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INTEIRO TEOR DA DELIBERAÇÃO
23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO REALIZADA EM 06.07.2016
PROCESSO TC Nº 1400232-2
PEDIDO DE RESCISÃO PROPOSTO PELO SR. CARLOS EVANDRO PEREIRA DE 
MENESES, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA NO EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2008, AO ACÓRDÃO T.C. Nº 114/12 E RESPECTIVO 
PARECER PRÉVIO  (PROCESSO TCE-PE Nº 0950029-7)
ADVOGADO: DR. MÁRCIO JOSÉ ALVES DE SOUZA – OAB/PE Nº 5.786;     
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIZ ARCOVERDE CAVALCANTI FILHO 
PRESIDENTE: CONSELHEIRO CARLOS PORTO

ADIADA VOTAÇÃO POR PEDIDO DE VISTA DO PROCURADOR –  GERAL, DR. 
CRISTIANO DA PAIXÃO PIMENTEL, EM SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL 
PLENO REALIZADA NO DIA 24/02/2016

RELATÓRIO 
Pedido de Rescisão interposto por Carlos Evandro 

Pereira de Menezes em face do Acórdão TC nº 114/2012, exarado nos 
autos do Processo TCE-PE nº 0950029-7, modificado pelo Acórdão 
T.C. nº 546/13 proferido nos autos do Processo de Recurso 
Ordinário TCE-PE nº 1202013-8, no qual a 1ª Câmara deste Tribunal 
julgou irregulares suas contas como ordenador de despesas da 
Prefeitura Municipal de Serra Talhada, exercício de 2008, 
imputando-lhe débito no valor de R$ 829.928,51, bem como emitiu 
Parecer Prévio recomendando à Câmara Municipal de Serra Talhada a 
rejeição de suas contas como prefeito.

Os fundamentos das deliberações, após o Recurso 
Ordinário, são as seguintes:

 –  a ausência de documentos na prestação de contas, 
descumprindo a Resolução TC nº 019/2008;

 –  o descumprimento do limite mínimo de aplicação de 
25% das receitas de impostos na manutenção e desenvolvimento do 
ensino estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, na 
medida em que foi constatada a aplicação de 22%; 

 – a assunção de compromissos à conta do FUNDEB sem o 
devido lastro financeiro, caracterizando infração ao artigo 212 
da Constituição Federal e ao artigo 21 da Lei nº 11.494/07;
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 –  o descumprimento do limite mínimo de aplicação de 
15% das receitas de impostos em ações e serviços públicos de 
saúde estabelecido no artigo 77 do ADCT da Constituição Federal, 
acrescido pela Emenda Constitucional nº 29/00, na medida em que 
foi constatada a aplicação de 12,75%;

 – o descumprimento dos princípios da responsabilidade 
fiscal estatuídos no § 1º do artigo 1º da Lei Complementar 
nº 101/2000;

 – a comprovação de prestadores de serviços de natureza 
permanente recebendo por empenho sem qualquer contrato, 
configurando burla ao Concurso Público;

–  o descumprimento do artigo 42 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, na medida em que foram contraídas 
obrigações de despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato 
sem que houvesse suficiente disponibilidade de caixa;

– a ausência de comprovação de despesas de publicidade 
no valor de R$ 157.328,51;

–  a ausência de comprovação de despesas com a 
contratação de shows artísticos no valor de R$ 672.600,00.

Consta o Parecer do Ministério Público de Contas 
nº 586/2015, às fls. 676 a 681, vol. 04, nos seguintes termos:

RELATÓRIO 
Trata-se de pedido de rescisão, protocolado por CARLOS 
EVANDRO PEREIRA DE MENEZES, com pedido de medida 
cautelar, contra deliberação em recurso ordinário, que 
manteve a rejeição de contas de gestor do requerente e 
o parecer prévio pela rejeição de suas contas de 
prefeito, no exercício de 2008, do Município de Serra 
Talhada. 

A deliberação original adotou a seguinte 
fundamentação:

“CONSIDERANDO, em parte, o Parecer MPCO nº 136/11, do 
Ministério Público de Contas, e a Proposta de Voto 
nº 045/2011, da Auditoria Geral deste Tribunal; 
CONSIDERANDO a ausência de documentos na prestação de 
contas, descumprindo-se a Resolução TC nº 019/2008; 
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CONSIDERANDO o descumprimento do limite mínimo de 
aplicação de 25% das receitas de impostos na 
manutenção e desenvolvimento do ensino estabelecido no 
artigo 212 da Constituição Federal, na medida em que 
foi constatada a aplicação de 22%; 
CONSIDERANDO a assunção de compromissos à conta do 
FUNDEB sem o devido lastro financeiro, caracterizando 
infração ao artigo 212 da Constituição Federal e ao 
artigo 21 da Lei nº 11.494/07; 
CONSIDERANDO o descumprimento do limite mínimo de 
aplicação de 15% das receitas de impostos em ações e 
serviços públicos de saúde estabelecido no artigo 77 
do ADCT da Constituição Federal, acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 29/00, na medida em que foi 
constatada a aplicação de 12,75%; 
CONSIDERANDO o descumprimento dos princípios da 
responsabilidade fiscal estatuídos no § 1º do artigo 
1º da Lei Complementar nº 101/2000; 
CONSIDERANDO a comprovação de prestadores de serviços 
de natureza permanente recebendo por empenho sem 
qualquer contrato, configurando burla ao concurso 
público; 
CONSIDERANDO o descumprimento do artigo 42 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, na medida em que foram 
contraídas obrigações de despesas nos dois últimos 
quadrimestres do mandato sem que houvesse suficiente 
disponibilidade de caixa; 
CONSIDERANDO a ausência de recolhimento das 
contribuições previdenciárias referentes à parte 
patronal no valor de R$ 632.197,06, bem como a 
ausência de recolhimentos de contribuições 
previdenciárias consignadas de terceiros (pessoa 
física, pessoa jurídica e empreiteiras) no valor de 
R$ 247.394,68, em favor do RGPS; 
CONSIDERANDO a ausência de comprovação de despesas de 
publicidade no valor de R$ 157.328,51; 
CONSIDERANDO a ausência de comprovação de despesas com 
a contratação de shows artísticos no valor de 
R$ 672.600,00; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso I, 
combinados com o artigo 75 da Constituição Federal, 
VOTO pela emissão de Parecer Prévio recomendando à 
Câmara Municipal de Serra Talhada a rejeição das 
contas do Prefeito Sr. Carlos Evandro Pereira de 
Meneses, relativas ao exercício financeiro de 2008 
(…)”

Em sede de recurso ordinário, interposto pelo ora 
requerente, o Pleno do Tribunal adotou a seguinte 
deliberação: 
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“Por todo o exposto, 
VOTO pelo CONHECIMENTO do Recurso Ordinário e, no 
mérito, dou-lhe provimento, em parte, para afastar tão 
somente a irregularidade atinente à ausência de 
recolhimento das contribuições previdenciárias, 
mantendo os demais pontos do Acórdão TC nº 114/12 e do 
respectivo Parecer Prévio, publicados em 16 de 
fevereiro de 2012, por seus próprios fundamentos”

A deliberação do recurso ordinário foi publicada no 
Diário Oficial em 09/05/2013, tendo sido interposto 
este pedido de rescisão em 20/01/2014. 

Alega o requerente, em resumo, o cabimento do pedido 
de rescisão; que o percentual em educação está errado; 
que, no percentual de saúde, não foram contabilizados 
os restos a pagar não processados; que junta todo o 
material de publicidade; que a Prefeitura não tem 
obrigação de fiscalizar a sede de empresas contratadas 
para shows; que junta comprovação da realização dos 
shows; que as contratações temporárias foram feitas 
para observar os direitos sociais, por necessidade 
excepcional de interesse público; que as despesas 
contraídas, nos dois últimos quadrimestres, eram para 
pagar folha de pessoal; que ficou apenas R$ 6.434,83 
em restos a pagar no FUNDEB; que só faltaram dois 
itens, de um total de 86, na prestação de contas; que 
não houve prejuízo ao erário, apenas falta de 
documentação; que há precedentes favoráveis. Juntou 
vasta documentação, fls. 22/615 e um DVD. 

O requerente, fls. 19/21, faz pedido de cautelar, 
alegando que o parecer prévio está prestes a ser 
julgado na Câmara de Vereadores. Aduz que há fumus 
boni iuris e periculum in mora. 

Conforme fls. 617, os autos foram conclusos ao 
Procurador Geral por haver pedido de urgência. 

O MPCO juntou o parecer de fls. 619/625, opinando pelo 
indeferimento do pedido de cautelar, bem como pedindo 
uma diligência. 

O Relator indeferiu a cautelar, em decisão de 
fls. 627. 
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Os autos foram remetidos à Inspetoria Regional, que 
elaborou a nota técnica de fls. 649/655, mantendo 
todas as irregularidades. 

Os autos foram devolvidos ao MPCO em 28/04/2014, para 
emissão de parecer conclusivo final. 

Em 04/06/2014, foi juntada petição do advogado do 
requerente, constando despacho do Gabinete do Relator 
para o MPCO se manifestar sobre a referida petição. 

O MPCO juntou uma cota, fls. 661/666, opinando pelo 
indeferimento da cautelar e pedindo diligências. 

A CORG se manifestou sobre a diligência solicitada, 
fls. 670. 

O ilustre Relator indeferiu a medida cautelar, 
fls. 671. 

Os autos retornaram ao MPCO para parecer conclusivo 
final. 

É o relatório necessário.

ADMISSIBILIDADE 
O pedido de rescisão é tempestivo e interposto por 
parte legítima. Nos termos da Súmula 15 deste 
Tribunal, deve ser analisado no mérito. 

Apenas, como há informação, fls. 674/675, que as 
contas de governo foram rejeitadas em definitivo pelos 
senhores vereadores, opina o MPCO pelo não 
conhecimento do pedido de rescisão, no     que     toca     ao   
parecer     prévio  . Tal entendimento, já tem sido praxe 
nesta Casa, nos termos da Súmula 19. 

Já sobre as contas     de     gestão  , cabe o conhecimento do 
pedido, nos termos da Súmula 15. 

Deste modo, opina o MPCO, pelo conhecimento do pedido 
apenas sobre as contas     de     gestão  .
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MÉRITO
Os pontos discutidos neste pedido de rescisão são (1) 
educação; (2) saúde; (3) publicidade; (4) shows; (5) 
contratações temporárias; (6) violação do art. 42 da 
LRF; (7) FUNDEB; e (8) ausência de documentos. 

Em primeiro lugar, em análise sucinta, mas suficiente, 
contida às fls. 622/625, o MPCO já tinha se 
manifestado pela improcedência de quase todas as 
alegações deste pedido de rescisão. 

Por economia processual, nos     reportamos     ao     discorrido   
naquele     parecer     sobre     os     pontos     discutidos     neste   
pedido     de     rescisão,     acima     alegado  . 

Em seguida, em alentada e irretocável análise técnica, 
a Inspetoria de Salgueiro se manifestou sobre todos 
estes pontos, considerando todos os pedidos desta 
rescisão improcedentes, conforme documentos assinado 
por dois competentes profissionais do corpo técnico, 
fls. 649/655.

O contido no parecer do MPCO, fls. 619/625, somado à 
nota técnica, fls. 649/655, já     seria     suficiente     para   
julgar     improcedente     o     pedido     de     rescisão  . 

No entanto, faço umas breves     considerações     adicionais,   
em     reforço  . 

Por exemplo, o julgamento original apontou que se 
gastou apenas 22%     em     educação  . O pedido de rescisão 
argumentou que o percentual estava errado. Todavia, a 
nota     técnica   assinada pelo brilhante Inspetor Regional 
provou, conforme fls. 651, após analisar todos os 
documentos do pedido de rescisão,   que     os     valores   
apontados     no     relatório     de     auditoria     estão     corretos  . 

O mesmo     ocorreu     com     o     percentual     de     gastos     em     saúde  , 
que a nota técnica manteve o entendimento de 
descumprimento do percentual, conforme fls. 652. 

Por fim, quanto aos débitos com shows, o     requerente,   
na     sua     peça     de     rescisão,     a     todo     o     momento     dizia     que     um   
CD,     juntado     ao     pedido     de     rescisão,     demonstraria     a   
regularidade     dos     gastos  . Para nossa estupefação, a 
nota     técnica     afirmou     que     o     CD,     acostado     aos     autos     nas   
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fls.     270,     está,     na     verdade,     vazio   –   conforme     declarado   
pela     nota     técnica     em     trecho     das     fls.     653.     Ou     seja,     ao   
contrário     do     afirmado     no     pedido     de     rescisão,     não     há   
vídeos     e     fotos     que     comprovariam     os     shows  . O que não 
está nos autos não está no mundo, para fins de 
julgamento. 

Tal CD, lamentavelmente vazio, também seria 
suficiente, por si só, para manter a irregularidade 
das contas de gestão. 

A nota     técnica     deste     pedido     de     rescisão     também     manteve   
as     demais     irregularidades,     a     saber,     burla     a     concurso   
público;     descumprimento     do     artigo     42     da     LRF     (que     é   
tipo     penal     previsto     no     artigo     359-C     do     Código     Penal);   
além     de     irregularidades     no     FUNDEB  . Ora, são também, 
por si só, questões graves capazes de manter a 
improcedência do pedido. 

De se destacar que, apesar     deste     pedido     de     rescisão   
estar     tramitando     desde     21/04/2014,     o     requerente,     após   
o     protocolo     neste     Tribunal,     não     juntou     nenhum   
documento     para     contestar     as     afirmações     do     MPCO     e     da   
IRSA,     em     suas     conclusões     técnicas  . Ora, teve várias 
oportunidades, pois teve ciência dos dois 
indeferimentos de cautelar, mas mesmo assim não juntou 
nenhuma prova em contrário. 

CONCLUSÃO
Pelo exposto, opina o MPCO pelo conhecimento do pedido 
de rescisão apenas sobre as contas de gestão e, no 
mérito, pela improcedência. 
É o parecer.

A análise às fls. 622 a 625 citada pelo Procurador 
Geral faz parte do Parecer MPCO nº 054/2014, às fls. 619 a 625, 
vol. 04, nos seguintes termos:

Educação     
Com efeito, sobre o percentual em educação, o 
requerente afirma, fls. 04, que: “(…) o equívoco 
existente se deu no momento em que a auditoria 
incluiu, nos cálculos das receitas, o valor relativo 
ao cancelamento dos restos a pagar processados com 
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valor a maior. O valor dos restos a pagar considerados 
a maior foi cancelado, razão pela qual não deveria ser 
computado no cálculo das receitas do município”. 

Data vênia, simples conhecimentos de contabilidade 
indicam que restos a pagar nunca são incluídos em 
receita, como aduz o pedido. Receita é um conceito 
diverso. Ainda, houve, no sentir do MPCO, pleno acerto 
ao desconsiderar nas despesas os restos a pagar 
processados e não     pagos  . A Constituição Federal é 
clara que o percentual anual se refere a gastos com 
ensino. Caso se inclua os restos a pagar não pagos, se 
estará transportando despesas pagas     no     ano     seguinte   
(2009) para o exercício que ora se analisa (2008). 
Deve se prestigiar a norma clara e peremptória da 
Constituição que manda calcular o     percentual   
efetivamente     gasto     no     ano  . Caso contrário seria muito 
fácil ao prefeito atingir o percentual, bastaria 
empenhar uma grande quantidade de recursos e cancelar 
os mesmos empenhos no ano seguinte. Repetimos, o que a 
Constituição exige é percentual gasto, não     percentual   
empenhado. 
Outra questão é que não foram os auditores deste TCE 
que “cancelaram” os restos a pagar, como aduz o pedido 
de rescisão. O item 2.4, conforme o contido às fls. 80 
do relatório de auditoria, indica os     cancelamentos   
feitos     pela     Prefeitura  , nos restos a pagar 
processados. 

Por fim, a voz corrente nos demais tribunais de contas 
é este mesmo entendimento ora esposado, como podemos 
ver na Consulta 014/2012, respondida pelo TCE-MT:

“EDUCAÇÃO. LIMITE. ARTIGO 212, CF. DESPESAS. RESTOS A 
PAGAR. APURAÇÃO PELA DESPESA LIQUIDADA. Para efeito de 
verificação anual do cumprimento do limite 
constitucional de aplicação em gastos com a manutenção 
e desenvolvimento do ensino, as despesas serão 
consideradas após a sua regular liquidação, devendo 
haver suficiente disponibilidade de caixa para 
pagamento daquelas inscritas em restos a pagar 
processados. Não serão computadas as despesas com 
ensino empenhadas e não liquidadas, inscritas em 
Restos a Pagar, mesmo que haja disponibilidade de 
caixa ao final do exercício”
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Ora, impossível incluir no percentual de 25% restos a 
pagar cancelados pela própria Prefeitura, e, portanto, 
não pagos.

Saúde     
No item saúde, a petição do pedido de rescisão aduz, 
fls. 04: “A redução do percentual decorreu do fato de 
a auditoria não ter computado os valores 
correspondentes a restos a pagar não-processados, mas 
pagos no exercício, e ao mesmo a auditoria incluiu na 
apuração, ou no cálculo, os valores de restos a pagar 
processados cancelados, no exercício, com valor a 
maior”. 

A afirmação é inverossímil, pois “restos a pagar 
não-processados”  não podem ser pagos no mesmo 
exercício, por lei federal. Caso tenha havido 
pagamento, como afirma o pedido de rescisão, se 
configuraria crime de responsabilidade do prefeito 
(art. 1º, V, do Decreto-Lei 201/1967). A segunda parte 
do trecho transcrito, data máxima vênia, não faz 
sentido em contabilidade pública. 

Publicidade     
Neste ponto, fls. 05, aduz o requerente que juntou 
toda a documentação sobre as despesas com publicidade. 

Não é possível conceder a cautelar, pois, no mínimo, 
seria necessário mandar os autos à IRSA, para 
verificar se os documentos juntados tem alguma 
pertinência com a irregularidade em publicidade. 

Na verdade, a questão é tão complexa que apenas um 
exame pericial poderia atestar a pertinência destes 
documentos. 

Shows
Sobre este ponto, o julgamento original considerou os 
shows não comprovados. O requerente aduz que a 
Prefeitura não tem obrigação de fiscalizar as empresas 
que foram contratadas e que junta um DVD com prova da 
realização de shows. 
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Ora, no mínimo, uma perícia é necessária para 
verificar este DVD. Portanto, não há fumus boni iuris. 
De se ressaltar que foi imposto um elevado débito, por 
conseguinte, não poderia a mera alegação afastar a 
irregularidade, sem que houvesse uma perícia por parte 
da IRSA.

Contratações     temporárias     
Neste item, o pedido de rescisão só repete os mesmos 
argumentos já rechaçados nos julgados anteriores, sem 
aduzir qualquer fato ou documento novo. 

Violação     do     art.     42     da     LRF     
Neste item, fls. 10, o pedido de rescisão alega que o 
limite foi ultrapassado por ter sido considerada a 
folha de pagamento de dezembro. 

O MPCO analisou os autos originais e não encontrou 
plausibilidade nesta alegação. Aliás, conforme consta 
às fls. 42 do relatório de auditoria, as     despesas   
glosadas     se     referem     a     shows,     não     a     folha     de   
pagamentos. 

FUNDEB     
Neste item, fls. 15, o pedido alega que não houve 
violação do limite, que houve erro da auditoria em 
computar despesas com folha de pagamento. 

O MPCO analisou os autos originais e não encontrou 
plausibilidade nesta alegação. No mínimo, é necessária 
uma nota técnica, antes de cogitarmos da existência de 
fumus boni iuris. 

Ausência     de     documentos     
Neste item, fls. 15, o requerente alega que faltaram 
apenas dois itens, na documentação da prestação de 
contas. Todavia, não afirmou na petição que juntou os 
documentos que faltaram. 

É o relatório.

VOTO DO RELATOR
11



Preliminarmente, o conhecimento do Pedido de Rescisão 
deve ser analisado quanto às contas de governo e quanto às contas 
de gestão.

Quanto às contas de governo, embora tenha opinião 
pessoal divergente, o Pedido de Rescisão não deve ser conhecido, 
em razão da impossibilidade jurídica do pedido.

Com efeito, este Tribunal publicou no Diário Oficial 
Eletrônico de 24 de julho de 2015 a Súmula TCE nº 19, nos 
seguintes termos:

“Por interpretação conforme a constituição federal do 
art. 83 da lei orgânica, não pode ser revisto em 
pedido de rescisão o parecer prévio de contas de 
prefeito já julgadas pela câmara de vereadores.”

Encontra-se acostado aos autos às fls. 674, vol. 04, 
cópia do ofício da Câmara Municipal de Serra Talhada informando a 
este Tribunal que as contas do requerente foram rejeitadas pela 
Câmara de Vereadores em sessão realizada em 27 de fevereiro de 
2014, acompanhando o parecer prévio deste Tribunal. 

Quanto às contas de gestão, o Pedido de Rescisão deve 
ser conhecido tanto.

Conforme a Súmula no 15 desta Corte de Contas, estando 
presentes os requisitos de tempestividade, legitimidade e 
interesse processual, o Pedido de Rescisão deverá ser analisado 
quanto ao seu mérito. 

No mérito, faço a análise individualizada de cada 
irregularidade que motivou as deliberações objeto do pedido de 
rescisão, iniciando pelas que resultaram em imputação de débito.

Ausência de comprovação da despesa com publicidade
Houve a imputação de débito de R$ 157.328,51 em razão 

da ausência de comprovação de despesas com publicidade.

Contudo, constato que as despesas estão comprovadas por 
meio do DVD encaminhado pelo requerente em seu Pedido de Rescisão 
(volume 1 do Anexo). 
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Alerto para o fato da auditoria, em sua análise, o que 
foi corroborado pelo Ministério Público, afirmar que o CD que 
comprovaria a realização das despesas estar “vazio”. 

De fato, aquele que foi identificado na inicial como 
Anexo 06, e que se encontra às fls. 270 dos autos, não possui 
conteúdo. 

Contudo, verificando-se o conteúdo dos volumes 1 e 2 
dos Anexos deste Processo, formalizados desde a origem deste 
pedido de rescisão, observa-se que cada um contém um DVD/CD. No 
volume 1 o DVD é composto por arquivo contendo o material de 
campanhas publicitárias do Município em 2008, arquivos de vídeos 
ou áudios dos shows ocorridos naquele período, enquanto que no 
Volume 2 o CD é referente as peças do processo de prestação de 
contas de 2008 digitalizado. 

Ao consultar o DVD referenciado (volume 1 do Anexo) 
verifiquei que o material publicitário corresponde a panfletos 
relativos ao concurso da rainha do milho, Programa Municipal de 
combate às DSTs –  HIV/AIDS, IPTU, orçamento participativo, 
reforma da unidade mista, aviso de visitação do cemitério 
público, XX Exposição de Animais, Programa Aquisição de 
Alimentos, Programa de Atenção às Carências Nutricionais, 
1ª Conferência Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente de Serra 
Talhada, campanha para as matrículas escolares para 2009, Projeto 
Cesto Cultural, Inclusão Digital, entre outros. Uma pequena 
parcela deste material foi anexada de forma impressa nos autos, 
conforme consta às fls. 262 a 269.

Foram ainda anexados ao Pedido de Rescisão, as notas de 
empenho, as notas fiscais e os recibos (fls. 271 a 538). 

Nestes termos, estão comprovadas as despesas, com a 
apresentação do material respectivo, o que afasta o débito 
apontado.

Despesa irregular no pagamento de bandas 
Houve imputação de débito de R$ 672.600,00 em razão da 

ausência de comprovação de despesas com a contratação de shows 
artísticos. 
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Contudo, no CD constante do Anexo I há a comprovação 
dos shows realizados, com vídeos de Fafá de Belém, Fábio Jr., 
Aviões do Forró, Garota Safada, entre outros, e vários arquivos 
de áudio com o cantor Jerry Adriany e a Banda Labaredas. Os shows 
correspondem às atrações que constam do material de divulgação da 
Festa de Nossa Senhora da Penha, anexado aos autos às fls. 264.

Registro que a auditoria relatou a inexistência da 
empresa no endereço informado como sede: 

Vale salientar que a Prefeitura de Surubim, sede da 
NEVES E SILVA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA., em resposta 
ao nosso ofício de circularização nº 493/09 
(fls. 4088-4089) informou que essa firma se encontrava 
em situação irregular com o fisco municipal a partir 
de 2007: havia débitos pendentes de pagamentos 
(fls. 4090 a 4095). Esse fato por si já 
impossibilitaria essa firma prestar serviço público ou 
participar de certame.

Por outro lado, no endereço comercial citado no 
alvará de licença de funcionamento nos enviado pela 
Prefeitura de Surubim – PE, e no pedido de autorização 
de impressão de documentos fiscais (fls. 4096) não 
funciona nada, trata-se de uma sala desocupada e sem 
sinais de funcionamento, conforme fotos que acostadas 
às fls. 4097 a 4104, o que configura fortes indícios 
de “firma fantasma”.

As situações reportadas apresentam-se como indícios não 
confirmados, mesmo porque a própria Prefeitura Municipal de 
Surubim afirma haver situação irregular pela existência de 
débitos pendentes. Ora, para que haja a formação de débitos é 
necessária a existência do contribuinte. Não se pode vincular a 
Administração contratante com o fato da empresa não utilizar o 
endereço constante do seu cadastro no Município de origem 
(Surubim). O chamamento da empresa para esclarecer a situação 
teria sido o melhor caminho para elucidar o fato.

Ademais, a auditoria somente se iniciou em agosto de 
2009, conforme ofício de apresentação às fls. 3384 do processo 
original, após um ano da realização das despesas impugnadas. 

Descumprimento do limite mínimo de aplicação de 25% das 
receitas no ensino
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A exordial desta Rescisão cita erros nos cálculos da 
auditoria:

1) Inclusão, no cálculo das receitas, do valor relativo 
ao cancelamento dos restos a pagar processados com valor a maior;

2) Computou para cálculo da receita os valores 
aplicados na aquisição de merenda escolar, que é excluído 
conforme artigo 71, inciso IV, da Lei Federal 9.394/96;

Em sua NTE a auditoria comenta:

Com relação ao cancelamento, no exercício, de restos a 
pagar processados, constatou-se que a equipe de 
auditoria responsável pela análise do processo TC 
n.º 0950029-7 respaldou o valor apresentado com base 
na Relação de restos a pagar, processados ou não, 
cancelados no exercício, documento este constante das 
f. 186 a 197 do processo TC n.º 0950029-7 (cópias às 
f. 632 a 643). Analisando esse demonstrativo, 
verifica-se que o cancelamento supramencionado 
relativo à educação totalizou R$742.270,58 (f. 636), 
confirmando o valor apontado no relatório de auditoria 
atacado pela defesa.

Entendo que nossa auditoria cometeu equívoco ao 
analisar o demonstrativo citado que fundamentou os cálculos 
originais que ora foram ratificados, pois, caso contrário, teria 
observado que o título daquele demonstrativo é bastante claro 
quando se denomina como “ITEM     29   –    Relação     de     restos     a     pagar,   
processados     ou     não,     cancelados     no     exercício  ”. 

Sendo mais claro: não há distinção se os valores 
correspondentes aos restos a pagar que foram cancelados se 
referem aqueles que foram processados ou os não-processados. Esta 
diferença, que representa uma falha do demonstrativo que deveria 
ter sido questionada pela auditoria quando da análise do 
processo, é aspecto fundamental para análise desta questão, pois 
os valores a serem deduzidos dos cálculos da aplicação na 
manutenção e desenvolvimento do ensino referem-se, 
exclusivamente, ao cancelamento,     no     exercício,     dos     restos     a     pagar   
processados, não abrangendo o cancelamento dos restos a pagar não 
processados. 
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Aliás, se o valor inscrito como restos a pagar não 
processados sequer é incluído na análise da despesa com ensino no 
exercício de seu empenhamento, ano anterior, nenhuma lógica 
existiria na dedução de um possível cancelamento, integral ou 
parcial, daquele valor neste exercício.

O valor constante do demonstrativo seguido pela 
auditoria que, como disse, trata-se de uma relação de valores de 
restos     a     pagar,     independentemente     se     foram     processados     ou     não  , 
mas     cancelados     no     exercício  , correspondeu a R$ 742.270,58. O 
Interessado apresenta em sua Petição, às fls. 25, uma relação de 
valores denominados como “empenhos de anulação”  emitidos entre 
01/01/2008 a 31/12/2008, referentes aos restos a pagar 
processados, e às fls. 26 a 29, a relação de valores dos 
“empenhos de anulação”  emitidos entre 01/01/2008 a 31/12/2008, 
referentes aos restos a pagar não-processados. 

Estes ditos “empenhos de anulação”  correspondem aos 
valores dos restos a pagar cancelados. A auditoria em sua NTE 
limita-se a ratificar a análise original, não fazendo 
considerações sobre os argumentos e documentação acostada pelo 
requerente.

Tendo em vista não haver qualquer pronunciamento da 
auditoria, nem mesmo em sua NTE, sobre a distinção entre os 
valores correspondentes aos restos a pagar processados e não 
processados, acolho o posicionamento exibido pelo requerente na 
inicial de seu Pedido de Rescisão, ou seja, o cancelamento de 
restos a pagar no exercício correspondeu a R$ 4.475,56.

Aliás, apenas o fato da ausência de individualização 
dos valores referentes ao cancelamento dos restos a pagar 
processados dos não processados já é motivo suficiente para 
retificação da conclusão da auditoria, e constitui, claro erro de 
cálculo, que fundamenta o ingresso deste pedido de rescisão.

Em relação ao segundo aspecto trazido pelo Interessado, 
referente ao cômputo para cálculo da receita dos valores 
aplicados na aquisição de merenda escolar, que é excluído 
conforme artigo 71, inciso IV, da Lei Federal 9.394/96, afirma a 
auditoria em sua NTE:
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Considerando que, em relação aos valores repassados a 
título de convênio, a documentação acostada pela 
defesa (f. 24 a 27) limitou-se a apresentar os valores 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar –  PNAE 
(f. 24) –, ignorando os demais repasses (PDDE, PNATE, 
FNDE e Programa a Caminho da Escola).

Pelo que se observa, a auditoria registra a relação 
acostada pelo Interessado sem tecer qualquer argumento de mérito 
sobre aquela relação e a análise originalmente efetuada. Não se 
trata de uma limitação do Interessado quando apresenta apenas os 
valores do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, pois 
o montante correspondente a relação em questão – R$ 383.332,40 –, 
corresponde a diferença entre aquele registrado pela auditoria em 
seu Anexo III como “Despesas realizadas com recursos transferidos 
através de convênios/acordos/congêneres”  (item 2.8), em 
R$ 803.803,51, e o valor corresponde apontado pelo Interessado em 
seu demonstrativo às fls. 23 destes autos – R$ 420.471,11.

 
Na verdade o que ocorreu foi que a auditoria incluiu na 

despesa a ser deduzida valores que correspondem a receita 
transferida ao Município em função do programa da merenda 
escolar. O demonstrativo trazido pelo Interessado especifica os 
valores daquela receita. O     que     se     deduz     é     a     despesa     realizada     e   
não     a     receita     de     convênio  . Ainda que fosse necessário deduzir 
valores correspondentes a convênio, estes corresponderiam a 
despesa     realizada  , o que deveria ser apurado pela auditoria, e 
não computar o valor da receita correspondente arrecadada, 
principalmente se essa receita sequer foi incluída no cálculo das 
receitas próprias do setor. 

Acolho os cálculos apresentados pelo Interessado, o que 
conduz a conclusão pela inexistência da irregularidade apurada.

Descumprimento do limite mínimo de aplicação de 15% das 
receitas na saúde

Ao analisar o Anexo VI ao Relatório original em 
confronto com o demonstrativo apresentado às fls. 28 destes 
autos, identifico as seguintes divergências:
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Despesa com pagamento 
de restos a pagar não 
processados no 
exercício de 2008

Cancelamento de 
restos a pagar 
processados no 
exercício

Anexo VI do Relatório 0,00 697.103,42
Demonstrativo da Rescisão 389.876,86 32,00

Em relação aos restos a pagar processados e cancelados 
no exercício, a auditoria em sua NTE repete a mesma linha de 
raciocínio já exibida quando da análise das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do ensino, senão vejamos:

Entretanto, com relação ao cancelamento, no exercício, 
de restos a pagar processados, a equipe de auditoria 
respaldou o valor apresentado com base na Relação de 
restos a pagar, processados ou não, cancelados no 
exercício, documento este constante das f. 186 a 197 
do processo TC n.º 0950029-7 (cópias às f. 632 a 643). 
Analisando esse demonstrativo, verifica-se que o 
cancelamento supramencionado relativo à saúde 
totalizou R$697.103,42 (f. 636), confirmando o valor 
apontado no relatório de auditoria. 

A própria auditoria afirma que “respaldou o valor 
apresentado com base na Relação de restos a pagar, processados ou 
não, cancelados no exercício, documento este constante das f. 186 
a 197 do processo TC n.º 0950029-7 (cópias às f. 632 a 643)”. 

Ao ratificar o entendimento inicial novamente 
equivoca-se ao não considerar que o demonstrativo utilizado não 
apenas se refere aos valores correspondes ao cancelamento de 
restos a pagar processados, que devem constar das deduções das 
despesas com saúde, mas também ao cancelamento dos restos a pagar 
não processados, que não devem constar das deduções das despesas 
com saúde. 

Desta forma, ao registrar o montante de R$ 697.103,42 
nossa auditoria inclui tanto os valores do cancelamento dos 
restos a pagar processados, como dos não-processados. Aliás, 
nossa auditoria, ainda em sua análise expressa na NTE constante 
destes autos, não observou a identificação dos demonstrativos 
acostados pelo Interessado, que chama de “defesa”, na medida em 
que afirma:

18



“a própria defesa corrobora essa informação, uma vez 
que acosta aos autos (f. 29 e 30) 02 demonstrativos 
que totalizam valor igual ao supramencionado 
(R$697.071,42 + R$32,00 = R$697.103,42)”. 

Esta afirmação é um equívoco pois os demonstrativos 
apresentados pelo Interessado individualizam os valores 
referentes ao cancelamento     de     restos     a     pagar     não     processados,     em   
R$     697.071,42  , fls. 29, e ao     cancelamento     dos     restos     a     pagar   
processados,     em     R$     32,00  , fls. 30. 

E o que deveria ser identificado nas deduções das 
despesas com as ações e serviços públicos de saúde, no Anexo VI 
do Relatório original é, apenas, o cancelamento dos restos a 
pagar processados, no montante de R$ 32,00, segundo a 
individualização apresentada nestes autos, não devidamente 
analisada na NTE produzida.

Ainda que não estejam anexados aos autos possível 
documentação que respalde as demonstrações trazidas pelo 
Interessado, os dados constantes devem ser acolhidos frente ao 
claro erro de cálculo cometido pela auditoria ao registrar valor 
que, pela sua natureza, não corresponde a exigência dos cálculos, 
pois não demonstra apenas o montante do cancelamento dos restos a 
pagar processados, mas inclui a parcela relativa ao cancelamento 
dos restos a pagar não processados. Nesta oportunidade, valem os 
argumentos e documentos trazidos neste Pedido.

Quanto à despesa com pagamento de restos a pagar não 
processados no exercício de 2008, é importante ressaltar que não 
sendo registrada no exercício de 2007, os restos a pagar não 
processados liquidados e pagos no exercício passam a integrar sua 
despesa respectiva, no caso, o exercício sob exame. O valor 
corresponde a R$ 389.876,86, conforme demonstrativos às fls. 28 e 
31 a 35. Sobre o assunto, assim se manifesta a auditoria em sua 
NTE:

 “os documentos às f. 31 a 35, intitulados Empenhos 
Processados e Pagos no Período de 01/01/2008 a 
31/12/2008. Entretanto, a defesa não acostou 
documentos que dariam suporte aos registros contábeis 
constantes das ordens de pagamento, das notas de 
empenhos e dos relatórios de despesas 
extraorçamentárias. A Norma de Contabilidade Aplicada 
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ao Setor Público, NBC T 16.5, Registro Contábil, 
dispõe que documento de suporte é qualquer documento 
hábil, físico ou eletrônico que comprove a transação 
na entidade do setor público, utilizado para 
sustentação ou comprovação do registro contábil. Essa 
mesma norma informa que os registros contábeis devem 
ser validados por contabilistas, com base em 
documentação hábil e em conformidade às normas e às 
técnicas contábeis. Dessa forma, não devem prosperar 
os argumentos ora analisados, por não possuírem os 
requisitos necessários à sua validação”.

Diferentemente do entendimento da auditoria, entendo 
por acolher os dados trazidos nestes autos e seus demonstrativos, 
pelas seguintes razões:

1) As conclusões da auditoria encontram-se 
incorretas, pois não refletem a verdade, pois não individualizam 
os valores do cancelamento de restos a pagar processados e 
não-processados, aspecto este apenas esclarecido com os 
documentos às fls. 29 e 30, e que deveriam ter sido objeto da 
auditoria em sua época própria;

2) Idêntico entendimento aplico aos dados constantes 
do demonstrativo intitulado de Empenhos Processados e Pagos no 
Período de 01/01/2008 a 31/12/2008(fls. 31 a 35). Nesta 
oportunidade, sendo o documento um demonstrativo hábil para 
evidenciar os fatos de forma sintética, e estando validado pela 
autoridade competente e pelo contador, entendo por acolher suas 
informações.

Diante do exposto, a irregularidade deve ser afastada.

Assunção de compromissos à conta do FUNDEB sem o devido 
lastro financeiro

Afirma a auditoria em seu Relatório original:

Considerando que todas as receitas que compõem a base 
de cálculo do FUNDEB estão incluídas nos percentuais 
previstos no art. 212 da Constituição Federal, a 
aplicação dos valores atinentes a este fundo pelo ente 
federado deverá dar-se, igualmente, dentro do 
exercício, não se concebendo a utilização de recursos 
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do exercício seguinte para acorrer despesas de 
exercício anterior.

Apresenta o Anexo V, no qual o saldo disponível para 
utilização no exercício seguinte da ordem de R$ 6.434,83, que 
representa uma relação com a receita do FUNDEB da ordem de 
-0,0549%. Esta relação, considerando que os dados apresentados 
originalmente pela auditoria, não possuem relevância, entendo que 
não se prestam a macular as contas em exame.

Descumprimento do artigo 42 da LRF
A auditoria assim examina a questão em sua NTE, 

partindo dos argumentos do Interessado de que “do montante 
extrapolado pelo gestor, foram computadas nesses dois últimos 
quadrimestres despesas com pessoal no montante de R$     670.079,04,   
conforme     documentos     anexos     já     apresentados     aos     autos  ” (grifos do 
auditor responsável pela NTE). Destaca ainda a afirmação da 
defesa de que se forem deduzidos os R$ 670.079,04 da folha de 
pessoal, verificar-se-á que não houve burla ao art. 42 da LRF. 
Porém, não foram localizados esses supostos documentos que 
lastreariam tal afirmação. Assim, devem prevalecer os termos dos 
Acórdãos atacados pelo recurso ora analisado.

A análise do disposto no artigo 42 exige o exame da 
despesa realizada e não apenas os dados financeiros registrados, 
pois assim pode ser identificada a existência do que comumente é 
denominada de “despesa nova”, ou seja, que não se resume apenas 
ao período em que foi contraída, mas que represente fato novo. E 
este procedimento foi adotado pela auditoria quando apresentou, 
em complemento aos dados financeiros, o exame de despesa que 
considerou ofensivas a exigência do art. 42 da LRF. Vejamos:

Ademais, identificou-se vários show entre 07/07/08 a 
12/12/08, portanto, nos últimos 180 dias que 
antecederam o final da gestão (2004-2008), os quais se 
constituíram em “despesas novas” que deveriam ter, a 
rigor, sido evitadas em nome da boa gestão dos 
recursos públicos. Esses shows importaram em 
R$ 702.800,00 (fls. 3543 a 3614)

Licitação Contratado Data/0
8

Valor (R$) Fls.

Inexigibil
idade 

Neves e 
Silva 

02/07 520.000,00* 3544 a 
3549.
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003/08 Eventos e 
Produções 
Ltda.

Convite nº 
043/08

Sena 
Produções 
e Serviços 
Ltda.

04/07 78.900,00 3550 a 
3552

Inexigibil
idade nº 
005/08

Pereira 
Fonseca 
Eventos 
Ltda.

15/09 22.000,00 3553 a 
3555

Inexigibil
idade nº 
006/08

Sena 
Produções 
e Serviços 
Ltda.

17/10 22.000,00 3556 a 
3558

Inexigibil
idade nº 
007/08

Neves e 
Silva 
Eventos e 
Produções 
Ltda.

12/12 58.900,00 3559 a 
3561

Soma dos 
eventos

702.800,00

O que se discute é o fato das despesas com festividades 
constituírem ou não despesas novas. Em meus votos sempre coloco 
em discussão a preferência entre despesas, considerando a 
necessidade de prioridade daquelas consideradas essenciais, como 
pagamento de servidores e contribuições previdenciárias, contas 
de energia elétrica e água, educação e saúde, em relação a outras 
como despesas com festividades. Isto não significa o afastamento 
deste tipo de despesa, pois representam atividades culturais da 
sociedade.

Ainda que o campo de discussão neste processo não tenha 
relação direta com o fato comentado, coloquei-o no sentido de que 
as despesas com atividades culturais rotineiras não podem ser 
consideradas para os efeitos previstos no artigo 42 da LRF. O que 
deve ser revisto por nossa auditoria é o significado do conceito 
daquele dispositivo quando veda que o gestor contraia obrigações 
de despesas, o que em nossa doutrina costumeiramente é chamado de 
“despesas novas”, pois não há nenhuma novidade em, por exemplo, 
adquirir equipamentos necessários a manutenção dos hospitais 
municipais, em realizar despesas com conserto ou substituição de 
veículos para transporte escolar, o que se entende por 
necessidade, além daquelas que fazem parte da rotina do 
Município, como festejos comemorativos da emancipação, festa do 
padroeiro, festejos juninos, etc.
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Todas as despesas relacionadas pela auditoria como 
despesas novas foram com a realização de shows e festividades. O 
valor mais representativo foi com a realização da 218º festa de 
Nossa Senhora da Penha, padroeira do município, propagada, 
conforme material publicitário às fls. 264, como a maior festa 
popular do sertão de Pernambuco. 

A festa já era realizada, portanto, há 217 anos. Não 
vejo como considerar despesa nova para fins do descumprimento do 
artigo 42 da LRF. Em pesquisas por mim realizadas em sítios da 
internet, a festa continua a se realizar todos os anos com 
grandes atrações. Em 2015, foram contratados, entre outros, 
Aviões do Forró, Pablo e Henrique & Juliano. Em 2012, ano também 
sob a incidência do artigo 42 e na gestão de outro prefeito, 
foram contratados, entre outros, Aviões do Forró, Luan Santana, 
Elba Ramalho e Fafá de Belém. 

Por essas razões, entendo por afastar a irregularidade.
 
Ademais, ainda que a irregularidade permanecesse, não 

seria suficiente para motivar a rejeição das contas, conforme 
precedente do Processo TCE-PE nº 1502308-4, que, por sua vez, 
cita outros precedentes.

Comprovação de prestadores de serviços de natureza 
permanente recebendo por empenho sem qualquer contrato

 
Afirma a auditoria em seu Relatório original:

As despesas, com pagamentos a Auxiliares de Serviços 
Gerais durante vários meses de 2008, identificadas por 
amostragem, e acostadas (fls. 3454 a 3469) e a despesa 
com vigilância, serviços gerais e burocráticos 
prestados a Secretaria de Educação (fls. 3494 a 3506), 
dado à natureza da prestação (e sem contrato), 
configuram-se como burla ao concurso público.

A lei complementar nº 01/97 (fls. 3425 a 3433) que 
reorganizou a estrutura administrativa do Poder 
Executivo Municipal de Serra Talhada já dispõe de 
cargo permanente de Auxiliar de Serviços Gerais e 
Vigilante (fls. 3433) e por isso não caberia essa 
operação na forma realizada. Vide ANEXO II onde as 
despesas com esses contratos foram incluídas no 
cálculo do limite de Despesa Total com Pessoal.
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Ademais, observa-se que durante auditoria realizada na 
chamada “Operação Eleições 2008”, técnicos deste 
Tribunal de Contas constataram igualmente despesas 
similares na contratação de pessoal sem concurso 
público e as registram no Relatório de Auditoria 
(fls. 4078 a 4080) e fizeram juntada da documentação 
pertinente (fls. 3973 a 4076).

............................................…

Ao final dos exames, o relatório do técnico deste 
Tribunal (fls. 4078 a 4080) concluiu que as 
contratações temporárias de Auxiliares de Serviços 
Gerais, Agente de Endemias e Magarefe, entre 04 e 
06/2008, no total de 423, não se fizeram precedidas de 
processos seletivo simplificado e sequer o ato fora 
motivado adequadamente pela autoridade competente.

O requerente, em sua inicial deste processo, alega que 
as contratações tiveram por fundamento a lei municipal reguladora 
do instituto da contratação temporária, não se podendo falar em 
ausência de fundamentação legal. 

Alega ainda que os contratos temporários foram 
realizados para atender o funcionamento inadiável dos serviços 
públicos essenciais como saúde, educação e limpeza e foram 
precedidas mediante solicitação de cada secretaria, conforme 
documentos de fls. 3.988 a 4.095.

Pondera que em nenhum momento questiona-se a efetiva 
prestação dos serviços pelos contratados. 

A auditoria apontou duas irregularidades: o pagamento 
de prestadores de serviços de natureza permanente por empenho e 
contratações temporárias irregulares constadas durante a operação 
eleições. 

As contratações temporárias ocorridas entre abril e 
junho e objeto da operação eleições foram analisadas nos autos do 
Processo TCE-PE nº 0900708-8 e em quase sua totalidade foram 
consideradas legais, conforme Acórdão T.C. nº 1560/2013.

Por seu turno, o pagamento por empenho, conforme 
documentação acostada ao processo principal e indicada pela 
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auditoria, fls. 3454/3469 e 3494/3506, correspondem a apenas 9 
pessoas que receberam por empenho em alguns meses, de um a três 
meses, insuficientes para caracterizar como de natureza 
permanente e insuficientes para motivar a rejeição das contas.

Por fim, a ausência de documentos na prestação de 
contas, descumprindo-se a Resolução TC nº 019/2008, conforme 
farta jurisprudência deste Tribunal, é insuficiente para motivar 
a rejeição das contas. 

Após a análise, as falhas e irregularidades que 
motivaram as deliberações objeto do Pedido de Rescisão não se 
revelam suficientes para motivar a rejeição das contas. 

Seria o caso de aplicação de multa. Contudo, a 
deliberação inicial não aplicou multa. Não cabe aplicação por 
dois motivos. A uma, porque caracterizaria reformatio in pejus. A 
duas, porque o prazo limite estabelecido no § 6º do artigo 73 foi 
ultrapassado, ainda que considerássemos a suspensão decorrente do 
recurso ordinário julgado em 10/04/2013.

Por essas razões,

Voto, preliminarmente, pelo não conhecimento do Pedido 
de Rescisão quanto ao Parecer Prévio, por impossibilidade 
jurídica do pedido, e pelo conhecimento quanto às contas de 
gestão, atendidos os pressupostos de admissibilidade e, no 
mérito, voto pela sua procedência parcial para julgar regulares, 
com ressalvas, as contas do requerente, ordenador de despesas da 
Prefeitura Municipal de Serra Talhada, referente ao exercício de 
2008, dando-lhe consequente quitação.
_________________________________________________________________
OS CONSELHEIROS TERESA DUERE, DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR, JOÃO 
CARNEIRO CAMPOS, ADRIANO CISNEIROS E CARLOS BARBOSA PIMENTEL 
VOTARAM DE ACORDO COM O RELATOR. PRESENTE O PROCURADOR – GERAL, 
DR. CRISTIANO DA PAIXÃO PIMENTEL.

LCV/RB
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