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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00021/2017 - Técnico Administrativa 

  

PROCESSO N. :19251/16 

INTERESSADO :MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 

ASSUNTO :Consulta 

CONSULENTE :Prefeito Municipal – Sr. Osmarildo Alves de Sousa 

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

 

EMENTA: CONSULTA. RECEITA DE CAPITAL. 
PAGAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA. 

Não é possível que o município utilize de recursos 
financeiros provenientes da alienação de um bem 
público, receita de capital, para pagamento de dívidas 
previdenciárias, parceladas ou não, perante o Regime 
Próprio de Previdência Social. 
 

 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº 

19.251/16, que tratam sobre consulta formulada pelo Sr. Osmarildo Alves de 

Sousa, Prefeito do município de Águas Lindas de Goiás, solicitando 

posicionamento deste egrégio Tribunal de Contas acerca da possibilidade 

jurídica do município utilizar-se de recursos financeiros oriundo da alienação de 

um bem público para pagamento de dívidas junto ao Regime Próprio de 

Previdência Social, inclusive àquelas já parceladas. 

 

Considerando a Proposta de Decisão nº 295/2017-GABVJ, 

proferida pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 

http://www.tcm.go.gov.br/


 

__________________________________________________________________________________ 
RUA 68 – Nº 727 – CENTRO – FONE: 3216-6160 – FAX: 3225-0525 – CEP 74055-100 – GOIÂNIA-GO. 

www.tcm.go.gov.br 

 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Tribunal Pleno, diante 

das razões expostas pelo Relator em: 

 

1. Conhecer da presente consulta, em razão da presença dos 

pressupostos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste 

Tribunal; 

2. Responder o questionamento do consulente, abaixo transcrito, 

nos termos pontuado no subitem 2.1: 

Qual é o entendimento desse Tribunal de Contas dos Municípios 
– TCM-GO, referente à possibilidade da utilização de recursos 
financeiros provenientes da alienação de um bem imóvel público 
para pagamento de dívidas junto ao RPPS – Fundo de 
Previdência Municipal de Águas Lindas de Goiás – FUNPREVAL 
– ou ainda poderá esta receita ser utilizada para quitação de 
dívidas previdenciárias já parceladas com o regime próprio? 
 

2.1 Não será possível que o município destine recursos 

financeiros provenientes da alienação de um bem público, para pagamento de 

dívidas previdenciárias, parceladas ou não, perante o Regime Próprio de 

Previdência Social, tendo em vista o disposto no artigo 44 da LRF, que veda 

expressamente a aplicação de receita de capital, oriunda da alienação de bens 

e direitos, para o custeio de despesa corrente. 

2.2 conforme interpretação sistemática dos artigos 44 da Lei 

Complementar 101/2000 e 249 da Constituição Federal a destinação de receita 

oriunda da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público será 

possível desde que tenha por objetivo a capitalização de recursos com fins 

atuariais. 

 

http://www.tcm.go.gov.br/


 

__________________________________________________________________________________ 
RUA 68 – Nº 727 – CENTRO – FONE: 3216-6160 – FAX: 3225-0525 – CEP 74055-100 – GOIÂNIA-GO. 

www.tcm.go.gov.br 

 

3. Determinar que se cumpram as demais formalidades de praxe. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, 6 de setembro de 2017. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Vasco Cícero Azevedo Jambo. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, 

Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. 

Maria Teresa Garrido Santos, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. 

Sebastião Monteiro Guimarães Filho, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. 

Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. 

Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério Público de 

Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub.Vasco Cícero Azevedo Jambo: 

Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim 

Alves de Castro Neto, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, Cons. Nilo Sérgio 

de Resende Neto, Cons. Sebastião Monteiro Guimarães Filho, Cons. Valcenôr 

Braz de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N. 295/2017 – GABVJ 

PROCESSO N. :19251/16 

INTERESSADO :MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 

ASSUNTO :Consulta 

CONSULENTE :Prefeito Municipal – Sr. Osmarildo Alves de Sousa 

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

RELATÓRIO  

Versam os presentes autos sobre consulta formulada pelo Sr. 

Osmarildo Alves de Sousa, Prefeito do município de Águas Lindas de Goiás, 

solicitando posicionamento deste egrégio Tribunal de Contas acerca da 

seguinte indagação: 

Qual é o entendimento desse Tribunal de Contas dos Municípios – 
TCM-GO, referente à possibilidade da utilização de recursos financeiros 
provenientes da alienação de um bem imóvel público para pagamento 
de dívidas junto ao RPPS – Fundo de Previdência Municipal de Águas 
Lindas de Goiás – FUNPREVAL – ou ainda poderá esta receita ser 
utilizada para quitação de dívidas previdenciárias já parceladas com o 
regime próprio? 

2. Vieram os autos instruídos com o parecer jurídico de fls. 06/16, no 

qual se concluiu que: 

“Em face do explosto, respondo à indagação do Secretário de Finanças 
no sentido de que poderão ser repassados os recursos financeiros 
provenientes da alienação de um bem público para o Regime Próprio de 
Previdência Social mediante autorização legislativa, podendo ser 
utilizados para a quitação de dívidas previdenciárias inclusive 
(parcelamentos)”. 

3. Inicialmente, por meio do Despacho nº 01/2017 - GABVJ (fl. 17) 

foram os autos encaminhados à Divisão de Documentação e Biblioteca, no 
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intuito de que esta informasse a existência de resolução/acórdão respondendo 

matéria semelhante. 

4. De conformidade com Despacho nº 009/2017 (fl. 20), a Divisão de 

Documentação e Biblioteca informou que não há manifestação deste Tribunal 

sobre o tema específico: Alienação de Bem Imóvel do Município para 

Pagamento de Dívidas Previdenciárias. No entanto, juntou aos autos 

resoluções similares sobre Dação em Pagamento de Bens Imóveis para 

Extinção de Dívidas em Geral, às folhas 18/19. 

5. Por meio do Despacho nº 357/17 – GABVJ (fls. 20, verso), esta 

relatoria remeteu os autos à Secretaria de Contas de Governo, para análise 

técnica do feito, nos termos regimentalmente definidos. 

I – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

6. Encaminhados os autos à Secretaria de Contas de Governo, esta 

exarou o Certificado nº 271/2017 (fls. 21/24) manifestando nos seguintes 

termos: 

De início, cumpre anotar que a consulta de fl.1, preenche os requisitos 
do artigo 199 do Regimento Interno do TCM/GO, visto que formulada 
por autoridade competente (Prefeito), de forma articulada e com 
Parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade 
consulente, fls.6/16. 
O artigo 44 da Lei Complementar n° 101/00, de 04 de maio de 2000-Lei 
de Responsabilidade Fiscal – LRF, prevê: 

“Art. 44. É vedada a aplicação da 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.” 

Com relação ao retromencionado artigo, importante anotar os 
ensinamentos de Moacir Marques da Silva, em sua obra Comentários à 
Lei de Responsabilidade Fiscal – Abordagem contábil e orçamentária 
para os Municípios, editora fórum, p.203: 

“Este artigo, na realidade cuida da preservação do patrimônio público 
quando proíbe a venda de ativos da Administração Pública para financiar as 

http://www.tcm.go.gov.br/
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despesas de manutenção rotineira do Governo, como folha de pagamento, 
contrato de fornecimento de serviços, materiais de consumo, entre outros. 
A regra é destinar os recursos advindos com a venda de bens e direitos em 
outros bens e direitos (despesas de capital) de modo a garantir o valor do 
patrimônio público. 
Conforme prevê o art. 44, a única exceção permitida para aplicação desses 
recursos em despesas correntes refere-se ao regime de previdência, desde 
que aprovada uma lei específica para essa finalidade.” 

Por oportuno, vale anotar o previsto no artigo 249 da Constituição 
Federal de 1988, que dispõe sobre a possibilidade de constituição de 
fundos, pelos Entes Federados, verbis: 

Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de 
proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos 
servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos 
tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e 
por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá 
sobre a natureza e administração desses fundos. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 

 
Ainda, constata-se que as indagações formuladas nos presentes autos 
já foram realizadas aos Tribunais de Contas dos Estados de Minas 
Gerais e Paraná que se manifestaram nos seguintes termos: 
-Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 

“Recursos financeiros provenientes da alienação de bem público 
podem ser repassados para o Regime Próprio Previdência Social 
mediante autorização legislativa, não podendo, no entanto, serem 
utilizados para a quitação de dívidas previdenciárias 
Trata-se de consulta formulada pela Controladora Interna do Município de 
Boa Esperança que indaga se os recursos financeiros provenientes da 
alienação de bens públicos podem ser repassados para o Fundo de 
Previdência Municipal e, ainda, se podem ser utilizados para quitação de 
dívidas previdenciárias parceladas com o regime próprio. O relator, Cons. 
Sebastião Helvécio, iniciou seu voto esclarecendo que esta Corte de Contas 
já se pronunciou quanto às receitas provenientes da alienação de bens que 
integram o patrimônio público, classificada como receita de capital, nas 
Consultas de n. 751.508, 780.944, 793.762, 720.900 e 753.232, entendendo 
que essa receita deva ser aplicada apenas em despesas de capital, salvo 
se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos 
servidores, nos termos do artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Registrou que o emprego do recurso captado com a alienação de bens e 
direitos deve obediência tanto às normas da Lei 8.666/93, da Lei 4.320/64, 
da Lei Complementar 101/00 (de licitações, direito financeiro e de finanças 
públicas, respectivamente), quanto àquelas relativas ao planejamento 
orçamentário, especificamente ao anexo de metas fiscais da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO, exigido pela LRF. Em relação ao segundo 
questionamento, se é possível alienar um bem imóvel de propriedade do 
Executivo Municipal para fins de amortização ou quitação total de dívida 

http://www.tcm.go.gov.br/
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desse junto à Previdência Municipal, o relator trouxe à baila decisão do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em resposta à Consulta constante 
do Processo n. 45233-7/2007, Acórdão n. 1.862/07, favorável à questão em 
tela. Por fim, respondeu positivamente ao questionamento da consulente, 
enfatizando que a Administração poderá repassar os recursos financeiros 
provenientes da alienação de um bem público para o Fundo de Previdência 
Municipal. Além disso, asseverou que tais recursos podem ser utilizados 
para quitação de dívidas previdenciárias parceladas com o regime próprio 
dos servidores, mediante autorização legislativa, desde que as receitas com 
a alienação de ativos sejam aplicadas nos regimes de previdência e 
observadas às normas contidas no Estatuto de Licitações e Contratos 
Administrativos, Lei 8.666/93, bem como às de direito financeiro e finanças 
públicas previstas na Lei 4.320/64 e na Lei Complementar 101/00, sem 
prejuízo da observância das regras constitucionais e outras pertinentes ao 
assunto. O Conselheiro Cláudio Couto Terrão abriu divergência em relação 
ao segundo questionamento, ao defender que os recursos financeiros 
provenientes da alienação de um bem público não podem ser utilizados 
para a quitação de dívidas previdenciárias parceladas com regime próprio 
dos servidores. Anotou que o art. 44 da LRF autoriza, na verdade, a 
constituição de fundos, ou seja, a possibilidade de capitalização de 
recursos, de formação de patrimônio para fins atuariais e, não, a 
transformação da natureza jurídica de uma despesa corrente, 
eminentemente relacionada a despesas de pessoal, cuja classificação é, a 
toda evidência, de contribuições patronais ou previdenciárias retidas. 
Destacou que se fosse autorizado, com base no art. 44 da LRF, o 
pagamento das parcelas das contribuições previdenciárias não pagas pelos 
municípios, estaria afrontando o art. 167, inciso XI, da CR/88 e art. 1º e 6º, 
V, da Lei 9.717/98. Em voto vista, o Cons. José Viana, acompanhando a 
manifestação do Cons. Cláudio Couto Terrão, respondeu à indagação da 
Consulente no sentido de que poderão ser repassados os recursos 
financeiros provenientes da alienação de um bem público para o Regime 
Próprio Previdência Social mediante autorização legislativa, não podendo, 
no entanto, serem utilizados para a quitação de dívidas previdenciárias. 
Aprovado o voto do Cons. Cláudio Terrão, vencido, em parte, o Relator. 
Declarada a suspeição da Cons. Adriene Andrade (Consulta n. 875.621, 
Rel. Cons. Sebastião Helvécio, 05.02.15).” 

Informativo de Jurisprudência nº 121 
http://www.tce.mg.gov.br/Imprimir.asp?codPagina=1111621294 
-Tribunal de Contas do Estado do Paraná: 

“Publicado no AOTC Nº 133 de 25/01/2008  
ACÓRDÃO nº 1862/07 – Pleno PROCESSO N.°: 45233-7/07 ENTIDADE: 
MUNICÍPIO DE MARILUZ INTERESSADO: JOSÉ APARECIDO MACEDO 
ASSUNTO: CONSULTA RELATOR: CONS. FERNANDO AUGUSTO 
MELLO GUIMARÃES EMENTA: CONSULTA – POSSIBILIDADE DE 
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO À 
PREVIDÊNCIA, DE ACORDO COM OS ARTS. 249 DA CF E 44 DA LRF; 
MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE NÃO DEVE SER A PRIMEIRA OPÇÃO DO 
ADMINISTRADOR, NÃO PODENDO EVENTUAL SALDO SER UTILIZADO 

http://www.tcm.go.gov.br/
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PARA OUTROS FINS – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO 
LEGISLATIVA.  
Vistos, relatados e discutidos estes autos RELATÓRIO Versa o presente 
expediente acerca de consulta formulada pelo(a) Sr(a). José Aparecido 
Macedo, Prefeito de Mariluz, nos seguintes termos: A presente consulta tem 
por fundamento manifestação deste Egrégio Tribunal de Contas quanto à 
possibilidade de alienação de bem imóvel de propriedade do Executivo 
Municipal, para fins de amortização ou quitação total de dívida deste junto à 
Previdência Municipal. (...) Se for possível, deve ser mediante autorização 
legislativa? A receita advinda desta alienação poderá servir para 
amortização ou quitação total de dívida junto à Previdência Municipal, no 
tocante a parte patronal? Sendo possível tal alienação, deveram constar no 
PPA, LDO e LOA? A folhas 04 foi acostado parecer jurídico elaborado pela 
assessoria local, cujas conclusões são, em síntese: Nos termos do artigo 44 
da Lei Complementar 101/00 (...), é possível sim, a receita obtida com a 
alienação, pode ser aplicada em despesas correntes ou de capital, para 
garantia dos benefícios do sistema próprio de previdência (...). Como se vê, 
claramente depende de autorização legislativa, para sua alienação, quanto 
à destinação ao Fundo, da receita arrecadada, sendo imprescindível, a 
avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência para sua 
alienação. A Coordenadoria de Jurisprudência e Biblioteca (Informação 
69/2.007, a folhas 08/09) noticia não haver prejulgado sobre o tema do feito, 
indicando a existência de feito no qual foi abordada questão reflexa à oram 
em tela, qual seja, o Processo 314097/98. A Diretoria de Contas Municipais 
(Parecer 39/2.007, a folhas 10/13) opina pela resposta à consulta nos 
seguintes termos: a) Há possibilidade de alienação de bem imóvel de 
propriedade do Executivo Municipal, para fins de amortização ou quitação 
total de dívida deste junto à Previdência Municipal? R: Sim, conforme 
exposto na LRF. b) Se for possível, deve ocorrer mediante autorização 
legislativa? R: Sim, de acordo com o que determina o princípio 
constitucional da legalidade. c) A receita advinda poderá servir para 
amortização ou quitação total de dívida junto à Previdência Municipal, no 
tocante à parte patronal? R: Sim, corroborando-se o posicionamento emitido 
na resposta ao item “a”. d) Havendo possibilidade de alienação, deverão 
constar no PPA, na LDO e na LOA? R: Não. O Ministério Público de Contas 
(Parecer 19.081/2.007, a folhas 15/17) manifesta-se, preliminarmente, pelo 
não conhecimento da consulta. No tocante ao mérito, entende que o feito foi 
devidamente abordado pela Diretoria de Contas Municipais. VOTO E 
FUNDAMENTAÇÃO Questão 1 – Há possibilidade de alienação de bem 
imóvel de propriedade do Executivo Municipal, para fins de amortização ou 
quitação total de dívida deste junto à Previdência Municipal? Sim. 
Inobstante a Constituição Federal restringir a utilização de bens de capital 
para financiamento de despesas correntes1 , em seu próprio texto excetua 
a destinação aos regimes de previdência, senão vejamos: 1 Art. 167. São 
vedados: (...) Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o 
pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos 
respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos 
respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos 
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provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer 
natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desses 
fundos. No mesmo sentido são as disposições da LC 101/2.000: Art. 44. É 
vedada a aplicação da 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. Apesar do permissivo legal, entende-se 
que dois apontamentos mostram-se cabíveis: - Sob pena de não haver 
equilíbrio financeiro, viabilizando-se economicamente o Município apenas 
por meio do desfazimento de bens, o procedimento em comento não deve 
ser a primeira opção do administrador, sendo mais consentâneo com o 
ordenamento legal a busca pela redução de gastos e aumento de receitas; - 
Além disso, consoante bem aponta o Ministério Público, “dado o caráter 
excepcional da hipótese legal, não poderá o Administrador destinar para 
outros fins eventual saldo (caso o valor a ser quitado seja menor ao obtido), 
o qual também deverá observar as restrições legais em sua destinação”. 
Questão 2 – Sendo afirmativa a resposta à primeira questão, deve haver 
autorização legislativa?  
Sim, de acordo com previsão do artigo 249 da Constituição Federal e do 
artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ambos transcritos acima.” 

http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2008/1/pdf/00024169.pdf 
Ressalte-se que a falta de repasse por parte da Prefeitura da 
contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos (ativos, inativos 
e pensionistas) ao órgão previdenciário, pode ser enquadrada como 
improbidade administrativa/ilegalidade. 
Nesse sentido, importante indicar julgados sobre a ausência de 
recolhimento/repasse de contribuições previdenciárias: 

“TJ-GO - APELACAO CIVEL AC 890382320108090074 (TJ-GO) 
Data de publicação: 12/09/2016 
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 
IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃOPREVI
DENCIÁRIA. 1. Ausência de interesse de agir, afastado. Possibilidade de 
aplicação da Lei nº 8.429/92 ao agente político. No caso, não há 
configuração da ausência de interesse agir, porquanto é possível a 
aplicação da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos 
municipais. 2. Inocorrência de julgamento extra petita. Não há decisão extra 
petita, quando o Juiz, fazendo uma interpretação lógico-sistemática do 
conteúdo da inicial, acolhe pretensão extraída de seu contexto. 3. 
Cerceamento de defesa. Preclusão. Não há cerceamento de defesa, 
quando a parte não se insurge, a tempo e modo, contra o despacho que 
apreciou os pedidos de produção probatória, incorrendo na superveniência 
da preclusão da matéria. 4. Violação aos princípios que regem a 
Administração Pública. Configuração de ato ímprobo. Verificada 
a ausência de repasse ao órgão previdenciário referente aos valores 
das contribuições previdenciárias, descontadas dos servidores públicos 
municipais, sem plausível justificativa, caracterizada está a ofensa aos 
princípios da administração pública, em especial, ao da legalidade. 5. Art. 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2008/1/pdf/00024169.pdf
http://tj-go.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/383179317/apelacao-civel-ac-890382320108090074
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11 da Lei nº 8.429/1992. Configuração de dolo genérico. Elemento 
subjetivo. Resta comprovada a ilegalidade do ato praticado pelo agente 
político, configurada na ausência de repasse do recolhimento 
de contribuições previdenciária, caracterizando-se ato de improbidade 
administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, o qual exige, tão somente, 
a demonstração de dolo genérico. 6. Parcelamento assumido pela 
Municipalidade. Pena de ressarcimento mantida. O parcelamento assumido 
pela Municipalidade não afasta o dever do Apelante/R. restituir os valores 
descontados dos servidores públicos municipais e não repassados ao órgão 
competente. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA....” 
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=AUS%C3%8ANCIA+D
E+REPASSE+DE+CONTRIBUI%C3%87%C3%83O+PREVIDENCI%C3%81
RIA 
“TJ-PI - Agravo de Instrumento AI 00045674820138180000 PI 
201300010045671 (TJ-PI) 
Data de publicação: 26/08/2014 
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA.LEINº.8.429/92. AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRI
BUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA DOS SERVIDORES. VERBAS 
COM DESTINAÇÃO VINCULADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SANÇÕES. APLICAÇÃO. 
1. O art. 7ºda Lei nº. 8.429 /92 prevê a possibilidade de determinação da 
indisponibilidade de bens do agente, por ato de improbidade administrativa, 
a fim de se assegurar o ressarcimento dos danos causados aos cofres 
públicos. 2. Constitui ato de improbidade que atenta contra os 
princípiosdaAdministração,a ausência de repasse da contribuição previd
enciária descontada dos servidores públicos municipais. 3. Tratando-se de 
medida de restrição de direitos, a determinação de bloqueio é cabível dentro 
da necessidade do acautelamento do prejuízo e, por isso, deve ocorrer nos 
limites do suposto dano ao erário. 4. Agravo conhecido e improvido à 
unanimidade.” 
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=AUS%C3%8ANCIA+D
E+REPASSE+DE+CONTRIBUI%C3%87%C3%83O+PREVIDENCI%C3%81
RIA 
“TJ-MG - Apelação Cível AC 10079031063773001 MG (TJ-MG) 
Data de publicação: 10/05/2013 
Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA.LEINº.8.429/92. AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRI
BUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA DOS SERVIDORES AO 
IPSEMG. VERBAS COM DESTINAÇÃO VINCULADA. VIOLAÇÃO AOS 
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. 
SANÇÕES. APLICAÇÃO. Constitui ato de improbidade que atenta contra os 
princípios da Administração, o descumprimento de Convênio firmado com o 
IPSEMG mediante 
a ausência de repasse da contribuição previdenciária descontada dos 
servidores públicos municipais, ainda que para o pagamento de dívidas do 
Município, uma vez que tais verbas têm destinação específica e não se 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br
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http://tj-pi.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/293343592/agravo-de-instrumento-ai-45674820138180000-pi-201300010045671
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=AUS%C3%8ANCIA+DE+REPASSE+DE+CONTRIBUI%C3%87%C3%83O+PREVIDENCI%C3%81RIA
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=AUS%C3%8ANCIA+DE+REPASSE+DE+CONTRIBUI%C3%87%C3%83O+PREVIDENCI%C3%81RIA
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=AUS%C3%8ANCIA+DE+REPASSE+DE+CONTRIBUI%C3%87%C3%83O+PREVIDENCI%C3%81RIA
http://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/115511370/apelacao-civel-ac-10079031063773001-mg


 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400021-17-resultado.doc 
8 

 

tratam de recursos públicos. As sanções previstas na Lei nº 8.429 /92 
devem ser aplicadas de forma proporcional e na medida da atuação do 
agente na prática do ato ímprobo. Em reexame, reformar a sentença. Julgar 
prejudicado o recurso.” 
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=AUS%C3%8ANCIA+D
E+REPASSE+DE+CONTRIBUI%C3%87%C3%83O+PREVIDENCI%C3%81
RIA 

Desse modo, quanto às indagações formuladas pelo consulente cumpre 
anotar que não cabe a utilização/repasse das receitas de capital 
provenientes da alienação de patrimônio público para pagamento de 
dívidas de fundos de previdência/quitação de parcelamentos de dívidas 
previdenciárias, uma vez que muito embora o artigo 249 da Constituição 
federal de 1988 faculte a constituição de fundos de previdência, verifica-
se que estes têm como objetivo assegurar recursos para o pagamento 
de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos 
servidores e seus dependentes em adição aos recursos do tesouro 
municipal, bem como observa-se que o artigo 44 da LRF, não 
indica/menciona o repasse, após autorização legal, das receitas 
supramencionadas para quitação de dívidas/parcelamentos 
previdenciários, não cabendo alargamento/extensão de dispositivo 
legal, visto que o legislador não optou/consignou referida possibilidade 
nos retrocitados normativos. 
Por fim, frise-se que desde a alienação do bem até o repasse aos 
Regimes Previdenciários dos recursos/receitas mencionados alhures, 
devem ser observados além da prévia autorização legislativa, os 
ditames da Lei n° 8666/93, Lei n°4320/64, Lei Complementar n°101/00 
– LRF, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da 
Secretaria do Tesouro Nacional, Lei n°9717/98, Constituição Federal de 
1988 e demais normativos correlatos. 
 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

7. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 2419/17 

(fls. 26/28), corroborou o entendimento da unidade técnica, nos seguintes 

termos: 

Este Ministério Público de Contas alinha-se à mesma vertente da 
Unidade Técnica e do precedente do TCE-MG, em anexo cópia do voto 
vencedor exarado pelo Conselheiro Cláudio Terrão, no sentido da 
impossibilidade de se utilizar a receita de capital decorrente de 
alienação de bem imóvel para pagamento de dívida e parcelamento de 
dívida junto ao fundo de previdência municipal.    

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br
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Importante discorrer, em síntese, acerca das receitas e despesas 
públicas antes de adentrar ao cerne da questão.   
As receitas públicas são classificadas quanto à categoria econômica em 
Receitas Correntes e Receitas de Capital, conforme art. 11 da Lei nº 
4.320/64:  

Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: 
Receitas Correntes e Receitas de Capital.        (Redação dada pelo Decreto 
Lei nº 1.939, de 1982) 
§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, 
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as 
provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em 
Despesas Correntes.         (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 
1982) 
§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos 
financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, 
de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em 

Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente.  
Segundo o glossário da página virtual: www.orcamentofederal.gov.br 
elas são assim constituídas: 

Receita Corrente 
São as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, 
industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos 
monetários recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, 
quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas 
Correntes (§ 1o do art. 11 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com 
redação dada pelo Decreto Lei no 1.939, de 20 de maio de 1982). 
Receita de Capital 
Categoria importante da classificação econômica da receita, constituída de 
recursos provenientes de: conversão de bens e direitos em espécie 
(numerário), recebimento de amortizações de empréstimos concedidos, 
contratação de empréstimos de longo prazo transferências recebidas para a 
cobertura de despesas de capital, ou seja, investimentos, inversões 
financeiras, amortização da dívida. 

As Despesas Públicas, por sua vez, encontram-se previstas no art. 12, 
do mesmo diploma normativo.  

Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias 
econômicas:   (Vide Decreto-lei nº 1.805, de 1980) 
DESPESAS CORRENTES 

Despesas de Custeio 
Transferências Correntes 

DESPESAS DE CAPITAL 

Investimentos 
Inversões Financeiras 
Transferências de Capital 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1939.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1939.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1939.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1939.htm
http://www.orcamentofederal.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1805.htm#art3§1
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Igualmente, do glossário extraído do portal eletrônico:   
www.orcamentofederal.gov.br do governo federal, vê-se como as 
despesas correntes e de capital são constituídas:  

Despesa Corrente 
Despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da 
administração pública, como por exemplo: despesas com pessoal, juros da 
dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção 
de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc. Estão nesta 
categoria as despesas que não concorrem para ampliação dos serviços 
prestados pelo órgão, nem para a expansão das suas atividades. 
Despesa de Capital 
Despesas relacionadas com aquisição de máquinas equipamentos, 
realização de obras, aquisição de participações acionárias de empresas, 
aquisição de imóveis, concessão de empréstimos para investimento. 
Normalmente, uma despesa de capital concorre para a formação de um 
bem de capital, assim como para a expansão das atividades do órgão. 

O elementar que se extrai desses conceitos é que as receitas correntes 
são destinadas a cobrir despesas correntes, também definidas como 
despesas de custeio, assim como as receitas de capital se destinam às 
despesas de capital.  
No âmbito das receitas correntes estão as receitas de contribuições e 
dentre elas as contribuições dos empregados e empregadores para 
a previdência social. Logo, as dívidas e parcelamentos respectivos  da 
administração pública  para com o fundo de previdência de seus 
servidores, são decorrentes da ausência de recolhimento da receita 
corrente das contribuições dos servidores e da parte do poder público.   
É seguindo esse raciocínio que se deve interpretar o disposto no art. 44 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente a parte final desse 
dispositivo combinado com as vedações do art. 167, incisos VIII e XI  e 
art. 249, todos da Constituição Federal. 

Art. 44. É vedada a aplicação da 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. 

Nesse contexto, a alienação de patrimônio público imóvel, que 
obviamente  gerará receita de capital, só poderá ser destinada a 
despesa de capital, regra básica. A exceção prevista no artigo 44 da 
LFR, combinada com o disposto no art. 249, da CRFB, deve ser 
interpretada no sentido de que a receita se destinará à constituição e/ou 
salvaguarda do fundo de previdência,  com o objetivo de assegurar 
recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões 
de seus servidores. A receita de capital decorrente da alienação de 
imóvel  não poderá ser destinada para cobrir dívida decorrente de 
despesa de custeio e de obrigação de natureza continuada - ausência 
de repasse das contribuições previdenciárias para  o fundo 
previdenciário dos servidores públicos.   

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br
http://www.orcamentofederal.gov.br/
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Veja o que diz o art. 249 da CRFB:  
Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de 
proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos 
servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos 
tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e 
por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá 
sobre a natureza e administração desses fundos. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 

Segundo a Professora Misabel Abreu Machado Derzi, na obra em 
Comentários à LRF, Ed. Saraiva, 3ª edição, a previsão do art. 44, na 
parte final, expressa a preocupação do legislador em garantia à 
previdência social geral e dos servidores públicos: “Ressurge aqui a 
preocupação em assegurar recursos suficientes à consecução das 
finalidades constitucionais ligadas à previdência social geral ou própria 
dos servidores públicos.”   
Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina em 
concordância com a Especializada, no sentido de que a resposta ao 
consulente seja pela impossibilidade da utilização da receita de capital 
decorrente de alienação de um bem público imóvel para pagamento de 
dívida, seja decorrente  de parcelamento ou não, perante os regimes de 
previdência, conforme Certificado nº 1355/17, fls. 14/17.  
É o parecer. (RC) 

 

DA PROPOSTA DE DECISÃO 

I – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

8. Preliminarmente, verifica-se que a consulta atende aos requisitos 

de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal, vez que: 

a) o consulente possui legitimidade ativa; b) contém a indicação precisa do seu 

objeto; c) foi instruída com o parecer jurídico do órgão de assessoria técnica da 

autoridade consulente; e d) está compreendida no rol de competência deste 

Tribunal. 

9. Diante do exposto, esta relatoria manifesta-se pelo conhecimento 

da presente consulta, passando à análise meritória do feito. 

II – DO MÉRITO 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art249
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art249
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10. O consulente questiona a esta Corte de Contas acerca da 

possibilidade do ente municipal dispor de um bem imóvel público, mediante 

alienação, destinando o recurso auferido com a venda deste bem para a 

quitação de dívida previdenciária, parcelada ou não, perante o Instituto de 

Previdência Municipal. 

11. Inicialmente, cumpre destacar que os recursos financeiros 

oriundos da venda de um imóvel público constitui receita de capital, nos termos 

do art. 11 da Lei n.º 4.320/64, conforme mui bem destacado pela Unidade 

Técnica e pelo Ministério Público de Contas. 

12. Por outro lado, as contribuições previdenciárias constituem 

despesas correntes, uma vez que não concorrem para a ampliação dos 

serviços prestados pelo órgão, tampouco para a expansão de suas atividades. 

Aliás, nos termos do artigo 18 da LC 101/2000 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal, adiante transcrito, as contribuições previdenciárias constituem despesa 

de pessoal, que por sua natureza, são tipicamente despesas correntes. 

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como 
despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da 
Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a 
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de 
membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como 
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da 
aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, 
horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como 
encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de 
previdência. (grifo nosso) 

13. Nos termos do artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal “é 

vedada a aplicação da 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”.  

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br
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14. Veja que a LRF veda de forma expressa a aplicação de receita de 

capital, oriunda da alienação de bens e direitos, para o custeio de despesa 

corrente. Importante anotar, que neste dispositivo legal o legislador pretendeu 

preservar o patrimônio público, impedindo a venda de ativos da Administração 

para financiar despesas rotineiras, tais como folha de pagamento, contratos de 

fornecimento, materiais de consumo, etc. Neste mesmo sentido destaca-se o 

ensinamento de Moacir Marques da Silva, citado pela especializada no 

Certificado n.º 271/2017 (f. 21, verso). 

15. Todavia, na parte final do artigo 44 da LRF foi estabelecido de 

forma excepcional que será possível, mediante lei, que a receita derivada da 

alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público seja destinada 

aos regimes de previdência social. 

16. Cumpre salientar, no entanto, que cabe ao aplicador do direito, 

interpretar o artigo 44 da LRF de forma sistemática com outros dispositivos 

legais, para que não se desvirtue o seu objetivo, qual seja a preservação do 

patrimônio público. 

17. Analisando o alcance da exceção prevista no artigo 44 da LRF, 

juntamente com o disposto no artigo 249 da Constituição Federal, adiante 

transcrito, depreende-se que a intenção do legislador consistiu em permitir que, 

estando previsto em lei, os recursos financeiros provenientes da alienação de 

bem público sejam utilizados para a constituição de fundos, isto é, para a 

capitalização de recursos para fins de manter o equilíbrio atuarial do regime 

próprio de previdência.  

Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de 
proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos 
servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos 
respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos 

http://www.tcm.go.gov.br/
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provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer 
natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração 
desses fundos. (Artigo acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 
1998). 

18. Destarte, compreender que o artigo 44 da LRF autoriza a 

utilização de recursos financeiros proveniente da venda de um bem público 

imóvel para pagamento de dívidas previdenciárias, conforme aduzido pela 

Assessoria Jurídica do Município no Parecer de folhas 06 a 16, contraria o 

sentido da norma que em toda sua extensão busca preservar o patrimônio 

público e manter o equilíbrio financeiro dos entes públicos. 

19. Acerca do tema o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 

acompanhando o entendimento do Conselheiro Cláudio Couto Terrão, decidiu 

na consulta 875.621, que os “Recursos financeiros provenientes da alienação 

de bem público podem ser repassados para o Regime Próprio Previdência 

Social mediante autorização legislativa, não podendo, no entanto, serem 

utilizados para a quitação de dívidas previdenciárias”: 

“Recursos financeiros provenientes da alienação de bem público 
podem ser repassados para o Regime Próprio Previdência Social 
mediante autorização legislativa, não podendo, no entanto, serem 
utilizados para a quitação de dívidas previdenciárias 
(...) 
O Conselheiro Cláudio Couto Terrão abriu divergência em relação ao 
segundo questionamento, ao defender que os recursos financeiros 
provenientes da alienação de um bem público não podem ser 
utilizados para a quitação de dívidas previdenciárias parceladas 
com regime próprio dos servidores. Anotou que o art. 44 da LRF 
autoriza, na verdade, a constituição de fundos, ou seja, a 
possibilidade de capitalização de recursos, de formação de 
patrimônio para fins atuariais e, não, a transformação da natureza 
jurídica de uma despesa corrente, eminentemente relacionada a 
despesas de pessoal, cuja classificação é, a toda evidência, de 
contribuições patronais ou previdenciárias retidas. Destacou que se 
fosse autorizado, com base no art. 44 da LRF, o pagamento das 
parcelas das contribuições previdenciárias não pagas pelos municípios, 
estaria afrontando o art. 167, inciso XI, da CR/88 e art. 1º e 6º, V, da Lei 
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9.717/98. Em voto vista, o Cons. José Viana, acompanhando a 
manifestação do Cons. Cláudio Couto Terrão, respondeu à indagação 
da Consulente no sentido de que poderão ser repassados os recursos 
financeiros provenientes da alienação de um bem público para o 
Regime Próprio Previdência Social mediante autorização legislativa, não 
podendo, no entanto, serem utilizados para a quitação de dívidas 
previdenciárias. Aprovado o voto do Cons. Cláudio Terrão, vencido, em 
parte, o Relator. Declarada a suspeição da Cons. Adriene Andrade 
(Consulta n. 875.621, Rel. Cons. Sebastião Helvécio, 05.02.15).” 
Informativo de Jurisprudência nº 121 
http://www.tce.mg.gov.br/Imprimir.asp?codPagina=1111621294 

20. Neste contexto, há que se considerar ainda que, ao se admitir o 

pagamento de dívida previdenciária do Município, com recursos provenientes 

da venda de um bem público, estar-se-ia destinando estes recursos financeiros 

para cobrir um passivo do Poder Executivo isto é, eles serão eventualmente 

revertidos ao instituto de previdência apenas pelo fato deste órgão ser credor 

da dívida previdenciária. 

21. Assim, corroborando os entendimentos da Secretaria 

Especializada e do Ministério Público de Contas esta relatoria manifesta-se no 

sentido de que não será possível que o município destine recursos financeiros 

provenientes da alienação de um bem público, receita de capital, para 

pagamento de dívidas previdenciárias, parceladas ou não, perante o Regime 

Próprio de Previdência Social. 

22. Diante de todo o exposto, amparado na fundamentação supra, 

nos termos do artigo 85, § 1º da Lei 15.958/2007, com redação acrescida pela 

Lei 17.288/2011, art. 83 do Regimento Interno, regulamentado pela Resolução 

Administrativa nº 232/2011, cujo artigo 6º, IV foi disciplinado pela Portaria n. 

557/2011, proponho que o Tribunal Pleno adote a minuta de Acórdão Consulta 

que submeto à sua deliberação. 

23. É a Proposta de Decisão.  
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Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo, Tribunal 

de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 17 de agosto 

de 2017.  

 
 

Vasco C. A. Jambo 
Conselheiro Substituto – relator  
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