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Conselheiro Robson Marinho 
Tribunal Pleno 
Sessão: 4/3/2009 
 
33 TC-003414/026/06 – PEDIDO DE REEXAME 
Município: Estância Balneária de São Sebastião. 
Prefeito: Juan Manoel Pons Garcia. 
Exercício: 2006. 
Requerente: Juan Manoel Pons Garcia - Prefeito.  
Em Julgamento: Reexame do Parecer da E. Segunda Câmara, em 
sessão de 26-08-08, publicado no D.O.E. de 13-09-08. 
Advogados: Clayton Machado Valério da Silva, Marcelo Palavéri, 
Janaína de Souza Cantarelli e outros. 
Acompanham: TC-003414/126/06, TC-003414/226/06, TC-003414/326/06 
e Expediente: TC-019213/026/06. 
Auditoria atual: UR-7 - DSF-I. 
 
Relatório 
 

 Trata-se de Pedido de Reexame interposto pela Estância 
Balneária de São Sebastião, em face de decisão da e. 
Segunda Câmara que, em sessão de 26/8/2008, emitiu parecer 
desfavorável à aprovação das contas do Executivo Municipal, 
relativas ao exercício de 2006. 

 Consoante voto condutor, elas restaram comprometidas, 
em virtude da: 

- inobservância do disposto no art. 100, § 1º, da 
Constituição Federal; 

- transposição de recursos sem observância das normas 
constitucionais; e 

- ausência de controle sobre a arrecadação da Contribuição 
de Iluminação Pública – CIP. 

 Nesta oportunidade, a Recorrente procura justificar 
tais procedimentos, argumentando que, com relação aos 
precatórios do mapa orçamentário do exercício, promoveu sua 
quitação de conformidade com a regra estabelecida no art. 
78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ou 
seja, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, visto 
referirem-se a ações ajuizadas antes de dezembro de 1999. 

 No tocante ao apontamento sobre o não-empenhamento e 
pagamento dos débitos judiciais, nos valores de 
R$1.346.866,79 e R$90.458,00, remanescentes de exercícios 
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anteriores, informa que, mediante acordo firmado com os 
respectivos credores – Floriano Ledo e Carlos Alberto 
Barbosa Freesz -, ficou estipulado o pagamento ao primeiro 
de uma única parcela de R$750.000,00 e ao segundo, de três 
parcelas, no total de R$60.000,00, tendo sido todas elas 
quitadas ainda em 2005, cancelando-se o restante pelo fato 
de a dívida ter-se assim se extinguido. 

 Quanto às transposições de recursos, afirma terem sido 
realizadas dentro da mesma categoria e do mesmo órgão, não 
havendo qualquer infração ao disposto no art. 167, inciso 
VI, da Constituição Federal, mesmo porque, se assim não 
fosse, a hipótese vedada nesse artigo não se configuraria, 
uma vez que a utilização dessa forma foi expressamente 
autorizada na lei orçamentária. 

 No que tange à CIP, esclarece que somente em meados de 
2007 foi possível implantar um sistema correto e eficiente 
de controle sobre a arrecadação de tal contribuição. 
 
 Instada a se pronunciar sobre as razões recursais, a 
d. SDG propõe seja dado provimento ao presente apelo, por 
entender restar esclarecida a questão pertinente aos 
precatórios, propondo a relevação das duas outras 
incorreções, visto que: 
 
- boa parte das transposições de recursos foi suportada por 
superávit financeiro, fato que atenua tais procedimentos 
que necessitam sim de autorização legal, pois, como 
demonstrado pela auditoria, “referiram-se a movimentações 
devido à repriorização de ações e modificação de intenções 
finalísticas, algumas de um órgão para outro”; e 
 
- considera plausíveis as alegações da Recorrente quanto às 
dificuldades enfrentadas pela Prefeitura para o 
estabelecimento dos logradouros servidos ou não pela 
iluminação pública. 

 É o relatório. 

 

dpj 
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Voto 
TC-003414/026/06 
 
Preliminar 
 
 Recurso em termos, dele conheço. 
 
Mérito 
 

 No mérito, é de reconhecer convincente e suficiente a 
argumentação da Recorrente para reverter a decisão de 
primeiro grau. 

 Relativamente aos precatórios, verifica-se que os 
débitos constantes do mapa orçamentário do exercício 
realmente decorrem de ações ajuizadas anteriormente a 31 de 
dezembro de 1999, consoante número de protocolo dos autos 
dos respectivos processos judiciais1, podendo, por isso, 
ser liquidados de acordo com a regra instituída pela Emenda 
Constitucional nº 30, de 13 de setembro de 2000, que 
acresceu o art. 78 ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

 Igualmente satisfatórios são os esclarecimentos 
ofertados a respeito de títulos judiciais de exercícios 
anteriores e de registro contábil de seus valores, 
afastando, de vez, a suposição inicial de que haveria 
ocultação de passivo. Tanto é verdade que a própria 
auditoria, no processo das contas do exercício subsequente 
ao que ora se examina (TC-002551/026/07), atesta a 
inexistência de qualquer pendência relativa a precatórios 
de exercícios anteriores. 

Considerando, pois, esses fatos, têm-se como atendida 
a posição jurisprudencial deste Tribunal a respeito dessa 
questão, uma vez que o Município quitou apenas títulos 
judiciais no montante de R$37.593,79, que corresponde a 
pouco mais de 10% dos precatórios sujeitos a parcelamento, 
no montante de R$373.372,58. 

 Além disso, circunstância bastante para o afastamento 
da censurada transposição de recursos é, como bem destacou 

                                                
1 Credores: 
1º) Espólio de Gilberto Biazio – Autos nº 655/93 – Crédito de R$ 89.535,75; 
e 
2º) Comércio e Engenharia Lap Ltda. – Autos nº 572/90 – Crédito de  
          R$283.836,93; 
TOTAL DO MAPA DO EXERCÍCIO       R$373.372,68. 
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a SDG, o fato de boa parte desses procedimentos ter sido 
suportada por superávit financeiro. 

 A noticiada implantação, em meados de 2007, de um 
sistema de controle sobre a arrecadação da Contribuição de 
Iluminação Pública atenua a falha apontada a esse respeito, 
podendo ser relevada. 

 Acolhendo, pois, a manifestação da douta SDG, que 
considera superados os fundamentos em que se escorou o voto 
condutor da decisão ora recorrida, sou pelo provimento do 
presente pedido de reexame, para o fim de outro parecer ser 
emitido, desta feita favorável à aprovação das contas 
prestadas pelo Prefeito da Estância Balneária de São 
Sebastião, relativas ao exercício de 2006. 


