MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO
QUARTA PROCURADORIA DE CONTAS
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARÁ

TRÂMITE PREFERENCIAL.

DO REGIMENTO INTERNO.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ vem,
através do Procurador de Contas que esta subscreve, no desempenho de sua
missão institucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático e a
guarda da lei, nos termos delineados no art. 11 de sua Lei Orgânica (Lei
Complementar nº 9/1992, com redação dada pela Lei Complementar nº
85/2013) e com fulcro nos artigos 130 da Constituição Federal e 41 da Lei
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará, oferecer a seguinte

REPRESENTAÇÃO2
em face da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC e do Instituto de
Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, pelos fundamentos de
fato e de direito que se passa a expor.
1

Art. 42. Consideram-se urgentes, e nessa qualidade terão tramitação preferencial, os documentos e
processos referentes a: VIII - representações que possam resultar dano ao erário estadual ou
irregularidade grave;
2
Representação produzida a partir da ajuda e dos ensinamentos da Procuradora de Contas Élida
Graziane Pinto, do Ministério Público de Contas de São Paulo, a quem faço questão de registrar meu
agradecimento e admiração.
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URGÊNCIA PREVISTA NO ART. 42, VIII,1
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I.

DOS FATOS.
No efetivo exercício de seus misteres constitucionais, o Ministério

Público de Contas do Estado do Pará instaurou Procedimento Apuratório
Preliminar de número 2019/0106-7 com o fito de requisitar, tanto da SEDUC,
quanto do IGEPREV, informações a respeito do número de servidores da
educação cedidos a outros órgãos, ou, ainda, em pleno gozo do afastamento
do serviço no aguardo da aposentadoria previsto nos art. 323 da Constituição
Estadual do Estado e §4º do art. 112 do RJUPA, e que, mesmo não contribuindo
para a manutenção ou desenvolvimento do ensino, continuam a ser
computados, para todos os efeitos, nos gastos mínimos de educação.
Segundo consta da documentação encaminhada a este Ministério
Público de Contas – e que segue anexa – a SEDUC estima o número de 187
servidores cedidos a outros órgãos, e mais 7.084 servidores afastados do
serviço, cujos processos de formalização da aposentadoria ainda pendiam de
processualização final no âmbito da SEDUC. Por sua vez, o IGEPREV respondeu
que, em suas dependências, tramitam processos de 2.149 servidores da
educação já dispensados do serviço por aguardo de aposentadoria.
Somados os números dos processos em trâmite na SEDUC, e em
trâmite no IGEPREV, constata-se potencialmente mais de 9 mil servidores que,
a despeito de não poderem mais contar como gasto em educação – posto que
licenciados, continuam a ser computados no piso constitucional.
Por sua vez, o Centro de Apoio Operacional do MPC, com base
nessas informações, emitiu a Nota Técnica Nº 019/2019, estimando que, sem
a inclusão do gastos com servidores da educação que não prestam mais
serviços ao Estado do Pará, a aplicação do mínimo de 25% em Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino, previstos no art. 212 da Constituição Federal, não
teria sido atingida no exercício financeiro de 2018, umas vez que, deduzida
tais

despesas,

o

índice

de

aplicação

teria

sido

de

meros

23,60%.

Provavelmente, o não atingimento do índice se replicaria em todos os
exercícios financeiros anteriores.
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Por

sua

vez,

o

atraso

na

conclusão

dos

processos

de

aposentadoria deste grande número de servidores, acaba por falsear os
gastos com pessoal do Estado, que seriam menores que os atualmente
assinalados, abrindo margem para a admissão de novos servidores, inclusive e
principalmente na área da educação, suprindo carências eventualmente
existentes.
De outra banda, a falta de alocação do gasto no pagamento
desses servidores na rubrica previdenciária própria, acaba, outrossim, por tirar
credibilidade acerca da situação atual e atuarial do Regime de Previdência do
Estado, porquanto ocorre confusão entre a gestão da política de pessoal com a
gestão da política previdenciária de parte significativa dos servidores do
Estado. É dizer que, confirmados os apontamentos de investigação preliminar,
existe, praticamente, um IGEPREV paralelo dentro da SEDUC.
Sem embargo de todas essas questões já potencialmente
gravosas, e ao passo que o piso mínimo em educação é falseado com o
cômputo de gastos com servidores que, a bem dizer, são inativos, o Estado do
Pará vem apresentado resultados pífios nas medições do IDEB e no
cumprimento do Plano Nacional de Educação, o que tem clara relação de
pertinência com o subfinanciamento que a política estadual de educação vem
sofrendo.
Eis os fatos, expostos em aligeirada síntese.
Passemos ao cotejo jurídico.
II. DO DIREITO.
A. DO CABIMENTO E DA LEGITIMIDADE ATIVA.
O consagrado direito à petição, de salvaguarda constitucional, é
instrumentalizado

nos

Tribunais

de

Contas

através

do

manejo

de

representações e denúncias. Visam ambos os institutos a um fim único: levar
ao Tribunal de Contas o conhecimento de ato administrativo reputado ilegal,
ilegítimo, ou antieconômico, clamando pela atuação da Corte na sua devida
apuração e correição.
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O que difere, fundamentalmente, a denúncia da representação, é
a qualidade do sujeito ativo, posto serem as denúncias disponíveis a qualquer
um do povo, ao passo que as representações possuem rol de legitimados
ativos taxativamente expressos, correspondentes a determinadas autoridades
públicas com atribuição e dever de zelar pelo bom desempenho do controle
externo.
No âmbito do Tribunal de Contas do Pará não é diferente.
Denúncia e representação são tratadas na mesma sessão da Lei
Orgânica, e sua regulação básica se extrai a partir dos art. 39 a 42 da
LOTCE/PA.
Ei-los:
“Denúncias e Representações
Art. 39. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato
é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades
perante o Tribunal de Contas do Estado.
Art. 40. A denúncia sobre matéria de competência do Tribunal
deverá referir-se a administrador ou responsável sujeito à sua
jurisdição, ser redigida em linguagem clara e objetiva, conter o
nome legível do denunciante, sua qualificação e endereço, e estar
acompanhada de prova ou indício concernente ao fato denunciado
ou à existência de ilegalidade ou irregularidade.
Art. 41. A representação deverá ser encaminhada ao Presidente do
Tribunal de Contas ou ao Conselheiro Relator, conforme o caso:
I - pelos titulares dos controles internos dos órgãos públicos, sob
pena de serem considerados responsáveis solidários;
II - por qualquer autoridade pública Federal, Estadual ou Municipal;
III - pelas equipes de inspeção ou de auditoria;
IV - pelos titulares das unidades técnicas do Tribunal.
Art. 42. A fim de preservar direitos e garantias individuais, o
Tribunal de Contas dará tratamento sigiloso às denúncias e
representações, até decisão definitiva sobre a matéria.
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Parágrafo único. O denunciante não se sujeitará a qualquer sanção
administrativa, cível ou penal, em decorrência da denúncia, salvo
em caso de comprovada má-fé.”

Por sua vez, o Regimento Interno esmiúça o procedimento das
representações e denúncias do art. 226 ao artigo 234, deixando assente no
art. 230 que “Julgada procedente a denúncia e depois de esgotado o prazo

para eventual recurso, a autoridade pública competente será notificada para
as providências corretivas e/ou punitivas cabíveis.”
Embora o artigo 230 só se refira às denúncias julgadas
procedentes, sua aplicabilidade abrange também as representações, de
acordo com a norma extensiva prevista no art. 234 “Aplicam-se às

representações, no que couber, os dispositivos constantes dos arts. 227 a
233.”
Ora, não se pode haver dúvidas do cabimento da presente
representação, já que a conduta administrativa impugnada diz respeito à
matéria inequivocamente da jurisdição da Corte de Contas (aplicação do
mínimo constitucional em educação e gestão da educação no estado).
De outra banda, o autor da representação é o próprio Ministério
Público de Contas, a quem a Constituição Federal atribuiu a missão de zelar
pela

ordem

jurídica no

âmbito

dos

Tribunais

de

Contas, e

que

é,

evidentemente, autoridade pública estadual nos exatos termos no inciso II, do
art. 41 da Lei orgânica do TCE. Aliás, a legitimidade e o protagonismo do
Ministério Público de Contas no oferecimento de representações é ilação que
se extrai da própria lógica do sistema dos Tribunais de Contas.
O que se pretende, portanto, por meio desta representação, é
provocar a exata conduta administrativa, compatibilizando-a com a lei e a
jurisprudência, de modo que, além de ser apresentada solução para os
longuíssimos processos de aposentadoria, deixe de ser computado, para fins
de aplicação do mínimo em educação, a vultosa quantia paga em favor dos
servidores da educação em gozo de licença para aguardo de aposentadoria ou
cedidos para exercer função estranha à educação.
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B. DO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO DO PARÁ
Não é segredo para ninguém os péssimos resultados do serviço
público de educação no Estado do Pará.
A título de exemplo, na última rodada de avaliação do IDEB do
ensino médio, referente ao ano de 2017, os resultados observados foram
muito aquém das metas projetadas, com, inclusive, piora em relação aos anos
anteriores, o que representa não apenas estagnação do nível de ensino, mas
deterioração da sua qualidade.
Eis as metas projetadas para o Ensino Médio3:

Por sua vez, os resultados foram os seguintes:

Percebe-se, com facilidade, que na avaliação de 2017, a nota
média do Pará, de apenas 2.8, representa regresso aos patamares de 2011,
com distanciamento exponencial da meta projetada, que para 2017 era 4.0.
No tocante ao anos finais do ensino fundamental, embora se
aviste algum avanço, já que as notas vem sucessivamente aumentando desde
a avaliação de 2007, a distância para a meta projetada é ainda maior, já que a
pontuação atingida foi de 3.3 e a meta projetada era de 4.6.

3

http://ideb.inep.gov.br/resultado/
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Em comparação às demais unidades federativas, o Pará ostenta
a penúltima posição no IDEB do ensino médio, à frente apenas da Bahia, que
embora assuma nível de aprendizagem melhor que a do Pará, fica superada
pelo mais baixo índice do fluxo etário escolar4. Nos anos finais do ensino
fundamental, o quadro se repete: o Pará só é melhor que a Bahia.
É pertinente sublinhar que o art. 214 da Constituição previu um
Plano Nacional de Educação, de duração decenal, que terá como objetivo a
articulação do sistema nacional de educação em regime de colaboração, bem
como a definição de diretrizes, de objetivos, de metas e de estratégias de
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino
(MDE) em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações
integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas.
Dando concretude à previsão constitucional, adveio a Lei
13.005/2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE), com vigência
de dez anos, de 2014 a 2024.
Analisando os resultados do Pará nas metas do Plano Nacional de
Educação, o cenário remanesce desolador, ainda que foquemos somente os
resultados do Ensino Médio, cuja responsabilidade recai prioritariamente sobre
os estados, a teor do que prevê o §3º do art. 211 da Constituição Federal.

O Ideb é resultado do produto entre o desempenho e o rendimento escolar (ou o inverso do tempo
médio de conclusão de uma série) então ele pode ser interpretado da seguinte maneira: para uma
escola A cuja média padronizada da Prova Brasil, 4ª série, é 5,0 e o tempo médio de conclusão de cada
série é de 2 anos, a rede/ escola terá o Ideb igual a 5,0 multiplicado por 1/2, ou seja, Ideb = 2,5. Já uma
escola B com média padronizada da Prova Brasil, 4ª série, igual a 5,0 e tempo médio para conclusão
igual a 1 ano, terá Ideb = 5,0. A forma geral do Ideb é dada por: IDEBji = Nji Pji; em que, i = ano do
exame (Saeb e Prova Brasil) e do Censo Escolar; N ji = média da proficiência em Língua Portuguesa e
Matemática, padronizada para um indicador entre 0 e 10, dos alunos da unidade j, obtida em
determinada edição do exame realizado ao final da etapa de ensino; P ji = indicador de rendimento
baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino dos alunos da unidade j;
(https://academia.qedu.org.br/ideb/como-o-ideb-e-calculado/)
4
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Dentro das mais diversas metas, o Estado do Pará, além de não
as cumprir, apresenta quase sempre um dos piores, senão o pior, índice da
Região Norte. Senão, vejamos:

META 3
INDICADOR 3A
META 2016: 100%

META 3
INDICADOR 3B
META 2024: 85%
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META 4
INDICADOR 4A
META 2024: 100%

META 6
INDICADOR 6A
META 2024: 25%

META 6
INDICADOR 6B
META 2024: 50%
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META 8
INDICADOR 8A
META 2024: 12 anos

META 8
INDICADOR 8B
META 2024: 12 anos
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META 8
INDICADOR 8c
META 2024: 12 anos

META 15
INDICADOR 15D
META 2024: 100%

Em atenção à situação educacional do Estado do Pará, o
movimento Todos pela Educação produziu o seguinte quadro resumo:
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Avaliando os resultados do PNE, o Tribunal de Contas da União5
produziu em 2018 o 3º Relatório de Acompanhamento. Os dados inquietam.
De um modo geral, a projeção do Tribunal de Contas da União é de
descumprimento de pelo menos 70% das metas do Plano Nacional de
Educação, o que encontra ressonância clara no subfinanciamento que a
política educacional brasileira recebe na disputa alocativa do orçamento
público.
Embora o Brasil aplique em políticas educacionais quantia
correspondente a 6% do PIB6, patamar até mesmo um pouco superior à média
dos

países

da

OCDE

(composto

majoritamente

por

países

do

bloco

desenvolvido), o gasto acumulado por aluno entre 6 e 15 anos de idade no
Brasil (USD 38 190) equivale a 42% da média do gasto por aluno em países da
OCDE (USD 90 294)7. Não surpreende, então, a má qualidade dos serviços
públicos de educação, conquanto não se possa descartar que o problema,
além do subfinanciamento, igualmente se escora na má gestão, na corrupção
e na falta de planejamento educacional adequado8.
O demonstrado baixo investimento estatal em políticas de
educação são eloquentes acerca de nossa tessitura social, marcada a ferro e
fogo com o signo da desigualdade estrutural9.

5

Brasil. Tribunal de Contas da União. ACÓRDÃO 2353/2018 – PLENÁRIO, Relator Walton Alencar
Rodrigues,
Sessão
de
10/10/2018.
Disponível
em:
<
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2353
%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520des
c/false/1/false >. Acesso em: 3 dez. 2018.
6

Brasil. Câmara dos deputados. Consultoria de orçamento e fiscalização financeira. Revisão
orçamentária 2019 Diagnóstico para a educação: possibilidades e perspectivas; Outubro de 2018.
Disponível
em:
<
http://www2.camara.leg.br/orcamento-dauniao/estudos/2018/Revisooramentria2019_Educao_diagnstico.pdf >. Acesso em: 13 dez. 2018.
7 OECD. Programme for international student assessment (PISA). Results from PISA 2015, 2016.
Disponível
em:
<http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/pisa_2015_brazil_prt.pdf>.
Acesso em: 3 dez. 2018.
8 Tanto que países com nível de financiamento similar tiveram resultados melhores no PISA, segundo o
mesmo relatório já mencionado.
9 Amartya Sem denuncia que a falta de investimento em educação e saúde foram fundamentais para
que o desenvolvimento econômico do Brasil não tenha sido tão vigoroso como em outros países em
condições semelhantes “Por diversas razões históricas, como a ênfase na educação elementar e na
assistência básica à saúde, além da conclusão de reformas agrárias eficazes no início do processo, a
ampla participação econômica foi mais fácil de obter em muitas das economias do Leste e Sudeste
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O que chama atenção no Pará, para além dos baixos índices
educacionais, é que, a partir das informações públicas colhida perante SEDUC
e IGEPREV, o Centro de Apoio Operacional deste Ministério Público de Contas
apontou para quase MEIO BILHÃO DE REAIS anuais de despesa computadas
como vertidas em prol da educação, mas que, em verdade, serviam para a
manutenção de um regime previdenciário paralelo e informal, em vez de
financiar o desenvolvimento do ensino.
É o que passaremos a apontar.
C. DO

CÔMPUTO

INDEVIDO

AGUARDANDO

DE

DESPESA

APOSENTADORIA

OU

COM

PESSOAL

CEDIDOS

PARA

CUMPRIMENTO DO PISO EM EDUCAÇÃO
Primeiramente, é de bom grado lembrar que tanto a Constituição
Estadual do Pará, quanto a Lei do Regime Jurídico Único do Estado, conferiram
aos servidores públicos estaduais a prerrogativa de afastamento do serviço
para aguardar a decisão final sobre pedido de aposentadoria.
São exatamente esses os conteúdos do art. 323 da Constituição
Estadual e do §4º do art. 112 do RJUPA. Ei-los:
Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito
de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro
dia

subseqüente

ao

do

protocolo

do

requerimento

de

aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da
percepção

de

sua

remuneração,

caso

não

sejam

antes

cientificados do indeferimento, na forma da lei.
Art. 112 § 4º. Nos casos de aposentadoria voluntária, ao servidor
que a requerer, fica assegurado o direito de não comparecer ao
trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do
protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da
percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado
do indeferimento.
Asiático de um modo que não foi possível, digamos, no Brasil, Índia ou Paquistão, onde a criação de
oportunidades sociais tem sido muito mais lenta, tornando-se assim uma barreira para o
desenvolvimento econômico.” SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade (portuguese edition).
Versão Kindle São Paulo: Companhia de Bolso, 2018. Paginação irregular, com consulta na localização
905 da plataforma Kindle online (https://ler.amazon.com.br/) com fonte e margem médias.
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Isto é, passados 90 dias do protocolo de aposentadoria
voluntária,

sem

indeferimento,

decisão

fica

formal

assegurado

da
ao

Administração
servidor

Pública

público

sobre

estadual

o

seu
não

comparecimento ao serviço, sem prejuízo da continuidade do pagamento dos
estipêndios.
Tais previsões normativas acabaram por criar uma figura
heterodoxa do funcionalismo público: servidores que ainda não estão
formalmente inativos, mas já não emprestam sua força de trabalho ao Estado.
São formalmente ativos, mas materialmente inativos. Uma espécie de ativos
desativados.
De qualquer forma, a despeito de sua heterodoxia funcional, não
é difícil concluir que os valores vertidos em favor desses servidores no
aguardo da aposentadoria jamais poderiam ser computados para fins do piso
da educação.
Para tanto, basta verter olhos atentos aos artigos 70 e 71 da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação que regulamentam quais despesas poderão
ser consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino e quais
não.
Vamos à lei, adiantando que o grifo é nosso:
Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento
do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos
objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis,
compreendendo as que se destinam a:
I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais
profissionais da educação;
II

-

aquisição,

manutenção,

construção

e

conservação

de

instalações e equipamentos necessários ao ensino;
III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;
IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando
precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do
ensino;
V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento
dos sistemas de ensino;
VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e
privadas;
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VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a
atender ao disposto nos incisos deste artigo;
VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de
programas de transporte escolar.
Art.

71.

Não

constituirão

despesas

de

manutenção

e

desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:
I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou,
quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise,
precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua
expansão;
II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter
assistencial, desportivo ou cultural;
III - formação de quadros especiais para a administração pública,
sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos;
IV - programas suplementares de alimentação, assistência médicoodontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de
assistência social;
V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar
direta ou indiretamente a rede escolar;
VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando
em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e
desenvolvimento do ensino.

Do cotejo entre a situação funcional dos servidores aguardando
aposentadoria com o inciso VI do art. 71 da LDB da Educação, divisa-se clara
incompatibilidade no cômputo da remuneração paga a eles no piso de
educação, uma vez que sequer perfazem atividade pública, muito menos
estão tributando esforços na consecução dos objetivos básicos das instituições
educacionais.
A rigor, remuneração paga a servidores que não laboram mais
tem a natureza jurídica de proventos, e por estarem totalmente alheadas da
manutenção e desenvolvimento do ensino, não se prestam a cumprir o piso
constitucional mínimo de educação.
Nesse sentido, o STF já assinalou que “o art. 70, I da Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional considera como despesas de
manutenção e desenvolvimento de ensino, para fins de aplicação do
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percentual previsto no art. 212 da CF, apenas os gastos com remuneração do
pessoal docente, sem referir-se a proventos. Além disso, o art. 71, VI, da
mesma lei expressamente exclui os gastos com pessoal em atividade alheia à
manutenção e desenvolvimento do ensino”.10
Segundo consta da documentação encaminhada a este Ministério
Público de Contas – e que segue anexa –, a SEDUC estima o número de 7.084
servidores

afastados

do

serviço, cujos

processos

de

formalização

da

aposentadoria ainda pendiam de encaminhamento no âmbito da SEDUC. Por
sua vez, o IGEPREV respondeu que, em suas dependências, tramitam
processos de 2.149 servidores da educação já dispensados do serviço por
aguardo de aposentadoria. Somados os números dos processos em trâmite na
SEDUC, e em trâmite no IGEPREV, constata-se potencialmente mais de 9 mil
servidores da educação que, a despeito de não poderem mais contar como
gastos em educação – posto que licenciados, continuam a ser computados no
piso constitucional.
A rigor, sob a égide da Constituição de 1988, é inadmissível
computar como manutenção e desenvolvimento do ensino a cobertura de
valores que, em verdade, constituem déficit financeiro do regime próprio de
previdência, porque tal despesa não revela qualquer atividade-meio ou
atividade finalística para manter e aperfeiçoar o ensino público no Estado.
O tema também já foi objeto de análise no Parecer nº CP 26/97
do Conselho Nacional de Educação11, que, em resumo, assim dispôs sobre a
matéria:
“é evidente que os inativos não contribuem nem para a
manutenção nem para o desenvolvimento do ensino. Afastados
que

estão

da

atividade,

não

poderiam

contribuir

para

a

manutenção das ações que dizem respeito ao ensino. Se não
podem sequer contribuir para tanto, menos ainda para o
desenvolvimento – democratização, expansão e melhoria da
qualidade – do ensino.” (fls. 10/11)
10

ACO 3.131/SC, decisão monocrática do Ministro Roberto Barroso. Em igual sentido, ADI 6.049/GO,
Relator Ricardo Lewandowski
11

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/PNCP2697.pdf>. Acesso em 21 out. 2016.

p. 17

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO
QUARTA PROCURADORIA DE CONTAS

Nesta mesma linha de intelecção, é o entendimento do Tribunal
de Contas da União, conforme Acórdão 851/2001 do Plenário:
[...] No entanto, o que considero fundamental nesta discussão – e
por isso penso despicienda análise do assunto sob outros pontos
de vista – é ter em mente qual foi a intenção do legislador ao criar
o Fundo. E esse propósito, certamente, não foi o de remunerar
professores inativos. […]

Igualmente, o Manual de Demonstrativos Fiscais, aplicado à
União, aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios, elaborado pela
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, define que:
“[…] considerando a interpretação conjunta dos arts. 37 e 40 da
Constituição, os arts. 70 e 71 da LDB, e o art. 22 da Lei 11.494/07,
conclui-se que, para fins do limite constitucional com MDE, devemse considerar apenas as despesas destinadas à remuneração e ao
aperfeiçoamento dos profissionais em educação, e que exerçam
cargo, emprego ou função na atividade de ensino, excluindo-se,
por conseguinte, as despesas que envolvam gastos com inativos e
pensionistas, pois a lei faz distinção entre as espécies de
rendimento: remuneração, proventos e pensões. As despesas com
inativos

e

pensionistas

devem

ser

mais

apropriadamente

classificadas como Previdência.”12 (grifamos).

Mais adiante, o Manual afirma também que somente “a
contribuição patronal ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores – RPPS
referente ao pessoal ativo da área da educação deve ser considerada para fins
do limite constitucional com MDE”.
Apoiado na estimativa de quase MEIO BILHÃO DE REAIS13 por ano
computados indevidamente nos gastos da educação no Estado do Pará, poderse-ia elucubrar que tal quantia teria a capacidade de financiar nada mais,
12

Trecho
extraído
da
fl.
352
do
manual,
disponível
em:
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/471139/CPU_MDF_6_edicao_versao_24_04_201
5.pdf/d066d42d-14c0-454b-9ab8-6386c9f7b0f8>. Acesso em 10 nov. 2016.
13

Segundo cálculos do CAO-MPC, R$485.454.503,82
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nada menos, que 80.626 novas vagas no ensino médio ( o que mais do que
supriria a meta de universalização do ensino médio), ou 22.192 vagas no
ensino superior, ou, simplesmente ,melhorar muitos outros dos indicadores
metas de execução do PNE no estado.
Tal estimativa leva em consideração o estudo realizado pelo INEP
acerca do investimento público direto em Educação por estudante:

É preciso, pois, aplicar no âmbito do controle externo a essência
e os objetivos da legislação federal, exigindo do administrador público a
aplicação adequada daquilo que o legislador originário definiu como “o
mínimo” para se assegurar uma educação universal e de qualidade.
Nessa toada, compete ao Tribunal de Contas impedir que
manobras contábeis restrinjam a efetividade do artigo 212 da Constituição da
República e atuem, ao mesmo tempo, em favor da Administração Pública e em
detrimento dos milhares de adolescentes, usuários principais dos serviços
educacionais, os quais o Estado está obrigado a ofertar.14
Há mais.
A conduta aqui identificada de financiamento de servidores
afastados da atividade - e nos umbrais da aposentadoria - teria o condão de
14 Esse e outros trechos reproduzidos de escritos da Procuradora de Contas Élida Graziane Pinto.
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violar também o art. 167, IV e 212, caput, da CF, por vincular parte das
receitas provenientes de impostos ao pagamento de despesas com o
pagamento de inativos, os quais deveriam ser, a princípio, custeados pelas
receitas do regime previdenciário.15
A rigor, a falta de alocação do gasto no pagamento desses
servidores na rubrica previdenciária própria, acaba, outrossim, por falsear a
situação atual e atuarial do Regime de Previdência do Estado e seus dois
fundos – o FINANPREV e o FUNPREV-, uma vez que promove indevida e
inapropriada confusão entre a gestão da política de pessoal com a gestão da
política previdenciária de parte significativa dos servidores do Estado. É dizer:
existe, praticamente, um IGEPREV paralelo dentro da SEDUC e que passa ao
largo dos radares de monitoramento fiscal-previdenciário.
Por

sua

vez,

o

atraso

na

conclusão

dos

processos

de

aposentadoria deste grande número de servidores, desfigura os gastos com
pessoal do Estado, que seriam menores que os atualmente assinalados,
abrindo

margem,

inclusive,

para

a

admissão

de

novos

servidores,

principalmente na área da educação.
As mesmas ilações até aqui delineadas servem para os
servidores da SEDUC cedidos para outros órgãos da Administração Pública.
Ora, conforme já visto, o art. 71 da LDB expressamente exclui
dos gastos em MDE os valores vertidos em prol do pagamento de pessoal
docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou
em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino.
Vê-se que, no tocante à apropriação dos gastos em educação, a
lei adotou critério objetivo – referente à materialidade da função exercida em
prol da MDE -, e não subjetivo – respeitante ao vínculo originário do servidor
com a SEDUC-, para definir quando a remuneração de profissional de
educação deve ou não ser computado no piso educacional.
15

Tese abrigada pelo STF na ADI 6.049/GO, Relator Ricardo Lewandowski
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Nesse sentido, já decidiu o TCU:
Configura desvio de finalidade a utilização de recursos do Fundeb
para pagamento de salários a servidores da área educacional
cedidos para outros órgãos da Administração, uma vez que
tais recursos devem ser usados apenas em ações de manutenção
e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública (arts.
21 e 23 da Lei 11.494/2007), cabendo ao ente federado
beneficiário da aplicação irregular efetuar o ressarcimento do
débito

correspondente.

Acórdão

12622/2018

Primeira

Câmara (Recurso de Reconsideração, Relator Ministro Benjamin
Zymler)

Assim sendo, profissionais da educação cedidos não devem ser
considerados no cálculo dos 25% de gastos em educação, uma vez que a
SEDUC, mesmo sendo o órgão cedente, acaba por manter os pagamentos aos
servidores cedidos, conquanto seja ressarcida pelo órgão cessionário. De outro
modo, mesmo que alfim e ao cabo seja indenizada, o valor que a SEDUC
realiza no salário dos cedidos, aparentemente vem sendo liquidado como
gasto em educação. A despeito da materialidade aqui ser bem menor, de tãosomente 187 servidores, segundo a própria SEDUC, tal quantia não chega a
ser irrelevante, e merece reforçada atenção do sistema de controle externo.

D. DA NECESSIDADE DE INSPEÇÃO
Como se sabe, a inspeção, tal qual a auditoria, tem por finalidade
a obtenção de informação e conhecimento acerca da legalidade e resultados
das

finanças,

atividades,

projetos,

programas,

políticas

e

órgãos

governamentais.
Por intermédio de procedimentos específicos, aplicados no
exame de registros e documentos, e na obtenção de informações e
confirmações, a inspeção colhe os elementos necessários para se verificar se
determinada situação está em conformidade com a legislação aplicável.
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Os procedimentos de inspeção, no âmbito desta Corte de Contas,
estão previstos nos art. 82 e 83, do Regimento Interno:
Art. 82. Inspeção é o instrumento de fiscalização utilizado para
suprir omissões, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a
legitimidade e a economicidade de atos e fatos específicos
praticados por qualquer responsável sujeito à sua jurisdição, bem
como para apurar denúncias ou representações.
Art. 83. As Inspeções classificam-se em:
I - ordinárias: visam a suprir omissões, falhas ou dúvidas e
esclarecer aspectos atinentes a atos, documentos ou processos
em

exame,

podendo

ser

determinadas

pelo

Diretor

do

Departamento de Controle Externo, pelo Relator ou pelo Tribunal
Pleno, conforme o caso;
II - extraordinárias: têm como objetivo o exame de fatos ou
ocorrências cuja relevância ou gravidade exija apuração em
caráter de urgência, e serão ordenadas pelo Tribunal Pleno, por
proposta do Relator ou do Ministério Público junto ao Tribunal.
Parágrafo único. O ato que determinar a inspeção extraordinária
indicará o objeto e assinará o prazo para a sua realização e
encaminhamento do relatório conclusivo ao Relator, competindo
ao Tribunal Pleno decidir sobre a prorrogação desse prazo, se
necessário

Como faz ressoar o trecho negrejado, a inspeção é o instrumento
de fiscalização natural para o esclarecimento fático de representações, pelo
que, tudo o que é lançado neste petitório, especialmente, seu suporte fático e
jurídico, haverá de passar pelo crivo inspecional da competente equipe técnica
deste Tribunal.
Em verdade, o objeto inspecional principal será a confirmação,
ou não, do cômputo - no piso de educação - do pagamento de servidores que
não

estão

mais

prestando

serviço

em

prol

da

manutenção

e

do

desenvolvimento do ensino, seja por estarem aguardando aposentadoria, seja
por estarem cedidos a outros órgãos e entidades alheias à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino, bem como todas as consequências fiscais e
previdenciárias que tal fato induz, como o cumprimento efetivo do piso, a
fidedignidade dos balanços atuariais dos regime de previdência e, até mesmo,
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o nível de gasto com pessoal. Ademais, será preciso averiguar quais têm sido
as medidas tomadas, tanto por SEDUC, quanto por IGEPREV, para dar vazão
aos processos de aposentadoria, de modo que tenham solução em prazo
razoável, a teor do que prevê a Lei Estadual nº 8.972/2020.
Cumpre esclarecer, que tais medidas fiscalizatórias se alinham
ao cumprimento da Carta-Compromisso pelo Direito à Educação de Qualidade,
subscrita pelo então candidato, Helder Barbalho, hoje Governador do Estado, e
representantes do Ministério Público do Estado, Ministério Público de Contas
do Estado, Ministério Público de Contas dos Municípios e Ministério Público
Federal.
A Carta-Compromisso contém uma série de medidas legais cujo
cumprimento é cogente, e sobre a qual houve expressa anuência pelo ora
representante máximo do Estado do Pará, o Exmo. Governador do Estado
Helder Barbalho. Isto posto, sua força persuasiva ganha contornos ainda mais
contundentes, não só por representar o alinhamento do Estado do Pará com
as leis educacionais do país, mas, outrossim, por sedimentar compromisso
político assumido nas eleições e sobre o qual se demanda verificação.
Vê-se que a presente representação tem como objeto principal
possível ilegalidade que diz respeito ao item 2 da Carta-Compromisso.
Contudo, é preciso ir além e aproveitar o ensejo para abranger nos escopos de
auditoria a verificação do cumprimento de outros itens primordiais na boa
gestão da educação pública no Estado do Pará, e sobre o qual remanescem
sérias dúvidas de cumprimento, quais sejam:
a) (Item 4) Se vem ocorrendo depósito permanente no Fundo de

Educação, criado por lei específica, em conta própria gerida pela
Secretaria de Estado de Educação, dos repasses mensais que
correspondam ao duodécimo das atividades de manutenção e
desenvolvimento do ensino, no prazo e sem contingenciamentos,
tal como planejados na lei orçamentária, à luz do art. 10 do PNE,
no que se incluem as transferências de recursos no âmbito do
FUNDEB, por força do art. 69, §§ 5° e 6° da Lei n.° 9.394/1996;
b) (item 5) Se a gestão dos recursos do Fundo de Educação está sob a

responsabilidade exclusiva do titular da Secretaria de Estado de
Educação, evitando o remanejamento das transferências de
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recursos do FUNDEB para a conta única do tesouro, conforme o art.
69, §§ 5° e 6° da Lei n.° 9.394/1996;
c) (item 6) Se não estão sendo contabilizadas, pelo regime de caixa,

as disponibilidades financeiras do Fundo de Educação e do FUNDEB
que estiverem vinculadas às despesas empenhadas no piso
constitucional em manutenção e desenvolvimento do ensino como
suposto saldo positivo parcial do resultado primário do ente;
d) (item 11) Se está sendo disponibilizado, enquanto não forem

regulamentados os indicadores de gasto educacional previstos na
estratégia 20.7 do PNE, em portal de domínio público na internet,
parâmetros regionais de preços referenciais de obras,
equipamentos e materiais da área educacional, bem como que
sejam fornecidos plantas, projetos básicos e executivos
padronizados para diferentes tipos e tamanhos de escola, com
seus respectivos custos estimados e regionalizados.
III. DOS PEDIDOS.
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas do Estado do Pará
vem, com suporte na fundamentação jurídica ora expedida, requerer:
a) o

recebimento

e

o

processamento

da

presente

Representação;
b) a realização de inspeção nos moldes do art. 82 do Regimento
Interno, com o fito de apurar os fatos aqui narrados, com
especial detença:
b1) se está sendo computado no piso de educação o
pagamentos de servidores que não estão mais prestando
serviço em prol da manutenção e do desenvolvimento do
ensino, seja por estarem afastados do serviço aguardando
aposentadoria nos termos do art. 323 da Constituição
Estadual do Estado e do §4º do art. 112 do RJUPA, seja por
estarem cedidos a outros órgãos e entidades, se debruçando
sobre todas as consequências fiscais e previdenciárias que tal
fato induz, como o cumprimento efetivo do piso de educação,
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a fidedignidade dos balanços atuariais dos regime de
previdência e, até mesmo, o nível de gasto com pessoal;
b2) na averiguação de quais tem sido as medidas tomadas,
tanto por SEDUC, quanto por IGEPREV, para dar vazão aos
processos de aposentadoria estocados, de modo que tenham
solução em prazo razoável, a teor do que prevê a Lei Estadual
nº 8.972/2020;
b3) se vem ocorrendo depósito permanente no Fundo de
Educação, criado por lei específica, em conta própria gerida
pela Secretaria de Estado de Educação, dos repasses mensais
que

correspondam

ao

duodécimo

das

atividades

de

manutenção e desenvolvimento do ensino, no prazo e sem
contingenciamentos, tal como planejados na lei orçamentária,
à luz do art. 10 do PNE, no que se incluem as transferências
de recursos no âmbito do FUNDEB, por força do art. 69, §§ 5°
e 6° da Lei n.° 9.394/1996;
b4) se a gestão dos recursos do Fundo de Educação está sob
a responsabilidade exclusiva do titular da Secretaria de
Estado

de

Educação,

evitando

o

remanejamento

das

transferências de recursos do FUNDEB para a conta única do
tesouro, conforme o art. 69, §§ 5° e 6° da Lei n.° 9.394/1996;
b5) se não estão sendo contabilizadas, pelo regime de caixa,
as disponibilidades financeiras do Fundo de Educação e do
FUNDEB que estiverem vinculadas às despesas empenhadas
no piso constitucional em manutenção e desenvolvimento do
ensino como suposto saldo positivo parcial do resultado
primário do ente;
b6) se está sendo disponibilizado, enquanto não forem
regulamentados

os

indicadores

de

gasto

educacional

previstos na estratégia 20.7 do PNE, em portal de domínio
público
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referenciais de obras, equipamentos e materiais da área
educacional, bem como que sejam fornecidos plantas,
projetos básicos e executivos padronizados para diferentes
tipos e tamanhos de escola, com seus respectivos custos
estimados e regionalizados.
c) no caso de serem confirmados os fatos aqui narrados, requerse a procedência da Representação, com a expedição de
determinações corretivas à unidade jurisdicionada para que:
c1) deixe de computar no piso de gastos com a educação,
previsto no art. 212 da Constituição Federal, e regulamentado
nos art. 70 e 71 da LDB, quaisquer pagamentos vertidos ao
funcionalismo público na circunstância em que o servidor
esteja no usufruto do afastamento previsto no art. 323 da
Constituição Estadual, ou, que, cedido a outro órgão, não
esteja

mais

contribuindo

desenvolvimento

do

para

ensino

a
no

manutenção
Estado

do

e

o

Pará,

descaracterizando sua despesa na Função Educação código
12, para a Função Previdência código 09 ou Função
Administração código 04;
c2) a discriminação de tais despesas no elemento de despesa
01 – que diz respeito às aposentadorias do RPPS, reserva
remuneradas e Reforma dos Militares, quando se tratar de
servidor no gozo da licença prevista no art. 323 da
Constituição Estadual, uma vez que se trata de classificação
que melhor atende o princípio da fidedignidade contábil;
c3) com fulcro na Lei Estadual 8.972, de 13 de janeiro de
2020, se preveja prazo máximo razoável, aqui sugerido de
um ano, para a finalização dos pedidos de aposentadoria
protocolados

a

partir

da

data

do

julgamento

desta

representação ou outra data que entender mais pertinente
esta Egrégia Corte;
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c4) apresentem, SEDUC e IGEPREV, Plano de Ação, no prazo
sugerido de 90 dias, que contemple as ações que serão
adotadas para finalizar, em até um ano, o estoque dos
pedidos de aposentadoria que ainda não completaram cinco
anos de tramitação, podendo, para tanto, se valer de
contratação temporária de pessoal voltada exclusivamente
para a supressão das pendências. O Plano de Ação deverá
identificar os

responsáveis pelas

ações, o

prazo

para

implementação de cada ação, as etapas previstas e os
produtos esperados, de acordo com o anexo da Resolução
TCE 18.494/2013;
c5) a teor dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé
mencionados no RE 636.553/RS, a expedição de portaria de
aposentação automática relativa aos processos pendentes há
mais de cinco anos na SEDUC e no IGEPREV, tomando como
parâmetro quantitativo os valores recebidos na última
remuneração dos servidores, com incontinenti envio e análise
a cargo do Tribunal de Contas do Estado, sobre o qual, se
sugere, análise simplificada e em lote;
d) a expedição de outras determinações e recomendações que
se mostrarem pertinentes, a partir dos achados de auditoria;
e) atestada em algum momento falta grave à dispositivo legal, a
aplicação de multa prevista no at. 83, II, da LOTCE aos
responsáveis identificados pela unidade técnica, que deverão
ter garantido o direito ao contraditório;
f) a oitiva do Parquet de Contas em todas as fases do processo;
g) o monitoramento de todas as determinações, recomendações
e planos de ação porventura encetados;
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h) detectado prejuízo ao Erário, a conversão da presente em
Tomada de Contas Especial com citação de todos os possíveis
responsáveis;
i)

tudo o mais que for da atribuição do controle externo e
decorrer dos achados de inspeção ao longo do processo.
São estes os termos em que pede e espera deferimento.
Belém, terça-feira, 17 de março de 2020.

PATRICK BEZERRA MESQUITA
PROCURADOR DE CONTAS
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2. Procedimento Administrativo Preliminar 2019/0106-7
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