MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

PROCESSO TC N.º 07733/08
Interessado: Sr. Marinésio de Sousa Ramalho e outros.
Objeto: Denúncia contra o Prefeito Municipal de Pilões, Sr. Iremar Flor de Sousa– exercício de
2003.
EMENTA:
Direito
Constitucional
e
Administrativo. Município de Pilões – Poder
Executivo – Denúncia – Exercício de 2003.
Procedência de alguns fatos. Despesas sem
licitação. Contratação de serviço de locação de
veículo irregular no DETRAN e a pessoa diferente
do seu proprietário. Ausência de retenção do
INSS incidente sobre o pagamento a prestadores
de serviço. Pela procedência parcial, aplicandose multa ao ex-gestor e representação ao
Ministério Público Comum, à Receita Federal do
Brasil e à Procuradoria da República na Paraíba.
PARECER Nº 01921/10

Cuida-se de denúncia formulada pelo Sr. Marinésio de Sousa Ramalho e outros
representantes de partidos políticos contra atos praticados pelo Sr. Iremar Flor de Sousa, no
exercício de 2003.
Após cota deste membro do MPjTC, fls. 325/326, alvitrando pela notificação do
Sr. Iremar Flor de Sousa, este gestor foi regularmente citado, fls. 327/328.
Defesa aviada pelo ex-Alcaide de Pilões, fls. 329/331, através de advogado
constituído através de instrumento de outorga às fls. 332.
A d. Auditoria, após examinar a petição anexada, concluiu em seu relatório de
fls. 334/336 pela permanência das seguintes irregularidades:

a) Ausência de retenção do INSS incidente sobre o montante de R$
102.190,00, relativamente a prestadores de serviços;
b) Gastos não licitados com transporte escolar no período,
totalizando R$ 25.730,00;
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c) Despesas irregulares (sem previsão contratual) com combustíveis,
peças e manutenção de veículos locados, no total de R$ 5.486,36;
d) Divergência entre os nomes de alguns locadores de veículos para a
Prefeitura e os respectivos proprietários;
e) Contratação de locação de veículos com situação irregular perante
o DETRAN.

Em seguida, vieram os autos a este Ministério Público Especial para análise e
emissão de parecer.
É o relatório. Passo a opinar.
Cumpre esclarecer que em nada prejudica o parecer do Ministério Público de
Contas a análise utilizando fundamentação aliunde, contida em relatório técnico, contanto que
o documento referido se encontre no álbum processual, como se verifica na vertente. Desta
forma, a adoção de relatório prévio e fundamentado como razões utilizadas em Parecer
Ministerial, por si só, não caracteriza ausência de motivação, desde que as razões adotadas
sejam idôneas formal e materialmente à causa. Em outros termos, pode o pronunciamento
ministerial ser totalmente remissivo ao relatório técnico. Neste sentido já decidiu o STF.1
Em relação à ausência de retenção do INSS incidente sobre o montante de R$
102.190,00, relativamente a prestadores de serviço, saliente-se que a Administração Pública
tem responsabilidade solidária pelos créditos previdenciários cujo fato gerador tenha origem
na execução de contratos celebrados entre a Administração Pública e o particular. Cabe trazer
a lume o art. 71, § 2º da Lei nº 8.666/93 e o art. 31 da Lei n.º 8.212/91, in verbis:

Art. 71.
O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
[...]

1

HC 96310, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO.
INOCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
I - Ambas as Turmas possuem precedentes no sentido de que a adoção do parecer do Ministério Público como
razões de decidir pelo julgador, por si só, não caracteriza ausência de motivação, desde que as razões adotadas
sejam formalmente idôneas ao julgamento da causa. Precedente.
II - Ordem denegada.
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§2º A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos
encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do
art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze
por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
recolher a importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão
da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-deobra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
Portanto, quando a empresa contratada não cumpre suas obrigações com o
Fundo Previdenciário, cabe à Administração Pública contratante realizar o pagamento devido,
na qualidade de tomadora de serviços, o que não ocorreu in casu.
Ademais, o não recolhimento de contribuição previdenciária ao órgão
competente é tipificado como crime previsto no art. 2ª, II da Lei n.º 8.137 de 1990, que institui
disciplina para os crimes contra a ordem tributária:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
[...]
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:
[...]
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social,
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que
deveria recolher aos cofres públicos.
[...]
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Provoque-se, acerca do não recolhimento de verba previdenciária, tanto a
Receita Federal do Brasil quanto o Ministério Público Federal (Procuradoria da República na
Paraíba).
No que se refere às despesas não licitadas com transporte escolar no valor de
R$ 25.730,00, tem-se que a realização de procedimento licitatório é pré-requisito elementar
na execução da despesa pública, sendo ordenada em sede constitucional no art. 37, XXI, da
atual Carta. Por ser procedimento que garante a eficiência na Administração, visto que
objetiva as propostas mais vantajosas para o Poder Público, a licitação, quando não realizada,
constitui séria ameaça aos princípios constitucionais administrativos da legalidade,
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impessoalidade e moralidade. Cumpre recordar que a licitação é procedimento vinculado,
formalmente ligado à lei, não comportando discricionariedades em sua realização.
Segundo o renomado professor José Afonso , a eficiência “não é um conceito
jurídico, mas econômico; qualifica atividades. Numa idéia muito geral, eficiência significa fazer
acontecer com racionalidade, o que implica medir os custos que a satisfação das necessidades
públicas importam em relação ao grau de utilidade avançado. Assim, o principio da eficiência,
introduzido agora no art. 37 da Constituição pela EC 19/98, orienta a atividade administrativa
no sentido de conseguir os melhores resultados com os meios escassos de que dispõe e a menor
custo” (grifo nosso).
Por outro lado, a moralidade é um importante baluarte de nosso
ordenamento, inserido não somente como simples recomendação aos agentes públicos, mas
de efetivo caráter normativo, senão vejamos:
O acatamento do princípio da moralidade pública dá-se pela qualidade ética
do comportamento virtuoso do agente que encarna, em determinada situação,
o Estado Administrador, entendendo-se tal virtuosidade como a conduta
conforme a natureza do cargo por ele desenvolvida, dos fins buscados e
consentâneos com o Direito, e dos meios utilizados para o atingimento destes
fins, fornecendo o sistema jurídico o conteúdo e a forma de concretização dos
elementos da prática administrativa moral (honestidade, boa-fé, lealdade)
(grifos não constantes no original) - Rocha, 1994: 193/194.

E a Lei de Improbidade Administrativa (8.429/92) igualmente tipifica enquanto
ímprobo o ato, em seus arts. 10 e 11, respectivamente:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. 1.º desta lei, e notadamente:
VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente
IX – ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou
regulamento;
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições,
e notadamente:
II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
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Por conseguinte, reputem-se irregulares as despesas realizadas sem prévio
procedimento licitatório, aplicando-se multa com base no artigo 56, inciso II da LOTC/PB à
gestora responsável, em seu valor máximo.
Represente-se, igualmente, ao MP Comum, acerca do crime de não realização
de licitação previsto na Lei n.º 8.666/93.
Sobre as despesas com combustíveis, peças e manutenção de veículos locados,
no total de R$ 5.486,36, como não houve previsão contratual de tais gastos a serem realizados
pela contratante, considera-se também como despesas na licitadas.
No tangente às contratações de serviço de locação de veículos irregulares no
DETRAN e a pessoas diferentes das proprietárias dos mesmos recomenda-se ao atual gestor
maior cuidado com a utilização do patrimônio público, firmando contrato com os verdadeiros
proprietários dos objetos contratados e sem que estes tenham pendências perante os órgãos
públicos, a fim de assegurar a execução do contrato.
Feito este breve apontamento, corroboram-se os demais argumentos firmados
pelo Órgão Auditor.
Desta forma, opina o Parquet, nos termos do relatório da Auditoria de fls.
334/336, pela procedência em parte da denúncia formulada, sendo aplicada multa ao Sr.
Iremar Flor de Souza, ex-Prefeito de Pilões.
Representação ao Ministério Público Comum, à Receita Federal do Brasil e ao
Ministério Público Federal (Procuradoria da República na Paraíba) acerca dos fatos levantados
pela Auditoria concernentes à área de atuação de cada um desses órgãos e instituições.

É como opino.
João Pessoa, 12 de novembro de 2010.

Marcílio Toscano Franca Filho, Dr. iur
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCE/PB
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