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SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 
TRIBUNAL PLENO                     SESSÃO: 09/05/12 

 
RECURSO ORDINÁRIO 
 
28 TC-001048/026/09 
Recorrente(s): Câmara Municipal da Estância Climática de 
Bragança Paulista - João Carlos dos Santos Carvalho – 
Presidente da Câmara. 
Assunto: Contas anuais da Câmara Municipal da Estância 
Climática de Bragança Paulista, relativas ao exercício de 
2009. 
Responsável(is): João Carlos dos Santos Carvalho 
(Presidente da Câmara). 
Em Julgamento: Recurso(s) Ordinário(s) interposto(s) contra 
a decisão da E. Segunda Câmara, que nos termos do artigo 
33, inciso II c.c. o artigo 35, da Lei Complementar nº 
709/93, decidiu julgar regulares as contas, com 
recomendação. Acórdão publicado no D.O.E. de 17-11-11. 
Advogado(s): Ocimar Aparecido Lucas e Romeu Pinori Taffuri 
Júnior. 
Acompanha(m): TC-001048/126/09 e Expediente(s): TC-
041424/026/10. 
Fiscalização atual: UR-3 - DSF-I. 
 
 
  Em sessão de 04/10/11, a Colenda Segunda Câmara1, 
ao apreciar as contas da CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA 
PAULISTA, relativas ao exercício de 2009, julgou-as 
REGULARES, nos termos do artigo 33, inciso II, combinado da 
Lei Complementar n.º 709/93, e determinou a expedição de 
Ofício ao atual Presidente da Câmara, recomendando o 
seguinte: 
 

a) Que aprimore a formalização dos documentos 
comprobatórios; 

b) Que atente para as disposições da Lei nº 8.666/93; 
c) Que observe o estabelecido na Constituição Federal e 

na Deliberação TC-A-41972/026/06, sobre os subsídios 
dos agentes políticos, bem como as recomendações 
exaradas por esta Casa; 

d) Que cesse os pagamentos de horas extras efetuados a 
servidores ocupantes de cargos em comissão; e 

                     
1
 Pelo voto dos eminentes Conselheiros Robson Marinho, Relator, e Edgard Camargo Rodrigues, 
Presidente, assim como do Substituto de Conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis  
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e) Que adote providências a fim de evitar que as 
incorreções anotadas na instrução processual voltem a 
ocorrer. 

 
  O v. Acórdão foi publicado em 17/11/11, tendo o 
Senhor JOÃO CARLOS DOS SANTOS CARVALHO, Presidente do 
Legislativo, por meio de procurador2, interposto RECURSO 
ORDINÁRIO3, visando desconstituir parcialmente a decisão, 
especificamente, a determinação de cessamento dos 
pagamentos de horas extraordinárias a servidores ocupantes 
de cargos em comissão. 
 
  Alegou o postulante que, na forma mencionada na 
defesa apresentada no Expediente 41424/026/10, o regime 
jurídico do Município de Bragança Paulista, consoante Lei 
Complementar Municipal nº 97, de 06/03/95, é o da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Informou, ademais, que a 
Lei Complementar Municipal nº 259, de 24/03/00, em seu 

artigo 27, inciso IX, “(...) assegura que são direitos dos servidores 
públicos municipais, a remuneração do serviço extraordinário superior, no 
mínimo de 50% (...) à do normal, exceto ao servidor ocupante de emprego de 
provimento em comissão, desde que não esteja, mediante marcação de ponto, 

subordinado a horário certo de trabalho.” (grifo do texto). 
 

  À vista disto, a Câmara Municipal “(...) atenta ao 

regime instituído, sempre remunerou o período extraordinário de todos os seus 
servidores, independentemente da forma de provimento do cargo público, 
lembrando que todos eles estão sujeitos à marcação do ponto e cumprem 
jornada de trabalho com horário certo e determinado. A Constituição Federal, 
no § 3º de seu artigo 39, que admite a possibilidade da lei estabelecer 
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir, 
determina a aplicação aos servidores ocupantes de cargo público o disposto 
em diversos incisos do artigo 7º, dentre eles o XVI, que trata da remuneração 
do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do 
normal. A Constituição não faz qualquer distinção entre o cargo público provido 
por concurso ou em comissão, mas sim admite formas diferenciadas de 
admissão.” 
 
  Segundo o recorrente a recomendação, ao que 

parece, fere dispositivo “(...) constitucional e infraconstitucional a 

ensejar futuras ações de reparação trabalhista, por isso requer a este E. 
Tribunal, no intuito de evitar eventuais e futuras despesas desnecessárias aos 

Cofres Públicos (...)” a exclusão da recomendação exarada. 
 

                     
2
 Dr. Ocimar Aparecido Lucas (OAB/SP 71.519) – Procuração a fls. 49. 
 
3
 Peça protocolizada em 23/11/11 
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  A Assessoria Técnica, sua Chefia e o titular da 
SDG, à unanimidade, propõem o recebimento e não provimento 
do apelo, porquanto a jurisprudência desta Corte é pacífica 
no sentido de vedar o procedimento. 
 
  É o relatório. 
 
MB. 
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TRIBUNAL PLENO      SESSÃO: 09/05/12 
ITEM: 28        TC-001048/026/09 

 
 
 
  Cuidam os autos de RECURSO ORDINÁRIO interposto 
pelo Presidente do Legislativo de Bragança Paulista, por 
intermédio de procurador, em face da decisão da Egrégia 
Segunda Câmara que, ao apreciar as contas do órgão, 
relativas ao exercício de 2009, julgou-as regulares, 
determinando, todavia, que fossem cessados os pagamentos de 
horas extras a servidores ocupantes de cargos em comissão. 
 
  Em preliminar, recurso em termos, dele conheço. 
 
  Quanto ao mérito, não há qualquer reparo a fazer 
no respeitável julgamento recorrido, pois, na forma 
pacificada na jurisprudência deste Tribunal, o pagamento de 
horas extras revela-se incompatível com a natureza do cargo 
em comissão. 
 
  Assim, afigura-se incabível ao servidor nomeado 
em tais circunstâncias receber por serviços 
extraordinários, mesmo porque, como afirmara o então 
Relator do TC-018651/026/01, o eminente Conselheiro Fulvio 
Julião Biazzi, “(...) os ocupantes desses cargos 

desempenham ‘múnus público’ e por isso percebem vencimentos 

superiores aos devidos aos demais servidores, ficando, 

coberto assim, qualquer ônus gerado pelo exercício dessas 

funções além das horas normais de trabalho”. 
 
  A ilegalidade de procedimento da espécie foi 
apontada em diversos processos (TC-002454/026/04, TC-
800750/338/01, TC-800095/405/98, TC-800124/177/99, TC-
009745/026/01 e TC-800020/111/01), valendo anotar, ainda, 
que nos autos do TC-800345/516/02 o pagamento de horas 
extras para os ocupantes de cargos em comissão foi 
considerado irregular, cuja decisão foi mantida em sede de 
recurso, apesar de ter sido excluída a determinação de 
devolução ao erário, já que ali restou reconhecida a boa fé 
dos beneficiários, na esteira da orientação firmada pelo 
Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto 
(agravo de instrumento n. 752.762/RN, sessão de 29-06-06): 
“nos casos em que o pagamento indevido foi efetivado em 

favor de servidor público, em decorrência de interpretação 

equivocada ou de má aplicação da lei por parte da 

Administração e havendo o beneficiado recebido os valores 

de boa-fé, mostra-se indevido o desconto de tais valores”. 
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Ou seja, trata-se de “hipótese que deve ser estendida aos 
casos em que o pagamento indevido deveu-se a equívoco da 

Administração”. 

 
  Por outro lado, há casos em que este Tribunal 
recomendou aos órgãos públicos que não efetuem pagamento de 
horas extras a servidores nomeados em comissão, a exemplo 
das decisões constantes dos processos TC-003215/026/07 
(Contas da Câmara Municipal de Nova Independência) e TC-
001561/026/03 (Contas da Câmara Municipal de 
Pindamonhangaba). 
 
  De todo modo, é a pacífica jurisprudência a 
respeito do tema, não prosperando, assim, as alegações do 
recorrente. 
 
  Sendo assim, ao acompanhar os pronunciamentos dos 
órgãos técnicos, VOTO pelo NÃO PROVIMENTO do recurso, 
confirmando a r. decisão combatida em todos os seus termos. 
Nesta conformidade, cabe à Câmara Municipal de Bragança 
Paulista dar fiel cumprimento à determinação contida no 
julgamento originário, cessando imediatamente os pagamentos 
da espécie. 
 
  Propondo, outrossim, o encaminhamento de cópia da 
presente decisão, bem como do voto exarado pelo julgador de 
primeira instância, ao eminente Conselheiro Edgard Camargo 
Rodrigues, Relator das contas da Câmara de Bragança 
Paulista, relativas ao exercício de 2012, abrigadas no TC-
002507/026/12, para conhecimento e providências julgadas 
cabíveis, em face do que fora aqui determinado. 
 
  É como voto. 
 
 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 
SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO 

MB. 


