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Protocolo nº 68668/16 

Origem: PARANAPREVIDÊNCIA 

Interessado: RAFAEL IATAURO, SUELY HASS, MAURO RICARDO MACHADO COSTA, DINORAH 
BOTTO PORTUGAL NOGARA, ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ARAUJO 

Assunto: Tomada de Contas Extraordinária 

Parecer n° 13068/16 

 

Ementa:  I - Comunicação de irregularidade convertida em Tomada 

de Contas Extraordinária . Repasse intempestivo de 

recursos vinculados ao Fundo de Previdência. 

Superveniente recomposição de rendimentos não 

auferidos, suportados com recursos do Tesouro do Estado. 

Ocorrência de dano. Ato de gestão ilegal praticado para 

atender determinação do Governo do Estado.  

                 II – Em preliminar, pela inclusão no polo passivo e citação 

do Governador do Estado.  

                  III – Alternativamente, no mérito, pela procedência. 

Julgamento de irregularidade. Aplicação de multas em face 

dos responsáveis nos termos uniformemente sugeridos 

pela 3ªICE e COFIE. Condenação do Secretário de Estado da 

Fazenda à restituição de valores em favor do Tesouro 

Estadual.   

 

Tratam os autos de Comunicação de Irregularidade proposta pela 3ª 

Inspetoria de Controle Externo, convertida em Tomada de Contas Extraordinária pelo 

Despacho n° 283/16-GCIZL (peça 10), que tem por escopo apurar irregularidade referente ao: 

 “repasse intempestivo dos valores retidos dos servidores, bem como dos 

valores correspondentes à cota patronal e contribuições progressivas sobre a 

folha de pagamento do mês de dezembro e 13º salário do ano 2014, cujos 

repasses ocorreram nos dias 13 e 29 de janeiro de 2015, respectivamente, 

para o FUNDO DE PREVIDÊNCIA, vez que os valores não repassados no 
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prazo legal originaram diferenças financeiras resultantes da não 

aplicação no mercado financeiro, contrariando o contido no § 2º, do art. 18, 

da Lei estadual nº 17.435/2012 e no inc. IV, do art. 14 c/c art. 17, da Lei 

estadual nº 12.398/98, bem como, violação ao art. 40, da Constituição 

Federal e ainda indícios da prática de infração tipificada nos arts. 168 – A, do 

Código Penal e 11, da Lei nº 8.429/1992”. 

 

A redação do principal dispositivo legal alegadamente vilipendiado é a 

seguinte: 

Lei estadual nº 17.435/2012 

Art. 18. Para composição do Fundo de Previdência, as transferências em espécie, 

de que trata o inciso I do art. 5º desta Lei, serão apuradas com base nas receitas de 

contribuições previdenciárias mensais que o Estado arrecadar em face dos 

contribuintes vinculados a este Fundo e de sua respectiva contrapartida de no 

mínimo igual valor. 

(...) 

§ 2º As transferências de que trata este artigo devem ser realizadas pelos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público, Tribunal de 

Contas, Instituições de Ensino Superior e demais órgãos do Poder Executivo que 

possuam recursos próprios diretamente ao Fundo de Previdência, de forma 

impreterível até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de competência. 

(Redação dada pela Lei 18.370 de 15/12/2014) 

 

Conforme apontado pela 3ªICE, na apuração dos valores repassados em 

atraso “a soma dos valores atualizados para recomposição dos créditos perfaz o montante de R$ 

611.297,33, em 20/01/2016 (data da edição deste expediente)”. 

Foram incluídos no polo passivo como partes e citados para apresentação 

defesa: o Sr. Mauro Ricardo Machado Costa (Secretário de Estado da Fazenda), Sra. Dinorah 

Botto Portugal Nogara (Secretaria de Estado da Administração e Previdência – SEAP), Sra. Suely Hass 
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(Diretora Presidente do Paranaprevidência) e Sr. Antonio Carlos Pereira de Araújo (Diretor de 

Finanças e Patrimônio do Paranaprevidência). 

Também foi determinada a intimação da Paranaprevidência, na pessoa de 

seu atual representante legal, na condição de Interessado, para ciência dos autos, 

facultando-lhe, apresentar as informações que entender pertinentes .  

Apresentadas as defesas, os autos foram encaminhados à 3ªICE para 

manifestação.  

Por meio da Instrução n° 13/16 (peça 48) a Inspetoria analisou as defesas 

apresentadas pelas partes e pelo Interessado, e concluiu pela ratificação integral das 

sanções incialmente propostas na Comunicação de Irregularidade, a saber: 

  a. Ao Secretário de Estado da Fazenda, Mauro Ricardo Machado Costa, 

CPF nº 266.821.251-00, em razão do disposto no art. 45, I e XII, da Lei nº 

8485/1987:  

a.1) a multa administrativa prevista no art. 87, IV, “e”, da Lei Complementar 

nº113/2005, por deixar de repassar ao Fundo de Previdência, no prazo e na 

forma determinada, as contribuições dos servidores, patronal e progressiva 

relativas a dezembro e 13º salário de 2014, violando o art. 18 caput e § 2º e 

no art. 19, da Lei nº 17.435/12;  

a.2) a multa proporcional ao dano prevista no art. 85, III, da Lei 

Complementar nº113/2005, por ter dado causa à não aplicação no mercado 

financeiro dos recursos não repassados no prazo legal previsto art. 18 § 2º 

da Lei nº 17.435/12; 

a.3) seja determinada a recomposição dos rendimentos financeiros em razão 

do atraso dos repasses das contribuições dos servidores, patronal e 

progressiva. 

b. À Secretária de Estado da Administração e Previdência – SEAP, 

DINORAH BOTTO PORTUGAL NOGARA, em razão do contido no Contrato 

de Gestão firmado entre o Estado do Paraná e a PARANAPREVIDÊNCIA:  
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b.1) a multa administrativa prevista no art. 87, IV, “g” da Lei Complementar nº 

113/2005, por deixar de supervisionar o contrato de gestão nas áreas 

atuarial, previdenciária, econômica e financeira.  

c. À Diretora Presidente da PARANAPREVIDÊNCIA, Sra. Suely Hass, CPF 

nº 316.730.669-68, por violação ao disposto art. 20, § 4º da Lei 17.435/2012, 

incluído pela Lei nº 18.469/2015:  

c.1) a multa administrativa prevista no art. 87, IV, “g”, da Lei Complementar 

nº113/2005, por não demonstrar diligência quanto ao controle dos repasses 

dos recursos previdenciários. 

d. Ao Diretor de Finanças e Patrimônio da PARANAPREVIDÊNCIA, Sr.  

Antonio Carlos Pereira de Araújo, CPF nº 184.397.139-91, por violação ao 

art. 17 da Lei Estadual nº 12.398/98:  

d.1) a multa administrativa prevista no art. 87, IV, “g”, da Lei Complementar 

nº113/2005, por não demonstrar diligência na gestão financeira dos recursos 

previdenciários. 

Ainda, especificamente em relação ao Secretário de Estado da Fazenda a 

remessa de cópia do processo ao Ministério Público Estadual, em razão de 

indícios de infração ao art. 168-A do Código Penal Brasileiro e aos princípios 

da Administração Pública, conforme disciplina a Lei nº 8.429/92.  

E por fim, a remessa da Tomada de Contas Extraordinária ao Ministério da 

Previdência Social.  

 

Na sequência, a Coordenadoria de Fiscalização de Fiscalização Estadual 

emitiu a Instrução n° 457/16 (peça 49). 

 Após analisar as defesas, divergiu parcialmente do opinativo da 3ªICE 

quanto à penalização de restituição dos valores de rendimentos de aplicação financeira não 

auferida pelo atraso nos repasses ao Fundo Previdenciário.  

De acordo com aquela unidade técnica “deve ser sopesado e levado em 

consideração os documentos juntados às peças 42 a 44, onde o interessado complementa seu 
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contraditório, anexando cópia do empenho, datado de 24/05/2016, no valor de R$ 638.830,73,  

destinado ao pagamento dos rendimentos de aplicação financeira não auferida pelo atraso no repasse 

ao Fundo Previdenciário, pois, ainda que represente um ato de reconhecimento da irregularidade, 

afasta o dano ao respectivo fundo”. 

Obtempera que não seria razoável e proporcional a eventual determinação 

de restituição de tais valores, haja vista que o Estado utilizou este numerário em outras 

causas de interesse público, não se vislumbrando um prejuízo ao erário, tampouco o 

enriquecimento ilícito por parte do Secretário de Fazenda. 

Também argumenta que “não restou configurado o crime de apropriação 

indébita, no qual o agente tem acesso ao bem de forma legal, mas depois que recebe o bem, resolve 

apoderar-se do mesmo ilicitamente, ou seja, a pessoa deixa de entregar ou devolver ao seu legítimo 

dono, uma vez que quem se apoderou do dinheiro, no caso em tela, foi o Estado e não especificamente 

a pessoa física do interessado”. 

Assim, conclui pela aplicação das mesmas multas administrativas às partes 

sugeridas na Instrução n° 13/16-3ªICE (peça 48), mas divergiu da Inspetoria quanto à 

condenação de restituição de valores e multa proporcional ao dano em face do Sr. Mauro 

Ricardo Machado Costa, bem como da remessa de cópia dos autos ao Ministério Púbico 

Estadual. 

É o relatório. 

Como descrito, a responsabilização do Sr. Mauro Ricardo Machado Costa 

(Secretário de Estado da Fazenda), Sra. Dinorah Botto Portugal Nogara (Secretaria de Estado da 

Administração e Previdência – SEAP), Sra. Suely Hass (Diretora Presidente do Paranaprevidência) e Sr. 

Antonio Carlos Pereira de Araújo (Diretor de Finanças e Patrimônio do Paranaprevidência ) pela 

GRAVE ILEGALIDADE apurada nesta Tomada de Contas está devidamente comprovada, de 

modo que esta 8ª Procuradoria de Contas nada tem a opor em relação à aplicação de multas 

administrativas às partes, nos termos uniformemente sugeridos pela 3ªICE e pela COFIE.  

A questão controversa diz respeito à responsabilização ou não do Sr. 

Mauro Ricardo Machado Costa no dever de restituir ao erário os rendimentos que deixaram 
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de ser auferidos no período de atraso nos repasses de contribuições ao Fundo de 

Previdência.   

Neste ponto, este Ministério Público de Contas alinha-se ao entendimento 

da 3ª Inspetoria de Controle Externo de que o Secretário de Fazenda deve ser 

responsabilizado no dever de restituir ao Tesouro do Estado o valor dos rendimentos não 

auferidos pelo Fundo de Previdência caso aplicados na partir da data prevista em lei 

(08.01.2015).  

Isto porque a opção política de não repassar os valores devidos no prazo 

legal gerou um ônus ao Tesouro do Estado – leia-se contribuintes paranaenses – que não 

ocorreria caso os agentes públicos tivessem dado cumprimento à Lei Estadual n° 18.370/14. 

Portanto a responsabilização ressarcitória não passa pela apropriação em 

proveito do próprio de recursos com finalidade previdenciária vinculada, mas sim pela 

prática de um ato de gestão ilegal que gerou uma despesa indevida ao Tesouro do Estado.  

Apenas para recapitular, a ilegalidade apurada nestes autos consiste no 

atraso por parte do Governo do Estado em repassar ao Fundo de Previdência o valor de R$ 

69.160.120,15, referente à cota patronal e a contribuição progressiva1 da competência de 

dezembro de 2014 e 13° salário de 2014.  

O prazo legal exigia o repasse em 08.01.2015 (5°dia útil  do mês), o que só foi 

efetivado em 29.01.2015.  

De igual forma, houve o atraso na transferência das contribuições retidas 

dos servidores2 no montante de R$ 62.872.758,54 (competência de dezembro de 2014 e 13° salário 

de 2014).  

O prazo legal exigia o repasse em 08.01.2015 (5°dia útil  do mês), o que só foi 

efetivado em 13.01.2015.  

                                                 

1 Incluídos Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas.  

2 Idem.  
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Portanto, somados os valores, temos que o Governo do Estado se 

apropriou temporariamente do montante de R$ 132.032.878,69, pertencente ao Fundo de 

Previdência.  

Este atraso, de acordo com a 3ª Inspetoria de Controle Externo, acarretou 

uma perda de capitalização do Fundo de Previdência, vez que os créditos devidos, caso 

aplicados a partir da data prevista em lei (08.01.2015), gerariam rendimentos provenientes de 

aplicação no mercado.  

A Inspetoria calculou uma perda no valor total de R$ 611.297,33 (atualizado 

até 20.01.2016), usando como referencial a aplicação em CDI (Certificados de Depósito 

Interbancário), que nas palavras da 3ªICE “é um investimento conservador”, tomando por 

base os índices diários dessa modalidade de investimento obtidos no sítio do Banco Central 

do Brasil.  

Os rendimentos só foram recompostos ao Fundo de Previdência em 

24.05.2016 mediante empenho no valor de R$ 638.830,73, destinado ao pagamento de 

rendimentos de aplicações financeiras não auferidas pelo atraso no repasse.  

Pois bem, deve-se enfatizar que antes da edição da Lei Estadual n° 

18.370/14 as transferências ao Fundo de Previdência deveriam ser realizadas, de forma 

impreterível, até o último dia útil do mês de competência.  

 Com o advento da nova legislação, o prazo foi alterado, passando a valer a 

obrigação de repasse para o 5° dia útil do mês seguinte ao de competência.  

A Lei n° 18.370/14 foi sancionada pelo Governador Estado em 15.12.2014 

com vigência a partir de sua publicação, ocorrida em 16.12.2014, de modo que menos de 

um mês após a sua entrada em vigor, o Poder Executivo optou por simplesmente ignorar o 

preceito legal, o que demonstra o elevadíssimo grau de reprovabilidade das condutas 

praticadas pelas partes.  
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Trago à colação, neste particular, os argumentos esgrimidos pelo Analista 

de Controle Vicente Higino Neto na Instrução n° 4.834/16-COFIM (autos de Denúncia n° 

273319/99): 

(...) a) a falta de aportes de recursos da parte patronal  e o déficit atuarial lá 

verificado (1999) e perpetuado até a presente data (2015 – último Laudo Atuarial), 

por si só, é uma irregularidade grave, pois os recursos da parte patronal (não 

aportados) não são recursos do Município , mas dos servidores, o que significa 

que, quando o Município deixa de aportar sua cota parte, está não só violando a 

Lei que determina que cada ente cumpra sua parte na formação do acervo 

previdenciário (patrimônio do servidor), como se apropriando indevidamente de 

recursos que não lhe pertence, além obviamente de violar a confiança 

legítima/boa fé que um sistema previdenciário deve encetar  para que não 

fragilize os direitos futuros dos servidores e gere insegurança; b) em adição ao 

fundamento anterior, a falta de aporte dos recursos da parte patronal e sua 

retenção nos cofres municipais para fazer face a obrigações outras do 

Município, implica em financiamento/empréstimo indevido/ilegal e altamente 

lesivo, realizado involuntariamente pelos servidores em favor do município, sem 

qualquer retorno financeiro aos servidores 

 

De acordo com a defesa apresentada pelo Secretário da Fazenda Mauro 

Ricardo Machado Costa o atraso no repasse de valores ao Fundo de Previdência atendeu à 

determinação do Governo Estadual. Citamos: 

“Na oportunidade, diante da crise fática e das incertezas de ordem financeira 

naquele início do exercício de 2015, perseguiu-se o atendimento à 

determinação  do Governo Estadual em priorizar a pontualidade ao 

pagamento da folha de pessoal ativo e inativo do Estado do Paraná além das 

obrigações tributárias e ao Serviço da Dívida Pública”.  

 

Como o Governo Estadual não é uma entidade etérea, dessume-se que o 

Chefe do Poder Executivo não só tinha pleno conhecimento como assentiu que sua equipe 
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descumprisse a recém-editada Lei Estadual n° 18.370/14, de sorte que, em sede preliminar,  

pugna-se pela inclusão no polo passivo desta tomada de contas  e respectiva do citação do  

Governador Carlos Alberto Richa.  

De outro giro, é preciso deixar claro que o mecanismo de atraso na 

transferência de recursos devidos ao Fundo de Previdência configurou uma espécie de 

“pedala fiscal previdência”, na medida em que o governo estadual financiou-se ilicitamente 

com recursos públicos previdenciários vinculados a uma finalidade legal específica 

(capitalização do Fundo de Previdência) para o pagamento de despesas ordinárias do poder 

executivo, ocasionando um passivo no orçamento estadual, adimplido apenas no exercício 

de 2016.  

Evidentemente, a “pedala fiscal previdência” interferiu no cálculo e nas 

metas atuariais do Fundo de Previdência e gerou um dano, consistente na ausência de 

capitalização dos recursos repassados em atraso.  

Ao anexar cópia do empenho datado de 25.05.2016 no valor de R$ 

638.830,73, destinado ao pagamento dos rendimentos de aplicação financeira não auferida 

pelo atraso no repasse ao Fundo Previdenciário, o Secretário de Estado da Fazenda 

reconheceu que o Poder Executivo financiou-se ilicitamente com recursos públicos 

previdenciários vinculados a uma finalidade legal específica (capitalização de um fundo público) e 

depois se utilizou de recursos do Tesouro Geral do Estado para indenizar o Fundo de 

Previdência. 

Portanto, como já argumentado, existe um dano na operação entabulada 

pelo Governo do Estado do Paraná, consistente no encargo assumido pelo Tesouro do 

Estado para recompor, com atraso de 15 meses, os rendimentos que seriam auferidos pelo 

Fundo de Previdência.  

Trata-se, como bem definido pela Instrução n° 13/16-3ªICE (peça 48) de 

uma despesa “alheia ao orçamento público”, caracterizando um ato de gestão 

antieconômico que resultou na assunção de ônus aos cofres púbicos.  
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Note-se que a recomposição dos fundos previdenciários, por conta do 

atraso dos repasses apenas afasta o dano causado aos respectivos fundos; mas não afasta o 

dano causado ao Tesouro Estadual por conta da opção política e voluntária de não observar 

o prazo legal de transferência dos recursos em questão. 

Ante o exposto, considerando a assertiva apresentada pela defesa do Sr. 

Mauro Ricardo Machado Costa segundo a qual a irregularidade apurada nestes autos 

atendeu à determinação do Governo Estadual; este Ministério Público de Contas, em 

preliminar, opina pugna pela inclusão no polo passivo e respectiva citação do Governador do 

Estado, Sr. Carlos Alberto Richa.   

Caso superado pleito preliminar, no mérito, opina-se pela procedência da 

Tomada de Contas Extraordinária para o fim de julgar IRREGULARES as contas do Sr. Mauro 

Ricardo Machado Costa (Secretário de Estado da Fazenda); Sra. Dinorah Botto Portugal Nogara 

(Secretaria de Estado da Administração e Previdência – SEAP); Sra. Suely Hass (Diretora Presidente do 

Paranaprevidência) e Sr. Antonio Carlos Pereira de Araújo (Diretor de Finanças e Patrimônio do 

Paranaprevidência), com aplicação de multas administrativas às partes, nos termos 

uniformemente sugeridos pela 3ªICE e pela COFIE.  

Adicionalmente, propomos a condenação do Sr. Mauro Ricardo Machado 

Costa no dever de restituir ao Tesouro do Estado o valor de R$ 638.830,73 (atualizado), 

depositado em favor do Fundo de Previdência em 24.05.2016, valor este correspondente  ao 

dano impropriamente causado ao Tesouro do Estado em decorrência da opção política de 

atrasar o repasse de valores previdenciários em face ao prazo legal estipulado. 

É o parecer. 

Curitiba, 07 de dezembro de 2016. 

Assinatura Digital 

GABRIEL GUY LÉGER 

Procurador do Ministério Público de Contas  

 

 


