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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
TIGRE. PRESTAÇÃO DECONTAS,EXERCÍCIO
DE 2011, DE RESPONSABILIDADE DO SR.
EDUARDO JORGE LIMA DE ARAÚJO.
RECURSO DE REVISÃO interposto. Não
fundamentado em nenhuma das hipóteses
previstas nos incisos I a II do artigo 237 do
RITCE-PB.Nãoconhecimento.

ACÓRDÃO APL TC 00384/2021 


1.RELATÓRIO 

O Tribunal, na sessão plenáriade11dedezembrode2013,apósapreciaroProcessoTC03256/12,
relativo à prestação de contas da Prefeitura Municipal de São José do Tigre, referente aoexercício
financeiro de 2011, deresponsabilidadedoex-prefeitoEduardoJorgeLimadeAraújo,emitiuparecer
contrário à aprovação dascontas(ParecerPPLTC199/2013,publicadonoDOEde19/12/2013),em
decorrência de saldosnãocomprovadosatravésdeextratosbancários(R$80.192,53)epagamentos
feitospelatesourariasemcomprovaçãoderecebimentoporpartedoscredores(R$14.365,95). 
AtravésdoAcórdãoAPLTC0814/2013,oTribunalPlenodecidiutambém: 
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Inconformado,oex-Prefeitointerpôsorecursodereconsideração,decidindooTribunalPleno,através
do Acórdão APL TC 00601/2016, em: (1) em preliminar,conhecerorecursoapresentado,postoque
legítimo e tempestivo;e(2),nomérito,dar-lheprovimentoparcial,para(a)desconsiderarodébitono
valor de R$ 10.365,96, tido como saldo não comprovado, em razão da sua comprovação, feita no
presente recurso, permanecendo, ainda, como saldo bancário não comprovado o valor de R$
38.405,33,(b)desconsiderar,também,odébitonovalordeR$14.365,95,decorrentedepagamentos
feitos pela tesouraria, agora devidamente comprovado, (c) reduzir a multa aplicada de R$ 7.882,17
para R$ 3.000,00; (d) renovar o prazo de 60dias,acontardapublicaçãodesteatonoDiárioOficial
EletrônicodoTCE-PB,pararecolhimentovoluntáriododébitoimputadoaoEráriomunicipaleamulta
aplicadaàcontadoFundodeFiscalizaçãoFinanceiraeOrçamentáriaMunicipal,sobpenadecobrança
executiva,desdelogorecomendada,nostermosdoart.71,§4º,daConstituiçãodoEstadodaParaíba;
(e)manteroParecerPPLTC199/2013easdemaisdecisõescontidasnoAcórdãoAPLTC814/2013. 

Aindainconformado,em21desetembrode2017,oex-Prefeitointerpôsopresenterecursoderevisão,
formalizadoatravésdoProcessoTC15837/17,requerendoareformadoAcórdão,comaconsequente
extinçãododébitoimputado,bemcomoaindicaçãoderegularidadedascontasdoexercíciode2011. 

EncaminhadoàconsideraçãodaAuditoria,estásepronunciouatravésdorelatório,fls.161/167,coma
seguinteconclusão: 

Considerando que conforme dispõe o artigo 35 da Lei Orgânica deste Tribunal encontram-se como
pressupostosprocessuaisespecíficosdoRecursodeRevisão:oerrodecálculonascontas,afalsidade
ouinsuficiênciadedocumentosemquesetenhafundamentadoadecisãorecorridaeasuperveniência
dedocumentosnovoscomeficáciasobreaprovaproduzida; 

Considerando que, da leitura dos argumentos e documentosapresentadosnapresentecontestação,
verifica-se a tentativa da reabertura, no pleito revisional, de debate meritório anterior, o que não
encontraguaridaregimentalnaespécierecursalagorapretendida; 

Considerando,ainda,queorecorrentenãoapresentouprovamaterialdolançamentocontábilfinalno
valordeR$38.405,33,originalmenteapontadocomosaldonãocomprovado; 

AAuditoria,salvomelhorjuízo,entende,nãoobstanteoatendimentodospressupostosdelegitimidade
do recorrente e da tempestividade da interposição, que, preliminarmente, o Recurso de Revisão
lançadonopresenteálbumprocessualnãodeveserconhecido,umavezque,emrelaçãoaoaspecto
da instrumentalidade, o pedidoderevisãonãoatendeàshipótesesprevistasnosincisosdeIaII,do
artigo35daLeiOrgânicadesteTribunal,pelasrazõesantesaduzidas. 

Todavia,casosejaenfrentadoomérito,quesejanegadoprovimentoaoPedidoRevisional,emvirtude
de que o recorrente não trouxe elemento e/ou documento capaz de alterar a decisão desta feita
hostilizada,mantendo-se,assim,naíntegra,ostermosdoarestorecorrido. 
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OMinistérioPúblicojuntoaoTCE-PB,emseuParecerdenº0701/21,dalavradad.procuradoraElvira
Samara Pereira de Oliveira, fls. 170/175,pugnou,empreliminar,pelonãoconhecimentodaRevisão,
em face donãoatendimentodosrequisitosestabelecidosnoart.35daLeiOrgânicadestaCorte(LC
18/93);e,nomérito,pelonãoprovimentodoRecurso,mantendo-seadecisãorecorrida. 

2.PROPOSTADORELATOR 

Procedida a análise do recurso de revisão por parte da Auditoria, esta informa que o recorrente
apresenta a mesma tese já lançada quando da interposição do recurso de reconsideração, não se
demonstrando, nesta oportunidade, os pressupostos processuais específicos necessários para o
acolhimento do Recurso de Revisão: o erro de cálculo nas contas, a falsidade ou insuficiência de
documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorridaeasuperveniênciadedocumentos
novoscomeficáciasobreaprovaproduzida. 

Observou, o Relator, que a justificativa apresentada no recurso de reconsideração, fls. 520 do
ProcessoTC03256/12,realmenteéamesmaapresentadanopresenterecurso,fls.08,nosentidode
que houve um registro indevido da Guia nº 0904 relativa ao ISS retido na fonte na Conta nº
000021274000–CompraDireta,quandodeveriatersidolançadanaContaCaixanodia29/12/2011. 

No presente recurso, o ex-gestor apenas trouxe denovoosextratosbancáriosparademonstrarque
não houve movimentação financeira na referida conta. Entretanto, não se demonstrou, através de
documento,aalegaçãodequeareceitateriasidolançadanaContaCaixa. 

Ante o exposto, o Relator propõe, em preliminar, que o Tribunal Pleno não conheça do recurso de
revisãointentado,vezquenãoficoudemonstradopelointeressequeopedidoderevisãoatendeauma
das hipóteses previstas nos incisosdeIaIIdoartigo237doRegimentoInternodesteTribunal,para
seurecebimento. 

3.DECISÃODOTRIBUNALPLENO 

Vistos,relatadosediscutidososautosdoProcessoTCn°15837/17,notocanteaorecursoderevisão
apresentado,ACORDAMosmembrosdoTribunaldeContasdoEstadodaParaíba,porunanimidade
de votos, na sessão realizada nesta data, não tomar conhecimentodorecursoderevisãointerposto
peloex-prefeitodoMunicípiodeSãoJoãodoTigre,Sr.EduardoJorgeLimadeAraújo,pornãoatender
anenhumadashipótesesprevistasnosincisosIaIIdoartigo237doRegimentoInternodesteTribunal. 

Publique-seeintime-se. 
SessãoremotadoTribunalPleno. 
JoãoPessoa,25deagostode2021. 
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Assinado

26 de Agosto de 2021 às 09:39

Cons. Fernando Rodrigues Catão
PRESIDENTE

Assinado

26 de Agosto de 2021 às 08:56

Cons. Subst. Antônio Cláudio Silva Santos
RELATOR

Assinado

30 de Agosto de 2021 às 10:25

Manoel Antônio dos Santos Neto
PROCURADOR(A) GERAL

