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INTEIRO TEOR DA DELIBERAÇÃO
5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO REALIZADA EM 07/03/2018
PROCESSO TCE-PE N° 1303805-9
MODALIDADE-TIPO: RECURSO - RECURSO ORDINÁRIO 
DELIBERAÇÃO ATACADA: PARECER PRÉVIO (PROCESSO TCE-PE Nº 1002427-0) 
EXERCÍCIO: 2009
UNIDADE JURISDICIONADA: PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
INTERESSADO: SR. JOÃO DA COSTA BEZERRA FILHO
ADVOGADA: DRA. NÉLIA BANDEIRA COUTINHO – OAB/PE Nº 28.096
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO RICARDO RIOS
PRESIDENTE: CONSELHEIRO MARCOS LORETO

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Ordinário interposto em 04.07.2013, 

pelo Sr. João da Costa Bezerra Filho, então Prefeito da Cidade do 
Recife no exercício de 2009, contra o Parecer Prévio, exarado 
pela Segunda  Câmara desta Casa nos autos do Processo TCE-PE  
nº 1002427-0 (Prestação de Contas da Prefeitura da Cidade do 
Recife do exercício de 2009) e publicado no Diário Eletrônico do 
TCE-PE em 19.02.2013 e republicada em 27/02/13.

A referida deliberação recomendou à Câmara Municipal do 
Recife  a  REJEIÇÃO  das  contas  do  Prefeito,  Sr.  João  da  Costa 
Bezerra  Filho,  relativas  ao  exercício  financeiro  de  2009,  de 
acordo com o disposto nos artigos 31, §§ 1º e 2º da Constituição 
Federal, e 86, § 1º da Constituição de Pernambuco.

Inconformado, o interessado ofertou o presente Recurso 
Ordinário, requerendo que o mesmo seja conhecido e provido para 
reforma da deliberação vergastada.

Distribuído o processo ao Ministério Público de Contas, 
foi elaborado o Parecer MPCO nº 407/2017, da lavra do Procurador 
Dr.  Gustavo  Massa,  que  opinou  pelo  conhecimento  do  presente 
recurso e, no mérito, pelo não provimento, para manter intacto o 
decisum ora vergastado.

É o relatório.
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FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, conheço do presente Recurso Ordinário, 

tendo em vista a interposição por parte legítima e observância do 
prazo  legal  que  antecede  à  irrecorribilidade  da  deliberação, 
considerando que foram apresentados embargos de declaração (TCE-
PE nº 1301314-2).

Em relação às razões que levaram a Segunda Câmara desta 
Casa a proferir recomendação à Câmara Municipal pela rejeição das 
contas, transcrevo excerto da respectiva deliberação, conforme 
seja:

“CONSIDERANDO o  teor  do  Relatório  de  Auditoria  da 
Divisão  de  Contas  da  Capital  do  Departamento  de 
Controle Municipal - DICC-DCM (fls. 3405- 3510/Vol. 
XVIII);
CONSIDERANDO a  peça  e  os  documentos  da  defesa 
apresentada  pelo  interessado  (fls.  3526-3619/Vol. 
XVIII);
CONSIDERANDO a fundamentação e o opinativo constantes 
no  Parecer  MPCO  nº  604/2011  (fls.  3624-3645/Vol. 
XVIII), do Ministério Público de Contas;
CONSIDERANDO a  aplicação  de  20,67%  das  receitas 
tributárias  e  de  transferências  constitucionais  na 
manutenção e desenvolvimento do ensino, não atingindo 
o patamar mínimo de 25% estabelecido pelo artigo 212 
da Constituição da República;
CONSIDERANDO que, desde o exercício financeiro de 2005 
(até 2010 inclusive), a auditoria deste Tribunal vem 
detectando reincidentemente investimentos em educação 
abaixo do mínimo constitucionalmente exigido, como, a 
exemplo, no Parecer Prévio proferido no Processo TC nº 
0801828-  5  (Prestação  de  Contas  do  exercício 
financeiro de 2007);
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso I, 
combinados com o artigo 75, da Constituição Federal,
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EMITIU a  Segunda  Câmara  do  Tribunal  de  Contas  do 
Estado, à unanimidade, em sessão ordinária realizada 
no dia 29 de janeiro de 2013,
PARECER PRÉVIO em que recomenda à Câmara Municipal do 
Recife a REJEIÇÃO das contas do Prefeito, Sr. João da 
Costa Bezerra Filho, relativas ao exercício financeiro 
de 2009, de acordo com o disposto nos artigos 31, §§ 
1º e 2º, da Constituição do Brasil, e 86, § 1º, da 
Constituição de Pernambuco….”

No que pertine ao mérito, entendo por tecer, algumas 
considerações.

O  ponto  fulcral  deste  Recurso  gira,  em  síntese 
apertada, sobre a possibilidade ou não da inclusão de despesas 
com merenda, fardamento escolar, estagiários, dentre outras, no 
cômputo do limite de 25% na educação.

Nestes autos, o Defendente alega, em resumo, que:

● Este Tribunal de Contas não possui um entendimento 
uniforme sobre os expurgos das despesas com fardamento, 
estagiários e despesas de exercícios anteriores;
● O fardamento escolar é uma despesa da educação, posto 
que o mesmo é fundamental para o ensino. O fardamento 
atende ao primeiro item da disciplina escolar;
●  A  Lei  n°  9.394/96  (Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da 
Educação  Nacional)  não  fixou  o  rol  exaustivo  das 
despesas a serem incluídas no cômputo dos 25%;
●  Quanto   às  despesas  com  estagiários,  defende  o 
recorrente que é uma despesa da educação, posto que os 
mesmos sempre auxiliam o professor a ministrar em sala 
de aula, como também no desenvolvimento das atividades 
pedagógicas;
● As despesas de exercícios anteriores no montante de 
R$ 2.859.000,00 e os Restos a Pagar não processados em 
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R$ 19.603.000,00 também devem ser incluídos no cômputo, 
posto que, se existe o pagamento da despesa da educação 
no  exercício,  que  não  foi  reconhecida  no  exercício 
anterior,  deve  então  ser  computada.  Entendimento 
contrário, não permite computar no exercício anterior 
(porque  não  foi  liquidada)  e  também  no  exercício 
próximo em que foi paga;
● Não há como rejeitar a Prestação de Contas de 2009 
quando, à época, todas as orientações eram no sentido 
de  incluir  as  despesas  com  fardamento  escolar, 
estagiários  e  despesas  de  exercícios  anteriores  na 
Corte de Contas.

Trata-se de assunto bastante discutido nesta Corte de 
Contas, notadamente nos julgamentos dos exercícios de 2005 até 
2010 e 2012 ( a Prestação de Contas relativa ao exercício de 2011 
ainda não se encontra julgada).

O  entendimento  desta  Casa  ao  longo  dos  citados 
exercícios de 2005 a 2010 e 2012 não foi majoritário.

Durante tal período, a referida Prefeitura  descumpriu 
o índice exigível de aplicação na manutenção e desenvolvimento do 
ensino.

Inclusive, sob minha relatoria, na prestação de contas 
do exercício de 2012 (TCE-PE nº 1301917-0), proferi voto pela 
recomendação de Rejeição daquelas contas pelos motivos ora em 
lume, entretanto, tal opinativo não prevaleceu entre a maioria, 
sendo o processo julgado pela emissão de parecer pela aprovação 
com ressalvas. O Ministério Público recorreu e o referido Recurso 
Ordinário está pendente de julgamento até esta data (TCE-PE  
nº 1506412-8).

Verifico, da análise dos referidos processos, que as 
decisões mais recentes proferidas nesta Casa foram pela aprovação 
com ressalvas, em respeito ao princípio da isonomia entre seus 
julgados  e  segurança  jurídica,  entretanto,  levando  em  conta 
aspectos como aqueles ressaltados no voto divergente do Exmo. 
Cons. Ranilson Ramos, proferido no Processo TCE-PE nº 1301811-5, 
cujo excerto passo a transcrever:
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"Voto em separado, recurso ordinário da Prefeitura da 
Cidade do Recife, 1301811-5;

Considerando que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação, somente foi instituído 
em  20  de  junho  de  2007,  pela  Lei  nº  11.494,  pelo 
Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, e pelo 
Decreto nº 6.278, de 29 de novembro de 2007;

Considerando que  esse  recurso  é  exatamente  no 
exercício seguinte;

Considerando que o referido Fundo compõe, ainda hoje,
apenas 20% das despesas anuais aplicadas em educação 
pelos municípios;

Considerando que, desde da promulgação da Constituição 
em  88,  25%  das  receitas  dos  impostos,  inclusive 
receitas próprias, somadas as transferências recebidas 
pelos municípios, encontram-se vinculadas à educação;

Considerando esforços meritórios, e este é o caso, de
gestores municipais em acrescentar Fundo de Receitas 
Próprias,  para  garantir  melhor  qualidade  no  ensino 
municipal, como por exemplo, fardamento escolar, bolsa 
escola,  estagiários  de  apoio  aos  serviços  e, 
principalmente,  complemento  orçamentário  para  o 
pagamento  da  merenda  escolar,  face  ao  insuficiente 
financiamento do Governo Federal;

E considerando, por último, que não restou muito claro 
o percentual aplicado pela Prefeitura da Cidade do 
Recife naquele exercício, chegando a ter mais de cinco 
percentuais  em  diferentes  Notas  Técnicas, 
especialmente  por  não  ter  sido  considerado  esses 
valores aplicados nos serviços elencados no meu último 
considerando,  (que  aí  compreendo  perfeitamente  a 
contestação até mesmo do Ministério Público, mas a 
minha posição é de que em todas as minhas análises e 
votos, eu considero);Considerando, ainda, que existe 
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uma clara controvérsia em diferentes Notas Técnicas 
com relação à aplicação do recurso de saúde aplicado 
durante aquele exercício;

Decido apresentar esse voto em separado, observando as 
razões  aqui  consignadas  para  dar  provimento  ao 
presente recurso, recomendando à Câmara Municipal do 
Recife  a  aprovação,  com  ressalvas,  das  contas  do 
Prefeito  João  Paulo  Lima  e  Silva,  referentes  ao 
exercício de 2008.
Esse  é  o  voto  em  separado  que  apresento,  Sr. 
Presidente.”

Entendimento recente semelhante foi proferido em sede 
de Embargos de Declaração (TCE-PE nº 1504917-6), referente ao 
Processo de Prestação de Contas do exercício de 2005 (TCE-PE  
nº 0601570-0).

Embora tenha sido ventilada a necessidade de se traçar 
um corte nas aprovações de prestações de contas onde não houve o 
cumprimento  do  limite  constitucional  na  manutenção  e 
desenvolvimento do ensino (posicionamento com o qual coaduno, por 
se tratar de irregularidade grave), mais uma vez foi decidido, 
nos citados autos, pela recomendação de aprovação com ressalvas.

Por  oportuno,  transcrevo  trechos  dos  pronunciamento 
proferidos  no  referido  processo  de  Embargos,  na  38ª  Sessão 
Ordinária deste Tribunal, ocorrida em 25.10.2017.

Exmo Cons. Dirceu Rodolfo:

“Perfeito. Mas a discussão é a seguinte: qual é a 
política  pública  aí?  É  assistência  social  ou  é 
despesa?

Mas o que queria dizer é que o que me chama mais a 
atenção  é  que  2005  parece-me  prisca  era,  porque 
discutimos aqui 2007, 2008, 2009. Tenho o entendimento 
muito cerrado com relação a isso. Zero vírgula um por 
cento a menos, realmente, torna-se uma matéria até que 
pode levar a decisões mais duras, como, por exemplo, 
inclusive intervenção, porque entendo que é o mínimo, 
tudo bem, mas tenho que reconhecer que esta Casa tem 
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entendimento bastante diferenciado, pelo menos no que 
diz respeito a 2007, 2008, 2009, tanto que comecei a 
entender  que,  com  relação  a  esses  exercícios 
financeiros, teria que me quedar, baixar minha cerviz 
para o que vinha entendendo o Tribunal de Contas.

E, logicamente, preocupa-me muito, Conselheiro João 
Campos,  qual  é  o  momento  em  que  vamos  aplicar, 
realmente, o entendimento mais empedernido, como vem 
entendendo os Tribunais Superiores, o TSE, o Superior 
Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal. Acho 
que temos que começar a pensar em um corte, 2012, 
2013, não podemos continuar com essa coisa, quando o 
Supremo, a Ministra Carmem Lúcia diz que 0,01, para 
ela, é uma falta gravíssima. Ela entende que é uma 
falta  gravíssima  e  outros  Ministros  de  outros 
Tribunais superiores também. Então,

entendo que temos que fazer um corte. Agora, tenho 
que me quedar, 2005 é uma prisca era para o que vimos 
discutindo aqui, 2006, 2007, 2008, 2010, tem um caso 
agora de 2009, está certo?

Com  relação  ao  que  disse  o  Conselheiro  Adriano 
Cisneiros, concordo também com a questão de termos o 
cuidado com a questão do Regime de Competência. Se é 
da competência do exercício, muito embora tenha sido 
pago depois, tem que entrar em algum lugar, temos que 
verificar; ou entra lá ou entra cá, mas em algum lugar 
essa despesa tem que entrar, e às vezes passamos in 
albis,  ficamos  muito  presos  ao  que  diz  o  corpo 
técnico,  que  não  avança  para  descobrir  onde  foi  a 
despesa. A despesa tem que estar em algum lugar. No 
meu modo de ver o Regime de Competência diz que é 
quando  foi  empenhada,  embora  não  paga;  paga  como 
despesas em exercício posterior.

Agora, no que diz respeito à cartilha orientadora 
do

MEC,  queria  ousar  discordar  do  Conselheiro  João 
Campos. Embora ela seja orientadora, o Tribunal de 
Contas faz o escólio da lei, interpreta a norma e o 
seu  alcance.  Não  podemos  estar  maniatado  a  uma 
cartilha orientadora; então, temos ainda que discutir, 
quando  formos  empedernir  o  entendimento,  fazer  o 
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corte, cerce, daqui para a frente, enfim, temos que 
discutir de novo a merenda escolar, que acho que tem 
uma vedação mais de cunho constitucional. Tem-se a 
história de estagiários, que entendo que estagiário 
não pode ser contado, é um entendimento muito meu, 
porque não se trata de um pedagogo formado, e sim está 
ali para aprender e para, de uma certa forma também 
prestar  serviço,  mas  principalmente  para  aprender, 
então o serviço ainda não pode ser prestado na sua 
otimização,  porque  ele  não  tem  a  formação.  E  a 
terceira  questão  é  o  aspecto  dignificante  que  é  a 
farda, o fardamento escolar.

Então,  o  meu  posicionamento,  Sr.  Conselheiro,  é 
mantendo,  prestigiando  a  segurança  jurídica  e 
prestigiando   coerência dos julgados…” (Grifei).

…” E o que pode contradizer tudo isso, o que pode 
afastar todos esses princípios, o que pode afastar é o 
princípio da segurança jurídica, que, nesse caso, é 
exatamente o que estamos tentando pontuar e radicar 
neste  entendimento  aqui,  nessa  assentada,  que  é  a 
segurança jurídica de termos 2006, 2007, 2008, e 2009 
aprovadas.

Agora, remonto à ideia que temos que dar um corte 
nisso,  porque  já  estamos  ficando  um  pouco  em 
dessintonia com o que dizem os Tribunais Superiores, 
notadamente  o  TSE  e  o  Supremo  Tribunal  Federal.  A 
partir de 2012 para frente temos que entender isso 
como  uma  grave  irregularidade,  pouco  importa  o 
percentual.

Mas vou me quedar, no mérito, com o entendimento do 
voto divergente do Conselheiro João Campos, lógico, 
conhecendo  dos  embargos,  não  dando  provimento, 
invocando  a  autotutela  para  alterar  o  Acórdão 
recorrido, em nome da segurança jurídica e em nome da 
necessidade  e  coerência  entre  os  julgados  neste 
Tribunal.”

Exmo. Procurador-Geral, Cristiano Pimentel:

“É aquela velha discussão de incluir itens que a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação não aceita, como 
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estagiários,  bolsas  e  outras  situações  semelhantes; 
podem não ser exatamente essas, mas foi aquela velha 
discussão. Todos sabem que o Tribunal, há muitos anos, 
vem alertando à Prefeitura do Recife; que antes mesmo 
desse exercício de 2005 já alertava. Na discussão do 
Recurso Ordinário foi dito até que, no Relatório do 
exercício de 2003, o então prefeito foi alertado...

...Então, por todo o exposto sucintamente, peço a 
manutenção da decisão recorrida.”

Assim  sendo,  embora  considere  a  gravidade  da 
irregularidade  ora  em  pauta,  rendo-me  ao  posicionamento 
majoritário deste Tribunal quanto às prestações de contas mais 
antigas  e  à  necessidade  de  manter  a  Segurança  Jurídica  e  a 
isonomia de seus julgados.

VOTO DO RELATOR
CONSIDERANDO atendidos os pressupostos de legitimidade 

e tempestividade recursais;
CONSIDERANDO os Princípios da Isonomia dos Julgados e 

da Segurança Jurídica;
CONSIDERANDO a jurisprudência desta Corte de Contas, 

notadamente quanto aos Processos TCE-PE nº 1504917-6; TCE-PE  
nº 1502345-0 e TCE-PE nº 1301811-0;

CONSIDERANDO o  disposto  nos  artigos  77,  inciso  I, 
parágrafos  3º  e  4º,  e  78  da  Lei  Estadual  nº  12.600/04  (Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco),

Voto,  preliminarmente,  pelo  conhecimento do  presente 
Recurso  Ordinário  e,  no  mérito,  dou-lhe  provimento para, 
alterando  o  Parecer  Prévio,  recomendar  à  Câmara  Municipal  do 
Recife  a  APROVAÇÃO,  COM  RESSALVAS,  das  contas  do  Prefeito, 
Sr.  João  da  Costa  Bezerra  Filho,  relativas  ao  exercício 
financeiro de 2009.
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_________________________________________________________________
CONSELHEIRO MARCOS LORETO – PRESIDENTE:

Há alguma divergência em relação ao voto do Conselheiro 
Ricardo Rios?
_________________________________________________________________
CONSELHEIRA TERESA DUERE:

Não, apenas gostaria para que não votemos novamente com 
essa tese, que nós tenhamos condições de dar um corte, como demos 
na previdência. Dar um corte em relação a essa questão do ensino 
básico.  Pernambuco  avançou  no  ensino  médio;  porém,  no  ensino 
fundamental, ele é um dos piores do Brasil.

Então, o que ocorre? Ocorre que  se fica  estudando se 
coloca merenda, ou se coloca fardamento, ou se coloca transporte; 
coloca-se uma cesta de questões acessórias e se deixa o que se 
chama, verdadeiramente, fundamental: o  ensino fundamental.

Logo, gostaria Sr. Presidente, que, na próxima Reunião 
Administratvia, esse assunto viesse para ver se nós poderíamos 
dar  um  corte  em  relação  a  essa  questão  do  cumprimento 
constitucional, em relação ao ensino básico.
_________________________________________________________________
CONSELHEIRO MARCOS LORETO – PRESIDENTE:

Conselheira só para informação.
Estive, segunda e terça, em reunião em Brasília, e um 

dos pontos que foi levantado foi a necessidade da discussão de 
gastos em relação à educação, assim como a educação como um todo. 
O Tribunal de Contas de Minas Gerais, dirigido pelo Conselheiro 
Cláudio Terrão, vai fazer  em abril um encontro sobre educação 
bastante abrangente e um das questões que está sendo discutida 
nessa área de educação é em relação a esses gastos, inclusive a 
ideia e a intenção é que se chegue a uma conclusão das decisões 
dos  Tribunais  de  Contas  até  para  sugerir  ao  Ministério  de 
Educação, porque o que existe hoje, realmente, são decisões - não 
digo  nem  em  relação  ao  nosso  Tribunal,  no  qual  já   interna 
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corporis  há  decisões  divergentes  -  em  relação  a  todos  os 
Tribunais do Brasil a intenção é que nesse seminário se traga 
também algumas sugestões para se levar ao próprio Ministério da 
Educação em relação ao tema, que é um tema que, realmente, há 
muitas divergências de Tribunal para Tribunal.
_________________________________________________________________
CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR:

Sr.  Presidente,  na  linha  do  que  diz  a  Conselheira 
Teresa Duere, eu acho que o nosso problema não é pontual, tal ou 
qual prefeitura. O  problema  é  de  interpretação  genérica.  Eu 
tenho uma dificuldade hoje de tratar da aplicação mínima com a 
educação.

Eu,  pelo  menos  de  2012  para  cá  tenho  seguido  a 
orientação dos Tribunais Superiores, TSE, Supremo, principalmente 
esses dois, na esteira do que decidiu a Ministra Cármen Lúcia, 
que, de uma certa forma, empederniu demais a Norma, e que ela 
entende lá, no julgado, que 0,1 a menos do que os 25% é uma falha 
de natureza grave.

Tudo bem que nós temos um passado em que fomos mais, 
vamos dizer, brandos, mais blandiciosos com relação a essa Norma, 
mas de 2012 para cá, que foi quando mais ou menos começou a 
endurecer a jurisprudência destes dois Tribunais, nós temos que 
ter  uma  posição  como  nós  tivemos  no  que  diz  respeito  à 
previdência. E  daqui  para  frente  atuarmos  dessa  forma,  em 
quaisquer que sejam os rincões, prefeituras que sejam.
_________________________________________________________________
CONSELHEIRO MARCOS LORETO – PRESIDENTE:

Então, aprovado o voto de V.Exa..  
________________________________________________________________
OS CONSELHEIROS CARLOS PORTO, TERESA DUERE, VALDECIR PASCOAL, 
JOÃO CARNEIRO CAMPOS E LUIZ ARCOVERDE FILHO VOTARAM DE ACORDO COM 
O RELATOR. PRESENTE A PROCURADORA-GERAL, DRA. GERMANA LAUREANO.

ASF/ALAS]/FT
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