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Processo TC 16564/19
Documento TC 95025/21
Origem: Prefeitura Municipal de Cacimbas
Natureza: Denúncia – Gestão de Pessoal
Denunciante: Augusto Caraciolo de Freitas
Denunciada: Prefeitura Municipal de Cacimbas
Responsável: Geraldo Terto da Silva (ex-Prefeito)
Advogado: Rodrigo Lima Maia (OAB/PB 14610)
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
RECURSO DE REVISÃO. Prefeitura Municipal de Cacimbas.
Nomeação de servidores. Fatos denunciados relacionados à contratação
de pessoas para cargos comissionados de chefias e diretorias e de uma
professora em período de recesso escolar sem a contraprestação dos
serviços nos meses de janeiro e fevereiro de 2019. Conhecimento.
Procedência quanto aos cargos comissionados de chefias e diretorias.
Irregularidade das despesas. Débito. Multa. Recomendações.
Determinação de imediata suspensão dos pagamentos. Encaminhamento
à Auditoria para a sequência do exame. Comunicação ao Ministério
Público e aos interessados. Recurso de Reconsideração. Conhecimento.
Provimento parcial. Recurso de Apelação. Conhecimento. Não
provimento. Não conhecimento do Recurso de Revisão ora impetrado.
ACÓRDÃO APL - TC 00216/22

RELATÓRIO
Cuida-se da análise de Recurso de Revisão interposto pelo ex-Prefeito do Município de
Cacimbas, Senhor GERALDO TERTO DA SILVA, em face da decisão consubstanciada no Acórdão
AC2 - TC 000296/21, lavrado pelos membros deste colendo Tribunal quando da análise de Recurso de
Apelação sobre denúncia acerca de fatos relacionados à contratação de pessoas para cargos
comissionados de chefias e diretorias e de uma professora em período de recesso escolar sem a
contraprestação dos serviços, nos meses de janeiro e fevereiro de 2019.
A decisão recorrida teve origem no Acórdão AC2 - TC 00849/20 (fls. 358/374):
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Esta decisão foi parcialmente reformada no julgamento do Recurso de Reconsideração
(Documento TC 37700/20 – fls. 378/932), tendo a Segunda Câmara decidido pelo Acórdão AC2 – TC
00067/21 (fls. 951/962):

Já no Recurso de Apelação (Documento TC 11695/21 – fls. 974/1081), este Tribunal
Pleno decidiu pelo Acórdão APL – TC 00296/21 (fls. 1102/1105) conhecer e manter a decisão anterior:
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Desta feita, o interessado apresentou Recurso de Revisão de fls. 1127/2052 (Documento
TC 95025/21).
Depois de examinados os elementos recursais, a Auditoria lavrou relatório (fls.
2057/2068), concluindo:

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, em parecer da lavra da
Procuradora Elvira Samara Pereira de Oliveira (fls. 2071/2075), opinou:

O processo foi agendado para a presente sessão, com as intimações de estilo (fl. 2083).
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VOTO DO RELATOR
EM PRELIMINAR
É assegurado às partes que possuem processos tramitando nesta Corte de Contas o direito
de recorrer das decisões que lhe sejam desfavoráveis. Tal possibilidade está prevista no Regimento
Interno (Resolução Normativa RN - TC 10/2010), que em seu Título X, Capítulos I a V, cuida da
admissibilidade dos recursos, da legitimidade dos recorrentes, das espécies de recursos de que dispõe a
parte prejudicada, assim como estabelece seus prazos e as hipóteses de cabimento.
Neste sentido, assim prevê o art. 237, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas,
sobre a possibilidade de interposição do Recurso de Revisão:
Art. 237. De decisão definitiva, proferida nos processos sujeitos a julgamento pelo
Tribunal de Contas, cabe Recurso de Revisão ao Tribunal Pleno, sem efeito suspensivo,
interposto por escrito, uma só vez, dentro do prazo de (05) cinco anos, contado a partir
da publicação da decisão, tendo como fundamentos um ou mais dos seguintes fatos:
I – erro de cálculo nas contas;
II – falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão
recorrida;
III – superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida.
§ 1º. No caso de alegação da hipótese prevista no inciso III do caput deste artigo, o
requerente deverá demonstrar que desconhecia a existência dos documentos à época do
julgamento ou que deles não pode fazer uso.
§ 2º. A falsidade a que se refere o inciso II do caput deste artigo será demonstrada por
meio de decisão definitiva proferida por Juízo Cível ou Criminal, conforme o caso, ou
deduzida e provada no próprio Recurso de Revisão.
Nesse ponto, asseverou o Ministério Público de Contas (fls. 2072/2074):
“No caso em apreço, não obstante entender que a legitimidade e a tempestividade estão
demonstradas, ressalta-se que o juízo de admissibilidade não se deve cingir unicamente às questões de
legitimidade da parte e tempestividade do recurso.
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A razão desse entendimento passa pelo fato de que o Recurso de Revisão, a exemplo da
ação rescisória, é instrumento extraordinário, excepcional, que deve obedecer a pressupostos
específicos e restritos, só devendo ser recebido em situações especialíssimas. Isso se justifica pelo fato
da natureza rescisória do recurso ou da ação, no caso do CPC, visar desconstituir decisão já transitada
em julgado.
[...]
Este Eg. Tribunal, enfocando a questão sob o prisma de sua esfera de competência,
também listou de forma restritíssima, em seu Regimento, que, in casu, secunda o disposto na Lei
Orgânica desta Corte (art. 35), as hipóteses do cabimento do recurso em causa, as quais devem estar
fundadas, verbis:
[...]
Portanto, essencial que sejam observados esses requisitos para se decidir pelo
conhecimento ou não do recurso. Sendo assim, o interessado em recorrer deverá demonstrar, de plano,
o atendimento a algum dos requisitos acima listados, sob pena de não conhecimento da peça recursal.
No caso em apreço, os documentos trazidos a lume pelo recorrente não se caracterizam
como documento novo para efeito de recurso de revisão, porquanto poderiam ter sido obtidos
normalmente e juntado ao feito no curso da instrução processual, não havendo qualquer referência do
recorrente quanto à eventual impossibilidade.
[...]
Sendo assim, por não ter o recorrente juntado às razões do recurso, documentos novos
aptos ao manejo do Recurso de Revisão, ou demonstrado a falsidade ou insuficiência de documentos
em que tenha se fundamentado a decisão recorrida ou qualquer erro de cálculo nas contas, entende este
Parquet não ser o caso de se conferir conhecimento ao vertente recurso de revisão.”
De fato, cabe acolher a tese ministerial e não conhecer do presente recurso.
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NO MÉRITO
Cabe destacar que alguns dos beneficiários listados no último relatório da Auditoria que
refletiram em despesas não comprovadas, já foram considerados na decisão sobre o Recurso de
Reconsideração - Acordão AC2 – TC 00067/21. Vejamos parte dos comentários na mencionada decisão:
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Conforme se observa da decisão inicial, a denúncia apresentada foi considerada
parcialmente procedente, em razão das constatações suscitadas pela Unidade Técnica desta Corte de
Contas, no que diz respeito à ausência de comprovação dos serviços efetivamente prestados por
servidores públicos.
Quando da apresentação do Recurso de Reconsideração, em suas razões recursais, o
interessado anexou portarias de nomeação e exoneração dos servidores, folhas de frequência,
declarações, documentos comprovando atividades exercidas e, em alguns casos, solicitações de férias,
atestados médicos, fotos do cotidiano dos servidores nas repartições. A exceção se refere ao servidor
José Túlio Martins Cassiano, sobre o qual não foi apresentado qualquer documento. Eis as alegações (fl.
380):
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Depois de examinar as razões recursais, a Auditoria manteve o entendimento outrora
firmado, sob os seguintes argumentos (fl. 942):

No mesmo sentido da análise técnica se deu o pronunciamento do Órgão Ministerial.
Para quantificar a imputação de débito, na decisão original, foi consignada a falta de
prestação de serviço. O termo inicial, pois, foi o mês de janeiro de 2019. O termo final se associou à
oportunidade em que o ex-Gestor teve para apresentar defesa com a prova dos serviços prestados, em
08/10/2019, envolvendo, assim, a folha de pagamento de setembro de 2019. Segundo o Sistema de
Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade – SAGRES/TCE-PB, disponível em
www.tce.pb.gov.br, os valores pagos aos servidores indicados, entre janeiro e setembro de 2019,
situaram-se na cifra total de R$130.154,40:
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Após análise de defesa (fls. 344/348), a Auditoria acatou a documentação apresentada
quanto ao Senhor JOSÉ TÚLIO MARTINS CASSIANO (cargo comissionado de DIRETOR DE
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA), em razão de que “foram colacionados vários
documentos, entre eles a frequência no ano de 2019, registros fotográficos e declaração de participação
em reunião técnica de atualização sobre o Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN.
Neste caso, tendo em vista a apresentação do cartão de ponto relativo ao ano de 2019, considera-se que
houve a comprovação do efetivo exercício do cargo de direção mencionado”.
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Exemplo da folha de ponto admitida pelo Órgão Técnico:
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No Recurso de Reconsideração apresentado o estilo das folhas de frequência foi
completamente distinto:
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Como observou o Órgão Técnico, o recorrente apresentou folhas de ponto, nas quais
constatam-se que foram elaboradas somente para instruir a peça processual, não constando tais fichas
quando da inspeção “in loco” ou quando da apresentação da defesa. A Auditoria ainda chamou a atenção
que as mesmas estão muito organizadas, sem rasuras e cada uma assinada por uma mesma caneta
esferográfica, não havendo marcas peculiares a esse tipo de documento.
Quanto às fotos, o Órgão de Instrução asseverou que também há indícios de que as
mesmas foram feitas somente para instruir esse recurso, não constando que as mesmas se referem à
época dos serviços realizados. Todavia, como antes demonstrado, os documentos relativos a alguns
servidores fogem do padrão questionado pela Auditoria na análise do recurso:
Servidor JOSÉ FELIPE FARIAS DA CUNHA – Chefe de Setor de Controle de
Qualidade e Fiscalização dos Serviços de Conserto de Veículos, máquinas, Tratores e
Equipamentos Correlatos (fls. 465/490) - além das folhas de frequência diferenciarem do constatado
pela Auditoria, foram anexados documentos internos e externos firmados pelo servidor como
recomendações e várias autorizações de serviços nos veículos da Prefeitura.
Servidor PAULO ROBERTO BEZERRA PEREIRA – Diretor de Departamento de
Transportes (fls. 533/564) - em que pese as folhas de frequência se encontrarem conforme o
questionamento da Auditoria, foram anexados documentos internos e externos firmados pelo servidor
como recomendações e várias autorizações de serviços nos veículos da Prefeitura.
Servidora RENATA SOUZA SANTOS, – Diretora de Departamento de Política
Fiscal e Orçamentária (fls. 566/582) - além das folhas de frequência diferenciarem do constatado pela
Auditoria, foram anexados documentos comprovando o exercício da função e outros relativos a
afastamentos por licenças médicas.
Servidor VIRGÍNIO NETO DA SILVA – Secretário Municipal de Obras
Urbanismo e Saneamento (fls. 587/930) - constam folhas de frequência dos servidores da Secretaria
firmadas pelo Secretário, deferimento de requerimentos de férias e recepção de atestados médicos.
Valores recebidos pelos servidores listados, objeto de imputação de débito no Acórdão
AC2 – TC 00849/20, não tendo a Auditoria acatado na análise do presente Recurso de Revisão, mesmo
tendo a Segunda Câmara considerado comprovados, quando da apreciação do Recurso de
Reconsideração:
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Servidor

Valor (R$)

JOSÉ FELIPE FARIAS DA CUNHA

8.925,20

PAULO ROBERTO BEZERRA PEREIRA

8.982,00

RENATA SOUZA SANTOS

7.984,00

VIRGÍNIO NETO DA SILVA

16.650,00

TOTAL

42.541,20

Assim, o valor de R$42.541,20 foi objeto da imputação de débito original, mas afastado
quando do exame do Recurso de Reconsideração.
Com relação às demais despesas indicadas pelo Órgão Técnico, conforme análise no
Acórdão recorrido, se recursos públicos foram manuseados e não se fez prova da regularidade das
despesas realizadas com os correspondentes documentos exigidos legalmente, o respectivo gestor atrai
para si a consequente responsabilidade de ressarcir os gastos irregulares que executou ou concorreu.
O recorrente não trouxe a documentação que fosse capaz de comprovar a prestação dos
serviços contestada na defesa inicial, no Recurso de Reconsideração nem no Recurso de Apelação. Ao
contrário de outros itens em que foram colecionados documentos que comprovaram a efetiva prestação
dos serviços, em alguns casos, limitou-se a apresentar folhas de frequência contestáveis, desprovidas de
outras comprovações aptas e robustas para elidir a irregularidade apontada.
No Recurso de Revisão, além dos documentos já apresentados nas demais fases
processuais, o recorrente apresentou declarações de moradores sobre a realização de serviços relativos
pelos servidores CÍCERO AVELINO DA SILVA, MANOEL DA SILVA CARMO e NIRALDO
GOMES DA SILVA (fls. 1713/1745). Todavia, as declarações encartadas são desprovidas de datas,
tanto da declaração, como da realização dos supostos serviços, não podendo ser aceitas como
documentos novos com eficácia sobre a prova produzida, como exige o Regimento Interno deste
Tribunal para conhecer do Recurso de Revisão.
Ante o exposto, em consonância com as manifestações dos Órgãos Técnico e Ministerial,
VOTO no sentido de que esse egrégio Tribunal decida pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso de
Revisão interposto.
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DECISÃO DA TRIBUNAL PLENO DO TCE/PB
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 16564/19, referentes, nessa
assentada, à análise de Recurso de Revisão interposto pelo ex-Prefeito do Município de Cacimbas,
Senhor GERALDO TERTO DA SILVA, em face da decisões consubstanciadas no Acórdão AC2 - TC
00849/20 (decisão inicial), no Acórdão AC2 – TC 00067/21 (Recurso de Reconsideração) e no Acórdão
APL – TC 00296/21 (Recurso de Apelação), sobre denúncia acerca de fatos relacionados à contratação
de pessoas para cargos comissionados de chefias e diretorias e de uma professora em período de recesso
escolar sem a contraprestação dos serviços, nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, com a declaração
de impedimento pelo Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho, ACORDAM os membros do
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), à unanimidade, nesta data, conforme voto do
Relator, em NÃO CONHECER do Recurso de Revisão interposto.
Registre-se e publique-se.
TCE – Sessão Presencial e Remota do Tribunal Pleno.
João Pessoa (PB), 13 de julho de 2022.

Assinado

14 de Julho de 2022 às 09:43

Cons. Fernando Rodrigues Catão
PRESIDENTE

Assinado

13 de Julho de 2022 às 19:37

Cons. André Carlo Torres Pontes
RELATOR

Assinado

14 de Julho de 2022 às 11:49

Manoel Antônio dos Santos Neto
PROCURADOR(A) GERAL EM EXERCÍCIO

