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RELATÓRIO INICIAL 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
 
 Trata-se de representação com pedido de liminar formulada pelo 

MISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, através de seu 

representante legal Luciano Andrade Farias, em face do Sr. JOSE LUIZ DA SILVA 

FILHO (VEREADOR PRESIDENTE) E DANIEL GALDINO DE ARAÚJO PEREIRA 

(PREFEITO MUNICIPAL DE PIANCÓ), em decorrência dos fatos e fundamentos 

jurídicos relacionados a atos praticados pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Piancó, presidida pelos representados, com objetivo de concessão de aumento de 

subsídios aos agentes políticos para o exercício de 2021. 

 
2. EXAME DE ADMISSIBILIDADE 
 
 A presente Representação preenche os requisitos de admissibilidade 

constantes no art. 171 do Regimento Interno do TCE/PB, uma vez que a matéria é 
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de competência do Tribunal, refere-se a responsável sujeito a sua jurisdição, está 

redigida em linguagem clara e objetiva, contém nome legível e qualificação. 
 
 Além disso, na forma do art. 169 do Regimento Interno desta Corte de 

Contas, qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato ou membro de 
Ministério Público é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades 

perante o Tribunal de Contas do Estado. Dessa forma, a representação deverá ser 
apurada. 

 

 Quanto à possibilidade de concessão de medida cautelar, há previsão no 

Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba conforme podemos 

observar no art. 195, §1º, nos seguintes termos: 

 

“Art. 195. No início ou no curso de qualquer 
apuração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento 
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 
poderá solicitar a quem de direito, cautelarmente, 
nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 18, 
de 13 de julho de 1993, o afastamento temporário 
do responsável, se existirem indícios suficientes de 
que, prosseguindo no exercício de suas funções, 
possa retardar ou dificultar a realização de 
auditoria ou inspeção, causar novos danos ao 
Erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. 
§ 1º. Poderá, ainda, o Relator ou o Tribunal 
determinar, cautelarmente, em processos 
sujeitos à sua apreciação ou julgamento, a 
suspensão de procedimentos ou execução de 
despesas, até decisão final, se existentes indícios 
de irregularidades que, com o perigo da demora, 
possa causar danos ao erário”. 

 

3 – FATO DENUNCIADO 

Trata os autos de REPRESENTAÇÃO formulada a esta Corte pelo 

MISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, através de seu 

representante legal Luciano Andrade Farias, em face da Sr. JOSE LUIZ DA SILVA 

FILHO (VEREADOR PRESIDENTE) E DANIEL GALDINO DE ARAÚJO PEREIRA 
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(PREFEITO MUNICIPAL DE PIANCÓ), em decorrência dos fatos e fundamentos 

jurídicos relacionados a atos praticados pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Piancó, presidida pelos representados, com objetivo de concessão de aumento de 

subsídios aos agentes políticos para o exercício de 2021. 

 

Segundo o membro do PARQUET, diversos sítios da Internet divulgaram que 

a Câmara Municipal de Piancó concedeu aumento de subsídios de seus agentes 

políticos para o exercício de 2021. 

 

De acordo com o representante, tais acréscimos aumentarão, de um exercício 

para outro, exorbitantes 75% para vereadores, 100% para o Prefeito e 160% 
para Secretários. 

 

Ademais, de acordo com pesquisas realizadas no site da Câmara e Prefeitura 

Municipal, o representante do MPJTCE/PB verificou que foi aprovado, ao menos em 

primeiro turno, o Projeto de Lei Nº 2/2020, estabelecendo os subsídios dos agentes 

políticos para o período de 2021/2024, não sendo constatada a consequente lei 

sancionada. 

 

Tendo em vista a vigência da Lei Complementar Nº 173/2020, que 

estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, mais 

precisamente no seu art. 8, inciso I, que veda a concessão, a qualquer título, de 

vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder 

ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado 

de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à 

calamidade pública, o Representante do Parquet requereu a concessão imediata de 

Medida Cautelar, estabelecendo à Câmara e à Prefeitura Municipal de Piancó o 

dever de não realizar atos e procedimentos voltados ao aumento dos subsídios de 

que trata o Projeto de Lei n.º 02/2020. 
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4 – DA ANÁLISE DA AUDITORIA 
 

 Como é cediço, desde 28 de maio de 2020 entrou em vigor a Lei 

Complementar 173/2020, que altera dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF) e prevê iniciativas para combater a Covid-19, tais como a negociação de 

empréstimos e a suspensão dos pagamentos de dívidas contratadas com a União.  

Para compensar essas medidas, o inciso I do artigo 8º da norma prevê que 

resta vedado, no período descrito (28.05.2020 a 31.12.2021), a concessão, a 

qualquer título, de vantagem, de aumento, de reajuste ou de adequação de 

remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e 

militares. Desta forma, ela proíbe Estados e municípios afetados pela calamidade 

pública decorrente da pandemia de conceder aumento ou adequação de 

remuneração a membros de Poder ou de órgão e a servidores públicos até 31 de 

dezembro de 2021. 

Registre-se ainda que as hipóteses de restrição de gastos com pessoal 

descritas o artigo 8º não surtirão qualquer efeito quando o ato de majoração da 

remuneração decorra de sentença judicial transitada em julgado (exceção à 

regra). 

Feita as devidas considerações, verifica-se em Piancó, de acordo com a 

representação ministerial, a aprovação, ao menos em primeiro turno, do Projeto de 

Lei Nº 2/2020, estabelecendo aumentos exorbitantes dos subsídios dos agentes 

políticos para o período de 2021/2024. Tais aumentos seriam da ordem de 75% 
para vereadores, 100% para o Prefeito e 160% para Secretários. Esta Unidade 

Técnica, em pesquisas realizadas no site da Câmara e Prefeitura Municipal, não 

localizou qualquer lei sancionada tratando da respectiva matéria. 

Por fim, qualquer lei municipal aprovada pela Câmara de Piancó cujo objeto 

seja a concessão de aumento aos subsídios de prefeito, vice-prefeito e vereadores 

do município para a próxima legislatura, em momento de grave crise econômica pela 

qual passamos, configuram não só flagrante ilegalidade, pois afronta diretamente o 

disposto no artigo 8º, inciso I da Lei Complementar 173/2020, mas também 
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atentam contra os princípios da impessoalidade, moralidade, eficiência, finalidade, 

interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação. 

5. CONCLUSÃO 
 
  
 Ante o exposto, esta Auditoria conclui pela PROCEDÊNCIA da presente 

Representação, tendo em vista o descumprimento da Lei Complementar 
173/2020. 
 
 Ademais, este Órgão Técnico sugere a Concessão de Medida Cautelar 
determinando que a Câmara e a Prefeitura Municipal de Piancó se abstenha de 

realizar atos e procedimentos voltados ao aumento dos subsídios de que trata o 

Projeto de Lei n.º 02/2020. 
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