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ACÓRDÃO AC n. 00011/2015     PLENO - TCM/GO 

 

PROCESSO N.  

MUNICÍPIO  

ÓRGÃO

 00685/15 

PLANALTINA 

PREFEITURA MUNICIPAL

GESTOR  ELES REIS DE FREITAS

CPF Nº  483.782.161-87 

ASSUNTO  Consulta.
 
 
 
 
 

Município de PLANALTINA. Consulta acerca da legalidade da 
utilização do instituto da dação em pagamento através de bens 
imóveis visando a amortização de contratos. 
CONHECE da consulta; 
RESPONDE: 
É ILEGAL a utilização do instituto da dação em pagamento de 
bens imóveis, por parte do Poder Público Municipal, visando à 
amortização de dívidas decorrentes de contratos, tendo em vista 
que os contratos administrativos deverão ser adimplidos, por 
ambas as partes, conforme se estipulou em contrato. A ressalva 
contida em lei, que autoriza a modificação na forma de 
pagamento dos contratos, somente incidirá ante a existência de 
circunstância superveniente, ou seja, posterior à celebração do 
contrato, que impeça o gestor completamente de honrar o 
pagamento conforme previsão originária; 
É ILEGAL a utilização do instituto da dação em pagamento de 
bens imóveis, por parte do Poder Público Municipal, visando à 
amortização de dívidas, especialmente relativas a contrato de 
aquisição de materiais elétricos destinados à iluminação pública, 
vez que trata-se de despesa de custeio e manutenção das 
atividades dos órgãos da administração pública, sendo 
terminantemente vedada a utilização de bens imóveis para o seu 
adimplemento. Isto porque o art. 44 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal proíbe de forma categórica a aplicação de receita de 
capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o 
patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, 
salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, 
geral e próprio dos servidores públicos; 
A exceção à ilegalidade anteriormente afirmada, contida no art. 
17, “a” da Lei 8666, deverá ser compreendida a luz da motivação 
que a criou, ou seja, caso eventual promoção de concorrência 
não seja capaz de selecionar interessado que ofereça maior 
valor à administração municipal que o valor que será 
compensado através da dação em pagamento. Além disso, 
deverá o gestor observar: 
a. Previsão editalícia; 
b. A desafetação do bem imóvel; 
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c. Demonstração do interesse público; 
d. Autorização legislativa;  
e. Respeito a natureza jurídica da despesa, nos termos do art. 44 
da LRF; 
f. Total publicidade e transparência, com antecedência 
necessária, dos atos que irão culminar na transferência de bens 
públicos ao patrimônio de terceiro, em respeito a Lei de Acesso à 
Informação, à Lei de Licitações e ao art. 37, da CRFB. 

  
 

Tratam os autos de Consulta formulada pelo senhor Eles Reis de 

Freitas, Prefeito do Município de Planaltina de Goiás, autuada em 21/01/2015, com o 

objetivo de obter resposta acerca da legalidade da utilização do instituto da dação em 

pagamento de bens imóveis, por parte do Poder Público Municipal, visando a 

amortização de dívidas municipais decorrentes de contratos de: i) aquisição de 

materiais elétricos destinados à iluminação pública; e ii) execução de obras públicas. 

O Relator, em sua proposta de voto, convergindo com a manifestação da 

Secretaria de Licitações e Contratos e, sobretudo, com a inteligência do Parecer 

exarado pelo Ministério Público de Contas, pugnou pelo conhecimento da Consulta 

para, no mérito, responder ao consulente que é legal a utilização do instituto da dação 

em pagamento de bens imóveis municipais para os fins consultados, desde que 

respeitados os requisitos legais para tanto.  

Diante do Voto apresentado pelo Relator, surgiu a necessidade de trazer 

ao Plenário Voto Revisor. 

ACORDA o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, 

pelos membros integrantes do seu Colegiado, acolhendo as razões expostas no voto 

do Relator, em: 

Após a longa exposição de razões, apresento voto nos seguintes 

termos:  

1. CONHECER da presente consulta, pelo cumprimento dos requisitos 

de admissibilidade, outorgando-lhe eficácia normativa plena; 

2. RESPONDER ao consulente, em decorrência da análise de mérito, 

que: 

2.1. É ILEGAL a utilização do instituto da dação em pagamento de 

bens imóveis, por parte do Poder Público Municipal, visando à 
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amortização de dívidas decorrentes de contratos, tendo em vista que os 

contratos administrativos deverão ser adimplidos, por ambas as partes, 

conforme se estipulou em contrato. A ressalva contida em lei, que 

autoriza a modificação na forma de pagamento dos contratos, somente 

incidirá ante a existência de circunstância superveniente, ou seja, 

posterior à celebração do contrato, que impeça o gestor completamente 

de honrar o pagamento conforme previsão originária; 

2.2. É ILEGAL a utilização do instituto da dação em pagamento de bens 

imóveis, por parte do Poder Público Municipal, visando à amortização de 

dívidas, especialmente relativas a contrato de aquisição de materiais 

elétricos destinados à iluminação pública, vez que trata-se de despesa 

de custeio e manutenção das atividades dos órgãos da administração 

pública, sendo terminantemente vedada a utilização de bens imóveis 

para o seu adimplemento. Isto porque o art. 44 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal proíbe de forma categórica a aplicação de 

receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram 

o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se 

destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos 

servidores públicos; 

2.3. A exceção à ilegalidade anteriormente afirmada, contida no art. 

17, “a” da Lei 8666, deverá ser compreendida a luz da motivação que a 

criou, ou seja, caso eventual promoção de concorrência não seja capaz 

de selecionar interessado que ofereça maior valor à administração 

municipal que o valor que será compensado através da dação em 

pagamento. Além disso, deverá o gestor observar: 

a. Previsão editalícia; 

b. A desafetação do bem imóvel; 

c. Demonstração do interesse público; 

d. Autorização legislativa;  

e. Respeito a natureza jurídica da despesa, nos termos do art. 44 da 

LRF; 
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f. Total publicidade e transparência, com antecedência necessária, dos 

atos que irão culminar na transferência de bens públicos ao patrimônio 

de terceiro, em respeito a Lei de Acesso à Informação, à Lei de 

Licitações e ao art. 37, da CRFB. 

 

À Superintendência de Secretaria, para os fins. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

em Goiânia, aos 9 dias do mês de setembro de 2015. 

 
 
 

Presidente Cons. Honor Cruvinel de Oliveira 

 

Relator Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior 

                                  Voto divergente 

 

Revisor Cons. Francisco José Ramos 

 

Participantes da votação: 

 

1. Cons. Sebastião Monteiro   2. Consª. Maria Teresa Garrido Santos 

 

3. Cons. Joaquim Alves de Castro Neto  4. Cons. Nilo Resende 

              Voto divergente  

 

 

Presente Fabrício Macedo Motta                   Ministério Público de Contas 
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