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Segunda Câmara 
Sessão: 29/3/2011 
 
80 TC-000412/026/08 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
Embargante(s): Ricardo Malaquias Pereira - Ex-Presidente da 
Câmara Municipal da Estância de Campos do Jordão.   
Assunto: Contas anuais da Câmara Municipal da Estância de Campos 
do Jordão, relativas ao exercício de 2008. 
Responsável(is): Ricardo Malaquias Pereira (Presidente da Câmara 
à época).  
Em Julgamento: Embargos de Declaração em face da decisão da E. 
Segunda Câmara, que julgou irregulares as contas, nos termos do 
artigo 33, inciso III, alíneas "b" e “c”, da Lei Complementar     
nº 709/93, condenando o responsável a restituir ao erário a 
quantia impugnada. Acórdão publicado no D.O.E. de 23-12-10. 
Advogado(s): Luiz Alberto da Silva, José Carlos Freire de 
Carvalho Santos, Ricardo Malaquias Pereira Júnior e Francisco 
Luís de Miranda Granato. 
Acompanha(m): TC-000412/126/08 e Expediente(s): TC-
031218/026/10. 
Auditoria atual: UR-14 - DSF-II.  

 
Relatório 
 

 Em exame, Embargos de Declaração opostos pelo senhor 

Ricardo Malaquias Pereira, então Presidente da Câmara 

Municipal de Campos do Jordão no exercício de 2008, em face 

do v. Acórdão1 publicado em 30/11/2010, que julgou 

irregulares as contas anuais do Poder Legislativo daquele 

período, condenando o ora embargante a restituir ao erário 

valores indevidamente pagos aos agentes políticos.  

 Consoante decisão embargada, as contas do Legislativo 

local foram julgadas irregulares no exercício de 2008, 

tendo em vista:  

- a infringência ao inciso I do artigo 29-A da Constituição 

Federal;  

- o pagamento irregular de despesas aos agentes políticos 

por meio de reembolso; e 

- o pagamento de horas-extras a servidores ocupantes de 

cargos em comissão.  

                     
1 A e. Segunda Câmara estava composta pelos Conselheiros Robson Marinho, 
Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Presidente, e Renato Martins Costa.  
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 O acórdão foi publicado em 23/12/2010 e o apelo 

interposto em 14/01/2011. 

 Nos argumentos apresentados, sustenta que a r. decisão 

embargada é omissa e contraditória. 

 No seu entender, houve omissão porque, ao julgar 

irregulares as despesas com reembolso, mencionada decisão 

deixou de considerar duas questões: o fato de que todos os 

pagamentos despendidos estavam previstos na Resolução nº 

01/2007; e que havia Comissão designada para a análise das 

despesas respectivas, o que afastaria, por completo, a 

condenação do Presidente da Câmara a proceder a 

recomposição do erário.  

 E contradição, na medida em que se não houve 

determinação de devolução dos valores referentes ao 

pagamento de horas extras - ainda que o procedimento tenha 

sido considerado irregular - não haveria também razão para 

se determinar o ressarcimento dos demais valores.  

 Requer, ainda, que este e. Tribunal esclareça de forma 

consolidada a questão relativa ao excesso do limite de 

despesa total da edilidade, já que, segundo insiste, o 

caput do artigo 29-A da Constituição Federal instituiu, de 

forma clara,  que  devem compor a base de cálculo para 

determinação do teto das transferências que a Câmara 

Municipal teria por direito  as receitas oriundas da dívida 

ativa. 

 Manifestando-se sobre os embargos, a SDG, em 

preliminar, opina pelo seu conhecimento e, no mérito, 

propõe que sejam rejeitados.   

 É o relatório. 

 
rcbnm 
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Voto 
TC-000412/026/08 
 

Preliminar 
 

O v. acórdão foi publicado no DOE de 23/12/2010 e o 

recurso interposto em 14 de janeiro de 2011, por parte 

legítima. 

 Presentes os demais requisitos de admissibilidade, 

conheço do apelo. 

 
Mérito 
 

 A fundamentação do acórdão recorrido não padece de 

qualquer obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, 

imperfeições que eventualmente poderiam ser sanadas por via 

dos embargos. 

 A leitura do voto condutor da decisão embargada é 

suficiente para demonstrar que todas as questões então 

deduzidas pelo Recorrente foram enfrentadas, e, em especial 

aquela alusiva ao pagamento de despesas por meio de 

reembolso.  

 Quanto a isso, ao contrário do afirmado nos embargos, 

ficou consignado no voto condutor que, ainda que o 

procedimento de reembolso de valores estivesse respaldado 

pela Resolução nº 01/2007, a instrução processual havia 

revelado que não foram observados os requisitos 

estabelecidos nos artigos 2º e 5º de aludida resolução para 

o regular pagamento das despesas, haja vista a ausência de 

cadastro dos veículos particulares abastecidos; os 

documentos fiscais foram preenchidos de forma inadequada; 

havia documentos inaptos para comprovar as despesas; e não 

havia relatórios que justificassem as viagens e 

deslocamentos dos Vereadores. 

 Confirmada, portanto, a inadequação na prestação de 

contas e a ausência de elementos que pudessem demonstrar, 

com segurança, que aludidos gastos destinaram-se ao 

interesse público, a necessidade de recomposição ao erário 

se impunha.  
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Tal imposição, no entanto, não poderia ser extensiva 

ao pagamento de horas-extras. Isso porque, ao contrário do 

que consignou o voto condutor em relação às despesas com 

reembolso, não ficou patentado na instrução do feito que os 

trabalhos extraordinários realizados pelos funcionários 

ocupantes de cargos em comissão não teriam sido prestados. 

Nesse caso, a condenação na restituição dos valores poderia 

importar em locupletamento indevido do Município, pois, 

trabalho é força que se esvai, e, nesse sentido, impossível 

a sua devolução. 

Não houve, pois, a suposta contradição arguida pelo 

recorrente. 

 Por fim, não há como acolher sua pretensão de 

responsabilidade concorrente na recomposição do erário, 

tendo em vista o que estabelecem os artigos 36 e 39 da Lei 

Complementar nº 709/93. No presente caso, a Câmara 

Municipal de Campos do Jordão teve um único Responsável e 

Ordenador de despesas no exercício de 2008.  

 Sobre a infringência ao inciso I, do artigo 29-A, 

da Constituição Federal, também foi claro o voto 

condutor ao esclarecer que “assentada jurisprudência 

deste Tribunal tem considerado que não devem ser 

incluídas as receitas por ele pleiteadas, uma vez que 

não são contempladas no “caput” do artigo 29-A da 

Constituição Federal”.   

 No entanto, para que não pairem dúvidas a respeito, 

sugiro ao recorrente que passe a acompanhar as 

orientações deste e. Tribunal que são divulgadas aos 

jurisdicionados por meio de Manuais e estão disponíveis 

no site WWW.tce.sp.gov.br.  

 Por todo o exposto e por não vislumbrar a presença de 

nenhuma obscuridade, dúvida ou contradição que justifique o 

acolhimento destes embargos de declaração, voto por sua 

rejeição, ficando, em conseqüência, mantido o acórdão 

recorrido em todos os seus termos. 

 É como voto.  


