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EXMO. SR. CONSELHEIR0 0DILON iNACiO TEIXEIRA. RELXTOR
DO PROCESSO NO 201 9/51266-0 -- TCE

PrestaQao de Contas do Governador do Estado do Para, do exercicio
de 2018.

Simio Robison Oliveira Jatene. ex-Governador do Estado do Pari,
brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade n '
3438331 -- Segup/PA e do CPF/MF n ' 014309042-91, residente e
domiciliado nesta cidade, na Rua Jer6nimo Pimentel. n ' 396, apto. 22,
pessoalmente e com a assist6ncia da Procuradoria-Gerd do Estado, por
interm6dio do Procurador que a este subscreve, na forma do artigo I '.
paragrafo I ', da Lei Complementar n ' 041/2002, considerando os
termos do Parecer T6cnico opinativo apresentado pelo Minist6rio
POblico de Contas do Estado do Paras vem apresentar,
tempestivamente. a sua impugnaQao ao referido documents, pdas
raz6es a seguirexpostas:

1. DO RESUMO DAS CONCLUS6ES APONTADAS NO PARECER
OPINATIVO DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS. INTITULADO
FAROL TECNICO PARA O JULGAMENTO PELE ALEPA '

O Parecer T6cnlco opinativo do Minist6rio POblico de Contas, em
relagao a execugao argamentaria e financeira do Poder Estadual, do
exercicio de 2018, estranhamente. coma se demonstrar6 a seguir,
conclui pda "REJEIQAO das Contas do Governs do Estado do Para,
relativas ao exercicio de 2018, sob responsabilidade do Excelentissimo
Senhor Simio Robison Jatene, em fazio das IRREGULARIDADES a
seguir relacionadas com os respectivos alertas, determinag6es e
recomendag6es, todos direcionados ao Poder Executivo estadual."
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2.CONSiDERAQ6ES GERAIS

Antes de analisar cada uma das supostas irregularidades
apontadas no referido parecer. e ainda que nio se tenha a pretensao de
enveredar por uma discussio te6rica e conceptual maid complexa, faz-se
importante contextualizar o papel e a fungao do Governs, tendo em vista
que, cada vez mats, este extrapola a simples e mecinica arrecadaQao e
alocaQao de recursos advindos da pr6pria sociedade.

Essa compreensao, apesar de 6bvia, 6 fundamental para se
entender a importancia do equilibrio fiscal. o qual. se nio pode ser vista
come um flm em si mesmo, mere elemento contibil - ou arranjo de
nOmeros que se esgotam e podem ser resumidos em um Onico indicador
-l tamb6m nio pode deixar de ser objeto de preocupagao de todd
gestor. e mesmo de qualquer cldadao, pris, coma elemento decisive
para assegurar a oferta de bens e prestagao continuada de servigos
pOblicos, constitui condigao imprescindivel para o bem-estar da
sociedade

Nesse sentida, se o equilibrio orgament6rio e financeiro 6.
inequivocamente, um pressuposto para que nio se perca a condigao de
perenidade da prestagao de servigos pOblicos, faz-se ainda mais
importante. e at6 mesmo decisive, compreender suas conex6es com o
movimento ciclico das economias, sob pena de se cometer erro grave
por nio entender a importancia do gasto pOblico como instrumento de
politica econ6mica.

Assam, particularmente ap6s Keynes, a16m de nio ser razoavel, 6
at6 mesmo pouch inteligente desconsiderar que se o gasto pOblico. aa
depender da arrecadaQao. em Oltima instancia, depende tamb6m da
conjuntura econ6mica. Do mesmo modo. e por outro lada, ao compor a
demanda efetiva, esse mesmo gasto, particularmente por interm6dio do
Investimento, gerando emprego e renda, acaba contribuindo
posltivamente para a expansao econ6mica e, consequentemente, para
o fortalecimento da pr6pria arrecadagao

Essa nogao 6 bisica para a concepgao e implementagao de
estrat6gias que permitam a administragao pOblica. de modo
responsavel, sem comprometer o equilibrio das contas, realizar seu
programa de governs, atendendo a populagao e nio ficando imobilizad
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por uma forma reducionista de praticar a conhecida e necessgria regra
de "s6 gastar o que se arrecada". Elsa regra 6 um instrumento de
defesa da sociedade contra a mi gestao pOblica, mas, particularmente
em periodos de crime, se nio for efetivamente compreendida, pode vir a
se transformar em uma grande armadilha que engessa a pr6pria
administraQao. contribuindo para a estagnaQao econ6mica.

Dessa forma, o gestor pOblico. cada vez maid, precisa estar
preparado e compreender que em fungao dos ciclos econ6micos e de
conjuntura nem sempre o equilibrio contibil formal, pontual e
momentaneo, entre receitas e despesas, 6 o melhor caminho para que
os resultados sejam maximizados. Logo, com compet6ncia e
responsabilidade, precisa tamar decis6es, formular e implementar
estrat6gias que, tends que responder is necessidades e mudangas da
dinimica social, s6 podem ser compreendidas e avalladas corretamente
quando vistas em seu contexts.

Um bom exemplo 6 possivel extrair da dimples contratagao de uma
operagao de cr6dito. Quem. com alguma formagao t6cnica e sem outras
inteng6es, ousaria dizer que tal procedlmento 6 bom ou ruim, correto ou
criminoso, sem analisar o grau de endividamento do tomador do
empr6stimo* bem homo a que se destinario os recursos a serem obtidos
com a operaQao? Feitas para aumentar a disponibilidade de caixa no
presente, as operaQ6es de cr6dito sustentam gastos que servo
efetivamente pages com receita futura. Logo. uma visio apressada e
eminentemente aritm6tica poderia concluir, com certa razao, que
naquele memento especifico, quando os recursos do empr6stimo foram
utilizados, os gastos superaram a arrecadaQao no exercicio. o que
fatalmente geraria um suposto "rambo". Ora, assam pensando
estariamos diante de uma grande confusao, derivada de uma
interpretagao equivocada de conceitos, inclusive porque
descontextualizados.

Por sorte, coma t6cnicos e profissionais, sabemos que uma
operagao de cr6dito realizada por um ente com baixo grau de
endividamento e com o objetivo de antecipar a realizagao de
Investimentos importantes para a sociedade, a16m de reduzir o tempo no
atendimento da comunidade, em major ou menor escala podera gerar
emprego e renda. contribuindo para a expansao da economia e geragao,
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de receitas futuras que garantam o resgate do compromisso assumido.
Consequentemente, por mais 6bvio que possa parecer. ipso 6 um bom
exemplo que demonstra coma, a medida que o mundi evolui, a
administragao pOblica fifa maid complexa e desafiadora, o que tamb6m
ocorre com a pr6pria missio de analisar e avaliar as contas pOblicas. as
quais, cada vez mats. nio se moldam aos manuais e precisam ser vistas
de forma global, levando em conta nio apenas um, mas diversos
indicadores e o seu comportamento hist6rico, a16m dos impactos
futures das decis6es tomadas

Assim, um r6pido levantamento da situagao fiscal do Pari nos
Oltimos anos evidencia, sem dar margem a dOvidas, que mesmo diante
da dramdtica crise na qual foi mergulhado o Pals, o Estado ficou
conhecido e reconhecido, inclusive naclonalmente, por instituiQ6es
pOblicas e prlvadas as mats diversas, pda qualidade da sua gestao
fiscal e peta equilibrio de suas contas, conforme apontam as inOmeras
mat6rias sabre o assunto. (Anexo I ).

Tal condigao, que muito nos orgulha. 6 confirmada inclusive pdas
sucessivas avaliaQ6es feitas pda Secretaria do Tesouro Nacional - STN,
que distinguiu o Para. por ands seguidos, com o maior concerto dentre
as unidades federativas (Anexo 2)

No mesmo diapasao, o substancioso e criterioso relat6rio da
Equipe T6cnica do Tribunal de Contas do Estado - TCE, sob a
coordenaQao gerd do ilustre Conselheiro Relator das contas anuais de
governs do exercicio 2018, ao tratar da gestao fiscal do Estado, analisa
16 pontos, sem indycar qualquer situagao que "comprometa toda a
gestao fiscal do governs", conforme equivocadamente tenta fazer crer o
Farol T6cnico" apresentado pele Minist6rio POblico de Contas. Fate que

tampouco encantra guarida no Relat6rio de Gestio Fiscal dos Estados e
Distrito Federal do 3o quadrimestre de 2018 - RGF. elaborado peta
Secretaria do Tesouro Nacional e publicado recentemente, em fevereiro
deste ano, homo no "Guia para o Governador", documents entregue
pele Tesouro Nacional a cada um dos novos governadores,
apresentando uma sintese da situaQao fiscal do respectivo Estado
(Anexos 3 e 4. respectivamente). , /

Destaque-se ainda que tais documentos tamb6m permitem //
constatar que, com refer6ncia aos pontos criticos frequentemente/t ''
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apontados homo os grandes respons6veis peso desequilibrio das contas
da malaria dos entes subnacionais. o Pari. nos Oltimos anon. inclusive
no exerciclo 2018, analisado, sempre esteve em posiQao bastante
confortavel. conforme demonstrado a seguir.

Os gastos com pessoal normalmente constituem um desses itens
das despesas pOblicas que assombram um grande nOmero de governos.
Por ser uma obrigagao continua e com grande repercussao social, 6
tamb6m uma das mais dificeis de controlar, particularmente nos
mementos de crise, quando aumenta o desemprego e a demanda por
servigos pOblicos.

As Tabelas I e 2, e os graficos 1 , 2, 3 e 4, do relat6rio da STN, ja
mencionado e em anexo, apresentando, sob diversos angulos,
informa96es concernentes aos gastos com pessoal em relagao a receita
corrente liquida dos vgrios estados. deixa ver a normalidade da situagao
do Para, o que 6 confirmado no Relat6rio de Anilise das Contas do
Governador do Estado do Para, do exercicio de 2018, do TCE, que diz
textualmente. na pagina 313, que a despesa com pessoal do governs
flcou em "percentual abaixo do limite legal de 60%, definido na LRF,
sem ultrapassar os llmites de alerta e prudencial", para reforgar em
outro trecho, que trata especificamente dos gastos do Executive, que:
Nio foram identificados indicios de infraQao a regra definida no artlgo

21 , paragrafo Onico da LRF
Mas nio 6 apenas na importante conga de pessoal que os fates

contrariam a afirmagao feita pele MP de Contas, em seu parecer
opinativo, que na sua conclusao, mats especificamente na patina 215,
afirma categoricamente que a "falta de esforQo" e o "aparente desprezo '
do governs pelo cumprimento da meta de resultado primario
comprometeram toda a regularidade da gestao fiscal em 201 8.

Tamb6m no que se refere ao controle do endividamento, que, por
sinai sabem os especialistas. tem correlagao direta com a an61ise do
resultado primario, conforme seri demonstrado oportunamente, o
governo teve comportamento exemplar. o que contraria inclusive o juizo
de valor feito no relat6rio do MP de Contas, anteriormente citado.
Quanto a esse tema, a sistematizagao dos dados sabre a divida dos
estados, feita pda STN no Relat6rio de Gestio Fiscal, la referido,
esclarecedora. ,f
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A an61ise do grafico 5. na p6gina 6 do relat6rio. que apresenta a
Divida Consolidada Liquida, permite identificar de pronto que o Para,
mesmo tends aumentado sua divida em 2018, continua sendo o Estado
que tem a segunda menor divida entre as unidades da federagao e que
essa divlda representa apenas 13% da Receita Corrente Liquida.
quando o limite para os Estados. segundo Resolugao do Senado. 6 de
200%. ou sega. 15 vezes maier que o praticado pelo Estado.

Essa condigao excepcional se consolida quando se observa o
Gr6fico 6, que trata da Composigao da Divida Consolidada Bruta em
relagao a RCL, e tamb6m aponta o Pari na segunda posigao dentre os
Estados. com uma Divida Bruta que nio chega a 1/4 da Receita Liquida.
enquanto 22 Estados apresentam percentuais superiores a 40%.

Nesse aspecto, tamb6m o relat6rio da STN corrobora a an61ise
feita peso TCE. que aponta que apesar do crescimento da divida. ela
continuou bem abaixo do limite permitido pda legislagao e que as
operaQ6es de cr6dito realizadas corresponderam a pouco mats de 4%
da RCL, quando o limite 6 16%. Concluindo, ainda. que o Estado
observou a "regra de ours" definida na Constituigao Federal, uma vez
que o montante das opera96es de cr6dito foi bem inferior ds despesas
de capital. Ditz de outra forma, que os recursos das operag6es de
cr6dito foram direcionados para o chamado "gasto nobre" e nio para a
manutengao da maquina pOblica.

Mas vai a16m o TCE e analisa o peso dos euros e amortizaQao da
divida na receita do Estado, que juntamente com o grau de
endivldamento 6 panto central para avaliagao do resultado primario, e
conclui que tais despesas representam menos de 3% da RCL, quando o
limite m6ximo determinado pda Resolugao 43 do Senado Federal 6 de

Essas constataQ6es sio extremamente importantes, pris, coma se
vera posteriormente, toda a infundada critica feita pele parecer do MP
de Contas decorre de a96es realizadas na area de pessoal e da suposta
'falta de esforgo" e "desprezo" pda meta de resultado prim6rio, o qual
conforme ja mencionado, 6 apenas um sinalizador sabre a divida e a
capacidade do Estado de henri-la

Para completar essa anilise gerd e contextualizar a gestao fiscal.
evitando que se cometa impropriedades e at6 mesmo injustigas, restari

11.5%
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observar um Oltimo panto que, certamente. sera 0til para que ao final se
possa formar melhor -e correto - juizo da situaQao fiscal do Estado, que.
nunca 6 demais repetir. nem de lange este "gravemente comprometida
coma erroneamente afirmou o MP de Contas. Com esse objetivo. mais
uma vez 6 0til recorrer ao Relat6rio da Secretaria do Tesouro Nacional
que ao apresentar informaQ6es sabre todos os Estados ajuda, inclusive.
a ver coma o conjunto das unidades federadas foi afetado e respondeu
a crise nacional, e a perceber a posigao do Para nesse cendrio.

O referido relat6rio nos apresenta o Grifico 11. que mostra
percentualmente a disponibilidade de caixa liquida dos Estados apes a
inscriQao em restos a pagar nio processados. O simples olhar ja permite
notar que se 6 grande o nOmero de Estados que apresentam
percentuais negatives, maier ainda 6 o contingente com percentagens
pouch expressivasl elsa condigao s6 6 superada por uns poucos,
inclusive o Pari. E aqui tamb6m merece registro o fate de as
informag6es apresentadas pelo Tesouro Nacional. ratificarem a anilise
t6cnica do TCE.

Feitas essas considerag6es gerais que demonstram que os v6rios
indicadores da saOde fiscal do Estado felizmente nem de longe apontam
qualquer descontrole. ments ainda descontrole grave, nas contas
pOblicas, restaria analisar panto a panto as indevidamente chamadas
'graves irregularidades" apontadas no parecer que o MP de Contas quer
que oriente a Assembleia Legislativa. At6 porque 6 dificil compreender
homo "irregularidades". dura e injustamente apontadas coma muito
graves, a panto de exigirem a rejeigao das contas de um governo com
hist6rico fiscal exemplar, surpreendentemente nio comprometeram
indicadores bdsicos coma o grau de endividamento, nem a capacidade
de pagamento. tampouco os limites de gastos com pessoal, e, mesmo
na crise, ainda apresentaram disponibilidade de caixa.

3. ANALiSC DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES

O "Farol T6cnico" com o qual o MP de Contas quer iluminar o
julgamento pda ALEPA. nas suas conclus6es, apresenta 7 (sete) /7
supostas irregularidades, as quads, entretanto, coma seri demonstrado, '//7
decorrem de dais pontos, a saber: 1) a imaginaria "falta de esforgo" ng,f''l
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controle de gaston que culminou em elevado Resultado Primirio
Negativol 2) falta de amparo legal para pagar a reposigao salarial dos
servidores ativos, inativos e pensionistas a parter da data-base, abril de

Assim, todos os supostos errol cometidos derivam desses dots
alegados pecados capitais. dai que se tenha que dar maior atengao is
irregularidades "l" e "5", por serem as que enunciam e iniciam os dois

2018

temas

3.1 "lrregularidade 01

Coma primeira irregularidade. 6 apontada textualmente a

Diverg6ncia da execugao orgamentaria com a politica fiscal aprovada
pele parlamento, traduzida na falta de esforgo e no aparente desprezo
peta cumprimento da meta fiscal de resultado primario, que culminaram,
no t6rmino do exercicio de 2018, em deficit primario no montante de R$
1,432 bilh6es puja a materialidade e magnitude importaram em cerca de
12.000% de descumprimento do resultado primario, comprometendo
toda a regularidade da gestao fiscal do exercicio de 201 8 do Governs do
b-s:tnrln

Embora nio sega clara a primeira parte do texts, que,
aparentemente, ao fazer certa confusio entre causa e efeito, parece
pretender dizer o inverse do que realmente este escrito, observa-se que
a identificaQao e anglise dessa "irregularidade", esb ancorada em
infer6ncias interpretativas que nio encontram correspond6ncia no
mundo real e entram em contradigao com os principals indicadores e
resultados demonstrados, os quads levaram ao reconhecimento nacional
da gestao do Estado ao longs dos Oltimos otto anos e apontam a
manutengao do equilibrio fiscal e financeiro das contas pOblicas
estaduais.

Diante disco, 6 fundamental que se reflita e esclarega o concerto
de resultado primario, para a melhor compreensao de sua finalidade,
posslbilidades, limited e consequ6ncias. "0 Resultado Primirio 6
definido pda diferenga entre receitas e despesas nio financeiras do.
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governo, excluindo-se da conta is receitas e despesas com juros. Caso
essa diferenQa deja positive. tem-se um "superavit primario"l casa sega
negativa, tem-se um "deficit primario". O "superavit primario" 6 uma
indicagao de quanto o governs economizou ao tango de um periods de
tempo (um m6s, um semestre, um ano) com vistas ao pagamento de
euros sabre a sua divida" (Rocha e Alvares. 201 I ).

Coma se pode observar, e com todo respeito que se possa querer
ter, o resultado primario anual nia tem a capacidade de demonstrar ou
ser "indicador-sintese" da situagao fiscal de um governs. e jamais foi
esse o objetivo do conceito, que na verdade pretende proteger a
sociedade do endividamento irrespons6vel, impondo ao gestor que
tenha presente a permanente necessidade de garantir recursos para
honrarsuas dividas

Consequentemente, a importancia do Resultado Prlmdrio 6 tanto
maier quanto mais critico 6 o navel de endividamento do governo, e
tentar tran-lo dissociado disso pode levar a grave equivoco.

Assam, para facilitar o entendimento e de forma bem direta, o que
caracteriza infragao, quando se trata de resultado primario. nio 6 o fate
de este ser positive ou negative, nem tampouco o seu tamanho. Na
verdade, a infragao, nos dizeres da pr6pria STN, 6: "nio obter Resultado
Primirio necessirio a recondugao da Divida aos limites. " E esse
assunto 6 claramente tratado no artigo 31 da LRF

Ora. por tudo que ja foi demonstrado at6 agora, os nOmeros
referentes ao endividamento do Estado nem de lange sugerem qualquer
sinai de descontrole, ou mesmo afastamento da divida do limite legal.
Consequentemente, nio ha que se falar da sua recondugao a qualquer
limite, muito pele contrario, basta lembrar que a divida estadual em
relaQao a RCL precisaria crescer 15 vezes para atingir o limite legal
Como entio afirmar categoricamente que o Resultado Primirio negativo
comprometeu toda a gestao fiscal de 201 8?

A16m do mats. dos Balangos Gerais do Estado, 6 possivel extrair
uma s6rie hist6rica de saldos positives nos Oltimos anon, que chegou a
R$ 1 ,7 bi em 2018 e sustentou com folga a execugao das despesas de
R$ 1,4 bi, acima das receitas arrecadadas no exercicio, cobrindo
completamente o Deficit Primirio pontual no ano. (Anexo 5,
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Demonstrative de Resultado primario IBGE 2018. pag. 223)
E aqui comeQa a ser desvendado o aparente mist6rio de coma o

resultado prim6rla negative nio impediu que o Estado honrasse seus
compromissos e continuasse apresentando Indicadores fiscais bastante
favoriveis. Com efeito, recente publicaQao do relat6rio de 2018,
conhecido coma Ranking de Competitividade dos Estados -- Edigao
2018, do Centro de Lideranga POblica, em parceria com a Tend6ncias e
Consultoria Integrada e Economist Intelligence Unit, que, se por um lada
aponta o Pari na desconfortivel 23' posigao gerd, em fungao de
hist6ricas mazelas cuja superaQao depende de um novo arranjo
nacional, por outro lada, especificamente no que se refere a Solidez
Fiscal, que depende diretamente das agnes do Governo Estadual,
confere ao Pari a honrosa 4' posigao (vide paginas. 18 e 64 a 68), na
frente de pot6ncias coma Sio Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Parang, entre outras. (Anexo 6 -- Solidez Fiscal)

Por outro lada. tamb6m fragilizando argumentos que inexplicavel e
lamentavelmente parecem pretender desqualificar a gestao estadual, o
mesmo relat6rio anteriormente citado. ao analisar o item "Efici6ncia da
Maquina POblica". destaca o Estado no nada desprezivel 7' lugar apesar
das dificuldades o que vem demonstrar e reforgar que estamos diante
de um fate contibil formal, pontual e isolado que nio decorreu de
omissdo ou desprezo a regras, mas, ao contrario, da compreensao e
utillzaQao dessas regras, por parte do governs, para alcangar seus
objetivos de defender a sociedade em um cenirio particularmente
critico. (Anexo 6 -- Ranking da competitividade e Efici6ncia da Maquina
POblica)

Desse modo, lange de defender a anarquia fiscal ou anemia, trata-
se de reconhecer que, infelizmente ou felizmente. os fen6menos
econ6micos e sociais nio sio meras respostas previsiveis e
automiticas capturaveis por indicadores isolados e interpretag6es
meramente formais

Integrando uma federagao cada vez mais esgargada, que beira a
inexist6ncia, o Para, historicamente penalizado por um sistema tributirio
que Ihe imprimiu d6cadas de atraso. nio podia ficar passivo e perplexo,
vendo o Pals mergulhar cada vez mais em profunda crise e mar de .
incertezas. E ai residem as raz6es pdas quais - at6 contrariando o que /,
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seria desej6vel, uma vez que o Estado nio 6 um rentista -. se
mantiveram resultados e saldos tio elevados por anos consecutivos e
kinda por qu6 e de que forma foram utillzados esses recursos em 2018.

Quanto a primeira questao. a resposta mais dimples e direta 6:
responsabilidade e precauQao. Nio 6 possivel desconhecer a gravidade
da crime na qual foi mergulhado o Pals, o qual ao atingir as mats
diversas dimens6es da vida nacional, levou at6 a deposigao de um
Presidente da RepOblica

Consequentemente, foia fragilidade dos Estados e a inexist6ncia
pratica da federagao. que em um brutal quadro de incertezas imp6s que
cada qual construisse seus mecanismos de protegao e saidas. E na
diregao inversa do que sup6s o MP de Contas, exigiu muitas vezes que
se tivesse atitudes que nio haviam side planejadas. nio por desleixo ou
desprezo a metas, mas, muito pele contrario, pda necessldade e
responsabilidade de cumprir o compromisso major de nio atrasar
sa16rios nem suspender a prestagao de servigos la disponiveis para a
sociedade. cuja demanda aumenta na crime. quando mats pessoas
recorrem aos governos.

Assim. foio permanente e at6 exaustivo controle de receitas e
despesas que garantiu ao Estado a construgao de um conceito que
permitiu obter aval da Uniio para realizar operaQ6es de cr6dito, mesmo
no auge da crlse e diante de lamentdveis interfer6ncias politicas.

Foia permanente e exaustivo controle de receitas e despesas que
garantiu que nio se tivesse maiores atropelos, mesmo quando,
surpreendendo a todos, a Uniio deixou de transferir em 2018, pda
primeira vez, o chamado Funds de Exportagao - FEX, que era
considerado receita liquida e certa

Sem qualquer outra motivagao que nio fosse buscar o melhor
resultado para a populagao, sem estardalhago ou pirotecnia,
contingenciaram-se despesas, inclusive de pessoal, quando isso se fez
necessirio. Do mesmo modo, liberou-se o investimento quando nio
maid existia a ameaga de atrasar salirios ou fechar servigos. Tudo feito
com muita responsabilidade diante de um cenirio incerto com um
quadra negative e insustentdvel navel de desemprego, coma se pode
exemplificar com a desaceleraQao de obras federais no Pari. ./
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E aqui se analisa a qualidade dos gastos que superaram as
receitas do exercicio 2018, ou deja, que geraram o pontual e restrito
Resultado Primgrio negativo - quando apenas analisado o periods de
um ano -. tendo por base as constata96es feitas no pr6prio relat6rio
t6cnico do TCE, que aponta com acuidade que os recursos ditos
excedentes foram aplicados exclusivamente em despesas de capital.
especialmente em investimentos, garantindo o cumprimento da "regra
de ours" definida na CF 88, ja mencionada, o que permitiu ao Estado
alcanQar um volume de investimento pOblico extraordinirio e recorde
que superou R$ 2 bilh6es

Tais investimentos, que se materlalizaram de forma mats direta em
hospitais, escolas, estradas, terminais hidrovi6rios. avenidas e em
outras Importantes realizaQ6es. contribuiram sobremaneira para aquecer
a economia e expandir o emprego, conforme sugerem os dados do
CAGED. Entre margo de 2016 e fevereiro de 2017, o Para perdeu maid
40 mil pastas de trabalho, ja entre novembro de 2017 e outubro de 2018
o cendrio era bem diferente e o Estado apresentou um saldo positivo de
14 mil pastas, que cresceu para mais de 20 mil quando estudamos o
periods de janeiro a outubro de 2018. comprovando, inequivocamente, o
acerto das medidas tomadas

Cabe ainda salientar que muitos investimentos realizados estavam
originalmente previstos no PPA e na LOA e que, mesmo com grande
anus politico, tiveram que ser contingenciados ao tango de parte do
periods de governs, por fatter de seguranQa fiscal; outros ja iniciados e
em face de execugao importante tiveram seu ritmo diminuido e a sua
retomada em 2018 acabou por livri-los de serem inseridos nas
estatisticas das obras inacabadas ja relacionadas em estudo do TCE.
que muito acertadamente vem perseguindo suas conclus6es.
reconhecendo que do contrgrio os prejuizos sio enormes para a
coletividade

Destaque-se ainda, com o auxilio do Anexo 5- Demonstrative de
Resultado Primario, que a andlise especifica de 2018 tamb6m ratifica
que o alegado "desequilfbrio" ocorreu em fungal de uma decisio de
gestao de retomar os investimentos, pois quando se examina
separadamente Receitas e Despesas Primirias Correntes. observa-se //
um superavit de cerca de R$ 1.06 bilhao, que somados aos saldos de#/

''\

4
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exercicio anteriores financiaram os investimentos sem comprometer
exerciciosfuturos

Assam. evidencia-se que nio ha que sequer cogitar que as
despesas "degeneraram" as contas pOblicas, ao contrario, foi ato de
acertada politica pOblica que se evidencia tamb6m no fate de o atual
governs, diferente das famosas heranQas malditas que povoam as
hist6rias politicas. desde o seu primeiro m6s no mandate. estar
entregando importantes obras para a populagao. as quaid foram
deixadas em fase de evidente e comprovada conclusio e que em face
da inquestionavel equilibrada situaQao fiscal e financeira do Estado
estio sendo concluidas.

3.2 "lrregularidade 02

Aponta o Relat6rio do MP de Contas, coma Irregularidade 2, o
suposto descuido do Governo no que se refere a controle dos gastos,
considerando o quadro deficitirio do exercicio. No dizer do pr6prio
relat6rio:

'Omissio do dever de indycar e promover a limitagao de empenho e
movimentaQao flnanceira (contingenciamento de despesas
discricion6rias), diante do quadro deficitirio apresentado ao lingo do
exercicio de 2018'x

Ainda que sem mencionar explicitamente, confirmando o que ja foi
anteriormente contestado, tal acusagao tem como fundamento a
interpretaQao de que o resultado primario negative, por si s6, ja indica
insolv6ncia, portanto, seria seu equivocado entendimento uma
irregularidade sujeita a pena.

Felizmente, uma visita a LRF ajuda a esclarecer a questao.
contribuindo inclusive para desfazer os fundamentos de pelo ments
mais duas das supostas irregularidades apontadas. Em seu artigo 31.
transcrito a seguir* a Leidiz explicitamente que:

'Art. 31 . Se a divida consolidada de um ente da Federagao ultrapassar o /
respective limite ao final de um quadrimestre, deverg ser a ele/'P/

J
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reconduzido at6 o t6rmino dos tr6s subsequentes.
excedente em pele ments 25%, no primeiro

reduzindo o

Para complementar
legal diz:

no paragrafo primeiro do referido dispositivo

(...)"que enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido '
1 - estard proibido de realizar operagao de cr6dito, interna ou externa.

- obteri resultado primario necessdrio a recondugao da divida ao
limite, promovendo, entre outras medidas. limitagao de empenho. na
forma do art. 9o"

Observa-se de imediato que o artigo comega com a condicionante
Se", em uma demonstraQao clara e inequivoca da preocupaQao do

leglslador de nio impor limltag6es a quem delas nio precisa. Assam, ja
de initio define que as restri96es se aplicam apenas e tio somente aos
enter cujo navel de endividamento ultrapassou os limites legais e
precisem de medidas necessirias a reposigao do equilibrio, o que,
conforme ja exaustivamente demonstrado, nio constituio casa em tela.

Essa incursio na LRF ajuda tamb6m a perceber que o MP de
Contas tenta dar ao Resultado Primirio uma dimensio e propriedade
que ele nio tem, o que jamais significa desqualificar o conceito, mas
apenas utilize-lo na medida precisa para responder is raz6es para as
qualsfoicriado

Assam, por tudo o que ja foi demonstrado, 6 no minima inexplicavel
insistir em acusar de omissio e ainda penalizar o gestor que, atento a
conjuntura, teve o cuidado de restringir gaston quando se fez
necessario, da mesma forma que teve coragem de realize-los quando
isso se tornou possivel, e maid. o fez de forma absolutamente
responsavel e republicana, expandindo investimentos que, a16m de
atenderem demandas da sociedade. t6m beneficiado. inclusive
politicamente. seu sucessor. E a realidade 6 a major prova dissol

Uma Optima observagao a se fazer sobre esse ponte 6 que, a
semelhanga do que acontece com a suposta "lrregularidade 5"
conforme sera demonstrado. tamb6m aquia acusagao feita - caso
apenas por hip6tese fosse considerada -recairia sobre os demais

4
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Poderes. uma vez que todos tamb6m nio teriam observado o suposto
quadro de insolv6ncia do Estado. Fato que apenas reforQa que o
alegado desequilibrio das contas apontado no parecer decorre apenas
de uma indevida interpretagao do Resultado Primario, conforme dita o
artigo 9' da LRF

3.3 "lrregularidade 03

Aqui tamb6m o Relat6rio do MP de Contas volta maid uma vez ao
Resultado Primario, delta feita para apontar que o resultado alcangado
difere da previsao feita no Programa de Ajuste Fiscal - PAF, com a
Uniao, e concluir sabre os "possiveis efeitos delet6rios" desse fate

Quanto a esse panto, acredita-se ser demasiado repetir aqui toda
a argumentagao ja apresentada, logo, o principal a destacar 6 que
embora se possa conslderar legitima e at6 1ouvivel a preocupagao do
parecer, tends em vista essa ser uma area de compet6ncia da Uniao,
nada mais razoivel que ela faga a anglise e avaliagao da questao, nio
apenas por ser sua compet6ncia, ou mera formalidade e "legalismo '
mas, especialmente, pda sua condigao natural de poder avaliar as
virias unidades federadas em relagao is demais e, com isso, ter melhor
nogao do comportamento de cada uma, ao lingo de uma s6rie hist6rica
e das especificidades que justificam excepcionalidades.

Sob esse aspects, inclusive, 6 bom ressaltar que nio 6 nenhuma
novidade, e at6 mencionado no "Guia para o Governador", e todos os
que bem militam nessa area sabem, a Uniio reconsiderar sua avaliagao
sabre determinada meta e conceder o que ficou conhecido homo
;Waiver" para abrigar o justificado nio cumprimento de meta que nio
tenha maier consequ6ncia para a administragao, coma, sem dOvida, 6 o
presente casa, onde se utilizou os saldos de exercicios anteriores para
compensar a diferenga entre receitas e despesas do ano corrente

A16m do mais, nio 6 possivel esquecer que, certamente,
acompanhando e analisando os nOmeros do Estado, a Uniio aprovou,
em 2018. operagao de cr6dito na qual 6 avalista. O que serra, no
minima. uma enorme incoer6ncia se o Governo Federal tivesse sobre as
contas do Estado a mesma visio que 6 apresentada no "Farol T6cnico
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com o qual
ALEPA.

o MP de Contas pretende influenciar o julgamento da

3.4."lrregularidade 04

A suposta irregularidade "4", que se transcreve integralmente a
seguir, tamb6m padece da interpretagao que o Relat6rio resolveu dar ao
conceito de Resultado Primario, o qual. conforme la longamente
demonstrado. tem relagao absoluta com a questao do endividamento, e
perde capacidade explicativa da realidade quando dissociado dele.

Assim, dessa feita, acusa o governo de ter realizado

'Abertura de cr6ditos suplementares decorrentes de superavit financeiro
ou excesso de arrecadagao em cenirio de contingenciamento
obrigat6rio. os quais somente poderiam ter sido abertos via anulagao de
despesa, para garantir a neutralidade fiscal, de modo a promover a
corregao da rota do Resultado Primdrio

Coma 6 f6cil observar, numa variagao sobre o tema ja abordado.
insiste aquele documents em enquadrar o Estado num cendrio de
contingenciamento obrigat6rio, sob pena de nio poder honrar suas
despesas, fato que a pr6pria realidade se encarregou de demonstrar o
contririo.

O que nio poderia ser dlferente, ja que o pressuposto no qual se
baseia a acusagao feita nio corresponde e nem correspondia a
realidade fiscal e financeira do Estado, quando da abertura dos cr6ditos
mencionados.

Assam. o amparo legal ao qual recorre o MP de Contas para tentar
caracterizar a irregularidade, a semelhanga do que ja se demonstrou
anteriormente. reflete a preocupagao do legislador em evitar que o
governs realize despesas que nio possa honrar por insufici6ncia de
cobertura. Condigao que jamais existiu, e os fatos, mats que quaisquer
palavras, assim o comprovam. Desse modo, considerando que o
pressuposto das quatro primeiras irregularidades 6 rigorosamente o
mesmo e, felizmente. conforme ja amplamente demonstrado, nio
encontra correspond6ncia com a realidade do Estado, acredita-se nio
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ser necessdria a repetigao exaustiva de argumentos que confirmam os
elementos de defesa

E aqua, 6 importante registrar, se rep6e a coer6ncia 16gica
mencionada no inicio desse trabalho. quando se dizia da perplexidade
que seria um cengrio fiscal dramitico como o desenhado pele Relat6rio
do MP de Contas, nio ser capturado pelts principais indicadores fiscais
e, mais ainda, percebido por instituig6es pOblicas e privadas
reconhecidas por tratarem desses temas

Restarla entdo tratar das tr6s Oltimas supostas irregularidades
apontadas pele Relat6rio, as quaid, a semelhanga das quatro primeiras,
decorre de uma mesma questao, a saber: a suposta falta de suporte
legal para o pagamento da reposigao malarial dos servidores ativos.
inativos e pensionistas, a parter de abril de 2018

3.5."lrregularidade 05

Em seu parecer opinativo, o MPC aponta coma suposta
irregularidade o "reajuste de vencimentos por interm6dio de mera
alteragao no sistema informatizado de pagamentos. sem qualquer ato
normative, ainda que infra-legal, e despido de respaldo em instrumento
proprio

0 6rgao ministerial pressup6e ofensa a preceito constitucional e a
LRF no que tange a responsabilidade na gestao fiscal e a aus6ncia de
legalidade, planejamento e transparencia na implementagao da
reposigao da inflagao acumulada devida aos servidores avis e militares
ativos e Inativos. na data-base de abril de 2018, incorporada na folha de
pagamento do Executive Estadual

Com efeito. o MPC confunde reposiQao da inflaQao acumulada do
periodo de abril de 2017 a margo de 2018, no percentual de 3%, com
aumento malarial, o que ha muito fai pacificado pelo STF.

O Executive Estadual, em observincia ao que preceitua o art. 37,
X, do texto constitucional. que garante aos servidores pOblicos a
reposlQao inflacioniria para manter o poder aquisltivo dos sa16rios,
concedeu a revisio ali prevista, promovendo a reposigao inflacioniria.
Disp6e o referido dispositive constitucional:
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"Art. 37. A administragao pOblica direta e indireta de qualquer dos
Poderes da Uniao: dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios
obedecer6 aos principios de legalidade, impessoalidade. moralidade.
publicidade e efici6ncia e. tamb6m, ao seguinte: (RedaQao dada pda
Emenda Constitutional n ' 19. de 1998)
X - a remuneragao dos servidores pOblicos e o subsidio de que trata o $
4o do art. 39 somente poderao ser fixados ou alterados por lei
especifica. observada a iniciativa privativa em cada casa. assegurada
revisit gerd anual, sempre na mesma data e sem distingao de indicesl
(Redagao dada pda Emenda Constitucional no 19. de 1998)" '

Por seu turns, a Lei 5.810/94
Estaduais. disp6e em seu art. 1 17:

Estatuto dos Servidores POblicos

Art. 117 - A revisio gerd dos vencimentos dos servidores avis sera
feita. pele menos. nos meses de abril e outubro. com vig6ncia a partir
desses meses
Paragrafo tlnico - Abonos e antecipagao, a conta da revisit. ficam
condicionados ao limite de despesas. definido na Lei de Diretrizes
Orgamentarias

A leitura sist6mica da Constituigao Federal e da Lei 5.810/94
permite concluir que a revisit gerd anual da remuneragao dos
servidores pOblicos 6 um direito assegurado pda Constituigao. e ao qual
o RJU estadual deu mixima efetividade, estabelecendo o inicio da
vig6ncia da revisit a partir do m6s de abril (apes a EC 19/98. a revisio
passou a ser anual, e ndo semestral). E mats: a Lei 5.810/94 permite a
antecipagao. a conta da revisio da remuneraQao, desde que observado
o requisito do limite de despesas definido na lei orgament6ria, o que
restou plenamente atendido na revisio anual de 201 8.

Coma se ndo bastasse. a revisio salarial nevada a efeito a parter de
abril de 2018 contou com suporte legal da LDO e da LOA, tendo em
vista que o percentual de revisit se conteve nos limites definidos e .
autorizados por essas leis. ,7 /
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Refira-se, por extremamente relevante, que ha fundada discussio
na doutrina e na jurisprud6ncia sabre se a revisit gerd 6 um direito
absolute, ou nao. dos servidores diante da previsao do art. 37. X, da Lei
Maier. como se pode perceber da an61ise de alguns juristas e do proprio
STF ao debater essa e outras quest6es correlatas nos Temas 19. 624 e
864, em Repercuss6es Gerais em debate no STF
Tema

19 - Indenizagao pele nio encaminhamento de projeto de lei de reajuste
anual dos vencimentos de servidores pOblicos

Rel. Min. Marco Aur61io

Ementa
VENCIMENTOS - REPOSiQAo DO PODER AQulSITIVO - ATO
OMISSIVO - iNDENiZAQAO - iNCISO X DO ARTIG0 37 DA
CONSTiTUtQAO FEDERAL - RECURSO EXTKAORDiNARiO
REPERCUSSAo DO TEMA. Ante a vala comum da inobservincia da
cldusula constitutional da reposigao do poder aquisitivo dos
vencimentos, surge com repercussao maier definir o direito dos
servidores aindenizaQao.

Tema

624 - Papel do Poder Judicidrio na concretizagao do direito a revisio
gerd anual da remuneraQao dos servidores pOblicos, diante do
reconhecimento da mora do Poder Executivo.

Rel. Min. Luiz Fux

Ementa
DIREITO ADMiNISTRATIVO. REViSAO GERAL ANUAL.
INOBSERVANCIA DO DISPOSTO NO 1NCISO X DO ARTIG0 37 DA .
CONSTiTUiQAo FEDERAL. MORA DO PODER EXECUTIVO. ,/
RCPERCUssAo GERAL RECONHECIDA. /U
Decisis / /
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Decisis: O Tribunal, por maiorla, reputou constitucional a questao,
vencido o Ministry Marco Aur61io. Nio se manifestou o Ministry Joaquim
Barbosa. O Tribunal. por maioria, reconheceu a exist6ncia de
repercussao gerd da questao constitucional suscitada, vencido o
Ministry Marco Aur61io. Ndo se manifestou o Ministry Joaquim Barbosa.
Minlstro LUIZ FUX Relator

Tema
864 - Alcance e vig6ncia das Leis 331/2002 e 339/2002 do Estado de
Roraima.

Rel. Min. Alexandre de Moraes

Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO
EXTRAORDINARIO. ESTADO DE RORAIMA. SERVIDORES
PUBLICOS. KEViSAO GERAL ANUAL. iNDiCE DE 5%. PREViSAO NA
LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS (LEI ESTADUAL 339/02)
AUSENCiA DA DOTAQA0 0RQAMENTARIA CORRESPONDENTE NA
LEI ORQAMCNTARiA DO RESPECTIVO ANO. EXISTENCIA OU NAO
DE DIREITO SUBJETIVO. REPERCUSSAO GERAL CONFIGURADA
1. Possum repercussao gerd a controv6rsia relativa a exist6ncia ou nio
de direito subjetivo a revlsio gerd da remuneragao dos servidores
pOblicos por induce prevlsto apenas na Lei de Diretrizes OrQamentarias,
sem correspondente dotagao orgamentaria na Lei Orgamentaria do
respective ano. 2. Repercussao gerd reconhecida

Decisis: O Tribunal, por maiorla, reputou constitucional a questao,
vencidos os Ministros Edson Fachin. Cello de Mello, Marco Aur61io. Luiz
Fux, Carmen LOcia e Dias Toffoli. Nio se manifestou a Ministra Rosa
Weber. O Tribunal, por maioria, reconheceu a exist6ncia de repercussao
gerd da questao constitucional suscitada, vencidos os Ministros Edson
Fachin, Celso de Mello, Marco Aur61io. Luiz Fux, Carmen LOcia e Dias
Toffoli. Nio se manifestau a Ministra Rosa Weber. Ministry TEORI
ZAVASCKI Redator para o Ac6rdio

Decisio

E o debate sobre ser a revisit gerd anual automdtica .g
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independente de lei ou pr6via dotagao orgamentaria. tem sua explicaQao
primeiro, na diferenciagao entre "revisit gerd", que nada maid 6 do que
a reposigao da variagao inflacioniria aos salirios e de "reajuste". que 6
aumento. Segundo, o pr6prio artigo 169, paragrafo lo. CF/88, s6 exide
pr6via dotagao orQamentaria e autorizagao especifica na LDO quando
se tratar de vantagem ou aumento e nio da revisit de remuneraQao. O
caput do mesmo artigo anuncia que a despesa de pessoal ativo e inativo
nio podera exceder os limited estabelecidos em lei complementar. E
essa LC 6 justamente a LC 101/2000 (LRF), que, atrav6s dos deus
artigos 22, paragrafo Onico, I e 71 , estabeleceu o seguinte

Art. 22. A verificagao do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts.
19 e 20 servo realizadas ao final de cada quadrimestre
Paragrafo Onico. Se a despesa total com pessoal exceder a 95%
(noventa e cinco por cents) do limite, sio vedados ao Poder ou 6rgao
referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
1 - concessio de vantagem. aumento, reajuste ou adequaQao de
remuneragao a qualquer titulo. salvo os derivados de sentenga judicial
ou de determinagao legal ou contratual, ressalvada a revisio prevista no
inciso X do art. 37 da Constituigao
Art. 71. Ressalvada a hip6tese do inciso X do art. 37 da Constituigao,
at6 o t6rmino do terceiro exercicio financeiro seguinte a entrada em
vigor desta Lei Complementar, a despesa total com pessoal dos
Poderes e 6rgaos referidos no art. 20 nio ultrapassara, em percentual
da receita corrente liquida, a despesa verificada no exercicio
imediatamente anterior, acrescida de at6 10% (dez por cents), se etta
for inferior ao limite definido na forma do art. 20.

Como se v6, portanto, o pr6prio legislador fez a distingao entre
vantagem, aumento, reajuste e revisao, estabelecendo que a concessio
da revisit remunerat6rla independeria de pr6via dotagao orgamentaria,
justamente porque se constituiria apenas em recomposigao e nio
aumento, hip6tese em que haveria alteragao da remuneraQao.

Ora, se a CF determina que a revisit seja automitica a cada ano,
permitir estivesse subordinada ao principio da reserva legal seria tornar
inOtil o pr6prio comando constitucional. Nesse sentido, o voto do/
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Ministry Marco Aur61io, do STF, no MS 22307-7/DF

teve-se como auto-aplicavel, na esp6cie, a norma insculpida no referido
inciso X. no que inegavelmente o 6, ao contemplar o fatter temporal (data
base) a obrigatoriedade da revisit gerd em tal oportunidade..
"... para a conclusio de ser dispensavel, na hip6tese, lei especifica
considerados cada um dos Poderes. mesmo porque, em se tratando de
revisit gerd, nio seria pertinente legislaQao, sob pena de colocar-se
em risco a almejada isonomia. A iniciativa exclusiva do Chefe do Poder
Executive este ligada a instituto diverse do representado pda revisao.
ou seja. a aumento, sempre a depender de declsio a ser tomada no
campo discricionario, presentes os crit6rios de conveni6ncia e
oportunidade. A revisio nio 6 procedimento a depender de penada
Onica, mas sim de garantia constitucional assegurada na Carta de 1988
aos servidores. visando. acima de tuda, a manter a equaQao inicial
relativamente a comutatividade do ajuste - artigo 13 da Lei n ' 8112/90
onde despontam direitos e obrigag6es reciprocos. Sends o Direito uma
Ci6ncia, institutes, express6es e voc6bulos t6m sentido pr6prio e
somente ao leigh 6 possivel confundi-los. Aumento e revisit de
vencimentos sio coisas distintas..."

Verifica-se. dessa forma, que nio se pode considerar ilegal a
concessio da revisio gerd com base na inflagao acumulada no ano
anterior a data-base homo violaQao a LRF. deja porque o Executive.
demonstrando extreme cuidado na gestao fiscal e financeira. fez
previsao na LDO e na LOA da revisio gerd. sem qualquer
comprometimento de gastos e tends a suficiente disponibilidade
financeira para nio afetar o equilibrio das finangas pOblicas. Para a16m
disso. ha fundado debate na doutrina e na jurisprud6ncia sabre a
necessidade de lei especifica para efeito de concessio da revisit. Em
que pese todo esse debate, o Executivo encaminhou o PL a Assembleia
Legislativa, o qual somente restou aprovado em dezembro de 2018. mas
com efeitos financeiros retroativos a data-base, nio gerando qualquer
prejuizo ao eririo. Por fim, o MP de Contas ndo demonstra em que e
onde terra havido o aludido descumprimento da LRF, o que seria
imprescindivel

'\
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Cumpre notar. por amor a verdade, que esse descompassa
temporal ocorreu tamb6m em relagao a revisio de remuneraQao de
servidores de outros Poderes e 6rgaos independentes. dentre estes. o
MP. o Poder Judicidrio e o pr6prio TCE, pele que se fez necessgrio
constar nas leis um dispositive autorizando a retroatividade dos efeitos
financeiros da revisio regularmente implementada em memento
anterior, mediante o respaldo legal antes referido, sem que desse fate
resulte qualquer irregularidade ou mesmo prejuizo ao erdrio

Impertinente falar, portanta, em ofensa a LRF no que tange a
responsabilidade na gestao fiscal e aus6ncia de legalidade.
planejamento e transpar6ncia na implementagao da revisio gerd
porquanto o ato teve respaldo na Constituigao Federal. no sentido de
dar efetividade ao direito a revisit de remuneraQao ali assegurada,
especialmente quando, como na hip6tese, ha previsao expressa
garantindo esse direito no art. 1 17 e segst da Lei 5.810/94, que autoriza
a antecipagao da revisaol quando houve previsao da concessio do
reajuste pda inflagao na LDO e LOA e. ainda, diante do razoivel debate
sobre a necessidade de leia concessio. Afasta-se. pois. a alegagao de
ofensa ao art. lo. par6grafo I ', da LC IO1/2000. na medida em que a
concessio de revisio pautou-se, materialmente. no equilibrio das
contas pOblicas, e de igual modo rejeita-se a alegada ofensa ao principio
da legalidade. pols a Administragao, como visto. agiu com respaldo
constitucionale legal

3.6 "lrregularidade 06

Em relagao a suposta irregularidade apontada peta MPC por
descumprimento do percentual de comprometimento de gaston com
pessoal, o Relat6rio de Gestio Fiscal do primeiro quadrimestre de 2018,
(janeiro/abril), publicado ao final do m6s de maio de 2018, apontou um
comprometimento de gastos com pessoal de 44,99%. portanto, abaixo
do limite prudencial estabelecido pda Lei de Responsabilidade Fiscal
(em anexo).

Nesse sentido, observa-se que o Estado do Para, ao longo desse
periodo de gestao, coma ja exaustivamente mencionado, foi
considerado pda STN coma um dos Estados brasileiros com a melhorz
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saOde fiscal. o que, registre-se, sempre foi um objetivo perseguido pda
gestao do Executive Estadual, demonstrando. assim, a qualidade da
gasto pOblico e preservando a capacidade de investimentos de forma a
propiciar a retomada do desenvolvimento econ6mico e social do Estado
do para

Ainda que assam nio fosse, o que se admlte por mera
argumentagao, a pr6pria LRF em seu artigo 22, 1, excluia revisio gerd
das despesas computaveis para efeitos de fixagao das despesas de
pessoal:
Art. 22. A verificagao do cumprimento dos limites estabelecidos nos

arts. 19 e 20 serif realizadas ao final de cada quadrimestre.
Paragrafo Onico. Se a despesa total com pessoal exceder a 95%
(noventa e cinco por cents) do limite. sio vedados ao Poder ou 6rgao
referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
1 - concessio de vantagem, aumento, reajuste ou adequagao de
remuneragao a qualquer titulo, salvo os derivados de sentenga judicial
ou de determinagao legal ou contratual. ressalvada a revisit prevista no
Inciso X do art. 37 da Constituigao

Nessas condig6es, deve ser rejeitada a argumentagao do MP de
Contas tamb6m neste aspects. (Anexo RGF)

3.7 "lrregularidade 07

A suposta irregularidade 7 apresentada pelo MP de Contas tem
um vicio de origem na sua identificagao, pris pretende enquadrar um
alegado crime fiscal recorrendo para tanto a legislagao eleitoral,
descuidando que, ao se tratar de revisio gerd conforme amplamente
analisado no item especifico dessa materia, tanto na perspectiva fiscal
quanto electoral. ha entendimento paciflco na jurisprud6ncia, o que
ressalva o ato em questao.

Com efeito, a revisio de remuneragao de servidores pOblicos se
sujeita a um aprofundado normative constitucional e infraconstitucional,
sends seu objetivo central recompor o valor real da remuneragao, tends
em vista a perda do seu poder aquisitivo frente a inflagao.

O entendimento que ora se advoga ampara-se na interpretagao/
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sist6mica da pr6pria LRF. que no inciso 1, do paragrafo Onico do artigo
22, determina que se a despesa total com pessoal exceder a 95% do
limite ali fixado fica vedado aos Poderes e ao Minist6rio POblico "a
concessio de vantagem, aumento, reajuste ou adequaQao de
remuneraQao a qualquer titulo. salvo as derivadas de sentenQa judicial
ou de determinagao legal ou contratual, ressalvada a revisit prevista no
inciso X do art. 37 da Constituigao". Observa-se pris. confirmando o que
foi anteriormente ditz, a preocupagao do legislador em preservar em
qualquer circunstAncia a recomposigao do poder aquisitivo dos salirios
dos servidores.

Por outro ladd. agregue-se a isso, conforme demonstrado no
Relat6rio de Gestio Fiscal do quadrimestre de janeiro a abril de 2018, o
Estado se encontrava dentro dos prazos e limites legais previstos. o que
reafirma que, por qualquer angulo, ndo se sustenta o argumento
levantado pelo MP de Contas.

A participagao do Governador foi de sancionar a lei. um ato
administrativo para cumprir uma determinagao constitucional inerente aa
cargo. Demonstra-se. assim. que tanto a luz da LRF. quanto da Lei
Electoral, nio houve qualquer irregularidade. O regramento eleitoral foi
devidamente observado e a revisio salarial promovida foi, unlcamente.
para recomposiQao de perdas inflacionarias, em observincia estrita a
ordem constitutional (art. 37, X)

Coma, no caso, houve pr6via dotagao orQament6ria e autorizaQaa
especifica na lei de diretrizes orgamentarias e nio tends havido
mudanga efetiva e real na remuneragao dos servidores ou nos encargos
do Executivo e nio podendo este Poder interferir no processo legislativo
diante da separagao de poderes, nio ha que se falar em ilegalidade na
concessio e, especialmente, no mero ato de sangao

4.CONSiOERAQ6ES FINALS

Feita a anilise gerd e a contestagao especifica de dada uma das
supostas irregularidades apontadas no Parecer do MP de Contas, resta-
ria enfrentar e analisar a maier e mats importante de todas as quest6es. /,IL/7
A coer6ncia e mesmo correspond6ncia entre as narrativas e a realidade /''
concreta. ,#/
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Assim. h6 que se analisar mats uma vez, qual o impacts que as
pretensas irregularidades apontadas tiveram sobre a administraQao p0-
blica. nio apenas na sua dimensio cont6bil - ainda que conforme dito e
repetido, se deva ter todd o respeito pda mesma -, mas no cumprimen-
to do paper do Estado enquanto prestador de servigos no presente e
responsavel pda manutengao e expansao dos mesmos no futuro

Nesse aspects, apesar de se acreditar ja ter sido sobejamente
demonstrado que, nio apenas em relagao is 7 supostas irregularidades
destacadas, nio foram identificadas aQ6es e decls6es do governs pas-
sado que tenham side prejudiciais ao Estado e ou a sociedade, tanto a
6poca em que foram tomadas e, ments ainda. em relagao ao governs
atualU

Na contramio do que aconteceu em grande parte do Pals, no Pa-
ra nio se atrasou um dia sequer o pagamento dos servidores. Mesmo
no memento mats dramitico da crise, servidores ativos, inativos, pensi-
onistas e temporarios receberam regularmente seus salgrios. Fruto da
decisio respons6vel perseguida permanentemente de que se nio era
possivel reajustar os salarios, tamb6m nio era admissivel atrasar sali-
rios

Do mesmo modo, gragas ao permanente cuidado em manter as
contas equilibradas, se conseguiu atravessar a tempestade sem precisar
promover demiss6es em massa, at6 porque, a administragao jamais foi
utilizada como banca de emprego, mesmo diante das press6es que
crescem na crise.

Gragas a essas atitudes. nio se desativou ou reduziu atendimento
de servigos essenciais, pele contrario, se expandiu e at6 implantou no-
vos serviQos, coma bem exemplifica o aumento significativo de leitos e
hospitals pOblicos compensando a redugao ocorrida no nOmero de leitos
privados. A16m da expansao e descentralizagao da hemodiilise e a im-
plantagao do moderns ClIR, para ajudar a recuperar pessoas com defi-
ci6ncia. Exemplos que podem ser identificados em todas as areas, reflex/
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undo a preocupaQao e o esforgo do governs em amenizar os impactos
da crime e melhorar a vida das pessoas

Confirmando o que este sends ditz. se procurou tamb6m compati-
bilizar, da melhor forma possivel, o ritmo das obras e o equilibrio das
contas, e respeitando o prlncipio da impessoalidade dos governos, de-
zenas de obras foram deixadas praticamente prontas, quando poderiam
ter fido concluidas is pressas provocando pressao no caixa pOblico. E
exemplo maid evidente disso. 6 a quantidade de inaugurag6es feitas pe-
le novo governo nesses primeiros memes, num tempo que mal dada pra
fazer sequer a licitagao das obra, assim como nio menos importante 6 o
nOmero de servigos que la poderiam estar em funcionamento desde o
inicio do ano. como o Hospital Regional de Capanema e o Abelardo
lantos

E aqui, sem qualquer ironia. cabe perguntar. Que descontrole de
contas e marasmo na gestao 6 esse que, ao inv6s de dividas e credo-
res exaltados, deixa coma legado obras e servigos, alguns dependenda
apenas de decisio politica para comegar a funcionar e atender a popu-
lagao? No mesmo diapasao, deixa mats de um bilhio de reais em ope-
rag6es de cr6dito, inclusive para iniciar projetos como o BRT -- Metropo-
litano e a Urbanizagao dos Municipios da Transamaz6nica, sem falar
nos recursos destinados a concluir obras em andamento como os Ter-
minais Hidrovi6rios da margem esquerda do Amazonas e o de Santa-
rem

Que Estado pr6-falimentar 6 esse, que a pr6pria Secretaria do Te-
souro Nacional. no Guia para Governador (anexo), diz textualmente que:
'0 Para possui R$ 1,4 bilh6es de espaQO para contratagao de operaQao
de cr6dito com ou sem garantia da Uniio". Indicando um quadro, nio
apenas diferente. mas, o oposto do que inexplicavel e lamentavelmente
tenta fazer crer o parecer do MP de Contas. que explicitamente se pre-
tende "Farol" para a Assembleia Legislativa.

Por outro lada, contribuindo para reflexio sobre adequada utiliza
gao de concertos, 6 dificil imaginar que um cenirio fiscal e financein
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conforme apresentado pele MP de Contas nio impusesse tamb6m gra-
ves restrig6es aos demais poderes e entes da federagao, abalando a
regular e integral transfer6ncia de recursos para os mesmos, o que, con-
forme 6 de conhecimento de todos. jamais ocorreu

Por tudo isso, e baseado nos mais genuinos valores republicanos
e de respeito e autonomia entre os poderes. 6 que se busca repor a cor-
respond6ncia entre narrativas. atom e fates, acreditando ser esse o Onico
caminho pra se recuperar, no Brasil, a confianga como principio civiliza-
orio

5. DO PEDIDO

Por todd o exposto. a impugnagao do parecer opinativo do MP de
Contas, nio devendo ser considerado para nenhum efeito, sends. com a
devida v6nia, recomendada a aprovagao das contas sob anilise

Be16m. 26 de junho de 2019

IVEIRAJATENE
rdo Estado
hSIMAdIROBISi

Ex -- Gdvern3d

--'nProcurador do Estado
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