado indevidamente por excepcional interesse
público.
Como visto, a falha apontada é recorrente, e, a esse respeito, vale registrar o alerta
emitido à Prefeitura Municipal de João Pessoa, publicado no Diário Oficial Eletrônico
deste TCE em 02/07/2019 (edição nº2231), no âmbito do Acompanhamento da Gestão
do exercício corrente de 2019 – acerca da contratação de pessoal por excepcional
interesse público.”
De fato, foram expedidos dois Alertas em 2019 sobre tais formas de contratação,
conforme de depreende das fls. 11183/11186 e 13044/13047. No primeiro, o Alerta
742/19 de junho de 2019, já se advertia para a necessidade de verificação da
legalidade. Naquele mês havia 14.968 temporários frente aos 10.787 efetivos. No
segundo, o Alerta 1335/19 de setembro de 2019, se reprisava a questão e naquela
época o número de contratados já alcançava 15.086 pessoas e os efetivos 10.637.
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Eis as imagens extraídas do Painel da Evolução do Quadro dos Servidores da esfera
Municipal,
acessíveis
em
https://tce.pb.gov.br/paineis/evolucao-do-quadro-deservidores-2013-municipal:

No final do exercício, o Poder Executivo de João Pessoa ainda contava com 13.452
contratados por excepcional interesse público e 10.498 efetivos:
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Em fevereiro e março de 2020, o número de temporários começou a subir novamente,
bem como em setembro de 2020 (paradigma de setembro de 2019), enquanto o de
servidores efetivos só faz diminuir:

Em termos financeiros, as despesas com contratados por tempo determinado do Poder
Executivo, aumentaram consideravelmente entre 2013 e 2014, caindo em 2015 e
voltando a subir entre 2016 e 2020 conforme se observa do Painel de Acompanhamento
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da
Gestão,
também
disponível
no
Portal
do
TCE/PB
https://tce.pb.gov.br/paineis/evolucao-da-despesa-orcamentaria-municipal:

-

Paralelamente ao incremento das contratações por tempo determinado corria um prazo
consignado por este Tribunal de Contas para o Prefeito de João Pessoa demonstrar a
legalidade da contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público existentes nas diversas unidades
administrativas ou comprovar a adoção de providências para o restabelecimento da
legalidade.
Pois bem, na PCA de 2014 da Prefeitura Municipal de João Pessoa (Processo TC
04682/15, Acórdão APL – TC 00361/19, publicado em 28/08/2019) foi ASSINADO
PRAZO de 120 (cento e vinte) dias ao Prefeito, Senhor LUCIANO CARTAXO PIRES
DE SÁ, contado da publicação daquela decisão, para que demonstrasse a legalidade
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das contratações temporárias por excepcional interesse público existentes nas diversas
unidades administrativas de João Pessoa ou comprovasse a adoção de providências
para o restabelecimento da legalidade. O prazo venceu em 26 de dezembro de 2019.
Não houve comprovação nem de uma coisa nem de outra.
Em razão do não cumprimento daquela decisão, em 20/05/2020, este Tribunal decidiu
pelo Acórdão APL – TC 00120/20, publicado em 27/05/2020, declarar o não
cumprimento daquela determinação e aplicar multa ao ex-Prefeito:

A decisão foi mantida em sede de Recurso de Revisão, cuja decisão se deu através do
Acórdão APL – TC 00227/20, de 02/09/2020.
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O descumprimento da decisão se deu no exercício de 2019, exercício a que se refere a
presente prestação de contas e, como visto, naquele exercício a situação se agravou se
considerados os 12 meses do ano.
Dessa forma, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, com tais contornos, ou seja, sem a
demonstração dos requisitos legais, em números exorbitantes e ainda em
descumprimento de decisão deste Tribunal, comporta a emissão de parecer contrário à
aprovação da prestação de contas e aplicação de multa.
Acrescente-se que o Tribunal de Contas já vinha alertando à gestão municipal da
ocorrência da irregularidade relacionada ao número exorbitante de contratações por
excepcional interesse público, que se mostrava, inclusive, números superiores aos
servidores efetivos, vejamos os Alertas:
Data: 20/06/2017

Data: 24/10/2017
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Data: 28/08/2018

Data: 28/06/2019
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Data: 10/09/2019

Data: 18/10/2019
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Data: 21/04/2020

Do mesmo sentido, quando do julgamento das Prestações de Contas
Anual, o Tribunal de Contas, reiteradas vezes, já havia recomendado à adoção de
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medidas para que a gestão demonstrasse a adoção de medidas relacionadas às
contratações por excepcional interesse público, vejamos:
Exercício de 2014
Quando da apreciação da PCA de 2014 da Prefeitura Municipal de João Pessoa
(Processo TC 04682/18, Acórdão APL – TC 00361/19) foi ASSINADO PRAZO de 120
(cento e vinte) dias ao Prefeito, Senhor LUCIANO CARTAXO PIRES DE SÁ, contado
da publicação daquela decisão, para que:
a) Demonstrasse a legalidade das contratações temporárias por excepcional interesse
público existentes nas diversas unidades administrativas de João Pessoa; OU
b) Comprovasse a adoção de providências para o restabelecimento da legalidade.
No mesmo sentido, houve a recomendação quando da análise das Prestações de Contas
seguintes: exercício de 2015 (Processo TC 04740/16 – Acórdão APL – TC 00427/19;
exercício de 2016 (Processo TC 05448/17 – Acórdão APL – TC 00596/19); exercício de
2017 (Processo TC 06148/18 - Acórdão APL – TC 00539/19); e exercício de 2018
(Processo TC 06394/19 - Acórdão APL – TC 00253/20).
Ademais, importante sublinhar a existência da Lei Municipal 13.331/2016, publicada no
Semanário Oficial de 25 a 31 de dezembro de 2016, na qual se determina que o número
total de servidores contratados por excepcional interesse público não poderia ultrapassar
30% (trinta por cento) do total de servidores efetivos (art. 2º, § 1º), limite que, segundo
o art. 17 da citada Lei, deveria ser atingido até 31/12/2022, com redução mínima de 5%
(cinco por cento) ao ano, contados a partir de 01/01/2017.
O fato é que após aprovação da Lei Municipal, a evolução das contratações precárias
não apresentou alteração substancial, vejamos:
Em consulta aos dados encaminhados pelo gestor ao Sistema SAGRES, verifica-se a
seguinte evolução dos números de contratados por excepcional interesse público e dos
servidores
efetivos:
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Ao verificar a evolução das contratações temporárias, observa-se que a média anual das
contratações permaneceu no patamar de quase 15 mil servidores contratados de forma

PROCESSO TC-08934/20
precária, ao contrário dos servidores efetivos que permaneceu com uma média anual de
10,8 mil servidores. Vejamos:

Comparando os meses dos exercícios, observa-se a constância do número de
servidorescontratados de forma precária, vejamos:
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Por fim, eis a evolução ao longo dos exercícios de 2017 a 2020, onde a linha azul
representa os servidores efetivos e a linha vermelha os contratados por excepcional
interesse público:
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Cabe timbrar que, para as contratações serem consideradas regulares é preciso a
Administração Pública atestar a presença dos seguintes requisitos, nos termos da
Constituição da República e da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei;
b) o prazo de contratação seja predeterminado;
c) a necessidade seja temporária;
d) o interesse público seja excepcional;
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e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os
serviços ordinários permanentes, e que devam estar sob o espectro das contingências
normais da administração;
f) realização de processo seletivo.
Ademais, importante sublinhar ainda a existência da Lei Municipal 13.331/2016,
publicada no Semanário Oficial de 25 a 31 de dezembro de 2016, na qual se determina
que o número total de servidores contratados por excepcional interesse público não
poderia ultrapassar 30% (trinta por cento) do total de servidores efetivos (art. 2º, § 1º),
limite que, segundo o art. 17 da citada Lei, deverá ser atingido até 31/12/2022, com
redução mínima de 5% (cinco por cento) ao ano, contados a partir de 01/01/2017. Tal
redução intercorrente jamais ocorreu, conforme dados aqui reproduzidos.
Não cabe ao Tribunal de Contas dispensar o cumprimento da lei editada no âmbito da
Câmara Municipal de João Pessoa, a quem cabe, no procedimento da prestação de
contas do Prefeito, efetuar o julgamento, momento em que o Poder Legislativo poderá
decidir sobre a matéria.
Portanto, diante dos dados acima apontados, não houve modificação da situação do
número exorbitante de servidores contratados precariamente, nem tampouco foi
demonstrada a legalidade das contratações e/ou as providências efetivas para
restabelecimento da legalidade.
Por todo o exposto, com os fundamentos externados pela Auditoria e pelo Ministério
Público de Contas, VOTO para que este Tribunal decida:
I) REJEITAR a preliminar de nulidade processual;
II) CONHECER do Recurso de Reconsideração interposto;
III) NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo os termos das decisões recorridas.
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VOTO – CONSELHEIRO ARNÓBIO ALVES VIANA
Observa-se que o voto pelo desprovimento do recurso, no sentido de negar reforma às
decisões combatidas e manter a emissão de parecer contrário, tem como motivação
preponderante a irregularidade das contratações por tempo determinado para atender
necessidade temporária de excepcional interesse público, tendo em vista a ausência dos
requisitos legais, a quantidade de profissionais contratados e o descumprimento de
decisão deste Tribunal.
Quando do julgamento das contas emiti voto divergente, por discordar das razões que
fundamentaram a emissão de parecer contrário às contas de governo.
Naquela oportunidade ressaltei que essas contratações estão previstas na Constituição
Federal, cuja finalidade é atender necessidade temporária de excepcional interesse
público, seja em razão da natureza transitória da atividade em si, ou, motivadas por
circunstâncias incomuns que requerem providências urgentes, inconciliáveis com o
procedimento moroso de um concurso público, tratando-se, portanto, de uma exceção,
pois a regra para admissão de servidor público é o concurso de provas ou de provas e
títulos.
Com essas considerações e, pelos registros feitos pelo Relator, afirmei não haver
dúvidas de que o Município de João Pessoa tinha um número excessivo de contratações
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, sem, no entanto,
apresentar as justificativas legais, apontando para indícios de burla à regra do concurso
público em relação a algumas das funções desempenhadas por esses profissionais, e que
outras funções poderiam ser terceirizadas, inclusive sendo objeto do TERMO DE
COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TCAC1, firmado entre o
Ministério Público do Estado da Paraíba e a Prefeitura de João Pessoa, assinado em
14/08/2020.

1

PARAÍBA. Ministério Público do Estado da Paraíba - Inquérito Civil Nº 002.2015.098542.
Disponível em: http://www.mppb.mp.br/index.php/consulta-processual-mpvirtual. Acesso
em 21 mai 2021.
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Também registrei que se tratava de uma situação complexa e histórica, envolvendo um
grande número de servidores que foram contratados há muitos anos, ou seja, situação
que precisa ser enfrentada com o máximo de cautela, por envolver pessoas que têm
dedicado praticamente boa parte da vida à prestação de serviços à administração pública.
No mais, apresentei números indicando que o Município de João Pessoa promoveu a
redução na quantidade de contratados.
De acordo com o quadro inserto no Relatório Prévio da PCA (pag. 22107), a Auditoria
registrou, em 2015, a quantidade de 16.493 contratados, enquanto que no ano de 2019,
esse número foi de 13.444. Uma redução de mais de 3.000 (três mil) contratados,
conforme demonstrado abaixo.

Portanto, com base nesses números, conclui-se que, apesar de ainda persistir elevado o
número de profissionais contratados, houve uma redução na quantidade.
Também apresentei dados que comprovaram que o Município de João Pessoa realizou
concursos públicos para nomeações de servidores efetivos e, com base em consulta ao
sistema SAGRES (Tabela 1), no período de 01/01/2000 a 31/12/2020, ficou
comprovado o protocolo, junto a este Tribunal, de 18 (dezoito) concursos públicos
realizados pelo Município, sendo 16 (dezesseis) deles realizados na gestão do Senhor
Luciano Cartaxo Pires de Sá.
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Tabela 1 – Concursos do Município de João Pessoa (01/01/2000 a 31/12/2020)
DATA
PROT. ENTRADA SUBCATEGORIA
JURISDICIONADO
03068/06 03/05/2006 Concurso
SEMOB
Prefeitura Municipal de
02588/08 10/04/2008 Concurso
João Pessoa
Secretaria da
11825/16 12/09/2016 Concurso
Administração
Secretaria da
11868/16 12/09/2016 Concurso
Administração
Secretaria da
11872/16 12/09/2016 Concurso
Administração
Secretaria Municipal de
11402/17 30/06/2017 Concurso
Segurança
Prefeitura Municipal de
15574/17 15/09/2017 Concurso
João Pessoa
20189/17 15/12/2017 Concurso
Instituto de Previdência
Prefeitura Municipal de
01455/18 30/01/2018 Concurso
João Pessoa
Prefeitura Municipal de
03119/18 26/02/2018 Concurso
João Pessoa
08357/18 02/05/2018 Concurso
Secretaria de Saúde
08360/18 02/05/2018 Concurso
Secretaria de Saúde
Secretaria da
08361/18 02/05/2018 Concurso
Administração
Secretaria da
08363/18 02/05/2018 Concurso
Administração
Secretaria Municipal de
09055/18 14/05/2018 Concurso
Segurança
13326/18 31/07/2018 Concurso
FUNDERM
Prefeitura Municipal de
21746/20 28/12/2020 Concurso
João Pessoa
Prefeitura Municipal de
21820/20 29/12/2020 Concurso
João Pessoa
Fonte: Tramita

EXERCÍCIO
2006
2008
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2014
2014
2014
2014
2018
2018
2020
2020

Dessa forma, conforme afirmei, quando do julgamento das contas, parece haver
incoerência na afirmação de que o Gestor não tomou nenhuma providência para solução
de um problema que há várias décadas é comum a todos os municípios paraibanos, e
talvez a todas às unidades da federação.
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Ainda em relação às providências visando restabelecer a legalidade, no TERMO DE
COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TCAC, firmado entre o
Ministério Público do Estado da Paraíba e a Prefeitura de João Pessoa, conforme já
noticiado, consta várias ações a serem colocadas em prática pela Prefeitura, cujos prazos
vão até julho de 2024.
Quanto ao não cumprimento do prazo fixado nos autos da PCA de 2014 (Processo TC
04682/15), para que fosse demonstrada a legalidade das contratações temporárias por
excepcional interesse público, ou comprovasse a adoção de providências para o
restabelecimento da legalidade, entendo não ser capaz de macular as contas, para fins de
emissão de parecer contrário, por ser desproporcional e não guardar coerência com as
decisões deste Tribunal,

uma vez que várias são as

situações

em que

recomendações/determinações para regularização dessas contratações não são
cumpridas, sem qualquer consequência para os gestores, a exemplo das contas do
Governo do Estado (PCA 2014 - Processos nº. 04246/15; PCA 2015 – Processo nº
04533/16 e PCA 2016 – Processo nº 05186/17).
Assim, entendo que a falha não possui o condão de macular as contas, ora apreciadas,
sugerindo que esta Corte de Contas formalize um Pacto de Adequação de Conduta
Técnico-Operacional, conforme previsto na Resolução Normativa – RN – TC Nº
05/2007, visando ao restabelecimento da legalidade.
Quanto à existência de saldo financeiro do FUNDEB disponível, correspondente a
9,12%, conforme demonstrado pelo Relator e, portanto, superior a 5% da receita total
do período, entendo que, mesmo diante das circunstâncias apresentadas pelo Gestor,
como o recebimento de crédito na conta do FUNDEB em valor relevante, no final do
exercício financeiro de 2019, demonstra a ausência de um planejamento para execução
dos recursos, visando a obtenção dos melhores resultados possíveis. No entanto, trata-se
de uma falha que merece recomendações no sentido de evitar a sua repetição, além da
aplicação de multa.
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Sendo assim, diante dos fatos e fundamentos expostos, entendo que a penalidade de
reprovação das presentes contas se mostra imoderada e desproporcional às falhas
verificadas, razão pela qual reitero meu posicionamento e, pedindo vênia ao Nobre
Relator, voto pela rejeição da preliminar de nulidade processual e pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso para EMITIR PARECER
FAVORÁVEL à aprovação das contas de governo do Senhor LUCIANO CARTAXO
PIRES DE SÁ, na qualidade de Prefeito do Município de João Pessoa, relativa ao
exercício de 2019, com a ressalva do art. 138, parágrafo único, inciso VI, do Regimento
Interno do TCE/PB, mantendo os termos do Acórdão APL - TC 00186/21.

É o voto.
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DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO DO TCE–PB

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 08934/20, nesta
assentada, sobre a análise de Recurso de Reconsideração impetrado pelo Senhor
LUCIANO CARTAXO PIRES DE SÁ, na qualidade de Prefeito do Município de João
Pessoa no exercício de 2019, em face de decisões sobre a apreciação de sua prestação
de contas daquele período, contidas no Parecer Prévio PPL - TC 00097/21 e Acórdão
APL - TC 00186/21, ACORDAM os membros do Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba (TCE-PB), à maioria, nesta data, conforme voto divergente do Conselheiro
Arnóbio Alves Viana, em:
I) REJEITAR a preliminar de nulidade processual;
II) CONHECER do Recurso de Reconsideração interposto;
III) DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para: III.1) EMITIR PARECER
FAVORÁVEL à aprovação da PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO
do Senhor LUCIANO CARTAXO PIRES DE SÁ, na qualidade de Prefeito do
Município de João Pessoa, relativa ao exercício de 2019, com a ressalva do art. 138,
parágrafo único, inciso VI, do Regimento Interno do TCE/PB; e III.2) MANTER o
Acórdão APL - TC 00186/21.

Registre-se, publique-se e encaminhe-se.
TCE – Sessão Remota do Tribunal Pleno.
João Pessoa (PB), 18 de agosto de 2021.
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