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APROVAÇÃO COM RESSALVA – 3) DETERMINAÇÃO – 4) 

ARQUIVAR.  

 

 

 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO: 

 

1 RELATÓRIO 

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual da Prefeitura 

Municipal de Muqui, relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do senhor 

Nicolau Esperidião Neto - Prefeito Municipal. 

Mediante o Relatório Técnico Contábil RTC 173/2013 (fls. 142/153), a 5ª 

Secretaria de Controle Externo apontou como indicativo de irregularidade o não 

recolhimento das contribuições do INSS retidas dos servidores e de terceiros, razão 
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pela qual foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 600/2013 (fl. 179), sugerindo 

a citação do responsável para apresentar justificativas.  

A Decisão Monocrática Preliminar DECM 818/2013 (fls. 181/182) determinou a 

citação do responsável para apresentação de razões de justificativas no prazo de 30 

dias. 

Devidamente citado (fl. 187), o responsável apresentou suas justificativas 

tempestivamente (fls. 189/193, com documentos de suporte às fls. 194/195).  

Em seguida, foi elaborada a Instrução Contábil Conclusiva ICC 26/2014 (fls. 

199/208), a qual concluiu pela manutenção da  infração relativa ao não recolhimento 

das contribuições do INSS retidas dos servidores e de terceiros, e a consequente 

rejeição das contas do ente.  

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análises 

Conclusivas NEC, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva ITC 2093/2014 

(fls. 210/216), corroborando o entendimento da análise contábil conclusiva, nos 

seguintes termos: 

5.1 Registra-se, da análise contábil, que quanto ao encaminhamento dos 
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal (item 4) não 
foram apontados indicativos de irregularidades, contudo foram emitidos alguns 
pareceres de alerta, que foram observados, tendo sido cumpridos os limites 
constitucionais mínimos em Ações e Serviços Públicos de Saúde, na Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino e na Remuneração dos Profissionais do Magistério 
da Educação Básica. Também foi observado o limite máximo de Despesas com 
Pessoal, tal como estabelecido pela LC 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal 
e remuneração do prefeito, vice-prefeito e do repasse mínimo do duodécimo ao 
legislativo municipal estabelecido na CRB/88. 
 
5.2  Diante da análise exposta, as justificativas e documentos apresentados não 
foram suficientes para elidirem a irregularidade apontada na RTC 173/2013 e 
analisada na Instrução Contábil Conclusiva ICC 26/2014, por se tratar de infração 
grave à norma constitucional e infraconstitucional: 

 
5.2.1. Não recolhimento das contribuições do INSS retidas dos 
servidores e de terceiros (Item 5.1 do RTC 173/13). 
Base normativa: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas a e b e art. 
37 da Constituição da República. 
Responsável: Nicolau Esperidião Neto 
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5.3. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, 
inciso IV, da Res. TC nº 261/2013, conclui-se opinando para que seja emitido 
PARECER PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das 
contas do senhor Nicolau Esperidião Neto, frente à Prefeitura Municipal de 
Muqui, no exercício de 2012, nos termos do art. 80, inciso III

1
, da Lei 

Complementar nº 621/2012. 

 

No mesmo sentido opinou o Ministério Público de Contas, em Parecer da lavra do 

Excelentíssimo Procurador Luis Henrique Anastácio da Silva (PPJC 1244/2014 - fls. 

219/222). 

É o relatório. 

2  FUNDAMENTAÇÃO 

Compulsando acuradamente os autos, verifico que o feito encontra-se devidamente 

instruído, portanto, apto a um julgamento, eis que observados todos os trâmites 

legais e regimentais. 

Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo com as 

manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, tornam-se 

desnecessárias maiores considerações. 

Por conseguinte, ratifico integralmente o posicionamento da Área Técnica e do 

Ministério Público Especial de Contas para tomar como razão de decidir a 

fundamentação exarada na Instrução Técnica Conclusiva ITC 2093/2014, a qual 

reproduz os termos da Instrução Contábil Conclusiva ICC 26/2014, bem como o 

Parecer do Ministério Público de Contas, abaixo transcritos: 

- Instrução Técnica Conclusiva 

                                            
1
 Art. 80. A emissão do parecer prévio poderá ser: 

[...] 

III - pela rejeição das contas, quando comprovada grave infração à norma constitucional, legal ou regulamentar 
de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. 

 



PARECER PRÉVIO TC-018/2015 
mm/fbc 

 

  

 
II – QUANTO AO INDICATIVO DE IRREGULARIDADE ABORDADO NO TERMO 
DE CITAÇÃO 1.978/13. 
 
II.I. Não recolhimento das contribuições do INSS retidas dos servidores e de 
terceiros (ITEM 5.1 DO RTC 173/13): 
Base normativa: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas a e b e art. 37 da 
Constituição da República; 
 
Em análise ao anexo 17 (fls. 120) da presente prestação de contas e, 
subsidiariamente, ao balancete de verificação da Prefeitura de dez/12 (SISAUD, 
anexo), constatou-se que as contas que evidenciam os valores retidos dos 
servidores e de terceiros a título de contribuições ao INSS apresentam indícios de 
falta de recolhimento, causando prejuízo à arrecadação das referidas 
contribuições à autarquia federal. 
 
Foi observado que em dezembro as retenções dos servidores e de terceiros, 
inscritas na dívida flutuante, totalizaram, respectivamente, R$ 79.635,82 e R$ 
5.090,40, e, entretanto, os saldos a recolher são, na mesma ordem, de R$ 
129.361,41 (212110200000) e de R$ 63.560,75 (212130100001, 212130100002, 
212130100003). 
 
Portanto, estão pendentes de regularização contribuições retidas em meses 
anteriores, no valor de R$ 49.725,59, relativas a servidores, e no valor de R$ 
58.470,35, relativas a terceiros. Ressalta-se que a obrigatoriedade pela 
arrecadação e recolhimento das contribuições devidas à Seguridade Social é da 
empresa, conforme dispõe o art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 
8.212/1991; e, no município de Muqui, é atribuição do Prefeito a autorização dos 
pagamentos, conforme art. 67, XI da Lei Orgânica do Município. 
 
 
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS (FLS. 189-193): 
 
O defendente alegou que:  

 

Esclarecemos que os pagamentos foram efetuados em xxxxxx. Diante do 
saneamento do indicio de irregularidades perante comprovação dos 
pagamentos e do entendimento desta Corte já demonstrado no Acordão 
TCE nº 49/2012, acerca deste mesmo assunto, requeiro o afastamento 
desta irregularidade. [sic] 
 
ACÓRDÃO TC-049/2012 
PROCESSO - TC-1861/2009 
INTERESSADO - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2008 
EMENTA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2008 - 
DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR CONTABILIZADO COMO RECEBIDO 
PELA CÂMARA MUNICIPAL E O CONTABILIZADO COMO REPASSADO 
PELA PREFEITURA MUNICIPAL - DÍVIDA FUNDADA (AUSÊNCIA DE 
MOVIMENTAÇÃO) - NÃO RECONHECIMENTO DA DESPESA TOTAL 
COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NÃO RECOLHIMENTO DA 
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS E AO IPASVVE - NÃO 
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE AO 
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EXECUTIVO E DIVERGÊNCIA NO VALOR CONSIGNADO – NÃO 
RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO DOS SERVIDORES E DIVERGÊNCIA 
NO VALOR CONSIGNADO – NÃO RECOLHIMENTO AO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE VILA VELHA DA 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA DOS SERVIDORES 
E DIVERGÊNCIA NO VALOR CONSIGNADO - GASTOS TOTAIS DO 
PODER LEGISLATIVO ACIMA DO ESTABELECIDO PELA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO 
DO PODER LEGISLATIVO ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL - 
CONTAS IRREGULARES - MULTA - PAGAMENTO - PROCESSO 
SANEADO - QUITAÇÃO. 
... 
Estou votando pelo SANEAMENTO do presente processo em face da 
quitação do mesmo tendo em vista que o entendimento de que 
irregularidade insanável está intimamente relacionada à prática de ato 
doloso de improbidade administrativa. 
 
É esta a definição estabelecida pela chamada Lei da FICHA LIMPA. 
 
Não há nos processos dessa Corte instrução que leve a essa interpretação. 
Nós até a presente data nos limitamos, como, aliás, ocorre em todos os 
Tribunais de Conta do País a limitar a instrução dos processos sobre a 
ocorrência ou não de práticas irregulares de atos de gestão, em sua grande 
maioria relacionada a formalidades, ou a identificação de prejuízo ao erário. 
 
Pela Lei da Ficha Limpa, essa instrução é insuficiente. Não é justo que um 
candidato não tenha o processo saneado, após a sua quitação, causando 
uma impressão falsa de que praticou dolosamente um ato de improbidade. 
 
Reafirmo: Impressão falsa de que praticou ato doloso de improbidade. 
Como nessa fase processual vai se falar em dolo? E o amplo direito de 
defesa protegido pela Constituição Federal. O responsável não se defendeu 
da acusação de ato doloso de improbidade simplesmente porque ela não 
ocorreu. 
 
É injusto imputar a pecha de ter praticado ato doloso de improbidade a 
quem não teve a oportunidade de se defender 
 
Estamos em um momento rico, em que precisamos escolher qual o modelo 
de TC que queremos construir. Esse é um assunto que tem sido motivo de 
análise inclusive de nosso Planejamento Estratégico. 
 
Mas, no presente caso, até pelo princípio da isonomia, tenho a consciência 
tranquila em votar pelo Saneamento até porque em minha posse prestei o 
compromisso de promover a Justiça. 
 
Aliás, será um desserviço à Democracia e induzir a erro a sociedade, 
imputar a um gestor atos que não lhe foram permitidos se defender 
causando uma impressão de que todo gestor público é ímprobo. Não 
separar o joio do trigo interessa apenas aos maus administradores. 
 
VOTO 
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Ante o exposto, por não haver no processo nenhuma indicação de ato 
doloso praticado pelo ordenador, bem como de improbidade, visto que a 
instrução processual não chega a esse grau de detalhamento VOTO pelo 
SANEAMENTO do processo na forma estabelecida nos artigos 57, § 2º e 
69, ambos da Lei Complementar nº 32/93 e no artigo 173, § 2º da 
Resolução TC 182/02, dando ao Senhor José de Oliveira Camilo, a devida 
quitação. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1861/2009, 
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezesseis de fevereiro dois mil e 
doze, à unanimidade, julgar saneado o presente processo em relação ao 
Sr. José de Oliveira Camillo, Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha 
no exercício de 2008, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sérgio 
Aboudib Ferreira Pinto. 

 
ANÁLISE:  
 
A fls. 194 e 195, listagens de pagamentos relacionadas ao INSS Servidores e ao 
INSS Autônomos foram acostadas pela defesa. Verifica-se de tais listagens que 
teriam sido recolhidas em jan/13 contribuições em atraso, referentes a nov/2012.  
 
Observa-se que não foi feita menção ao valor total pendente de pagamento 
apontado no RTC 173/2013. Em tal relatório, foi apontado que ficaram pendentes 
de quitação os valores de R$ 129.361,41 e R$ 63.560,75, respectivamente, de 
retenções dos servidores e de terceiros; sendo que apresentam indícios de atraso 
no recolhimento o valor de R$ 49.725,59, relativo a servidores, e o valor de R$ 
58.470,35, relativo a terceiros. 
 
Verifica-se que as listagens de pagamentos contemplam o valor de R$ 39.216,11 
para servidores, quando na verdade o valor devido é de R$ 129.361,41; e de R$ 
974,56 para autônomos, sendo que o valor devido é de R$ 58.470,35. Ou seja, a 
defesa não ofereceu justificativa e documentação comprobatória de pagamento 
para o valor total objeto de citação, ficando pendente de comprovação R$ 
90.145,30 relativo a servidores, e R$ 57.495,79 relativo a autônomos. 
 
Diante do exposto, permanece não regularizado o item. 
 
Registre-se que esta irregularidade é grave uma vez que atenta contra matéria de 
ordem constitucional e infraconstitucional. A título de parâmetro, convém anotar 
que mesma caracterização (irregularidade grave) é dada por outras Cortes de 
Contas como o Tribunal de Contas de Mato Grosso (Anexo da Res. Normativa 
TCEMT 17/2010). 
 
[...] 
 
Da análise técnico-contábil formulada pela 5ª SCE extraem-se os seguintes dados 
contábeis: 

 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (fls.108) 

Despesa Autorizada/Fixada R$ 34.062.104,62 

Despesa Executada R$ 33.630.894,98 
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Economia Orçamentária R$ 431.209,64  

BALANÇO FINANCEIRO (fls.111) 

Saldo financeiro disponível do exercício anterior R$ 8.912.470,98 

Saldo financeiro disponível apurado para exercício seguinte R$ 9.032.743,06 

BALANÇO PATRIMONIAL (fls.113/114) 

ATIVO PASSIVO 

Financeiro R$ 9.664.213,23 Financeiro     R$ 5.918.137,06 

Permanente R$ 19.004.127,66 Permanente R$ 10.928.066,67 

    

ATIVO REAL   R$ 28.668.340,89 PASSIVO REAL     R$ 
16.846.203,73 

Ativo Real Líquido R$ 11.822.137,16 

Superávit Financeiro R$ 3.746.076,17  

 
3.  LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 
 
O Relatório Técnico Contábil RTC 173/2013 e a ICC 26/2014 registram o 
cumprimento dos limites constitucionais e legais, conforme análise a seguir: 
 

 Reais Limite  Executado 

Receita Corrente Líquida (RCL) R$ 27.960.842,40   

- Despesa Poder Executivo com pessoal
2
 R$ 13.698.961,12 máx 54% 48,99% 

- Despesa Consolidada (Exec/Legis) com 
pessoal

3
 

R$ 14.478.527,40 máx 60% 51,78% 

Receita Bruta de Impostos R$ 17.912.913,65   

- Manutenção do Ensino
4
     R$ 6.070.658,27 min. 25% 33,89% 

Receita cota parte FUNDEB R$ 4.282.817,30   

- Remuneração Magistério
5
 R$ 3.841.620,51 min 60% 89,70% 

Receita Impostos e Transferências R$ 17.912.913,65   

- Despesa com saúde
6
 R$ 5.043.606,49 min. 15% 28,16% 

Receita Tributária e Transferências do exercício 
anterior 

R$ 17.244.207,82    

- Repasse duodécimo ao legislativo
7
 R$ 1.207.094,55 máx. 7% 7% 

 
 

Subsídios de agentes políticos
8
 Subsídio mensal – Lei Municipal 378/2008 

Prefeito R$ 6.100,00 

Vice Prefeito R$ 3.200,00 

 
 

4.  RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL 
 

                                            
2
 Artigo 20, inciso III, alínea “b” e artigo 22 § único da Lei Complementar nº 101/2000. 

3
 Artigo 19, inciso III da Lei Complementar 101/2000 

4
 Artigo 212, caput, da CRF/88 

5
 Lei 11.494/2007 e Inciso XII do Art. 60 do ADCT da CRF/88 

6
 Artigo 77, inciso III, do ADCT da CRF/88 

7
 Artigo 29–A inciso I; §2º, incisos I e III.  

8
 CRB/88 – art. 29, inciso VI, alínea “b”. 
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Não foram formalizados processos relacionados ao descumprimento de prazos de 
encaminhamento dos relatórios a esta Corte de Contas, entretanto, foram-lhe 
encaminhados pareceres de alerta em função de: 
 
4.1.  TC 2051/13 - RGF: Atingimento de limite de alerta de despesas com pessoal 
2º semestre/12; 
 4.2.  TC 2671/12, 
4079/12, 5506/12, 6633/12 e 377/13 - RREO: Atingimento do limite de alerta para 
a meta bimestral de arrecadação nos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres/12; 

 
 
- Parecer do Ministério Público de Contas 
 
 

II – ANÁLISE FÁTICO JURÍDICO 
 
No caso ora analisado, denota-se que os demonstrativos contábeis, antes a grave 
infração cometida, não é suficientes para demonstrar a real e fiel situação 
financeira e patrimonial do município, como bem salientado pela unidade técnica 
na Instrução Técnica Conclusiva n.º 2093/2014. 
 
No que trange ao item II.I – Não recolhimento das contribuições do INSS 
retidas dos servidores e de terceiros (Item 5.1 do RTC 173/13, as 
manifestações do responsável não lograram êxito em afastar o aponte. 
 
O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento pacífico de que a irregularidade em 
questão configura fato grave, de caráter insanável, senão vejamos: 
 

AgR-REspe - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 32153 - 
monte horebe/PB  
Acórdão de 11/12/2008  
Relator(a) Min. MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA  
Publicação:  
PSESS - Publicado em Sessão, Data 11/12/2008 
  

Ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INELEGIBILIDADE. 
REJEIÇÃO DE CONTAS. RECOLHIMENTO. CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. SUBSÍDIO. AGENTE POLÍTICO. 
PARCELAMENTO. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO DE CANDIDATO. 
INDEFERIMENTO.  
 
A falta de recolhimento de contribuições previdenciárias, por si só, 
acarreta dano ao erário e caracteriza irregularidade insanável, apta a 
atrair a incidência da cláusula de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, 
da LC nº 64/90. (grifo nosso 

 
 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 32.529 
– CLASSE 32ª – MONTES CLAROS DE GOIÁS – GOIÁS. 
 



PARECER PRÉVIO TC-018/2015 
mm/fbc 

 

  

O Tribunal Regional Eleitoral indeferiu o pedido de registro de 
candidatura do recorrente, considerando que suas contas foram 
desaprovadas por irregularidade atinente ao não-recolhimento de 
contribuição previdenciária, configurando-se, portanto, a 
inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC nº 64/90.

9
 (grifo nosso) 

 
A par disso, o não recolhimento de contribuição previdenciária configura também 
ato doloso de improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei nº 
8.429/92, sendo, assim, motivo suficiente para a rejeição das contas. 
 
Por sua vez, o crime do art. 168-A tem natureza formal, não exigindo para sua 
consumação um resultado naturalístico. Caracteriza-se, de acordo com o tipo 
penal, pelo mero não repasse à previdência social das contribuições recolhidas 
dos contribuintes, de modo que não há motivo para se obstar a persecução penal 
quando não for mais possível a constituição do crédito tributário, uma vez que o 
crime já se consumou em momento anterior. 
 
Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme demonstra a 
decisão a seguir colacionada. 

 
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE RELATOR, DO 
STJ, QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. 
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO 
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENDÊNCIA DE 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. IRRELEVÂNCIA. 
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA 
DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691-STF. NEGATIVA 
DE SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO. 
DECISÃO :  
 
[...] 
 
In casu, não há, no ato impugnado, situação teratológica ou 
consubstanciadora de flagrante ilegalidade a justificar exceção à Súmula 
691-STF, máxime porque a pretensão do impetrante não encontra acolhida 
na jurisprudência desta Corte, que entende dispensável o 
procedimento administrativo fiscal ante a natureza formal do crime de 
apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do CP). Confira-se trecho 
de decisão proferida pelo Ministro Cezar Peluso que bem equaciona a 
questão: 
 
[...] 

  

                                            

9
 NO MESMO SENTIDO: PRECEDENTE:  RESPE Nº :  30511 (AGR-RESPE) - AL,  AC. DE 

11/10/2008,  REL.:  FE LIX FISCHER - IRREGULARIDADE INSAN ÁVEL, RESPE Nº :  

30322 (AGR-RESPE) -  MG,  AC. DE 09/10/200 8 ,  REL.:  ARNALDO VER SIANI LEITE 

SOARES.  
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(HC 97888/RJ, RIO DE JANEIRO, HABEAS CORPUS, Relator(a): Min. LUIZ 
FUX, Julgamento: 30/05/2011, Publicação DJe-106 DIVULG 02/06/2011 
PUBLIC 03/06/2011) 

  
 É também o entendimento dos Tribunais Regionais Federais, a quem 
compete julgar o crime tipificado no art. 168-A quando a lesão é contra o INSS, 
como o caso dos autos: 
  

TRF-4 - HABEAS CORPUS HC 50117648920134040000 5011764-
89.2013.404.0000 (TRF-4)  
Data de publicação: 16/09/2013  
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA 
PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A DO CP . EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 
PAGAMENTO. 1. A estreita via do habeas corpus não admite dilação 
probatória, exigindo-se que a suposta coação ilegal imposta ao paciente 
seja demonstrada de plano e de forma induvidosa, mediante prova pré-
constituída. 2. O delito previsto no art. 168-A do Código Penal - apropriação 
indébita previdenciária - que se perfectibiliza com a simples omissão do 
agente quando lhe era imposta obrigação de agir, é crime formal e não 
exige a constituição definitiva do débito para caracterização do tipo penal 
como condição de sua tipicidade. 3. Ante a existência de guias de 
recolhimento que indicam a possível quitação da dívida e, forte no art. 69 da 
Lei 11.941 /09, com a extinção da punibilidade do agente, deve o 
magistrado responsável pela condução do processo oficiar aos órgãos da 
Administração Fazendária com o intuito de verificar a satisfação integral do 
débito. 

  
O responsável colaciona o r. Acórdão TC-049/2012, contudo, o mesmo se refere 
ao pagamento de multa, em que essa Corte saneou-a. A irregularidade em tela 
encontra-se no Acórdão TC-218/2011, onde foi mantida a irregularidade. 
 
Dessa forma, por ser crime de natureza formal, cuja consumação não depende de 
resultado naturalístico, não há necessidade do lançamento do crédito tributário 
para que a persecução penal tenha início, devendo, assim, de imediato, serem 
encaminhadas cópia dos autos ao Excelentíssimo Procurador-geral de Justiça 
para adoção das medidas que entender cabíveis. 
 
  
 III - CONCLUSÃO 
  
 Desse modo, pugna o Ministério Público de Contas seja emitido PARECER 
PRÉVIO recomendando-se a REJEIÇÃO das contas do Executivo Municipal, 
referente ao exercício de 2012, sob responsabilidade de NICOLAU ESPERIDIÃO 

NETO, na forma do art. 80, inciso III, da LC n. 621/12 c/c art. 71, inciso II, da 
Constituição Estadual. 
  
 Pugna, ainda, em vista da prática de crime do art. 168-A do Código Penal e 
de ato de improbidade administrativa, o encaminhamento de cópia dos autos ao 
Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual, respectivamente, 
para adoção das medidas que entender cabíveis. 
  
 Em virtude da irregularidade constatada no exercício de 2012, representar à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil para adoção das medidas cabíveis em 

http://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/112411470/habeas-corpus-hc-50117648920134040000-5011764-8920134040000
http://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/112411470/habeas-corpus-hc-50117648920134040000-5011764-8920134040000
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face da ausência de recolhimentos das contribuições previdenciárias retidas dos 
servidores. 

 

 

3  DISPOSITIVO 

Em resumo, observa-se que o Poder Executivo Municipal cumpriu os percentuais 

constitucionais e legais mínimos de aplicação na manutenção e desenvolvimento do 

ensino, gastos com remuneração dos profissionais do magistério, ações e serviços 

públicos de saúde, bem como observou o limite máximo de Despesas com Pessoal 

e repasse de duodécimo ao legislativo. 

Entretanto, as justificativas apresentadas não foram suficientes para elidir a 

irregularidade referente ao não recolhimento das contribuições do INSS retidas dos 

servidores e de terceiros. 

Ante ao exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais, com fulcro no 

artigo 80, inciso III, da Lei Complementar n.º 621/2012, corroborando o 

entendimento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO: 

3.1 Pela emissão de Parecer Prévio pela REJEIÇÃO das contas da Prefeitura 

Municipal de Muqui, referentes ao exercício de 2012, de responsabilidade do senhor 

Nicolau Esperidião Neto.  

3.2 Por oficiar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Ministério Público 

Federal, cientificando-os quanto à ausência de recolhimento das contribuições 

previdenciárias retidas dos servidores e de terceiros;  

Ressalto, por oportuno, que a emissão do Parecer Prévio não interfere nem 

condiciona o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas, em virtude de denúncia, 

representação ou ação fiscalizadora, dos atos de gestão do administrador e demais 

responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração pública direta e indireta, 
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de quaisquer dos Poderes do Estado ou Município ou de entidade da Administração 

Indireta Estadual ou Municipal. 

 

VOTO-VISTA DO EXMO. SR. CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO MARCO 

ANTONIO DA SILVA: 

 

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Muqui, 

referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Nicolau Esperidião Neto. 

  

Em razão dos fatos narrados no Relatório Técnico Contábil RTC nº 173/2013 (fls. 142/153), e 

na Instrução Técnica Inicial ITI nº 600/2013 (fl. 179), o Eminente Relator à época, Dr. Domingos 

Augusto Taufner, através da Decisão Monocrática Preliminar nº 818/2013 (fls. 181/182), determinou a 

citação do responsável para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse justificativas, em razão do 

aponte de irregularidade constante do item 5.1 do sobredito Relatório. 

 

O gestor foi citado, à folha 187, através do Termo de Citação nº 1978/2013 (fl. 183), 

apresentando a esta Corte de Contas a documentação, de folhas 189/195, sendo os autos submetidos 

a 5ª Secretaria de Controle Externo, que nos termos da Instrução Contábil Conclusiva ICC nº 26/2014 

(fls. 199/208), opinou quanto ao aspecto técnico contábil pela rejeição das contas.  

 

O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas – NEC elaborou a Instrução Técnica 

Conclusiva - ITC nº 2093/2014 (fls. 210/216), opinando no sentido de que seja emitido PARECER 

PRÉVIO recomendando-se ao Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas em apreço. 

 

O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador de Contas, Dr. Luis Henrique 

Anastácio da Silva, nos termos do Parecer PPJC nº 1244/2014 (fls. 219/222), acompanhou a área 

técnica quanto a REJEIÇÃO, e opinou também pelo encaminhamento de cópia dos autos ao 

Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual, tendo em vista a prática de crime do 

art. 168-A do Código Penal e de ato de improbidade administrativa, bem como por representar à 

Secretaria da Receita Federal para adoção de medidas cabíveis, em face da ausência de 

recolhimentos das contribuições previdenciárias retidas dos servidores. 

 

Ato contínuo, o Conselheiro Relator, Dr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo, votou, às folhas 

227/237, pela emissão de Parecer Prévio pela REJEIÇÃO das contas em apreço, bem como oficiar à 

Secretaria da Receita Federal e ao Ministério Público Federal, cientificando-os quanto à ausência de 

recolhimento das contribuições previdenciárias retidas dos servidores e de terceiros. 
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Na sequência dos atos e fatos, após pedido de vista, vieram os autos a este Magistrado de 

Contas para melhor se inteirar dos termos do voto prolatado pelo Eminente Conselheiro Relator, a fim 

de formar convicção, com vistas  à  deliberação da 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas. 

 

É o sucinto relatório. 

 

 

V O T O   D E    V I S T A 
 

Da análise dos autos, verifico que a área técnica, através do Núcleo de Estudos Técnicos e 

Análises Conclusivas – NEC, em sua Instrução Técnica Conclusiva - ITC nº 2093/2014 (fls. 210/216), 

se manifestou, conclusivamente, nos seguintes termos, verbis: 

 

[...]  

 

5.   CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES 

 

5.1 Registra-se, da análise contábil, que quanto ao encaminhamento dos Relatórios Resumidos da 

Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal (item 4) não foram apontados indicativos de 

irregularidades, contudo foram emitidos alguns pareceres de alerta, que foram observados, tendo sido 

cumpridos os limites constitucionais mínimos em Ações e Serviços Públicos de Saúde, na 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e na Remuneração dos Profissionais do Magistério da 

Educação Básica. Também foi observado o limite máximo de Despesas com Pessoal, tal como 

estabelecido pela LC 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e remuneração do prefeito, vice-

prefeito e do repasse mínimo do duodécimo ao legislativo municipal estabelecido na CRB/88. 

 

5.2 Diante da análise exposta, as justificativas e documentos apresentados não foram suficientes para 

elidirem a irregularidade apontada na RTC 173/2013 e analisada na Instrução Contábil Conclusiva 

ICC 26/2014, por se tratar de infração grave à norma constitucional e infraconstitucional: 

5.2.1. Não recolhimento das contribuições do INSS retidas dos servidores e de terceiros 

(Item 5.1 do RTC 173/13). 

Base normativa: Lei Federal nº 8.212/91, art. 30, Inc. I, alíneas a e b e art. 37 da Constituição da 

República. 

Responsável: Nicolau Esperidião Neto 

 

5.3. Por todo o exposto, e diante do preceituado no art. 319, parágrafo único, inciso IV, da Res. TC nº 

261/2013, conclui-se opinando para que seja emitido PARECER PRÉVIO recomendando-se ao 

Legislativo Municipal a REJEIÇÃO das contas do senhor Nicolau Esperidião Neto, frente à 
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Prefeitura Municipal de Muqui, no exercício de 2012, nos termos do art. 80, inciso III, da Lei 

Complementar nº 621/2012. – grifei e negritei 

 

Por seu turno, o douto Representante do Parquet de Contas, nos termos do Parecer PPJC nº 

1244/2014 (fls. 219/222), se manifestou, conclusivamente, nos seguintes termos, litteris: 

 

[...] 

 

III - CONCLUSÃO 

 

Desse modo, pugna o Ministério Público de Contas seja emitido PARECER PRÉVIO 

recomendando-se a REJEIÇÃO das contas do Executivo Municipal, referente ao exercício de 2012, 

sob responsabilidade de NICOLAU ESPERIDIÃO NETO, na forma do art. 80, inciso III, da LC n. 621/12 c/c 

art. 71, inciso II, da Constituição Estadual. 

 

Pugna, ainda, em vista da prática de crime do art. 168-A do Código Penal e de ato de 

improbidade administrativa, o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público 

Federal e ao Ministério Público Estadual, respectivamente, para adoção das medidas que 

entender cabíveis. 

 

Em virtude da irregularidade constatada no exercício de 2012, representar à Secretaria da 

Receita Federal do Brasil para adoção das medidas cabíveis em face da ausência de 

recolhimentos das contribuições previdenciárias retidas dos servidores. – grifei e negritei 

 

O Eminente Conselheiro Relator, Dr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo, votou, às folhas 

227/237, nos seguintes termos, verbis: 

 

[...] 

 

3  DISPOSITIVO 

Em resumo, observa-se que o Poder Executivo Municipal cumpriu os percentuais constitucionais e 

legais mínimos de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, gastos com remuneração 

dos profissionais do magistério, ações e serviços públicos de saúde, bem como observou o limite 

máximo de Despesas com Pessoal e repasse de duodécimo ao legislativo. 

Entretanto, as justificativas apresentadas não foram suficientes para elidir a irregularidade referente 

ao não recolhimento das contribuições do INSS retidas dos servidores e de terceiros. 
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Ante ao exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais, com fulcro no artigo 80, inciso III, 

da Lei Complementar n.º 621/2012, corroborando o entendimento da Área Técnica e do Ministério 

Público de Contas, VOTO: 

 

3.1 Pela emissão de Parecer Prévio pela REJEIÇÃO das contas da Prefeitura Municipal de 

Muqui, referentes ao exercício de 2012, de responsabilidade do senhor Nicolau Esperidião 

Neto.  

 

3.2 Por oficiar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Ministério Público Federal, 

cientificando-os quanto à ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias retidas 

dos servidores e de terceiros;  

 

Ressalto, por oportuno, que a emissão do Parecer Prévio não interfere nem condiciona o posterior 

julgamento pelo Tribunal de Contas, em virtude de denúncia, representação ou ação fiscalizadora, dos 

atos de gestão do administrador e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da 

administração pública direta e indireta, de quaisquer dos Poderes do Estado ou Município ou de 

entidade da Administração Indireta Estadual ou Municipal. – grifei e negritei 

 

Antes de firmarmos posição final relativamente ao tema, em razão do voto emitido pelo 

Eminente Relator acerca da emissão do PARECER PRÉVIO recomendando ao Legislativo Municipal a 

REJEIÇÃO das contas do senhor Nicolau Esperidião Neto, frente à Prefeitura Municipal de Muqui, no 

exercício de 2012, em razão do “Não recolhimento das contribuições do INSS retidas dos 

servidores e de terceiros (Item 5.1 do RTC 173/13)”, entendo que devo fazer algumas considerações 

acerca da inconsistência. 

 

A subscritora do Relatório Técnico Contábil nº 173/2013 argumenta, à folha 45, que “em 

dezembro as retenções dos servidores de terceiros, inscritas em dívida flutuante, totalizaram, 

respectivamente, R$ 79.635,82 e R$ 5.090,40, e, entretanto, os saldos a recolher são, na mesma 

ordem, de R$ 129.361,41 (212110200000) e de R$ 63.560,75 (212130100001, 212130100002, 

212130100003). Portanto, estão pendentes de regularização contribuições retidas em meses 

anteriores, no valor de R$ 58.470,35, relativas a terceiros. Ressalta-se que a obrigatoriedade pela 

arrecadação e recolhimento das contribuições devidas À Seguridade Social é da empresa, conforme 

dispõe o art. 30, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 8.212/1991; e, no município de Muqui, é atribuição 

do Prefeito a autorização dos pagamentos, conforme art. 67, XI da Lei Orgânica do Município”. 

 

Da análise da questão, verifica-se que os registros contábeis indicam saldo acumulado e não 

há movimentação exatamente porque há indicativo de não terem sido efetivados os recolhimentos das 

retenções realizadas, sendo certo que o saldo somente reduzirá se efetivado o pagamento dos valores 

relativos às retenções realizadas. 
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Alegou-se como pano de fundo a questão das retenções das contribuições previdenciárias de 

servidores, bem como a retenção de contribuições de terceiros. 

 

A retenção de contribuições sem que se promova o respectivo repasse à Seguridade Social 

implica em apropriação indébita previdenciária, a teor do disposto na Lei nº 8.212/91 c/c art. 168-A do 

Código Penal, conforme indicado pela área técnica. 

 

Tal ação caracteriza pretenso tipo penal que ensejaria, inclusive, a promoção de 

representação para efeitos penais, em face do disposto no art. 168-A do Código Penal, em razão do 

conhecimento do pretenso ilícito penal praticado. 

 

Todavia, a esse respeito, acerca do tipo apropriação indébita previdenciária, no que se refere 

ao aspecto penal, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim decidiu, verbis: 

 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA 

PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A DO CPB). PREFEITO. SUJEITO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397, III, DO CPP). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O prefeito municipal e seus auxiliares não podem ser sujeitos ativos do crime 

de apropriação indébita, pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas 

dos servidores do município. Tal responsabilidade só se caracteriza se comprovado o desvio 

da verba para proveito pessoal dos agentes políticos, o que não restou caracterizado no caso sob 

exame. 2. Precedentes desta Corte e do STJ, no sentido de que os agentes políticos não podem ser 

sujeitos ativos do crime previsto no art. 168-A, do CPB, quando não restar demonstrado que os 

valores descontados dos servidores foram incorporados aos patrimônios pessoais dos 

agentes. 3. Manutenção da absolvição sumária dos réus, com fulcro do art. 397, III, do CPB. 4. 

Apelação do MPF desprovida. Veja também: RCCR 2006.35.00.004444-1, TRF1 RCCR 

2003.38.01.001248-2, TRF1 RESP 286832, STJ. Acórdão. A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à Apelação. Processo: ACR 249 BA 0000249-56.2009.4.01.3302 Relator(a): 

DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS OLAVO Julgamento: 06/02/2012 Órgão Julgador: 

TERCEIRA TURMA Publicação: e-DJF1 p.183 de 17/02/2012” 

 

Na mesma linha de entendimento, caminhou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

- STJ, litteris: 

 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO DESCRIÇÃO 

DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO NO CRIME DENUNCIADO. 

RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO 
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DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação 

específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a incidência do Enunciado Sumular 

182 desta Corte Superior. 2. Ainda que assim não fosse, vale destacar que a peça vestibular 

acusatória não descreveu, suficientemente, como teria ocorrido a participação do denunciado no 

possível crime de apropriação indébita previdenciária. 3. "O simples fato de o réu ser ex-Prefeito do 

Município não autoriza a instauração de processo criminal por crimes praticados durante seu 

mandato, se não restar comprovado, ainda que com elementos a serem aprofundados no 

decorrer da ação penal, a mínima relação de causa e efeito entre as imputações e a sua 

condição de gestor da municipalidade, sob pena de se reconhecer a responsabilidade penal 

objetiva" (HC 53.466/PB, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, DJ 22/05/2006) 4. Se a inicial 

acusatória não descreve minimamente as condutas delituosa supostamente praticadas, ela é 

considerada inepta, pois impede o exercício da ampla defesa pelo acusado, que deve se defender dos 

fatos narrados, ainda que sucintamente, na exordial. 5. Agravo regimental não conhecido. Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, não 

conhecer do agravo regimental. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Adilson Vieira Macabu 

(Desembargador convocado do TJ/RJ), Gilson Dipp e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator. 

AgRg no REsp 1166311 / MG AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0224170-2. 

Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento: 

15/03/2012 Data da Publicação/Fonte DJe 22/03/2012.”  

 

Desta maneira, o entendimento deste Conselheiro Substituto repousa no fato de haver a 

necessidade de se comprovar nos autos da ação de controle externo, através de farta documentação, 

que os valores foram desviados para proveito pessoal dos agentes políticos, o que 

caracterizaria também apropriação indébita previdenciária, subsumindo-se ao tipo legalmente 

estabelecido. 

 

Ademais, é imperioso destacar que, embora o gestor público seja o principal expoente dentro 

do órgão, sendo de sua incumbência gerir e fiscalizar a execução administrativa, o nexo de 

causalidade para efeito de caracterização do crime tem que ser cabalmente demonstrado quanto 

ao proveito pessoal. 

 

Esta é a posição do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, quando aponta a 

necessidade de ocorrência do nexo de causalidade, senão vejamos: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSO PENAL. 

CONTRARIEDADE AO ART. 168-A DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. 

DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS REM SIBI HABENDI. NECESSIDADE. 1. O tipo do art. 168-A do 

Código Penal, embora tratando de crime omissivo próprio, não se esgota somente no 'deixar de 
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recolher', isto significando que, além da existência do débito, haverá a acusação de 

demonstrar a intenção específica ou vontade deliberada de pretender algum benefício com a 

supressão ou redução, já que o agente 'podia e devia' realizar o recolhimento. 2. Agravo 

regimental improvido. – grifei e negritei (STJ - AgRg no Ag: 1388275 SP 2011/0056219-8, Relator: 

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 28/05/2013, T6 - SEXTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2013) 

 

Da mesma maneira, e este é o sentido em que caminha a jurisprudência atual, em não sendo 

demonstrada a relação de causa e efeito, entre as imputações e a sua condição de gestor da 

municipalidade, com reversão da apropriação em proveito próprio, sob pena de se reconhecer a 

responsabilidade penal objetiva deste, neste caso, não responderá o gestor pelo crime. 

 

Obviamente, poder-se-ia questionar o fato de remanescer a irregularidade quanto ao não 

recolhimento das contribuições, sob o enfoque administrativo, acontece que a negativa do fato ou 

sua autoria sob o enfoque penal também são situações que repercutem na seara administrativa, 

sendo certo que o julgamento perante as Cortes de Contas tem índole administrativa, embora se 

reconheça a independência das instâncias, o que afastaria a ocorrência da irregularidade mesmo neste 

enfoque. 

 

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assim estabelece acerca do tema, 

litteris: 

 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS. NÃO-PROVOCAÇÃO DE 

PREJUÍZOS AO MUNICÍPIO. 1. É de ser mantido acórdão que, seguindo entendimento da sentença, 

considera improcedente ação de improbidade administrativa contra prefeito municipal que 

deixa de repassar aos cofres da Previdência Social valores recolhidos de contribuição 

previdenciária. 2. Débitos questionados que se encontram negociados com o INSS. 3. Ausência 

de prejuízo ao município. 4. Não-caracterização da infração administrativa capitulada nos arts. 10, 

caput, e incisos X e XI, e art. 11, caput, incisos I e II, da Lei n. 8.429/92. 5. Parecer da matéria pública 

pela confirmação do decisório recorrido. 6. Recurso especial não-provido (STJ - REsp: 965671 RS 

2007/0152946-8, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 21/02/2008, T1 - 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 23.04.2008 p. 1) 

 

No caso em apreço, ainda que não haja demonstração de realização de parcelamento 

junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, este pode ser realizado ou então ser 

promovido o respectivo recolhimento, a qualquer momento, havendo permissivo legal, não se 

podendo perquirir de prejuízo à fazenda pública. 
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Poder-se-ia arguir violação de princípio que, neste momento, embora me pareça censurável 

o ato de não recolhimento das contribuições, no contexto probatório não foram aduzidas situações 

que infirmassem a culpa ou o dolo exclusivo do gestor máximo do órgão, de maneira a imputar a 

responsabilidade ao gestor. 

 

Certamente o ato de não retenção das contribuições decorreu, num primeiro momento, da 

falta de ação dos servidores do Setor de Pagamento de pessoal, o que importaria em atitude do gestor 

para correção do problema, que, de todo modo não me pareça capaz de, isoladamente, conduzir à 

rejeição de suas contas. 

 

Afinal, o gestor não pode ser responsabilizado de maneira absoluta por ato praticado pelo 

setor de pagamentos, sem que fosse promovida a devida imputação de responsabilidade, conforme 

planilha de riscos, razão pela qual divirjo da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas e 

afasto a presente irregularidade por ausência de demonstração do nexo causal entre o ato de 

administração praticado pelo gestor e a retenção ocorrida, sem o devido recolhimento, com a 

ressalva de que deve ser expedida determinação à municipalidade para correção do problema. 

 

Assim, deve ser expedida determinação no sentido de que seja envidado esforço quanto ao 

pagamento das contribuições previdenciárias retidas, a fim de que sejam movimentadas as contas de 

consignações. 

 

Por todo o exposto, divirjo do entendimento da área técnica, do Ministério Público Especial de 

Contas e do Eminente Conselheiro Relator, Dr. Sebastião Carlos Ranna de Macedo, e, VOTO no 

sentido de que a 1ª Câmara desta Egrégia Corte de Contas assim delibere: 

 

a) Afaste a irregularidade relativa ao item 5.2.1 (Não recolhimento das contribuições do INSS 

retidas dos servidores e de terceiros - Item 5.1 do RTC 173/13), em face das razões antes expendidas; 

 

b) Seja emitido PARECER PRÉVIO dirigido à Câmara Municipal de Muqui recomendando a 

APROVAÇÃO COM RESSALVA da Prestação de Contas Anual do Município, referente ao exercício 

de 2012 de responsabilidade do senhor Nicolau Espiridião Neto, então Prefeito Municipal de Muqui, 

na forma do artigo 80, II, da Lei Complementar nº 621/2012; 

 

c) Deixe de enviar representação ao Ministério Público Federal e Estadual, acerca das 

retenções realizadas, em razão da motivação antes expostas. Oficie-se, contudo, à Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, a fim de que se promova o lançamento do crédito tributário relativo às 

retenções, se ainda pendentes de regularização. 

 



PARECER PRÉVIO TC-018/2015 
mm/fbc 

 

  

VOTO, ainda, no sentido de que a 1ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas DETERMINE 

ao atual Prefeito do Município de Muqui o seguinte: 

 

1) Envide esforços quanto ao recolhimento das contribuições retidas, no prazo da lei 

8.212/91, de maneira que as contas em que estas se encontram registradas tenham movimentação; 

 

VOTO, por fim, no sentido de que, cumpridas as formalidades legais, em não havendo 

expediente recursal, arquivem-se os presentes autos. 

 

É como voto. 
 

 

PARECER PRÉVIO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2784/2013, RESOLVEM os 

Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, em sessão realizada no dia vinte e cinco de março de dois mil e quinze, por 

maioria, nos termos do voto vencedor do Conselheiro em substituição Marco Antonio 

da Silva:  

 

1. Afastar a irregularidade apontada no item 5.2.1 – “Não recolhimento das 

contribuições do INSS retidas dos servidores e de terceiros” (item 5.1 do RTC 

173/13), em face das razões antes expedidas; 

 

2. Recomendar à Câmara Municipal de Muqui a aprovação com ressalva da 

Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Muqui, referente ao exercício 

de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Nicolau Espiridião Neto, com fundamento no 

art. 80, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012; 

 

3. Determinar ao atual Prefeito da Prefeitura Municipal de Muqui que envide 

esforços quanto ao recolhimento das contribuições retidas, no prazo da Lei nº 
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8212/1991, de maneira que as contas em que estas se encontram registradas 

tenham movimentação; 

 

4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado. 

 
Vencido o Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo, que votou pela 

rejeição das contas e expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

ao Ministério Público Federal, cientificando-os quanto à ausência de recolhimento 

das contribuições previdenciárias retidas dos servidores e de terceiros. 

 

Composição  

 

Reuniram-se na Primeira Câmara para apreciação os Senhores Conselheiros 

Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias 

Chamoun e o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, 

o Dr. Luciano Vieira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-

Geral do Ministério Público Especial de Contas. 

 

Sala das Sessões, 25 de março de 2015. 

 

 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 

 

 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 
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CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Em substituição 

 

 

 

Fui presente: 

 

 

 

DR. LUCIANO VIEIRA 

Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral 

 

 

Lido na sessão do dia: 

 

 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário Adjunto das Sessões  

 


