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SENTENÇA 

 

 

 

PROCESSO: TC-002461/026/07 
INTERESSADO: Tarcísio Cleto Chiavegato – ex-Prefeito 

Municipal de Jaguariúna 
EXERCÍCIO: 2007 
ASSUNTO: Embargos de Declaração 
 
 

 

 

 Em exame, embargos de declaração opostos 

por Tarcísio Cleto Chiavegato, ex-Prefeito Municipal de 

Jaguariúna, em face de decisão do E. Plenário1 que rejeitou 
embargos de declaração opostos contra a decisão que manteve 

o parecer desfavorável referente às contas do Executivo 

local, exercício de 2007. 

 A emissão de parecer desfavorável2 foi 

motivada pela aplicação pelo Executivo de Jaguariúna, em 

2007, de apenas 70,93% dos recursos do FUNDEB, em 

desconformidade com o previsto no artigo 21, caput e § 2º, 

da Lei Federal 11494/07. 

 Esse parecer foi mantido em sede de 

reexame3. Dessa decisão constou que esta Casa relevou, em 

alguns casos, a não utilização de até 5% dos recursos do 

FUNDEB, e não mais do que isso, desde que esse saldo fosse 

aplicado no primeiro trimestre do exercício imediatamente 

subsequente. 

 O ex-Prefeito opôs embargos de declaração 

alegando contradição na decisão do pedido reexame. 

Ressaltou que ao mesmo tempo em que restou afirmado que a 

                                         
1 Sessão de 1º/12/10. Acórdão publicado no DOE de 20/1/11. 
2 Sessão da 2ª Câmara de 25/8/09. Publicada no DOE de 10/10/09. 
3 Sessão plenária de 3/3/10. Publicado no DOE de 8/4/10.  



 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Gabinete do Conselheiro Robson Marinho 

 

 

TC – 002461/026/07 – fls. 428 
  

falha motivadora do parecer desfavorável era grave, ficou 

consignado que esta Corte relevou situações análogas. 

 Aproveitou a oportunidade para enfatizar 

a melhora do ensino no município e que a parcela diferida 

foi aplicada no primeiro trimestre de 2008. 

 Por fim, sustentou tese, inclusive em 

razões complementares, de que houve erro contábil, uma vez 

que as folhas de pagamento da creche e da pré-escola não 

deveriam ter sido empenhadas e pagas com recursos próprios, 

mas com os do FUNDEB.   

 Como visto, o recurso foi rejeitado. Além 

de afastada a alegada contradição, foi ressaltado que a 

jurisprudência deste E. Tribunal insere a falha aqui 

especificada no rol daquelas que, por si só, ensejam a 

irregularidade das contas municipais. 

 O ex-Prefeito comparece novamente aos 

autos e opõem novos embargos de declaração, agora em face 

da rejeição dos embargos anteriores. 

 Defende que a decisão pela rejeição dos 

primeiros embargos está eivada de omissão, pois não houve 

manifestação sobre o erro contábil arguido. 

 Instada, a SDG manifestou-se pela 

rejeição.  

 

 É o relatório. 
 
 DECIDO. 
 
 O caso em tela retrata simplesmente mais 
uma tentativa do ex-Prefeito, na qualidade de embargante, 
de rediscutir o mérito da matéria, alegando agora omissão 
na decisão desta Casa. 
 
 Rejeitados os primeiros embargos, é 
apresentado novo recurso, sob a mesma denominação, ainda 
insistindo na tese de que a falha ensejadora do parecer 
desfavorável é relevável e que foi motivada por erro 
contábil. 
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 Ocorre que novos embargos não podem ser 
recepcionados simplesmente porque o alegado anteriormente 
não prevaleceu. 
 
 Há decisões no âmbito desta Casa nesse 
sentido, como no caso do expediente TC 2798/003/09, 
referente ao processo TC 3345/026/06, que cuidou das contas 
da Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul, exercício 
de 2006. Naquela oportunidade foi trazida aos autos decisão 
do STF. Trago trecho de destaque. 
 

 “No entanto, “Os segundos embargos de 

declaração só são admissíveis se os vícios neles 

apontados e compatíveis com sua natureza se alegam como 

existentes no acórdão que julgou os primeiros embargos, 

e não quando voltam a repisar o que já foi sustentado 

nestes e por eles rejeitado” (STF-1ª Turma, Ag. 210773-

6-DF-AgRg-EDcl-Edcl,j.25.5.99, rejeitaram os embs., 

v.u., DJU 25.6.99,p 26). No mesmo sentido: RTJ 97/328, 

97/1.113, 115/372, 116/234, 177/440; RSTJ 88/28, 

111/246; RT 629/123, 634/126; RJTJESP 113/382 e RP 

21/299. 

 Diante do exposto (...), INDEFIRO “in limine” 

os presentes embargos de declaração, com fundamento no 

parágrafo único, do artigo 150 do Regimento Interno do 

Tribunal c.c artigo 130 do Código de Processo Civil, 

por meramente protelatórios”4 

 
 Esse mesmo posicionamento foi tomado no 
processo TC 2802/026/02. 
 

 “(...)rejeitados os primeiros embargos, vem o 

embargante apresentar novo recurso, sob a mesma 

denominação e mesmos argumentos do anterior, o que 

evidencia nitidamente sua intenção de rediscutir o 

mérito da matéria, mais uma vez” 

  
 
 Não observo, no caso, a omissão 
reclamada. Até porque, a lei de regência define o limite de 
5% para a parcela que pode ser utilizada no primeiro 
trimestre. 
 

                                         
4 Correspondente ao artigo 154, parágrafo único, do Regimento Interno desta 
Corte vigente. 
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 Como bem destacou a SDG, nem mesmo o 
precedente trazido pelo embargante é hábil a modificar o 
cenário processual.  
 
 Diante do exposto, indefiro, in limine, 
os presentes embargos de declaração nos termos do artigo 
154, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal c.c 
artigo 130 do Código de Processo Civil, por meramente 
protelatórios. 
  
 Desde logo, autorizo aos interessados 
vista e extração de cópia dos autos no Cartório, observando 
as formalidades legais. 
 

Publique-se. 
 

 Ao Cartório, para as providências 

cabíveis. 

 GC, em 21 de março de 2011. 

 

 

ROBSON MARINHO  
Conselheiro 

fc 


