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RECOMENDAQAOCONJUNTA

N.° 01/2017-FOCCO-TO

Recomenda observancia estrita da

obrigacao legal de recolhimento das

contribuicoes descontadas dos

funcionarios pL’iblicosao INSS ou ao

instituto préprio (em caso de

municipios com Regime Proprio de

Previdéncia Social-RPPS) e ressalta

consequéncias Iegais do

descumprimento.

o FORUM PERMANENTE DE COMBATE A CORRUPCAO No

ESTADO DO TOCANTINS - FOCCO-TO, por meio do MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, do MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS, da

CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, da ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, da

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO do

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, da RECEITA FEDERAL DO

BRASIL, por intermédio dos representantes ao final indicados, no uso de suas atribuicoes

institucionais que Ihe sao conferidas pela Constituicao da RepL’Jblica e pelas Leis

Complementares e Ordinarias:
-

CONSIDERANDO que o Ministério PUblico é instituicao permanente,

essencial a funcao jurisdicional do Estado, incumbindo—lhe a defesa da ordem juridica, do

regime democratico e dos interesses sociais e individuais indisponiveis (CF, art. 127);

CONSIDERANDO que sac funcoes institucionais do Ministério

Pablico zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Pt’Jblicos e dos servicos de relevancia

pt'Jblica aos direitos assegurados nesta Constituicao, promovendo as medidas

necessérias a sua garantia (CF, art. 129, ll); bem como promover o inquérito civil e a acéo

civil pl’Jblica, para a protecao do patrimonio pL’iblicoe social, do meio ambiente e de outros

interesses difusos e coletivos (CF, art. 129, Ill);

CONSIDERANDO que a administracao pt’Jblica direta e indireta de

qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipio

obedecera aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade

eficiéncia (CF, art. 37, caput), o que deve ser fiscalizado pelas instituicoes d controle;
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CONSIDERANDO a disposicao do artigo 201, caput, da Constituioao

Federal a qual preve que: “A previde‘ncia social sera organizada sob a forma de regime

geral, de cara’ter contributivo e de liagao obrigatéria...” e que a Previdéncia Social tern

por fim assegurar aos seus beneficiarios meios indispensaveis de manutencao, por motivo

de incapacidade, idade avancada, tempo de servico, desemprego involuntario, encargos

de familia e reclusao ou morte daqueles de quem dependiam economicamente;

CONSIDERANDO que a Lei 8.212/91 (Lei de Organizacao da

Seguridade Social e seu Plano de Custeio) estabelece no seu art. 15, I, c/c art. 30 que

cabe as empresas privadas e aos orgaos e entidades da administragéo pl’iblica direta,

indireta ou fundacional arrecadar as contribuicoes dos segurados empregados,

descontando-as da respectiva remuneracao e recolher os valores arrecadados ao INSS

ou instituto de previdéncia préprio, no prazo legal;

CONSIDERANDO que a conduta de deixar de repassar, no prazo

legal, a previdéncia social as contribuicoes recolhidas dos contribuintes configura crime de

apropriagéo indébita previdenciéria nos termos do Art. 168—A do C6digo Penal, sujeito

a pena de reclusao 2 a 5 anos e multa, sendo que, ainda, por forca do art. 29 do Cédigo
Penal, todos que concorrerem para a pratica do crime incidem nas penas a ele

cominadas;

CONSIDERANDO que tal conduta caso realizada por agente pl’iblico,
isoladamente ou em concurso com terceiros, também configura ato de improbidade

administrativa, nos termos dos termos da Lei 8.429/92 (Lei de lmprobidade

Administrativa) por causar dano ao erario em razao de incidéncia de iuros e multas (art.

10 da Lei 8.429/92) e violar principios da legalidade e moralidade (art. 11 da mesma

norma), o que atrai as sancoes do art. 12 da mesma Lei e art. 37 § 4° da CF, quais sejam

a suspenséo dos direitos politicos, a perda da fungéo pUinca, a indisponibilidade dos

bens e o ressarcimento ao erario, proibigao de contratar com o Poder Pablico ou receber

beneficios ou incentivos scais ou crediticios;

CONSIDERANDO que os Tribunals de Justica vém condenado por

ato de improbidade administrativa gestores que deixam de repassar ao INSS as

contribuicoes descontadas de servidores oportunamente, conforme, por exemplo, os

seguintes julgados:

“AQAOCIVIL PUBLICA — ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

- IMPRESCRITIBILIDADE DAS PRETENSOES DE RESSARCIMENTO AO ERARIO -

PRESCRIQAO NAO OPERADA - EXEGESE DO ART. 37, § 5°, DA CONSTITUICAO
FEDERAL DE 1988 - PRESIDENTE DE CAMARA DE VEREADORES - GASTOS

IRREGULARES E QUE NAO ATENDERAM AO INTERESSE PUBLICO - AUSENCIA DE

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO SOCIAL AO INSTITUTO NACIONAL DO

SEGURO SOCIAL COM PREJUIZO AO ERARIO ANTE O ACRESCIMO DE MULTA E

JUROS MORATORIOS - INFRACAO A LEI - PAGAMENTO DE ADICIONAL DE

INSALUBRIDADE SEM PREV/SAC LEGAL - DANO AO ERARIO DEMONSTRADO -

ALEGACAO DE AUSENCIA DE PREJUIZO E DOLO - DECISAO DO TRI UNAL D

CONTAS QUE NAO AFASTA A TUTELA JURISDICIONAL - ELEMENTOS S FICIENTES
,

PARA A CARACT IZACAODOS ATOS IMPROBOS IMPUTADOS AO EDI -

SANQO§
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NESSE PONTO. Nas acoes de improbidade administrativa, a pretensao de ap/icar

sancoes ao implicado prescreve em cinco anos (art. 23 da Lei n. 8.429/92, enquanto que

a pretensao que busca o ressarcimento do prejuizo ao erario é imprescritivel, nos termos

do art. 37, § 5°, da Constituicao Federal de 1988 (cf. TJSC. AI n. 2014.012988—4, Rel.

Des. Francisco Oliveira Neto). A improbidade administrativa "consiste na conduta

econémica eticamente reprovavel praticada pelo agente estatal, consistente no exercicio

indevido de competéncia administrativa que acarrete prejuizo aos cofres pL’iblicos, com a ,.

frustracao de valores constitucionais fundamentais, visando ou nao a obtencao de

vantagem pecuniéria indevida para si ou para outrem, que sujeita o agente a punicao

complexa e unitaria, de natureza penal, administrativa e civil, ta/ como denido em lei"

(MARQALJUSTEN FILHO, Curso de Direito Administrativo, 2. ed. Séo Paulo: Saraiva, 1’:
'

2006, p. 699). Afronta os principios constitucionais administrativos da Iegalidade e

da moralidade e configura ato de improbidade administrativa o nao recolhimento,

nos prazos Iegais, da contribuicéo social devida pelo ente pblico a autarquia

previdenciéria respectiva, com prejuizo ao erério diante do acréscimo de multa e

juros moratérios. A atuaca'o da Administracao Publica é condicionada a existéncia

de norma legal (art. 37, caput, da Constituicao Federal), motivo pelo qual Ihe é

defeso pagar a seus servidores vantagens ou adicionais fora dos casos previstos

em lei. [...]" (AC n. 2010.003640-8, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 21 .7.10)”. (TJSC,

Ape/acao Civel n. 2013.014292—0, de Séo José, rel. Des. Jaime Ramos, j. 27—08-2015)

Ou também:

APELAQAO CiVEL - Acao Civil Pablica — lmprobidade

administrativa - Alegacéo de desvio de finalidade de verbas correspondentes aos

encargos sociais (INSS e FGTS) descontados dos empregados-segurados da FITO,

ato que teria causado prejuizo a Fundacao — Administrador publico que n50 pode

usar verbas com destinacao legal especifica, caso das contribuicées

previdenciérias, para outras finalidades - Violacao a principios e normas da

administraca‘o publica capitulada em lei como ato de improbidade administrativa —

O prejuizo ao era'rio, configurou-se uma vez que o valor destinado ao recolhimento

do FGTS e INSS quando pago na data aprazada néo gera incidéncia de multas e

correcéo moneta’ria — (...) TJSP - Ape/acao n° 0028019-63.2003.8.26.0405, da Comarca

de Osasco, rel. MARCELO L THEODOSIO j. 09.06.15. www.tjsp.jus.br

CONSIDERANDO que a mesma conduta é fato que induz a

irregularidade quando da apreciacao das prestacoes de contas de gestores aos Tribunais

de Contas;

RESOLVEM:

RECOMENDAR DE MODO CONJUNTO a Vossa Exceléncia a

observancia estrita da obrigacao legal de recolhimento das contribuigoes descontadas dos

municiplos com Regime Préprio de Previdéncia Social-RPPS), ja que os valore

i

funcionérios pl’Jblicos ao INSS ou ao instituto de previdéncia préprio (em caso de

2
descontados dos vencimentoslsalérios dos servidores e a eles pertencentes, d stinam-s

especicamente ao custeio da previdéncia social, nao podendo serem uti' ados para

quaisquer outra
'

alidades e que a o issao no recolhimento de tais val s config a
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crime de apropriagao indébita previdenciéria (art. 168-A do CP) e também ato de

improbidade administrativa que causa dano ao erério - ante a incidéncia de juros de multa

(artigo 10 da Lei 8.429/92) — e também ato de improbidade violador dos principios da

Iegalidade e moralidade (artigo 11 da Lei 8.429/92);

O prefeito devera dar conhecimento da presente recomendaoao aos

contadores e demais funcionarios responséveis pelo acompanhamento do cumprimento

da obrigagao.

O descumprimento da obrigagao legal destacada na presente

recomendaoao ensejara imediata comunicaoao para a atuagao dos Orgaos signatérios, de

acordo com suas atribuigoes, para analise e promogao dos inquéritos policiais, agoes

penais e aooes de improbidade administrativa cabiveis, bem ainda com a formulaoao de

representagao pelo Ministério Pi'Jinco de Contas ao Tribunal de Contas do Estado, sem

prejuizo dos atos de defesa do patrimonio publico.

Considerando a possibilidade em tese de responsabilizagao civel e

criminal de todos aqueles que participem de atos ilicitos, inclusive dos profissionais de

contabilidade que eventualmente adiram as condutas ilegais de gestores, cépia da

presente recomendagao conjunta sera encaminhada para Conselho Regional de

Contabilidade para amplo conhecimento.

Na certeza do pronto acatamento da obrigaoao legal explicitada na

presente, colhemos o ensejo para render votos de elevada estima e distinta consideraoao.
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