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Ementa: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM 
SEDE DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ANUAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAAPORÃ. PRESSUPOSTOS DE 

ADMISSIBILIDADE ATENDIDOS. RAZÕES 
RECURSAIS INCONSISTENTES. PELO NÃO 
PROVIMENTO. ACÓRDÃO ATACADO MANTIDO 
EM SUA INTEGRALIDADE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuida-se de Recurso de Reconsideração interposto pelo ex-Prefeito 

Municipal de Caaporã, Sr. João Batista Soares, em face do Acórdão APL-TC- 
00699/17 (fls. 4773/4801), lavrado em sede de exame de prestação de contas 
anual do ex-gestor. 

 
Por meio do referido julgado, os membros do Eg. Tribunal Pleno desta 

Corte decidiram, em resumo: I-  julgar irregulares as contas anuais do referido 
gestor, II - imputar ao ex-Prefeito o débito de R$ 166.352,80, atinente às ausências 
de comprovação das finalidades de despesas com hospedagens e passagens 
aéreas e aos pagamentos por serviços não realizados na obra de construção do 
Centro Cultural; III - impor a penalidade prevista no art. 55 da Lei Orgânica desta 
Corte, no total de R$ 16.635,28, respondendo solidariamente pela importância de 
R$ 15.707,11 a empresa RTS Construções e Serviços Eireli (Santa Fé 
Construções); IV - fixar prazo de 60 dias para recolhimentos dos débitos 
imputados; V- aplicar multa ao ex-Prefeito, entre outras deliberações. 
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A propósito, juntamente com o Acórdão foi emitido o Parecer PPL-TC 
00135/17, contrário à aprovação das referidas contas. 

 
As vertentes decisões foram publicadas na edição de nº 1849 do 

Diário Oficial Eletrônico do TCE, datada de 29/11/2017. 
 
Na sequência, o ex-Prefeito impetrou Embargos de Declaração (fls.  

4810/4815) contra o Acórdão APL-TC-00699/17, alegando existência de omissão 
na referida decisão. 

 
Após apreciar os embargos, este Tribunal emitiu o Acórdão APL-TC-

00765/17, decidindo pelo conhecimento do citado recurso e, no mérito, rejeitando-
lhe, em razão da falta de qualquer obscuridade, omissão contradição ou erro 
material na decisão atacada. 

 
Publicação do Acórdão APL-TC-00765/17 na edição de nº 1874 do 

Diário Oficial Eletrônico desta Corte em 10/01/2018, conforme extrato de decisão 
de fls. 4828/4829. 

 
Peça recursal inserida às fls. 4830/4939. 
 
Relatório de análise do Recurso às fls. 5002/5006, no qual, após 

analisar os elementos recursais, o Órgão Auditor entendeu que a presente 
reconsideração não merece provimento, devendo o Tribunal manter na íntegra a 
decisão guerreada. 

 
Em seguida, os autos vieram ao Ministério Público de Contas para 

exame e parecer. 
 
 
É o relatório. Passo a opinar. 
 
 
É assegurado às partes que possuem processos tramitando nesta 

Corte de Contas o direito de recorrer das decisões que lhes sejam desfavoráveis. 
Tal possibilidade está prevista na Lei Orgânica e no Regimento Interno deste 
Tribunal, os quais versam sobre a admissibilidade dos recursos, a legitimidade dos 
recorrentes, as espécies de recursos, bem como os prazos para interposição e as 
hipóteses de cabimento. 

 
Segundo prevêem tais diplomas normativos, o prazo para manejo do 

Recurso de Reconsideração é de 15 (quinze) dias, a contar do primeiro dia útil que 
se seguir à data da publicação eletrônica da decisão a qual se pretende impugnar, 
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enquanto a legitimidade para interpor o vertente recurso é da parte vencida ou de 
quem tenha interesse processual. 

 
No caso dos autos, a petição recursal foi protocolada em 25/01/2018, 

isto é, dentro do prazo recursal, que teve início somente em 23 de janeiro de 2018, 
em face da suspensão dos prazos processuais, e término em 29 de janeiro de 
2018, estando, portanto, tempestiva. 

 
 Ademais, foi manejada pela parte diretamente interessada (ex-

Prefeito do Município de Caapora), responsável pelas presentes contas e a quem 
foram dirigidas as sanções impostas pelo Acórdão combatido.  

 
Logo, quanto à admissibilidade, vê-se que os pressupostos da 

tempestividade e da legitimidade foram atendidos. 
 
 
No que se refere ao mérito, observa-se que o insurgente ingressou 

com o presente Recurso de Reconsideração a fim de desconstituir as deliberações 
consignadas no Acórdão APL-TC-00699/17, logo após a rejeição de seus 
Embargos de Declaração (Acórdão APL-TC- 00765/17). 

 
Observa-se que as decisões proferidas no Acórdão combatido, 

especialmente as sanções pecuniárias (débito e multa), tiveram, entre outros 
fundamentos, a ausência de documentos comprobatórios de despesas com 
hospedagens e passagens aéreas, os pagamentos por serviços não realizados, a 
infração a normas legais de natureza financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, e ainda a realização de prática antieconômica que resultou em  
prejuízo ao erário. 

 
Vale destacar que o Órgão Auditor, em seus últimos Relatórios 

Técnicos de fls. 4723/4730 e 4733/4744 manteve as irregularidades apontadas em 
obras realizadas pelo Município, a exemplo da Construção do Centro Cultural (obra 
inacabada e excesso de pagamento realizado à Firma Santa Fé Construções e 
Serviços Ltda., no valor de R$ 157.071,06), bem como as máculas constatadas 
durante a análise da prestação de contas anual.  

 
Também considerou remanescentes aquelas que tiveram alteração de 

valores em relação ao Relatório Inicial: “não recolhimento da contribuição 
previdenciária do empregador às instituições de previdência (Instituto Nacional de 
Seguridade Social e Instituto de Previdência Municipal (IPSEC) - R$ 884.130,69 e 
R$ 2.973.126,89, respectivamente)”, “não recolhimento das cotas de contribuição 
previdenciária descontadas dos segurados (R$ 358.250,80)”, “não realização de 
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processo licitatório, no valor de R$ 137.508,80” e ausência de documentos 
comprobatórios de despesas, na ordem de R$ 9.281,74. 

 
Em sede recursal, o recorrente expõe, em relação ao não 

recolhimento das contribuições previdenciárias do empregador ao Instituto Nacional 
da Seguridade Social (INSS) e ao Instituto de Previdência dos Servidores de 
Caaporã (IPSEC), o mesmo argumento apresentado em sede de defesa, no 
sentido de que todas essas dívidas previdenciárias foram objeto de parcelamento e 
aceitos pelo Ministério da Previdência Social, conforme nota técnica anexada. 
Contudo, há tempos esse argumento não se sustenta para modificar o 
entendimento deste Tribunal.  

 
É de se ressaltar que os recolhimentos previdenciários têm natureza 

jurídica de tributo, não havendo margem para discricionariedade do administrador 
no que diz respeito ao momento do recolhimento. Em suma, é obrigação do gestor 
o recolhimento tempestivo das contribuições previdenciárias, cuja inobservância 
constitui flagrante ofensa a Constituição e à lei. 

 
 Quanto ao não recolhimento das cotas de contribuição descontadas 

dos segurados, apenas afirma que todos os valores devidos foram repassados à 
entidade previdenciária, todavia, não anexou aos autos qualquer documento que 
comprova esse pagamento. 

 
No tocante à ausência de documentos comprobatórios de despesas 

(hospedagem em hotéis e passagens aéreas em favor da empresa Santorine 
Turismo), na ordem de R$ 9.281,74, o insurgente alega, em resumo, que o 
empenho nº 815 se destinou ao pagamento de despesas com hotel em Brasília, em 
virtude do Encontro Nacional dos novos Prefeitos com a Presidente do país nas 
datas de 29 a 30 de janeiro de 2013.  

 
Quanto aos empenhos 2065 e 2067, o gestor aduz que se destinaram 

ao pagamento de hospedagem e passagens aéreas para Brasília e Canela/RS. A 
primeira viagem, no período de 16 a 17/04/2013, teve como objetivo um encontro 
entre o Prefeito e o Deputado Federal Manoel Júnior para tratar de recursos para o 
Município, enquanto a viagem para o sul do país objetivou a participação do 
Prefeito na reunião da Confederação Nacional dos Municípios, nos dias 18 e 19 de 
abril de 2013. 

 
Ao compulsar a documentação anexada nesta ocasião (fls. 

4912/4919), observa-se que continuam ausentes os documentos comprobatórios 
das despesas (recibos, notas fiscais, etc.) com hospedagem em hotéis de Brasília 
e Canela, relativas às notas de empenho nº 815 e nº 2067 (Doc. TC nº 18783/15). 
Além disso, analisando-se a nota de empenho nº 2065, é possível verificar que o 
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total do pagamento efetuado com passagens aéreas (R$ 2.479,54 - fls. 4914/4917) 
não corresponde ao valor empenhado (R$ 2.779,54 – Doc. TC nº 18783/15, fls. 
4/5). 

 
Outra divergência observada consiste nas datas constantes no 

empenho das passagens aéreas e nos bilhetes das passagens. A data do 
empenho nº 2065 é 02/05/2013, enquanto a data que a empresa Santorini enviou o 
email para o Prefeito com o bilhete de confirmação (Eticket) das passagens aéreas 
é de 16 de julho de 2015, ou seja, mais de dois anos da data em que o empenho 
foi emitido. 

  
Por fim, no que se refere ao excesso de pagamentos efetuados à 

empresa Santa Fé por serviços não executados na obra do Centro Cultural, no 
valor de R$ 157.071,06, o recorrente argumenta que adotou todas as medidas  
judiciais e extrajudiciais cabíveis em face da Construtora, tendo ingressado 
inclusive, com uma Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 
000040098.2016.815.0021) que tramita na Vara Única da Comarca de Caaporã, e, 
ao final, pede o afastamento da mácula por entender que não se pode imputar com 
base em fato que está sendo discutido judicialmente. 

 
Não obstante as providências adotadas pelo gestor à época, nada 

impede que este seja responsabilizado por esta Corte no seu exercício de controle 
externo, uma vez que as instâncias civil, administrativa e penal são independentes, 
entendimento já consagrado na doutrina e na jurisprudência, assim como na seara 
do controle exeterno.  

 
Ademais, durante a instrução processual, a Auditoria de Obras 

(Divisão de Controle de Obras Públicas - DICOP) ressaltou, em seus últimos 
Relatórios de análise de defesa (fls. 1988/2003 e 4723/4730), que, apesar da 
documentação acostada pelo gestor em sede de defesa, a obra em comento 
continuava paralisada/inacabada, sem nenhum serviço executado no período em 
que houve inspeção in loco. Destacou ainda que o gestor não informou quais 
providências estariam sendo tomadas no sentido de reiniciar a obra, já que os 
documentos anexados confirmam que o prazo para conclusão se esgotou e que 
ocorreram pagamentos em excesso à firma Santa Fé Construções e Serviços 
Ltda., por serviços não executados, apesar do defendente ter informado que a 
construtora havia assumido o compromisso de concluir o objeto contratado, sem 
quaisquer ônus para o contratante. 

 
Assim, diante das inconsistências das alegações, bem como da 

ausência de anexação de documentos probatórios capazes de sanar as 
irregularidades objeto recursal, entende este Parquet que o vertente recurso não 
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deve ser provido, mantendo-se, na íntegra, a decisão consubstanciada no Acórdão 
guerreado. 

 
 
Ante o exposto, opina esta Representante do Ministério Público de 

Contas, em preliminar, pelo conhecimento do vertente Recurso de 
Reconsideração e, no mérito, pelo seu não provimento, mantendo-se na íntegra 
a decisão consubstanciada no Acórdão APL-TC-00699/17. 

 
 
 
É o Parecer. 

 
 
 

João Pessoa, 05 de novembro de 2018. 
 
 
 
 
 
 

ELVIRA SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA 

Procuradora do Ministério Público de Contas do Estado da Paraíba 
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