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CONSELHEIRO EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO 
TRIBUNAL PLENO          SESSÃO: 15/06/11 

 
RECURSO ORDINÁRIO 
 
48 TC-003505/026/07 
Recorrente(s): Ricardo Malaquias Pereira – Presidente da 
Câmara Municipal da Estância Climática de Campos do Jordão 
no exercício de 2009. 
Assunto: Contas anuais da Câmara Municipal da Estância 
Climática de Campos do Jordão, relativas ao exercício de 
2007. 
Responsável(is): Ricardo Malaquias Pereira (Presidente da 
Câmara à época).   
Em Julgamento: Recurso Ordinário interposto contra a 
decisão da E. Segunda Câmara, que julgou irregulares as 
contas, nos termos do artigo 33, inciso III, alínea “c”, da 
Lei Complementar nº 709/93, condenando o responsável, ao 
ressarcimento do valor impugnado relativo ao reembolso de 
despesas, com os devidos acréscimos legais. Acórdão 
publicado no D.O.E. de 10-11-09. 
Advogado(s): José Carlos Freire de Carvalho Santos e Luiz 
Alberto da Silva. 
Acompanha(m): TC-003505/126/07 e TC-003505/326/07. 
Fiscalização atual: UR-14 - DSF-II. 
 
 
 

Em exame RECURSO ORDINÁRIO1 interposto pelo 

SR. RICARDO MALAQUIAS PEREIRA – EX-PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, contra a r. decisão da E. 

Segunda Câmara2, que julgou irregulares as contas de 2007 

do Legislativo Municipal, determinando ao recorrente o 

ressarcimento ao erário de despesas no montante de R$ 

93.767,76.   

 

O julgamento desfavorável pautou-se no 

desatendimento ao limite de despesa imposto pelo inciso I, 

do artigo 29-A, da Constituição Federal3, irregularidades 

                     
1Peça protocolada em 25/11/2009. 
2Em sessão de 20/10/2009 – Conselheiro Relator Fulvio Julião Biazzi – Acórdão 
publicado no DOE de 10/11/2009. 
3
Art.29-A “O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os 

subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá 

ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita 

tributária e das transferências previstas no § 5
o
 do art. 153 e nos arts. 158 e 

159, efetivamente realizado no exercício anterior: I - 8% (oito por cento) 

para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;” 
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na formalização e comprovação de gastos efetuados pelos 

Vereadores a título de custeio das atividades legislativas, 

pagamento de horas extras sem os competentes registros, 

assim como para os servidores ocupantes de cargos em 

comissão, aos quais legalmente não cabe tal direito.      

 

Inconformado, o recorrente, em síntese, 

alegou o seguinte: “foi apontado por este Tribunal, que a 

despesa não atendeu ao limite determinado no art. 29-A da 

Constituição, o que não corresponde à realidade, posto que, 

ao tomarem tal posição, não levou em consideração a 

inclusão obrigatória dos valores – efetivamente arrecadados 

no exercício de 2006 – correspondentes à receita efetiva 

oriunda da arrecadação de valores sobre a dívida ativa de 

IPTU e dívida ativa de ISS, sendo que, ao considerarmos 

tais importâncias, incontestavelmente o índice de despesa 

verificado baixará dos apontados 8,29% para 7,98% (...) 

Frisa-se que os valores incluídos referentes à Dívida Ativa 

foram efetivamente realizados, ou seja, o Município 

efetivamente recebeu tais valores, devendo, portanto, ser 

incluídos na somatória total, exatamente como o foram. Ora 

não se trata do exercício cálculos através de meras 

projeções ou suposições, utilizou a Câmara Municipal 

exatamente o que lhe permite a Constituição Federal, ou 

seja, RECEITA TRIBUTÁRIA JÁ CONSOLIDADA; Com relação à 

falta de relatórios das viagens (apontada pelo agente 

fiscalizador) enfocando os objetivos e os resultados 

alcançados, torna-se necessário esclarecer que algumas 

delas referiam-se à participação em congresso ou atividades 

similares (...)a Resolução 001/2007, que regulamentou o 

ressarcimento de despesas decorrentes do exercício da 

atividade parlamentar, estava sendo implantada exatamente 

naquele ano. Sendo natural que existissem descompassos, 

divergências e erros face à aplicação da nova regra.”       

 

Assessoria Técnica, Chefia de ATJ e SDG 

pronunciaram-se pelo não provimento do apelo.   

 

É o relatório. 

 

MHMM/. 
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Em exame RECURSO ORDINÁRIO interposto pelo 

SR. RICARDO MALAQUIAS PEREIRA – EX-PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, contra a r. decisão da E. 

Segunda Câmara, que julgou irregulares as contas de 2007 do 

Legislativo Municipal, determinando ao recorrente o 

ressarcimento ao erário de despesas no montante de R$ 

93.767,76.   

 

O julgamento desfavorável pautou-se no 

desatendimento ao limite de despesa imposto pelo inciso I, 

do artigo 29-A, da Constituição Federal, irregularidades na 

formalização e comprovação de gastos efetuados pelos 

Vereadores a título de custeio das atividades legislativas, 

pagamento de horas extras sem os competentes registros, 

assim como para os servidores ocupantes de cargos em 

comissão, aos quais legalmente não cabe tal direito.      

 

Atendidos os pressupostos de 

admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO, em preliminar. 

 

QUANTO AO MÉRITO, não há reparo a fazer na 

r. decisão de primeira instância.  

 

Não obstante meu entendimento sobre o tema 

guardar consonância com as razões recursais, no sentido de 

que as receitas da Dívida Ativa Tributária e a arrecadação 

proveniente da Lei Kandir devam compor a base de cálculo 

para a verificação do atendimento ao limite de despesas 

imposto pelo inciso I, do artigo 29-A, da Constituição 

Federal, defendido por mim, inclusive, no julgamento do TC-

001322/026/054, que examinou as contas do Legislativo em 

questão referentes ao exercício de 2005, observo que o 

recorrente não comprovou documentalmente nos autos o 

                     
4E. Primeira Câmara, sessão de 31/07/2007, sob minha relatoria, 
publicado no DOE de 11/08/2007.    
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ingresso dos valores apontados nos cofres da Prefeitura 

Municipal.   

 

Deste modo, apesar do recorrente advogar 

que não foram incluídos na referida base de cálculo, R$ 

1.700.893,23, relativos à arrecadação de Dívida Ativa de 

IPTU e ISS, tanto em sede de defesa, como em sede recursal, 

deixou de apresentar os documentos competentes para provar 

as suas alegações, impedindo, assim, eventual recálculo da 

base utilizada para verificação do atendimento ao limite de 

despesa da Câmara Municipal.    

 

Quanto à determinação para a devolução dos 

valores correspondentes às despesas arroladas no laudo de 

auditoria - R$ 93.767,76 - em face da defeituosa 

comprovação de sua efetiva aplicação nos fins devidos, 

igualmente as razões do recurso não se mostraram 

suficientes para afastar as irregularidades apuradas.   

 

Nesse sentido, observo que a tentativa de 

reverter a situação delineada, invocando alegações 

genéricas, tais como a de que “a Resolução 001/2007, que 

regulamentou o ressarcimento de despesas decorrentes do 

exercício da atividade parlamentar, estava sendo implantada 

exatamente naquele ano. Sendo natural que existissem 

descompassos, divergências e erros face à aplicação da nova 

regra”, se mostra infrutífera para o caso, pois continuaram 

os gastos desprovidos das imprescindíveis demonstrações de 

que foram efetivamente empregados nos fim para os quais 

foram destinados - custeio das atividades legislativas.  

 

Apesar de tal comprovação constituir um 

dever inerente a qualquer gestor de recursos públicos, não 

se configurou no caso em exame.      

 

Por fim, observo que a impropriedade 

relativa aos pagamentos de horas extras sem os competentes 

registros e a servidores ocupantes de cargo em comissão não 

foi alvo de enfrentamento nas razões recursais, 

permanecendo, do mesmo modo que as demais questões, 

inalterado o juízo de irregularidade firmado.    
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Ante o exposto, acolhendo os 

posicionamentos unânimes dos Órgãos Técnicos desta E. 

Corte, VOTO no sentido do NÃO PROVIMENTO do Recurso 

Ordinário interposto pelo SR. RICARDO MALAQUIAS PEREIRA – 

EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, para 

manter íntegro o r. julgamento de primeira instância.  

 

 

 

EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO 
CONSELHEIRO 

 
MHMM/. 
 


