
Estado de GoiAs
Tribunal de Contas dos Municipios

RESOLUCAO RC N° 00026/110

PROCESSO N.° : 06711/10

INTERESSADOS: PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE DIVIN6POLIS DE GOIAS

ASSUNTO	 : CONSULTA

Examinados os presentes autos, processo de n.° 06711/10, que trata da

consulta formulada pelos Senhores Moaci Gomes de Sousa e Ary Rodrigues Pimentel, Prefeito e

Presidente da CArnara Municipal, respectivamente, de DivinOpolis de GoiAs, indagando o seguinte:

0 Legislativo Municipal de DivinOpolis de GoiAs tern, neste exercicio, um

dêbito corn o INSS a pagar, na ordem de R$ 15.095,14 (quinze mil, noventa e cinco reais e

quatorze centavos). Trata-se de montante histOrico, sem considerar juros, multa e correcao.

Acredita-se que sera impossivel guitar o valor final do dAbito de uma so vez ou em parcelas,

dentro do exercicio financeiro de 2010, devido aos parcos recursos repassados a Camara pelo

Executivo, em fungdo da reducâo do percentual de 8 (oito) para 7% (sete por cento) relacionado as

despesas do Poder Legislativo Municipal. Pergunta-se:

I — Pode o Executivo Municipal pagar este valor para o Legislativo Municipal

sem deduzi-lo do duodAcimo mensal?

II — Pode o Executivo Municipal guitar a divida e parceIA-la em tantas vezes

quanto couber no mandato do atual executivo?

Trata-se de consulta formulada por partes legitimas, devidamente instruida

corn parecer juridico, em respeito ao art. 31, inc. I e §1.° da Lei n.° 15.958/07 — LOTCM/GO.

Em resposta as dirvidas suscitadas pelos consulentes, ha que se fazer uma

distincäo entre dAbito previdenciArio referente a exercicio em curso e dAbito previdenciArio

referente a exercicios anteriores, do Poder Legislativo Municipal.

Tratando-se de debito referente a exercicio corrente, a Camara de

Vereadores deverA efetuar sua quitacao, obedecendo aos prazos fixados pelo INSS.

Em contrapartida, caso o dAbito se refira a exercicios passados, deverà ser

pago, integralmente, pelo Municipio — pessoa juridica de direito pUbli•— representado pelo

Prefeito.
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Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justica, nas ementas dos

Recursos Especiais de n.°s 573129/PB e 199885/PR abaixo transcritas, defende o seguinte
posicionamento:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTARIO. CONTRIBUI9AO
PREVIDENCIARIA DE VEREADORES. SUJEITO PASSIVO. MUNICIPIO.
AUSENCIA DE PERSONALIDADE JURIDICA DA CAMARA DE
VEREADORES. PRECEDENTES.

A falta de prequestionamento da matèria federal impede o conhecimento
do recurso especial (Siimula 282 do STF).

A Camara de Vereadores nao possui personalidade iuridica autOnoma
que Ihe permita fiqurar no polo passivo da obriaacao tributaria ou ser
demandada em razdo dessas obriaacties. Suieito passivo da contribuicao
previdenciaria incidente sobre remuneracao de membros da Camara
Municipal é o Municlpio, pessoa iuridica de direito 

3. Recurso especial provido.
(STJ — Recurso Especial 573129/PB, Relator Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, DJ 04/09/2006 p. 232)
(grifo acrescentado)

EMENTA: TRIBUTARIO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - AUSENCIA
DE RECOLHIMENTO AOS COFRES PUBLICOS - CAMARA MUNICIPAL -
PERSONALIDADE JUDICIARIA.

A Camara Municipal nao tem personalidade iuridica, mas tao somente
personalidade judiciaria, se) podendo vir a juizo defender seus direitos
institucionais. 

Cabe ao Municipio, e nä° a Camara de Vereadores, fiqurar no polo
passivo da acâo aiuizada pelo INSS fundada em divida oriunda do nä°
recolhimento de contribuicties Drevidenciarias de servidores municipais que
nela desempenham suas functies. 

3. Recurso improvido.
(STJ — Recurso Especial 199885/PR, Relator Ministro GARCIA VIEIRA, DJ
07/06/1999 p. 62)
(grifo acrescentado)

A fim de saldar a divida da Camara de Vereadores, pode o Executivo
Municipal se valer de um parcelamento perante o INSS, desde que obtenha autorizacao legislativa
prêvia e seja finalizado no exercicio do atual Prefeito. Faz-se releva 	 ainda, observar os
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impactos orcamentarios e financeiros de forma a nao comprometer a execugäo orcamentaria dos

exercicios abrangidos pelo parcelamento.

Possibilitado o parcelamento, nth) podera o Executivo descontar das

quantias mensalmente repassadas a Casa de Leis, a titulo de duodecimo, os valores das parcelas

por ele suportadas.

Corroborando esse entendimento, o respeitavel Tribunal de Justiga do

Estado de Goias, nos Processos de n.°s 200601303754 e 200093601140, determina que:

EMENTA: "Duplo grau de jurisdicao em mandado de seguranga. Repasse
de duodêcimo orgamentario a menor efetuado pelo chefe do poder executivo
municipal. Ilegalidade. 0 repasse do duodecimo orgamentario efetuado pelo
executivo deve ser feito integralmente, nao permitindo qualquer tipo de
desconto a ser realizado. Caso ocorra repasse	 do duodecimo em
porcentagem menor que o previsto na lei orgamentaria, constata-se a
violagao de direito liquido e certo do poder legislativo municipal. Remessa
conhecida e desprovida, a unanimidade de votos."
(PROCESSO: 200601303754, 04/03/2008, DJ 77 de 28/04/2008, 2A
CAMARA CIVEL, DES. ALFREDO ABINAGEM)

EMENTA: "Apelagäo civel. A95o de cobranga. Duodêcimo. Repasse a
menor. Direito de percep95o da diferenga. Documentos sem autentica95o.
1 - As copias de documentos juntados aos autos, mesmo sem autenticagão,
podem servir como meio de prova.
2 - A municipalidade tem o dever de repassar o duodecimo em sua
inteqralidade. Assim, uma vez verificado o repasse a menor, exsurge a
necessidade de reposicao da diferenca encontrada e nao ilidida.
3 - Apelo a remessa improvidos."
(PROCESSO: 200093601140, 15/04/2010, DJ 578 de 14/05/2010, 4A
CAMARA CIVEL, DES. CARLOS ESCHER)
(grifo acrescentado)

A esse respeito este Tribunal de Contas ja se pronunciou na Resoluck) de
Consulta n° 13/08. Tal entendimento é no sentido de que, em virtude da existancia do dabito ora
enfocado, a possivel o desconto mensal pelo Poder Executivo, no repasse a Camara Municipal
(duodecimo), do valor correspondente a parcela acordada junto ao INSS. Que para que isso se
efetive, o TCM ressaltou que a imprescindivel a existancia de um prêvio ajuste entre os Poderes.
Veja entendimento do Grupo Têcnico do TCM-GO: "0 Grupo Têcnico do TCM- • entendeu ser
possivel o desconto no duodecimo a ser repassado ao Legislativo, dos valor•agos pelo Poder
Executivo a titulo de obrigagees previdenciarias, cuja responsabilidad- 	 agamento recaia
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epoca sobre o Poder Legislativo, desde que munido de acordo bilateral, 	 devidamente
formalizado, cuja vontade seja declarada de livre e espontanea vontade, sem nenhuma forma de
coergao ou vantagem por nenhuma parte, garantida ainda a correta contabilizacao das operagäes,
em razdo dos preceitos constitucionais".

ApOs analise dos autos a Auditoria de Contas Mensais de Gestao desta Casa
assim sugeriu:

I — Tratando-se de dabito previdenciario concernente ao presente exercicio,

deve a Camara de Vereadores quits-lo, obedecendo aos prazos fixados pelo INSS. 	 Referindo-

se, o dabito previdenciario, aos exercicios anteriores, pode o Executivo Municipal ma-10 ou

parcelã-lo, junto ao INSS. Nao ha possibilidade, em caso de parcelamento, de desconto no

repasse duodecimal a Casa Legislativa, da quantia relativa a parcela devida.

II — 0 Executivo Municipal podera guitar ou parcelar a divida previdencitria

do Legislativo, perante o INSS, caso se refira a exercicios anteriores. Optando pelo parcelamento,

o Executivo o fara, desde que se finde no exercicio do atual Prefeito Municipal.

Ato continuo, os autos foram analisados pelo Ministario PCiblico junto a esta

Casa que, via do Parecer n° 2948/10, assim entendeu:

Em regra, nao compete a Prefeitura Municipal o pagamento de despesas da

Camara Municipal, cabe a esta o recolhimento previdencitrio dos seus servidores e agentes

politicos (INSS), afinal, a de sua prOpria responsabilidade as despesas do Poder Legislativo

(despesa total);

Se a Prefeitura Municipal (Poder Executivo) optar por quitar/parcelar as

dividas da Camara Municipal (Legislativo) junto ao INSS, nä° sera possivel a retencao/desconto

no duodecimo devido ao Legislativo, salvo se houver acordo devidamente formalizado entre os

Poderes Legislativo e Executivo, nos termos da Reso luck) RC n° 13/08 do TCM/GO;

c) Apesar de nao ser possivel a retengão do duodêcimo da Camara Municipal

sem existancia de acordo bilateral entre os Poderes Executivo e Legislativo, a permitido que o

Executivo recorra ao Poder Judiciario corn finalidade de ser ressarcido.

1st° posto,

RESOLVE,
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o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICiPIOS, pelos membros integrantes de
seu Colegiado, acolhendo o Parecer n o 015/2010, da Auditoria e o Parecer n o 2984/2010, do
Ministerio POblico junto a esta Casa, conhecer da presente Consulta e, corn base no exposto,
esclarecer aos consulentes que caso o Poder Executivo entenda por quitar/parcelar a divide do
Poder Legislativo junto ao INSS, não sere possivel a retengão/desconto no duodecimo devido ao
Poder Legislativo, salvo se houver acordo devidamente formalizado entre os Poderes Executivo e
Legislativo, nos termos da Resolugão RC n° 13/08 do TCM.

Determinar que sejam encaminhadas aos consulentes, juntamente corn o
presente Ato Resolutivo, cOpias do Parecer n o 2948/2010 do Ministerio PCiblico e da Resolugao RC
n° 13/08 desta Casa.

A SuperintendOncia de Secretaria para os fins

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPI 	 la, aos
, •

Presidente: Cons. Walter :Jose Rodrigues 	 Relator: Cons.	 e Freit

Fui presente: , Procurador Geral de Contas
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