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A C Ó R D Ã O 
 
Proc.TC-003505/026/07. Recurso Ordinário. 
 

Recorrente: 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: 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. 

 
Advogados: José Carlos Freire de Carvalho Santos e Luiz 
Alberto da Silva. 

 
Acompanham: TC-003505/126/07 e TC-003505/326/07. 
 
 
EMENTA: Recurso ordinário contra julgamento desfavorável 
pautado no desatendimento ao limite de despesa imposto pelo 
inciso I, do artigo 29-A da Constituição Federal, referente a 
irregularidades na formalização e comprovação de gastos 
efetuados pelos vereadores a título de custeio das atividades 
legislativas, pagamentos de horas extras sem competentes 
registros, assim como para os servidores ocupantes de cargos 
em comissão. O recorrente não comprovou documentalmente nos 
autos o ingresso dos valores apontados nos cofres da 
Prefeitura. Apesar de alegar que não foram incluídos na base 
de cálculo o montante relativo à arrecadação da Dívida Ativa 
de IPTU e ISS, tanto em sede de defesa, quanto em sede  
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recursal, não apresentou documentação competente para provar 
suas alegações, impedindo eventual recálculo da base 
utilizada para verificação do atendimento ao limite de 
despesa da Câmara Municipal. Quanto à determinação para 
devolução dos valores correspondentes às despesas arroladas 
no laudo de fiscalização, em face da defeituosa comprovação 
de sua efetiva aplicação para os fins devidos, igualmente, as 
razões de recurso provaram-se insuficientes para afastar as 
irregularidades. Conhecidos. Não providos. V.U. 
 
 
 

Vistos, relatados e discutidos os autos. O E. Plenário do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 15 de 

junho de 2011, pelo voto dos Conselheiros Eduardo Bittencourt 

Carvalho, Relator, Antonio Roque Citadini, Edgard Camargo 

Rodrigues, Fulvio Julião Biazzi, Renato Martins Costa e 

Robson Marinho, preliminarmente, resolveu conhecer do recurso 

ordinário e, quanto ao mérito, tendo em vista as razões 

expostas no voto do relator, juntado aos autos, negou-lhe 

provimento, mantendo-se íntegro o r. julgamento de primeira 

instância. 

 

Publique-se. 
São Paulo, em 21 de junho de 2011. 

 
 
 
 
CLÁUDIO FERRAZ DE ALVARENGA      EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO 
         Presidente                         Relator 


