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TRIBUNAL PLENO
PROCESSO TC 08711/20
Origem: Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP
Natureza: Prestação de Contas Anuais – exercício de 2019
Responsáveis: Sebastião Alberto Candido da Cruz (ex-Presidente)
Contadora: Maria das Graças de Amorim (CRC/PB 1987)
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Governo do Estado
da Paraíba. Administração indireta. Loteria do
Estado da Paraíba - LOTEP. Exercício de 2019.
Saldo não comprovado. Irregularidade da Prestação
de Contas. Imputação de débito. Aplicação de
multa. Comunicação. Informação de que a decisão
decorreu do exame dos fatos e provas constantes dos
autos, sendo suscetível de revisão.
ACÓRDÃO APL – TC 00155/22

RELATÓRIO
Cuidam os autos do exame da prestação de contas anuais oriunda da Loteria do Estado da
Paraíba - LOTEP, relativa ao exercício de 2019, cuja gestão foi de responsabilidade do ex-Presidente,
Senhor SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ.
A matéria foi analisada pelo Órgão de Instrução deste Tribunal, lavrando-se o relatório
inicial de fls. 62/80, confeccionado pelo Auditor de Controle Externo (ACE) Renato Sérgio Valença
Pascoal, subscrito pela Chefe de Divisão, ACE Ludmilla Costa de Carvalho Frade, e pela Chefe de
Departamento, ACE Maria Zaira Chagas Guerra Pontes, com as colocações e observações a seguir
resumidas:
1. A prestação de contas foi encaminhada no prazo estabelecido pela Resolução
Normativa RN - TC 03/10;
2. Conforme Lei 11.295/2019, a despesa fixada para o exercício de 2019 foi de
R$2.239.587,00, sendo atualizada para R$2.001.290,65 após a movimentação de créditos adicionais,
havendo utilização de R$1.295.379,67, o que representou 64,73% do orçamento atualizado;
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3.

A Execução da despesa por fonte de recurso apresentou a seguinte movimentação:

4. Execução da despesa por Programa de Governo, demonstrando que o programa
“5046 - Programa de Gestão e Manutenção e Serviços ao Estado” representou 76% do total empenhado:

5. Execução da despesa por Elemento, indicando que os objetos de gastos com maiores
valores foram: “31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas”, “11 - Vencimentos e
Vantagens Fixas - Pessoal Civil”, “36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física” e “39 - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica”, correspondendo, respectivamente, a 15,44%, 30,8%, 20,26%
e 35,53% do valor empenhado total:
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6.
no exercício;

Não foram identificadas despesas sem licitação, havendo apenas um contrato vigente
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7. Conforme determina a Resolução Normativa RN – TC 03/10, o jurisdicionado
declarou a vigência dos seguintes convênios;

8.

Não houve registro de denúncias no Sistema Tramita relativas ao exercício analisado;
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9.

O quadro de pessoal apresentava a seguinte composição:

10. O Balanço Patrimonial apresentou a seguinte evolução:
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11. A dívida registrada estava assim composta:
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Ao término do sobredito relatório, a Auditoria apontou a ocorrência de máculas:

Citado, o responsável deixou escoar o prazo regimental, não apresentando
esclarecimentos (fl. 86).
Instado a se pronunciar, o Ministério Público de Contas, por meio de parecer da lavra do
Procurador Manoel Antônio dos Santos Neto (fls. 91/92), assim opinou:

Na sequência, o julgamento foi agendado para a presente sessão, com as notificações de
estilo.
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VOTO DO RELATOR
É na Constituição Federal que se encontra a moldura jurídica básica do controle da gestão
pública brasileira. Merece destaque desde já o fato de que a destinação de todos os dinheiros do erário,
por essa qualidade e origem, exige providências que assegurem da melhor forma possível o seu bom
emprego, evitando quaisquer desvios de finalidade. Assim, a despesa pública deve obedecer a sérios
critérios na sua realização e comprovação, respeitando não apenas a cronologia das fases de sua
execução, mas também todos os demais princípios constitucionais que norteiam a pública gestão, sob
pena de responsabilidade da autoridade competente.
A Constituição é lei fundamental, encimando e orientando todo o ordenamento jurídico
do Estado. A sua força normativa é tamanha que União, Estados, Municípios e Distrito Federal hão de
exercer as suas respectivas atribuições nos precisos termos nela estabelecidos, sob pena de ter por
viciadas e nulas as suas condutas. 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).
A prestação de contas é o principal instrumento de controle da gestão pública. Constitui
dever de todo administrador e também elemento basilar à concretização dos princípios constitucionais
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, já que é ela instrumento de
racionalização, controle e transparência das atividades públicas.
No caso dos autos, a Auditoria desta Corte de Contas consignou a ocorrência das
seguintes máculas:
a) Divergência de informações quanto aos convênios celebrados no exercício
(R$2.520,00).
b) Registro incorreto acerca dos contratos vigentes no exercício.
c) Descumprimento do prazo de envio de informações solicitadas pela Auditoria,
configurando obstrução à fiscalização.
d) Divergência entre o saldo para o exercício seguinte apresentado na PCA e o indicado
no SAGRES (extrato de 31/12/2019 - R$22.940,90).
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Em relação a divergência de informações quanto aos convênios celebrados no
exercício no montante de R$2.520,00, sendo R$1.912,00 do Convênio 001/2019 e R$600,00 referentes
à informação do Convênio como o “SID. DOS DEL. DA P.F”, contida na Prestação de Contas
apresentada, fl. 20, e não localizada pela Unidade Técnica em outras fontes de informações, fl. 72.
A Unidade Técnica não indicou quais seriam essas outras fontes, entretanto, em razão do
valor módico, bem como que a informação foi apresentada na Prestação de Contas, não trazendo maiores
repercussões quando da sua análise, cabe ao atual gestor aprimorar tal conduta.
Quanto ao montante de R$1.912,00, indicado pela Unidade Técnica (Documento TC
27620/22, não se refere a despesas oriundas do Convênio 001/2019, mas sim a despesas com
fardamentos, vejamos:
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Quanto ao possível registro incorreto do contrato, indicado pela Unidade Técnica, fl.
72, não é o caso, pois o exercício em análise é 2019 e o início do contrato ocorreu em 2020:

Tangente ao descumprimento do prazo de envio de informações relativas ao quadro
de pessoal solicitadas pela Auditoria, fl. 73, a informação pode ser obtida, pela Unidade Técnica, em
outros canais, inclusive no sistema dos painéis disponíveis no sítio eletrônico deste Tribunal, aberto para
acesso público.
Por fim, em relação à divergência nos saldos financeiros no montante de R$22.904,90,
as disponibilidades financeiras informadas, ao final do exercício, corresponderam a R$623.126,67, no
entanto, só há comprovação, nos autos, de R$600.221,77. Vejamos a análise proferida pela Unidade
Técnica, fl. 77:
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O Gestor não apresentou defesa.
Conforme consta no Balanço Patrimonial (fls. 11/13), bem como nas informações
encaminhadas ao Sistema SAGRES, o saldo bancário para o exercício seguinte era de R$623.126,67:
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Entretanto, o extrato bancário apresentado (fls. 23/25 e 49/51) comprovam o saldo para
o exercício seguinte no montante de R$600.221,77:

Portanto, resta um saldo não comprovado de R$22.904,90.
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Havendo gestão de recursos sem comprovação de seu destino, cabe imputação de
débito. É que 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 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;
A Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro – Lei 4.320/64, exige que, na
quantificação (liquidação) da obrigação de pagar, além de identificar a origem do gasto, o credor e o
valor a ser pago, a administração deve certificar o resultado auferido – legitimidade da despesa
pública. Cite-se:
Lei 4.320/64. Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1°. Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por
base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
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O Supremo Tribunal Federal já assentou a obrigação dos responsáveis por dinheiros
públicos de demonstrar a sua escorreita aplicação sob os enfoques formais e meritórios, quando do
julgamento do Mandado de Segurança 20.335-8/DF, publicado no DJU de 25/02/1983, de cujo voto
do eminente relator Ministro Moreira Alves, colhe-se lapidar comentário:
“Vê-se, pois, que, em tema de Direito Financeiro, mais particularmente, em tema de
controle da aplicação dos dinheiros públicos, a responsabilidade do Ordenador de Despesa pelas
irregularidades apuradas se presuma, até prova em contrário, por ele subministrada”.
Conclui-se, portanto, que se recursos públicos são manuseados e não se faz prova da
regularidade das despesas realizadas com os correspondentes documentos exigidos legalmente, os
respectivos gestores atraem para si a consequente responsabilidade de ressarcimento dos gastos
irregulares que executaram ou concorreram, inclusive por temerária gerência, além de sujeição à
multa decorrente de prejuízos causados ao erário, nos termos do art. 56, da LCE 18/93.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que este egrégio Plenário decida: I) JULGAR
IRREGULAR a prestação de contas; e II) IMPUTAR o débito de R$22.904,90 (vinte e dois mil
novecentos e quatro reais e noventa centavos), valor correspondente a 370,69 UFR-PB (trezentos e
setenta inteiros e sessenta e nove centésimos de Unidade Fiscal de Referência do Estado da Paraíba) ao
Senhor SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ (CPF 622.681.984-72), pelo saldo bancário
não comprovado, ASSINANDO-LHE O PRAZO de 30 (trinta) dias, contado da publicação da
presente decisão, para recolhimento ao erário Estadual, sob pena de cobrança executiva; III) APLICAR
MULTA de R$2.000,00 (dois mil reais), valor correspondente a 32,37 UFR-PB (trinta e dois inteiros e
trinta e sete centésimos de Unidade Fiscal de Referência do Estado da Paraíba), contra o Senhor
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ (CPF 622.681.984-72), com fulcro no art. 56, II da
LOTCE 18/93, em vista do saldo bancário não comprovado, ASSINANDO-LHE O PRAZO de 30
(trinta) dias, contado da publicação da presente decisão, para recolhimento da multa ao Tesouro do
Estado, à conta do Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança
executiva; IV) REPRESENTAR à Procuradoria Geral de Justiça para as providências que entender
cabíveis; V) 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. 140, §1º, IX, do Regimento Interno do TCE/PB.
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DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO DO TCE-PB
Vistos, relatados e discutidos os autos dos Processos TC 08711/20, referentes ao exame
da prestação de contas anuais oriunda da Loteria do Estado da Paraíba - LOTEP, relativa ao exercício
de 2019, cuja gestão foi de responsabilidade do Senhor SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA
CRUZ, ACORDAM os membros do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), à
unanimidade, nesta data, conforme voto do Relator, em:
I) JULGAR IRREGULAR a prestação de contas;
II) IMPUTAR o débito de R$22.904,90 (vinte e dois mil novecentos e quatro reais e
noventa centavos), valor correspondente a 370,69 UFR-PB1 (trezentos e setenta inteiros e sessenta e
nove centésimos de Unidade Fiscal de Referência do Estado da Paraíba) ao Senhor SEBASTIÃO
ALBERTO CANDIDO DA CRUZ (CPF 622.681.984-72), pelo saldo bancário não comprovado,
ASSINANDO-LHE O PRAZO de 30 (trinta) dias, contado da publicação da presente decisão, para
recolhimento ao erário Estadual, sob pena de cobrança executiva;
III) APLICAR MULTA de R$2.000,00 (dois mil reais), valor correspondente a 32,37
UFR-PB (trinta e dois inteiros e trinta e sete centésimos de Unidade Fiscal de Referência do Estado da
Paraíba), contra o Senhor SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ (CPF 622.681.984-72), com
fulcro no art. 56, III da LOTCE 18/93, em vista do saldo bancário não comprovado, ASSINANDOLHE O PRAZO de 30 (trinta) dias, contado da publicação da presente decisão, para recolhimento da
multa ao Tesouro do Estado, à conta do Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal,
sob pena de cobrança executiva;
IV) REPRESENTAR à Procuradoria Geral de Justiça para as providências que entender
cabíveis;
V) 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. 140, §1º, IX, do Regimento Interno do TCE/PB.

1

Regimento Interno do TCE/PB. Art. 140. (...). § 2º. O Acórdão que resultar em imposição de multa ou condenação do
responsável ao ressarcimento de valores aos cofres públicos deverá indicar necessariamente o valor do débito em moeda
corrente na data da imputação e no correspondente valor em Unidade Financeira de Referência (UFR-PB), ou outro índice
que, por determinação legal ou opção do Tribunal, substitua-o como indexador.
Valor da última UFR-PB fixado em 61,79 - referente a junho de 2022, divulgado no site oficial da Secretaria de Estado da
Receita da Paraíba (https://www.receita.pb.gov.br/ser/info/indices-e-tabelas/ufr-pb).
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Registre-se e publique-se.
TCE – Sessão Presencial do Tribunal Pleno.
João Pessoa (PB), 01 de junho de 2022.

Assinado

2 de Junho de 2022 às 12:26

Cons. Fernando Rodrigues Catão
PRESIDENTE

Assinado

1 de Junho de 2022 às 15:06

Cons. André Carlo Torres Pontes
RELATOR

Assinado

2 de Junho de 2022 às 10:48

Bradson Tiberio Luna Camelo
PROCURADOR(A) GERAL

