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Origem: Prefeitura Municipal de Sousa 
Natureza: Inspeção de obras – exercício de 2011 
Responsável: Fábio Tyrone Braga de Oliveira – ex-Prefeito Municipal 
Interessado(a)s: Construtora Azevedo Ltda. 

 Francisco Celso de Azevedo (representante) 
 Viamega Construções e Serviços Ltda. 
 Maria dos Remédios de Andrade e Thiago Soares de França (representantes) 
 Verônica Maria Araújo Ramalho e Denílson Pereira Rodrigues (procuradores) 
 Construtora Gabarito Ltda. 
 Francisco Zaccara Lombardi (representante) 

Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes 

 
INSPEÇÃO ESPECIAL DE OBRAS. Exame de despesas com execução de obras em 2011. 
Despesas não comprovadas com obras e serviços de engenharia. Parcelamento requerido antes do 
julgamento. Deferimento do pedido. Suspensão do processo até sua quitação. 
 

RESOLUÇÃO RC2 – TC 00011/15 
 

RELATÓRIO  

A Auditoria deste Tribunal, através de sua Divisão de Controle de Obras Públicas – 
DICOP, realizou inspeção no Município de Sousa em junho de 2012 para avaliar despesas no 
montante de R$5.113.491,03, com obras públicas, executadas no exercício de 2011, sob a 
responsabilidade do ex-Prefeito FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA, a seguir discriminadas: 

ITE
M OBRA/SERVIÇO 

Valor pago 
R$ (2011) 

Situação da 
Obra Credor(a) 

Fonte de 
Recursos 

1 

Reforma e ampliação na 
E.M.E.F José Reis e do 
prédio da Secretaria de 
Educação e Esporte. 

196.519,94 
Em 

execução 
Construtora Azevedo Ltda. 
(CNPJ 40.947.921/0001-80) 

Própria 

2 
Pavimentação em 
paralelepípedos. 

1.731.550,81 
Em 

execução 
Viamega Planej., Const. Ltda. 
(CNPJ 10.828.461/0001-00) 

Própria 

3 
Ampliação do sistema de 
esgotamento sanitário de 
Sousa – zona urbana. 

3.185.420,28 Paralisada 
Construtora Gabarito Ltda. 
(CNPJ 41.222.829/0001-16) 

Federal e 
Própria 

 TOTAL 5.113.491,03    
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Após realizar diligência no Município, a DICOP produziu o relatório de fls. 947/961, 

com as seguintes indicações, em resumo: 

1) Reforma e ampliação na E.M.E.F José Reis e do prédio da Secretaria de 

Educação e Esporte - (recursos próprios): ausência de projeto básico/executivo e das memórias de 

cálculo dos boletins de medição 01 e 02, e pagamento em excesso na reforma do prédio da 

Secretaria de Educação e Esporte, por serviço não realizado, em benefício da empresa 

CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA (CNPJ 40.947.921/0001-80). Excesso no valor de 

R$26.244,62, em face de pagamentos realizados no exercício de 2011; 

2) Pavimentação em paralelepípedos (recursos próprios): pagamento em excesso, 

por serviço não realizado, em benefício da empresa VIAMEGA PLANEJAMENTO, 

CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 10.828.461/0001-00). Excesso no valor de 

R$92.617,23, em face de pagamentos realizados no exercício de 2011; 

3) Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Sousa – zona urbana - 

(recursos federais – Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal - e próprios): pagamento em 

excesso, por deterioração da obra, no valor de R$353.189,17, e por serviço não realizado, no valor 

de R$591.180,63, em benefício da empresa CONSTRUTORA GABARITO LTDA (CNPJ 

41.222.829/0001-16). Excesso total no valor de R$944.369,80, em face de pagamentos realizados no 

exercício de 2011. 

O ex-Prefeito, as empresas e seus representantes foram citados. Apenas o ex-Prefeito 

apresentou defesa às fls. 981/1822. 

A Auditoria analisou a defesa (fls. 1829/1836), acatou parcialmente os argumentos 

relativos à reforma do prédio da Secretaria de Educação e Esporte, por serviço não realizado, 

cujo excesso foi reduzido para R$12.441.05, e manteve as demais indicações. 

Foram renovadas as citações da empresa Viamega, bem como de seus representantes e 

procuradores (fls. 1838/1861), mas sem resposta. Em 15/01/2015, o ex-Prefeito requereu o 

parcelamento em 24 mensalidades dos valores glosados sobre as duas primeiras obras (fls. 1863/1865). 

Os autos não tramitaram previamente pelo Ministério Público. O processo foi agendado 

para a presente sessão, com as intimações de estilo. 
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VOTO DO RELATOR  

É imperioso frisar a necessidade de todo e qualquer gestor público prestar contas de seus 

atos, submetendo-se ao controle exercido pelo Tribunal de Contas. A prestação de contas não se trata 

de faculdade, mas de obrigação decorrente do fato de alguém se investir na administração de bens de 

terceiros. No caso do Poder Público, todo o seu patrimônio, em qualquer de suas transmudações 

(dinheiros, bens, valores, etc.), pertence à sociedade, que almeja testemunhar sempre uma conduta 

escorreita de seus competentes gestores. Não é outra a dicção da Constituição Federal em seu art. 71, 

parágrafo único: 

Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 

arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ... 

Por sua vez, o princípio constitucional da legalidade impõe ao controle e aos seus 

jurisdicionados que se sujeitem às normas jurídicas. Nesse diapasão, o augusto Supremo Tribunal 

Federal, em decisão digna de nota, assim já se manifestou: 

“Todos os atos estatais que repugnem à constituição expõem-se à censura jurídica - 

dos Tribunais especialmente - porque são írritos, nulos, desvestidos de qualquer validade. A 

constituição não pode submeter-se à vontade dos poderes constituídos e nem ao império dos fatos e 

das circunstâncias. A supremacia de que ela se reveste - enquanto for respeitada - constituirá a 

garantia mais efetiva de que os direitos e liberdades não serão jamais ofendidos”.(RT 700:221, 1994. 

ADIn 293-7/600, Rel. Min. Celso Mello). 

No caso da obra de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Sousa, apesar 

do convênio celebrado entre o Ministério das Cidades e o Município, no valor de R$8.032.637,17, 

prever contrapartida de R$405.943,97 (5%), não há indicação de efetivo uso de recursos próprios, vez 

que as notas de empenho relacionadas pela Auditoria registram apenas a aplicação de recursos 

federais. Assim, a competência para impor sanções quanto a esta obra pertence aos órgãos federais de 

controle, conforme declinado na Constituição da República: 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 

União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso 

Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 
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Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 

auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante 

convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a 

Município; 

Doutra banda, a Auditoria também identificou irregularidades na aplicação de recursos 

públicos em duas obras financiadas com recursos próprios, em razão de pagamentos por serviços não 

realizados. Vejamos: 

ITEM OBRA/SERVIÇO 
Valor pago 
R$ (2011) 

Fonte de 
Recursos 

Excesso 

1 

Reforma e ampliação na 
E.M.E.F José Reis e do 
prédio da Secretaria de 
Educação e Esporte . 

196.519,94 Própria 12.441,05 

2 
Pavimentação em 
paralelepípedos. 

1.731.550,81 Própria 92.617,23 

 TOTAL 1.928.070,75  105.058,28 
 

Para esse valor, o ex-Prefeito solicitou parcelamento para quitação 24 mensalidades, 

valendo-se do dispositivo previsto no parágrafo único do art. 210 do Regimento Interno deste 

Tribunal: 

RITCE/PB 

Art. 210. ... 

Parágrafo Único. O pedido de parcelamento poderá ser formulado anteriormente à 

decisão de imputação, inclusive quando da apresentação de defesa, pelo interessado, no processo 

correspondente, cabendo ao órgão julgador decidir acerca da matéria. 

No caso, não se vislumbra obséquio para o deferimento do pedido, mas em dez 

parcelas, tendo em vista o requerente não haver demonstrado hipossuficiência para lhe autorizar a 

quitação em vinte e quatro parcelas, com a suspensão do processo e a ressalva de que a falta de 

quitação de parcelas implica em vencimento antecipado das restantes com imputação do débito e 

outras cominações legais, segundo o disposto na mesma norma regimental: 
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Art. 139. A Resolução Processual (RPL-TC, RC1-TC ou RC2-TC) é o instrumento 

formalizador das deliberações do Pleno ou das Câmaras objetivando:  

III - suspensão temporária ou definitiva do andamento de processo, sem apreciação ou 

julgamento de mérito, com ou sem devolução dos autos ao órgão de origem; 

Art. 213. O não recolhimento de uma das parcelas do débito implica, automaticamente, 

no vencimento antecipado das demais e na obrigação de execução imediata do total do débito, pela 

autoridade competente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 71 da Constituição do Estado e 

o art. 202 deste Regimento. 

A Lei Orgânica do TCE/PB (Lei Complementar 18/93) atribui a tal deliberação a 

natureza jurídica de preliminar, justamente pelo fato de postergar a decisão de mérito para momento 

futuro, após ultrapassada a condição suspensiva motivadora. Cite-se: 

Art. 10. A decisão em processo de tomada ou prestação de contas pode ser preliminar, 

definitiva ou terminativa. 

§ 1º - Preliminar é a decisão pela qual o Relator ou o Tribunal, antes de pronunciar-se 

quanto ao mérito das contas, resolve sobrestar o julgamento, ordenar a citação ou a audiência dos 

responsáveis ou, ainda, determinar outras diligências necessárias ao saneamento do processo. 

Ante o exposto, voto no sentido de que esta Segunda Câmara decida: 1) CONCEDER o 

PARCELAMENTO do valor total de R$105.058,28, em favor do ex-Prefeito de Sousa, Sr. FÁBIO 

TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA, em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, cada uma no valor de 

R$10.505,83, com o vencimento da primeira no dia trinta do mês subsequente ao da publicação dessa 

decisão; 2) COMUNICAR ao citado gestor que o não recolhimento de uma das parcelas do débito 

implica, automaticamente, no vencimento antecipado das demais e outras cominações legais; 3) 

DETERMINAR a suspensão temporária do processo até a quitação do parcelamento aqui mencionado 

ou seu vencimento antecipado em razão de inadimplência; 4) COMUNICAR os fatos apurados sobre a 

ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Sousa ao Ministério das Cidades, à Caixa 

Econômica Federal, à Secretaria da Controladoria Geral da União na Paraíba e à Seccional do Tribunal 

de Contas da União na Paraíba; e 5) ENCAMINHAR os autos à Corregedoria para as providências de 

estilo. 
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DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TCE/PB 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 05320/12, referentes à inspeção 
de obras no Município de Sousa para análise das respectivas despesas realizadas no exercício de 2011, 
sob a responsabilidade do ex-Prefeito, Sr. FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA, e a pedido de 
parcelamento formulado antes da decisão, RESOLVEM , os membros da 2ª CÂMARA do Tribunal de 
Contas do Estado da Paraíba (2ªCAM/TCE-PB), à unanimidade, nesta data, conforme voto do Relator: 
1) CONCEDER o PARCELAMENTO  do valor total de R$105.058,28, em favor do ex-Prefeito de 
Sousa, Sr. FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA, em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, 
cada uma no valor de R$10.505,83 (dez mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e três centavos), com o 
vencimento da primeira no dia trinta do mês subsequente ao da publicação dessa decisão; 2) 
COMUNICAR  ao citado gestor que o não recolhimento de uma das parcelas do débito implica, 
automaticamente, no vencimento antecipado das demais e demais cominações legais; 3) 
DETERMINAR  a suspensão temporária do processo até a quitação do parcelamento aqui mencionado 
ou seu vencimento antecipado em razão de inadimplência; 4) COMUNICAR  os fatos apurados sobre 
a ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Sousa ao Ministério das Cidades, à Caixa 
Econômica Federal, à Secretaria da Controladoria Geral da União na Paraíba e à Seccional do Tribunal 
de Contas da União na Paraíba; e 5) ENCAMINHAR  os autos à Corregedoria para as providências de 
estilo. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
TCE – Sala das Sessões da 2ª Câmara. 

Plenário Ministro João Agripino. 
João Pessoa, 03 de fevereiro de 2015. 

 
 

Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho 
Presidente em exercício 

 
 

Conselheiro André Carlo Torres Pontes 
Relator 

Auditor Oscar Mamede Santiago Melo 
Conselheiro Substituto 

 
 

Subprocuradora-Geral Sheyla Barreto Braga de Queiroz 
Representante do Ministério Público junto ao TCE/PB 
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