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Recorrente: José Mangueira Torres (Prefeito Municipal de Triunfo)  
 
Objeto: Recurso de Reconsideração. 
 
 EMENTA: Direito Constitucional e 

Administrativo. Município de Triunfo – 
Poder Executivo – Denúncia. Exercício de 
2018. Recurso de Reconsideração. 
Pressupostos de admissibilidade: 
Conhecimento. Mérito: improcedência do 
pedido. Complementação de instrução. 
Parecer Ministerial ratificador. 

 PARECER Nº 00405/20 
 

Cuida-se de Recurso de Reconsideração enviado pelo Prefeito Municipal de 
Triunfo, Sr. José Mangueira Torres, nos autos do processo de Denúncia, relativa ao 
exercício de 2018, em face do Acórdão APL TC n.º 00159/2019. Verbis:  

 
1) IMPUTAR DÉBITO ao Sr. José Mangueira Torres, no valor de R$ 

88.573,42 (oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e três reais e 
quarenta e dois centavos), o que equivale a 1.780,37 UFR-PB, referentes 
ao saldo a descoberto das disponibilidades financeiras;   
 

2) APLICAR multa pessoal ao Sr. José Mangueira Torres, no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), equivalentes a 100,50 UFR-PB, com fulcro no 
art. 56 da LOTCE/PB;  

 
3) ASSINAR-LHE o prazo de 60 (sessenta) dias para que recolha o débito aos 
cofres do Município e a multa ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e 
Financeira Municipal, sob pena de cobrança executiva; 
 
4) RECOMENDAR à Administração Municipal no sentido de guardar estrita 
observância às normas consubstanciadas na Constituição Federal, 
sobremaneira, aos princípios norteadores da Administração Pública, assim 
como às normas infraconstitucionais pertinentes;   
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5) ENCAMINHAR cópia da presente decisão aos autos do Processo TC nº 
05673/17.   
 
Recurso de Reconsideração acompanhado pela documentação de fls. 228-

276. 
 
Após a análise do Recurso de Reconsideração apresentado, a Auditoria 

lavrou o relatório às folhas 283-291 apresentando, em apertada síntese, a seguinte 
conclusão: 

  
Em face do exposto, a auditoria considera que deve ser dado 

conhecimento ao recurso, para no mérito negar provimento, mantendo-

se a decisão recorrida integralmente.  

 
Seguindo a regular marcha processual, foi emitido Parecer do Ministério 

Público de Contas, fls. 294-300, concluindo pelo conhecimento do recurso de 
reconsideração interposto, e, no mérito pela sua improcedência.  

 
Na seqüência, despacho do Relator determinou a complementação da 

instrução, oportunidade em que a D. Auditoria exarou relatório de Complementação 
de Instrução, fls. 305-307.  

 
Em seguida, este representante do Ministério Publico junto ao Tribunal de 

Contas, através do Parecer de nº 01400/19, fls. 310/313, ao apreciar o mérito do 
recurso apresentou as seguintes considerações: 

 
Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. José Mangueira Torres, nos 
autos do processo de denúncia relativa ao exercício de 2014, em face do 
Acórdão  APL TC n.º 00159/2019.  
 
O recurso foi interposto no âmbito de processo que analisa denúncia  
acerca de que a edilidade possui valor financeiro excessivo em caixa. Ao 
final da instrução inicial, após exercício do contraditório e ampla defesa, a 
unidade técnica constatou a existência de saldo a descoberto no 
CAIXA/TESOURARIA da Prefeitura Municipal de Triunfo no valor de R$ 
88.573,42, montante imputado ao gestor por meio do acórdão ora 
combatido.  
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Encartado nos autos, fls. 294-300, parecer da lavra deste parquet de 
Contas, que concluiu:  
 

Ex positis, em harmonia com o órgão de instrução, alvitra este  
representante do Ministério Público de Contas, quanto ao 
Recurso de  Reconsideração, em preliminar, pelo conhecimento 
do presente recurso,  por atender aos pressupostos de 
admissibilidade, e, no mérito pela sua  improcedência, 
considerando firme e válida a decisão consubstanciada  através 
do acórdão APL TC n.º 00159/2019.  

 
Posteriormente foi determinada complementação de instrução, despacho 
fls. 302-304, com vistas a especificar a responsabilidade pelo Saldo de caixa 
a descoberto, nos seguintes termos:  
 
Questiona-se, ante o exposto, se não seria devido ao gestor anterior, Sr. 
Damísio Mangueira da Silva, prestar informações acerca da quantia 
existente em Caixa, uma vez que o saldo registrado ao final do exercício de 
2016 era de R$ 87.567,53 e o valor entregue à atual gestão foi de apenas 
R$ 246,20.  
 
A Unidade Técnica, após realizar a complementação manteve as conclusões 
expostas no relatório anterior, reiterando “o entendimento inicial conforme 
relatado na análise do Recurso de Reconsideração: ao atual gestor cabe 
responder por valores a descoberto quanto às disponibilidades financeiras 
do município, ainda que a irregularidade tenha tido origem na gestão 
anterior. Neste caso, deveria o administrador ter-se cercado dos cuidados 
necessários e, no momento da transição, ter identificado o fato e adotado 
as providências necessárias para que a irregularidade  fosse sanada da 
forma devida”.  
  
Com as conclusões exaradas pela d. Auditoria, que aponta a 
responsabilidade do Recorrente, mantenho os termos do relatório 
anteriormente exarado. Logo, não se mostrando os argumentos veiculados 
aptos a afastar todas as irregularidades que levaram à baixa do Aresto 
questionado, o Acórdão APL TC n.º 00159/2019 deve ser mantido. 

Impresso por convidado em 25/06/2020 18:12. Validação: CCB4.877E.8E17.54E9.9365.5ABF.0C6E.6AD6. 
Parecer. Proc. 11138/18. Data: 23/04/2020 19:15. Responsável: Marcílio T. F. Filho.

345

345



 

 

 

PROCESSO TC N.º 11.138/18 
 

 4/5 

 

  
Ex positis, em harmonia com o órgão de instrução, alvitra este 
representante do Ministério Público de Contas, quanto ao Recurso de 
Reconsideração, em preliminar, pelo conhecimento do presente recurso, 
por atender aos pressupostos de admissibilidade, e, no mérito pela sua 
improcedência, considerando firme e válida a decisão consubstanciada 
através do acórdão APL TC n.º 00159/2019. 
 
Em despacho exarado à folha 1834, o Exmo. Conselheiro Antonio 

Nominando Diniz Filho determinou, a remessa dos autos a DIAGM 2 para, com amparo 
nos processos e decisões já exaradas, informar se há alteração no montante da 
despesa não licitada. 

 
Atendendo ao despacho de fls. 314, procedeu-se a citação do ex-Prefeito 

de Triunfo, Sr. Damísio Mangueira da Silva, para, querendo, apresentar defesa ou 
esclarecimentos, na forma e no prazo regimentais, acerca da diferença registrada em 
Caixa ao final do exercício de 2016, que era de R$ 87.567,53, e o valor repassado à 
atual gestão, 2017, que foi de apenas R$ 246,20, conforme o Termo de Entrega de 
Documentos Administrativos. 

 
Pedido de prorrogação de prazo (fls. 320), seguido de defesa em nome do 

Sr. Damísio Mangueira da Silva (327/330). 
 
Após a análise de defesa, a Auditoria lavrou novel relatório de fls. 337/340, 

apresentando, em apertada síntese, a seguinte conclusão: 
 
4. CONCLUSÃO  
Em face do exposto, as alegações apresentadas pelo gestor anterior, Sr. 
Damísio Mangueira da Silva, estão desprovidas de documentos 
comprobatórios, permanecendo o entendimento inicial com relação ao 
saldo a descoberto, devendo ser imputado ao gestor atual, o Sr. José 
Mangueira Torres, por ter sido conivente com a irregularidade advinda do 
exercício anterior.   
 
Em seguida, retornaram os autos a este Ministério Público Especial para 

análise e emissão de parecer. 
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É o relatório. Passo a opinar.  
 
À luz do que se apresenta nos autos, embora o Órgão de instrução tenha 

emitido relatório de análise de defesa às folhas 337/340, posteriormente à 
manifestação Ministerial de fls. 310/313, não trouxe qualquer novidade aos autos 
capaz de afastar as irregularidades que levaram à baixa do Acórdão questionado. 

 
Ademais, em razão da ausência de esclarecimentos e/ou justificativas 

capazes de elidir as falhas, os fatos constatados pelo Corpo Instrutivo merecem 
subsistir, porquanto “o ônus da prova em relação à boa e regular aplicação de 
recursos públicos incumbe a quem os recebe, posto que é inerente à função de 
administrar coisa alheia, o dever de prestar contas”1. 

 
Demais disso, registre-se o Enunciado de Decisão n.º 176, também da 

Corte de Contas da União: 
 
“Compete ao gestor comprovar a boa e regular aplicação dos recursos 

públicos, cabendo-lhe o ônus da prova”. 
 

ANTE AO EXPOSTO, este representante do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas ratifica em todos os seus termos o Parecer Ministerial nº 01400/19, 
fls. 310/313. 

 
É como opino. 

 
 João Pessoa, 23 de abril de 2020. 

  
  Marcílio Toscano Franca Filho, Prof. Dr. iur 

      Procurador do Ministério Público junto ao TCE/PB 

 

 
1 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: Jurisdição e Competência. Belo Horizonte: 
Fórum, 2005, p. 197. 
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