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EMENTA: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL –
PRESTAÇÃODECONTASANUAIS–PRESIDENTEDE
CÂMARA DE VEREADORES – ORDENADOR DE
DESPESAS – CONTAS DE GESTÃO – APRECIAÇÃO
DA MATÉRIA PARA FINS DE JULGAMENTO –
ATRIBUIÇÃODEFINIDANOART.71,INCISOII,DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, E NO
ART. 1º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL Nº 18/93 – IRREGULARIDADE DAS
CONTAS–IMPUTAÇÃODEDÉBITO-APLICAÇÃODE
MULTA - RECOMENDAÇÕES. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO DERECONSIDERAÇÃO.CONHECIMENTO.
NÃOPROVIMENTO. 


ACÓRDÃO AC2 TC 01555/2021




RELATÓRIO 
Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo ex-presidente da Mesa da Câmara
MunicipaldeCabedelo,Sr.LúcioJosédoNascimentoAraújo. 
A2ªCâmara,nasessãododia27denovembrode2020,aoapreciaraprestaçãodecontasda
referida câmara, relativa ao exercíciofinanceirode2018,decidiu,atravésdoAcórdãoAC2TC
02139/2020: 
1. JULGAR IRREGULARES as contas doex-presidentedaCâmaraMunicipaldeCabedelo,
Sr. Lúcio José do Nascimento Araújo, exercício de 2018, período 01/01 a 03/04, em
virtude da realização de despesas sem a efetiva comprovação da prestação dos
serviços; 
2. JULGAR REGULARES as contas da ex-presidente Geusa de Cássia Ribeiro Dornelas,
exercíciode2018,período04/04a31/12; 
3. IMPUTARaoSr.LúcioJosédoNascimentoAraújo,ChefedoPoderLegislativoMunicipal
(2018, período 01/01 a 03/04), a importância de R$ 425.013,33, equivalente a
8.142,01 UFR/PB, correspondente às despesas com salários de servidores
comissionados, considerados “fantasmas”, conforme investigação conjunta do
MPE/GAECO e das Polícias Federal e Civil, realizada no âmbito da Operação Xeque
Mate; 
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4. APLICARamultadeR$11.737,87,equivalentea224,86UFR/PB,aoSr.LúcioJosédo
Nascimento Araújo, Chefe do Poder Legislativo Municipal (2017), em razão da
irregularidadeanotada; 
5. RECOMENDAR à atual gestão da Câmara Municipal de Cabedelo no sentido de (a)
conferirestritaobservânciaaosprincípioseregrasqueregemaAdministraçãoPública,
bem como aos termos da Constituição Federal, especialmente no tocante à
comprovação de despesas; e (b) não reincidir nas irregularidades aqui relatadas,
procurandosempreatuarcomzeloeeficiêncianagestãodosrecursospúblicos. 

Inconformadocomadecisãosupra,oSr.LúcioJosédoNascimentoAraújo,interpôsopresente
recurso,alegando,emresumo,oseguinte: 
O julgamento das contas com a imputação do débito de R$ 425.013,33 decorreu de fatos
imputadoseditospeloMPE/GAECOePOLÍCIAFEDERALdecorrentesdafaltadedemonstração
depontosdossupostosfuncionáriosfantasmas. 
Ora, Excelências, conforme é sabido por todos, a Câmara MunicipaldeCabedelo-PB,comoa
grande maioria das câmaras municipais do Brasil, não têm condiçõesfísicasestruturais,para
que todos os seus vereadores tivessem a disposição o trabalho presencial de todos os
assessores deumavezsó,esendoassim,ospontoseramentreguestodososmesesparaos
respectivos vereadores para que assim fizessem o controle deatividadedosfuncionáriosdos
seusrespectivosgabinetes. 
Nos autos da busca exploratória de nº 01/2018 (doc.07), constam todos os pontos dos
servidores, que não eram fantasmas, conforme já dito e demonstrado em todo o curso
processual, e que seriam entregues aos vereadores para que estes viessem a fazer todo o
controledefrequência.Ademais,ospontosanterioresassinadospelosfuncionários,àépoca,da
CâmaradeCabedelo–PB,encontram-setodosempossedaPolíciaFederaldaParaíba,sendo
necessários que este Tribunal oficie a respeitável instituiçãoparaassimtrazê-losàbailapara
quesejadesfeitotodoessemal-entendidoemrelaçãoaoorarecorrente. 
Ademais, outro pontoquemerecebastantedestaqueéofatodeatéapresentedata,nãohá
denúnciaalgumasobreassessoriasfantasmasimputadasaorecorrente,conformesedemonstra
na certidão criminal negativa extraída do Tribunal de Justiça da Paraíba, datada de 16 de
outubrode2020(doc.08). 
Sobre a OperaçãoXeque-Mate,orecorrenterespondeadoisprocessosqueestãoemfasede
alegações finaisequeserá,nomomentooportuno,confirmadaasuainocência.Assimsendo,
nãoseriajustocondená-loaoressarcimentodeR$1.626.654,25porumasupostaalegaçãode
descuidocomoeráriopúblico,sendoquequemoacusouatéentão,alémdenãodemonstrar
cabalmente que houve a suposta alegação, até o presente momento, nemsequerconseguiu
denunciá-loporfaltadeprovas. 
Portanto,Excelências,comasdevidasvêniasqueocasorequer,mascolocarorecorrentepara
devolver essa quantia ao poder público, semlevaremconsideraçãotudoquefoiexpostoaté
entãoemtodooprocessamentonestetribunal,éalgoquefogedanormalidadedemocráticae
causaumainsegurançajurídicaimensaeumdanoirreparávelnavidadequemsemprecuidou
bemdacoisapública. 
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Diantedoexposto,requer-se: 
●
●
●

QueseoficieaPolíciaFederaldaParaíbaparaquesetragaaoprocessoospontosde
todososfuncionáriosapreendidosnodiadadeflagraçãodaOperaçãoXeque-Mate; 
Quesejaafastadaamulta,novalordeR$11.737,87aplicadacombasenoart.56,II
daLeiOrgânicadoTCE/PB; 
E, por fim, obviamente, que seja afastada a imputação de débito no valor de R$
425.013,33, correspondente às supostas despesas realizadas sem a efetiva
comprovaçãodaprestaçãodosserviços. 

Aosepronunciarsobreorecursointerposto,aAuditoria,emrelatóriodefls.1117/1123,assim
semanifestou: 
Odefendentepersisteemdesacreditarasconstataçõesoriginadasapartirdasinvestigaçõesda
OperaçãoXequeMate,conduzidaspeloMPE/GAECO. 
Conforme já foi informado em relatório de análise de defesa, a irregularidade contestada
originou-sedaanálisetécnicadaAuditoria,envolvendoaseguintedocumentação: 
a) Doc TC doc. TC nº 14.305/19: consiste em quadro apurado pela Auditoria, após as
devidas análises e cruzamentos dos dados, entre as informações prestadas pela
CâmaraeosextraídosdomaterialfornecidopeloMPE/GAECO,contendoosservidores
citados como fantasmas na operação “Xeque Mate”, confirmados e exonerados pela
atualgestão,inclusivecomosvaloresdedespesadecompetência2018; 
b) Doc.TCnº14.310/19:RelatórioextraídodoprocessodoGAECO; 
c) Doc. TC nº 14.314/19: Informações de pessoal da Câmara Municipal de Cabedelo,
inclusive,asextraídasdo“HD”–Operação“XequeMate;e 
d) Doc.TCnº14.753/19:ProcessodoGAECO. 
Com relação ao pedido de documentação postulado pelo defendente, considerando que a
constatação em análise já se utilizou de dados e relatórios produzidos pela operação Xeque
Mate, seria contraditórioparaAuditoriarequererdocumentos,que,aprincípio,jáfazemparte
doprocessodoGAECO/MPE. 
Ante o exposto, houve a identificação específica acerca dos agentesqueforamconsiderados
“fantasmas” e não foi acrescentado qualquer documentação que comprove a efetiva
comprovaçãodosserviçosemquestão. 
Em conclusão, esta Auditoria entende que os argumentos apresentados pelo recorrente não
trazem novoselementosquetenhamocondãodereverterairregularidadeemanálise.Dessa
forma,remanesceoentendimentoanteriorparaoitemanalisado. 
O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer nº 00541/21, fls. 1126/1129, dalavradod.
procurador-geral Manoel Antônio dos Santos Neto, pugnou pelo conhecimento do presente
recursoe,nomérito,peloseunãoprovimento,mantendo-se,naíntegra,ostermosdoAcórdão
oraatacado.  
PROPOSTAD
 OR
 ELATOR 
Inicialmente, o Relator considera que pedido do ex-gestor de solicitar ao TribunaldeContas
que oficie a Polícia Federal da Paraíba para que se traga aoprocessoospontosdetodosos
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funcionáriosapreendidosnodiadadeflagraçãodaOperaçãoXeque-Mate,deveserdirecionado
à Justiça, se entende, a defesa, que os documentos comprobatórios dos serviços prestados
peloscomissionadosestãodepossedaPolíciaFederal.Poroutrolado,aAuditoriainformaque
se utilizou do próprio material fornecido pelo MPE/GAECO e de informações prestadas pela
Câmaraparasechegaraconclusãodopagamentodeservidoresconsiderados“fantasmas”. 
Fora o pedido anteriormente formulado, o recurso não apresentou qualquer elemento
comprobatórioquedemonstrassealegalidadedospagamentoscompagamentosdosservidores
comissionadostidoscomo“fantasma”. 
Anteoexposto,oRelatorpropõequea2ªCâmaradoTribunaldeContasconheçadorecurso
apresentado, mas,nomérito,negue-lheprovimento,mantendointotumadecisãocontidano
AcórdãoAC2TC02139/2020. 
Cabe destacar, por fim, que irregularidade de mesma natureza motivou a imputação dos
valoresdespendidoseareprovaçãodascontasdaCâmaraMunicipaldeCabedeloreferentesa
2016,deresponsabilidadedoex-presidenteLucasSantinodaSilva,conformeAcórdãoAC1TC
1373/2019 (Processo TC 05169/17 - não houve apresentação de recurso), e a 2017, de
responsabilidadedoex-presidenteLúcioJosédoNascimentoAraújo,consoanteAcórdãoAC2TC
1826/2020(ProcessoTC05049/18–houveapresentaçãoderecursodereconsideração,quese
encontranaAuditoriaparaanálise).  
DECISÃOD
 A2
 ªC
 ÂMARA 
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 05678/19, no tocante ao recurso de
reconsideraçãointerpostopeloSr.LúcioJosédoNascimentoAraújo,ACORDAMosConselheiros
daSegundaCâmaradoTribunaldeContasdoEstadodaParaíba,porunanimidadedevotos,na
sessãohojerealizada,emconheceropresenterecurso,mas,nomérito,negar-lheprovimento,
mantendoadecisãocontidanoAcórdãoAC2TC02139/2020. 
Publique-seeintime-se. 
PlenárioMin.JoãoAgripino-TCE/PB –Sessãopresencial/remotada2ªCâmara.
JoãoPessoa,14desetembrode2021. 




4 


Assinado

15 de Setembro de 2021 às 10:22

Cons. André Carlo Torres Pontes
PRESIDENTE
Assinado

15 de Setembro de 2021 às 09:49

Cons. Subst. Antônio Cláudio Silva Santos
RELATOR
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Marcílio Toscano Franca Filho
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