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PROCESSO TC N.º: 06690/18 

 

Parecer n. º: 00104/23 

Natureza: Recurso de Reconsideração 

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Jericó 

Responsável: Kadson Valberto Lopes Monteiro - Ex-Presidente da 

Câmara Municipal 

Exercício: 2013 

 

 
 

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, 
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. 
CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ. 
DENÚNCIA. EXERCÍCIO DE 2013. 
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. 
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. 

 
 

P  A  R  E  C  E  R  
 

 

Versam os presentes autos acerca da análise de Recurso de 

Reconsideração apresentado por KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO, 

Ex-Presidente da Câmara Municipal de Jericó, objetivando-se reformar os 

termos do Acórdão AC1-TC nº 02247/22, lavrado em sede destes autos de 

Denúncia, exercício financeiro de 2013, nos seguintes termos: 

 

- CONHECER a presente denúncia, declarando-a parcialmente procedente; - 
APLICAR MULTA ao mencionado ex-gestor, Sr. Kadson Valberto Lopes Monteiro, 
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), correspondendo a 48 (quarenta e oito 
inteiros) Unidades Fiscais de Referência do Estado da Paraíba - UFR PB, com 
fulcro no inciso II do artigo 56 da LOTCE/PB, em face da transgressão de normas 
legais, assinando-lhe prazo de 60 (sessenta) dias para o recolhimento voluntário, 
sob pena de cobrança executiva, desde já autorizada; - IMPUTAR DÉBITO ao 
referido ex-gestor, Sr. Kadson Valberto Lopes Monteiro, no montante de R$ 
64.029,33 (sessenta e quatro mil, vinte e nove reais e trinta e três centavos), 
correspondendo a 1.024,47 (mil e vinte e quatro inteiros e quarenta e sete 
décimos) em decorrência de desvio de recursos públicos em razão de saldos 
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financeiros não comprovados, assinando-lhe prazo de 60 (sessenta) dias para o 
recolhimento voluntário, sob pena de cobrança executiva, desde já autorizada; - 
COMUNICAR ao Ministério Público Estadual, para a tomada das providências que 
entender cabíveis; - COMUNICAR ao denunciante o resultado do julgamento; - 
RECOMENDAR à atual Mesa Diretiva do Legislativo de Jericó que não incorra na 
falha ora apenada. 

 

Recurso de Reconsideração, às fls. 708/712, interposto pelo 

responsável KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO, através do seu 

causídico. 

Após esquadrinhar o recurso, o Órgão de Instrução manifestou-se em 

Relatório de Recurso de Reconsideração, às fls. 720/724, concluindo pela 

manutenção dos termos do Acórdão AC1-TC nº 02247/22.  

Em seguida, por impulso do relator, aportaram os autos a este MPC para 

análise e emissão de parecer. 

É o relatório. Passo a opinar. 

 

Quanto à admissibilidade do Recurso manejado, cumpre destacar, 

preliminarmente, que a figura do Recurso de Reconsideração, previsto no 

inciso II do artigo 30 da Lei Complementar n.º 18/93 (Lei Orgânica do TCE/PB), 

em face das decisões proferidas por este Egrégio Tribunal de Contas, tem os 

seus pressupostos legais de admissibilidade disciplinados pelo artigo 33 da 

referida norma, ipsis litteris: 

Art. 33 – O recurso de reconsideração, que terá efeito suspensivo, 
será apreciado por quem houver proferido a decisão recorrida, na 
forma estabelecida no Regimento Interno, e poderá ser formulado, 
por escrito uma só vez, pelo responsável ou interessado, ou pelo 
Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze 
dias, contados na forma prevista no art. 30 desta Lei. 

 

Da leitura do dispositivo supramencionado, nota-se que são dois os 

pressupostos recursais: legitimidade e tempestividade. 

O responsável, KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO, apresentou 

as suas razões recursais, às fls. 720/724, através do seu causídico, em 

22/11/2022, consubstanciadas através Doc TC de nº 110357/22, de modo que 

o dies ad quem findou em 22/11/2022. Presentes, portanto, a legitimidade e 

tempestividade do recurso manejado.  
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In casu, foram atendidos os pressupostos legais de admissibilidade. 

Isto posto, passa-se a análise de mérito. 

O Sr. Kadson Valberto Lopes Monteiro irresignado com o mencionado 

decisium, às fls. 691/696, interpôs Recurso de Reconsideração, às fls. 

141/368, apresentando as seguintes alegações: 

[...] foi apresentado em defesa toda a documentação contábil do 
exercício, de modo a sanar a irregularidade ainda remanescente, 
não havendo que se falar em saldos financeiros não comprovados 
no exercício em análise, o que deve ser reconhecido em sede 
Recursal.  

A rigor, não há indícios da ocorrência de má-fé, dolo, culpa e/ou 
locupletamento ilícito por parte do recorrente, pelo contrário vê-se 
uma gestão pautada no respeito a coisa pública e traçada em 
conformidade com a legislação, o que se vê são apenas alguns 
erros de ordem formal, facilmente sanáveis como se pode ver 
acima, pelo que mister se faz que este Tribunal dê provimento e 
julgue improcedente a denuncia em análise. 

 

Ao perscrutar as razões recursais, o Corpo Técnico, em relatório de 

análise de recurso de reconsideração, entendeu que não assiste razão o 

recorrente, uma vez que se limitou apenas a indicar documentação já 

extensivamente perquirida pela Auditoria e, que nessa ocasião, considerou-se 

incapaz de afastar a irregularidade constatada, isto é, a ausência de 

comprovação de saldo financeiro no montante de R$ 64.029,33. 

Pois bem. Compulsando os autos, vislumbra-se que de fato o Corpo 

Técnico em sede de análise de defesa, fls. 667/683, esquadrinhou 

extensivamente toda a documentação e elementos trazidos a lume pelo 

defendente em ocasião da sua defesa, concluindo pela permanência das 

irregularidades. Entendimento, este, encampado pelo eminente Procurador 

Bradson Tibério Luna Camelo.  

Nesse diapasão, é cediço que sob o prisma do princípio da 

dialeticidade, incube ao recorrente demonstrar o equívoco da decisão a ser 

reformada através de novos argumentos, revelando-se insuficiente a 

repristinação de argumentos já ventilados e analisados anteriormente no bojo 

do processo.  

De mais a mais, conforme revelado pela d. Auditoria, a documentação 

encartada pelo defendente difere substancialmente das informações prestadas 
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ao Sagres, apresentando, portanto, uma nova contabilidade cuja falta de 

fidedignidade e incongruência não afasta, mas ratifica as irregularidades 

mencionadas.  

Isto posto, este Parquet de Contas entende que o recorrente não inova, 

não traz aos autos nada que já não tenha sido apreciado por este Tribunal de 

Contas nas fases antecessoras e que justifique a reforma do venerando 

Acórdão.  

EX POSITIS, opina este Ministério Público de Contas no sentido do 

CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, 

mantendo-se os termos da decisão combatida. 

 

 É o parecer. 

João Pessoa, 24 de janeiro de 2023. 

 

Manoel Antônio dos Santos Neto 

Procurador do Ministério Público de Contas - PB 
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