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RELATÓRIO 
 
 

Em sessão de 14/10/2008, a Segunda Câmara 

emitiu parecer desfavorável às contas do Município de Taboão da 

Serra, relativas ao exercício de 2006, tendo em vista a falta de 

comprovação do pagamento de 1/10 das dívidas de exercícios 

anteriores, em desatendimento ao disposto no artigo 78 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, bem como a Transferência 

de Duodécimos à Câmara de Vereadores em percentual (7,21%) 

superior aos 7% permitidos pelo artigo 29-A, inciso II, da 

Constituição Federal. 
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Inconformado com a r. decisão, o Prefeito 

interpôs Pedido de Reexame de fls. 684/713, ressaltando, em 

preliminar, os aspectos favoráveis da gestão ora reexaminada1.  

Quanto aos precatórios, afirmou que a 

Prefeitura deu cumprimento ao disposto no artigo 100, § 1º, da 

Constituição Federal, tendo em vista o empenho e o pagamento 

atualizado do montante de R$ 37.068,96 (trinta e sete mil, sessenta 

e oito reais e noventa e seis centavos) relativo aos precatórios 

inscritos em 2006 (docs. 1 e 3, fls. 270/301, anexados aos memoriais 

de fls. 255/268, apresentados através do TC-15933/026/08). 

Demonstrou a inclusão no orçamento da verba 

necessária ao pagamento dos precatórios judiciais, informando a 

quitação, em 2006, de R$ 1.077.745,57 (hum milhão, setenta e sete 

mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos),  

quantia que, a seu ver, corresponderia a 10% dos precatórios de 

exercícios anteriores (docs. 2, 4 e 5, fls. 275, 302/341, anexados aos 

memoriais de fls. 255/268). 

Reiterou a afirmação de que o Município teria 

quitado as parcelas dos precatórios da Emenda Constitucional nº 30 

de 2000, Mapa Orçamentário de 2006 e Requisições de Baixa Monta, 

                                    
1 Correta aplicação de recursos no pessoal, saúde e ensino; obtenção de superávit orçamentário; 
remuneração dos agentes políticos em ordem e quitação do mapa orçamentário de 2006. 
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invocando como documentos comprobatórios de tal assertiva as 

Declarações de fls. 483 e 485, apresentadas em primeira instância, 

através do TC-32354/026/08 (fls. 473/485). 

Ressaltou, ainda, o pagamento de 

requisitórios de baixa monta (R$ 9.118,59), comprovado pelo 

documento de fl. 606, também anexado ao TC-32354/026/08.   

Concluiu que o Município realizou, durante o 

exercício de 2006, pagamentos da ordem de R$ 1.123.933,29 (hum 

milhão, cento e vinte e três mil, novecentos e trinta e três reais e 

vinte e nove centavos), a seguir demonstrados, enfatizando que nos 

exercícios anteriores (2003 a 2005) as contas de Taboão da Serra 

foram julgadas regulares por esta Corte, tendo sido obedecido o  

disposto no artigo 100, § 1º, da Constituição Federal. 

 

1/10 de precatórios parcelados em consonância com a 
Emenda Constitucional nº 30/00 

R$ 1.077.745,74 

Requisitórios de Baixa Monta R$      9.118,59 
Mapa Orçamentário de 2006 (atualizado) R$    37.068,96 
Valor Total de Precatórios pagos no exercício de 2006 R$ 1.123.933,29 

 

Ponderou que o registro contábil dos 

precatórios no Balanço se encontra regularizado no exercício de 2008 

(fls. 632/639 e 641 dos autos) e que restou demonstrado nos autos 

que os precatórios se encontravam inscritos em restos a pagar e que, 
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com a iniciação do Projeto AUDESP desse Tribunal em 2008, foram 

inscritos em Dívida Fundada. 

Mencionou decisões desta Corte relevando a 

falta de registro contábil dos precatórios como falha capital para a 

rejeição das contas (TC-2548/026/05, 2526/026/05 e 3996/026/06). 

Quanto às Transferências de Duodécimos à 

Câmara, pleiteou a inclusão da dívida ativa tributária no cômputo da 

receita tributária, com fundamento na legislação a seguir indicada: 

artigos 11, § 4º, 35, inciso I e 39, “caput” e § 2º e 4º, da Lei Federal 

nº 4.320/64; artigos 29, “caput” e 145 da Carta Magna; artigos 3º, 

113, § 1º, 139 e 201, “caput”, do Código Tributário Nacional; artigo 

2º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, Lei de Execuções Fiscais. 

Citou, ainda, manifestações de ilustres 

tributaristas nesse sentido (Professores Aliomar Baleeiro, Kyioshi 

Harada, Hugo de Brito Machado e Petrônio Braz), bem como decisão 

do C. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

Justificou, também, as despesas com 

adiantamentos a serem examinadas em apartado. 

    ATJ e SDG opinaram pelo improvimento do 

pedido, tendo em vista o pouco suporte probatório das razões 
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recursais, que apenas reiteraram as razões de defesa, bem como a 

ausência dos documentos solicitados por despacho de fl. 472. 

Quanto à base de cálculo para apuração do 

índice previsto no artigo 29-A, inciso II, da Carta Federal, SDG 

enfatizou  que a jurisprudência do Tribunal não inclui os valores 

oriundos da dívida ativa tributária e seus encargos (TCs nºs 

2831/026/05, 2605/026/05 e outros). 

    É o relatório. 
SK
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VOTO PRELIMINAR 
 
 
    O parecer foi publicado no Diário Oficial do 

Estado de 14/10/2008 e o recurso interposto em 25/11/2008. 

Respeitado o prazo fixado pelo artigo 71 da Lei Complementar 

709/93, dele conheço. 
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VOTO DE MÉRITO 
 
 

A impossibilidade de se auferir o estoque da 

dívida constante de precatórios de exercícios anteriores e as 

Transferências de Duodécimos em percentual superior ao permitido 

pela Carta Federal ensejaram a emissão do parecer desfavorável. 

As questões recursais não apresentaram os  

documentos contábeis solicitados em primeira instância2  (despacho 

de fl. 472 - DOE de 15/08/2008), os quais complementariam  a prova 

documental de fl. 3033. 

Ao contrário, os documentos mencionados 

pelo recorrente (fls. 255/341, 483, 485 e 606) já foram analisados 

por esta Corte e considerados insuficientes para afastar as falhas 

constatadas.   

Ainda, em sede de recurso, as impropriedades 

se mantêm, pois não restou comprovado o valor dos precatórios de 

exercícios anteriores e sequer a efetiva quitação de 1/10 daquele 

                                    
2 (a) Razão patrimonial de 31/12/2006, demonstrando a dívida com precatórios judiciais de curto e 
longo prazos (passivos financeiro e permanente); (b) Declaração comprobatória da composição do 
passivo judicial em 31/12/2006, identificando os precatórios parcelados pela Emenda Constitucional nº 
20/2000; os precatórios inscritos em restos a pagar e os requisitórios de baixa monta. 
3 Demonstrativo dos precatórios pagos em 2006, no valor de R$ 1.077.745,74, em papel timbrado da 
Prefeitura e rubricado pelo Secretário Municipal de Finanças e Planejamento, Antonio Roberto Valadão. 
O montante quitado corresponderia a 1/10 do estoque da dívida do Município, que seria de R$ 
10.755.151,00. 
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montante, evidenciando o desatendimento do disposto no artigo 78 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias4. 

Além disso, o recorrente não conseguiu 

justificar a desobediência à regra contida no artigo 29-A, inciso II, da 

Carta Federal, pois as Transferências de Duodécimos à Câmara de 

Vereadores, corresponderam a 7,21% da receita tributária do 

exercício anterior, ultrapassando o percentual de 7% permitido por 

aquele dispositivo. 

Com relação à matéria, cumpre consignar que 

o C. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de há muito e 

uniformemente, não aceita a inclusão da dívida ativa tributária na 

base de cálculo5. 

Diante do exposto, voto pelo improvimento 

do pedido de reexame de fls. 684/713 e mantenho o r. parecer de fls. 

680/681 em todos os seus termos. 

 
 

RENATO MARTINS COSTA 
CONSELHEIRO 

                                    
4 Tal impropriedade enseja a desaprovação de contas municipais, conforme decisões proferidas nos TCs 
nºs 1831/026/04, 1628/026/04, 1656/026/04, 1676, 026/04, 1877/026/04, entre outros. 
5 TCs nºs 125/026/02, 1119/026/03, 2404/026/04, 2659/026/04, entre outros. 


