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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00011/2019 

Técnico Administrativa 

 

 

 

Processos n° 19166/2017 

Município Goiânia 

Órgãos Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – SMT 

Assunto  Desvinculação de receitas com multas de trânsito e uso pela Guarda Civil Metropolitana 

Período de Referência 2017 

Consulente Fernando Santana (Secretário Municipal de Trânsito) 

Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

 

 

CONSULTA. RECURSOS OBTIDOS COM MULTAS DE TRÂNSITO. DESTINAÇÃO. ART. 320 
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E REGULAMENTAÇÃO DO CONTRAN. 
UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃO OU ENTIDADE COM ATRIBUIÇÕES DE GUARDA MUNICIPAL. 
POSSIBILIDADE, MANTIDA A FINALIDADE LEGAL. CONTABILIZAÇÃO.  

Excetuada a parcela alcançada pela desvinculação do art. 76-B do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, os recursos obtidos com multas de trânsito possuem destinação 
vinculada às atividades referidas no art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e na 
regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, inclusive na hipótese de sua 
eventual utilização por órgão ou entidade com atribuições de guarda municipal. 

A contabilização das receitas arrecadadas com multas de trânsito no exercício deve ser 
realizada utilizando-se a codificação de natureza de receita 1.9.1.0.01.1.1 (Multas Previstas em 
Legislação Específica) e seus desdobramentos; e da fonte de recursos 1.71.019 (Multas de 
Trânsito), que também deve ser aplicada às despesas à conta desses recursos. 

Embora recomendável, para facilitar a gestão e o controle da aplicação, não é obrigatória a 
existência de conta bancária específica para movimentação dos recursos arrecadados com a 
aplicação de multas de trânsito. 

 

 VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os 

conselheiros integrantes do Colegiado Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Estado de Goiás, diante das razões expostas na Proposta de Decisão nº 21/2019-

GCSICJ, do Relator, Conselheiro-Substituto Irany de Carvalho Júnior, em: 

I - CONHECER DA CONSULTA do Secretário Municipal de Trânsito, 

Transportes e Mobilidade – SMT de Goiânia, Sr. Fernando Santana, sobre a forma de 

utilização de receitas resultantes de multas de trânsito e a possibilidade de 

transferência à Agência Municipal da Guarda Civil Metropolitana, por cumprir os 

requisitos de admissibilidade dos arts. 31 e 32 da Lei Orgânica e 199/200 do 

RITCMGO; 

II –  RESPONDER AO CONSULENTE que: 

a) excetuada a parcela alcançada pela desvinculação do art. 76-B do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os recursos obtidos com multas de 

trânsito possuem destinação vinculada às atividades referidas no art. 320 do Código 

de Trânsito Brasileiro - CTB e na regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito – 

CONTRAN, podendo ser destinadas a órgãos ou entidades que exerçam atribuições 

de guarda municipal, desde que essas possuam, em suas competências legalmente 

definidas, as referidas atribuições do art. 320 do CTB; 

b) a contabilização das receitas arrecadadas com multas de trânsito no 

exercício deve ser realizada utilizando-se a codificação de natureza de receita 

1.9.1.0.01.1.1 (Multas Previstas em Legislação Específica) e seus desdobramentos; e 

da fonte de recursos 1.71.019 (Multas de Trânsito), que também deve ser aplicada às 

despesas à conta desses recursos; 

http://www.tcm.go.gov.br/
file:///C:/tcm/tramite/temp/PD%200021-2019%20-%2019166-2017%20-%20Goiânia%20-%20CM%20-%20Consulta%20-%20jms%20-%20resposta.docx
file:///C:/tcm/tramite/temp/PD%200021-2019%20-%2019166-2017%20-%20Goiânia%20-%20CM%20-%20Consulta%20-%20jms%20-%20resposta.docx
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c) embora recomendável, para facilitar a gestão e o controle da 

aplicação, não é obrigatória a existência de conta bancária específica para 

movimentação dos recursos arrecadados com a aplicação de multas de trânsito. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 12 de junho 
de 2019. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Irany de Carvalho Júnior. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 
Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, 
Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 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 Regis Gonçalves Leite. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Irany de Carvalho Júnior: Cons. Daniel Augusto Goulart, 
Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. 
Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 

Voto vencido: Revisor Cons. Francisco José Ramos, e Cons. Valcenôr Braz de       
Queiroz acompanhou o revisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tcm.go.gov.br/
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 21/2019-GCSICJ 

Processos n° 19166/2017 

Município Goiânia 

Órgãos Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – SMT 

Assunto  Desvinculação de receitas com multas de trânsito e uso pela Guarda Civil Metropolitana 

Período de Referência 2017 

Consulente Fernando Santana (Secretário Municipal de Trânsito) 

Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. RECURSOS OBTIDOS COM MULTAS DE TRÂNSITO. DESTINAÇÃO. ART. 320 
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E REGULAMENTAÇÃO DO CONTRAN. 
UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃO OU ENTIDADE COM ATRIBUIÇÕES DE GUARDA MUNICIPAL. 
POSSIBILIDADE, MANTIDA A FINALIDADE LEGAL. CONTABILIZAÇÃO.  

Excetuada a parcela alcançada pela desvinculação do art. 76-B do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, os recursos obtidos com multas de trânsito possuem destinação 
vinculada às atividades referidas no art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e na 
regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, inclusive na hipótese de sua 
eventual utilização por órgão ou entidade com atribuições de guarda municipal. 

A contabilização das receitas arrecadadas com multas de trânsito no exercício deve ser 
realizada utilizando-se a codificação de natureza de receita 1.9.1.0.01.1.1 (Multas Previstas em 
Legislação Específica) e seus desdobramentos; e da fonte de recursos 1.71.019 (Multas de 
Trânsito), que também deve ser aplicada às despesas à conta desses recursos. 

Embora recomendável, para facilitar a gestão e o controle da aplicação, não é obrigatória a 
existência de conta bancária específica para movimentação dos recursos arrecadados com a 
aplicação de multas de trânsito. 

I - RELATÓRIO 

1.1. Do objeto 

 Trata-se de consulta do Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e 

Mobilidade – SMT de Goiânia (fls. 1/3), Sr. Fernando Santana, sobre a forma de 

utilização de receitas resultantes de multas de trânsito e a possibilidade de 

transferência à Agência Municipal da Guarda Civil Metropolitana, com o seguinte teor: 

(...) 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, tem 
receita própria, adquirida através da arrecadação em virtude de aplicação de multas de trânsito 
no município de Goiânia e que tais receitas, nos termos do artigo 320 do CTB, tem natureza 
vinculativa e exclusiva para aplicação em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, 
policiamento, fiscalização e educação de trânsito. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Diante da busca de esclarecimentos, após estudos o CONTRAN editou as Resoluções n° 
368/2016 e 660/2017, de forma a estabelecer instrumentos normativos pormenorizados que 
disciplinem a aplicação da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito. 

Assim, considerando que a receita oriunda da arrecadação das multas de trânsito é mais 
um exemplo de receita orçamentária vinculada, de modo que deve ser corretamente aplicada em 
ações específicas do setor de trânsito, sob pena de apontamento por parte dos agentes de 
fiscalização do TCM-GO. 

Por meio do Parecer N° 163/2017 - de lavra da Advocacia Setorial, houve entendimento 
de que por se tratar de natureza vinculativa, não há exceções, devendo ser observado 
estritamente os ditames legalmente expresso, manifestando pela impossibilidade de repasse e 
utilização da receita pela Guarda Civil Metropolitana. 

Assim, tendo em vista, a necessidade de normatizar a aplicação e dar cumprimento às 
leis, resoluções e normas disciplinares do TCM, a SMT vem requerer a esse Egrégio Tribunal, a 
emissão de parecer elencado a forma de utilização das receitas provenientes de multas de 
trânsito, demonstrando ainda se há possibilidade de repasses e utilização de tais receitas por 
parte da Agência Municipal da Guarda Civil Metropolitana, e se tal situação, não configuraria 
afronta aos preceitos legais e jurisprudência, demonstrando por fim qual seria a forma adequada 
para se consolidar o possível repasse e utilização. Ademais, relevando que seja esclarecido 
ainda como deve ser a forma de gerenciamento de tais recursos, inclusive quanto à conta 
correta para depósito, uma vez que atualmente todos os recursos provenientes de multas de 
trânsito estão sendo geridos, administrados e utilizados pela Secretaria Municipal de Finanças 
em conta única do tesouro municipal, o que impossibilita o controle e aplicação exata por parte 
da SMT. 

(...) (grifos acrescentados). 

1.2. Da tramitação 

1.2.1. Instrução originária e parecer jurídico 

2. A consulta foi instruída com parecer jurídico da advocacia setorial (fls. 

6/20), que discorreu sobre a natureza da atividade fiscalizatória de trânsito, a 

vinculação legal da verba oriunda das multas (art. 320 do Código de Trânsito) e sua 

regulação pelo Conselho Nacional de Trânsito (Resolução nº 638/2016), explanou sobre 

as destinações legalmente previstas, ponderou que o rol legal é taxativo e concluiu:  

(...) 

Dito isso, diante da impossibilidade de firmar convênio com a AGCMG com o fito de 
permitir que o Guarda Civil Metropolitano atue na fiscalização de trânsito em nossa capital, 
entendemos ser inviável o repasse de recursos financeiros provenientes da arrecadação de 
multas de trânsito à Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia para o custeio de suas 
despesas. 

(...) 

DAS CONCLUSÕES 

À vista do que fora exposto acima, conclui-se que a eficácia de toda atividade 
administrativa está condicionada ao atendimento da lei. Na Administração Pública, como 

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


 

 

Página 6 de 25 
                RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO  -  www.tcm.go.gov.br    

01400011-19-RESULTADO 

Processo nº 19166/2017 
 

Fls. 

postulador do princípio da legalidade, não há liberdade nem vontade pessoal, pois neste patamar 
público só é permitido fazer o que a lei autoriza. 

De igual sorte, administrar é aplicar a lei de ofício. Pensando nisso, o presente parecer 
visa alertar para a necessária e estrita observância dos ditames do artigo 320, do CTB, e, 
também, da Resolução nº 638/2016, e Resolução nº 660/2017 que, de forma pormenorizada, 
elencou o rol taxativo de despesas típicas que poderão ser custeadas ou financiadas com a 
receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito. 

Desviar-se dessa orientação e vinculação, dá ensejo à investigação por ato de 
improbidade administrativa e, eventualmente, o sancionamento do agente público que deu 
causa. 

(...) (Constam grifos no original). 

1.2.2. Manifestação da Divisão de Documentação e Biblioteca 

3. A Divisão de Documentação e Biblioteca, pelo Despacho nº 261/2017, 

de 30/11/2017 (fls. 25), juntou aos autos cópia da Resolução Consulta nº 41/2001 (fls. 

21/22), em que o Tribunal considerou não serem de natureza tributária as receitas 

provenientes de multas de trânsito. 

1.2.3. Manifestação da Secretaria de Contas de Governo 

4. A Secretaria de Contas de Governo, instada via Despacho nº 

1024/2017-GCSICJ, de 1º/12/2017 (fls. 26), emitiu o Certificado nº 933/2017, de 

5/12/2017 (fls. 27/32), no qual suscitou a ilegitimidade ativa do consulente e, no mérito, 

opinou: 

(...) 

O artigo 320 da Lei n° 9503, de 23 e setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro - 
CTB, prevê: 

“Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, 
exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e 
educação de trânsito. 

 § 1º  O percentual de cinco por cento do valor das multas de trânsito arrecadadas será 
depositado, mensalmente, na conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e 
educação de trânsito.          (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

 § 2º  O órgão responsável deverá publicar, anualmente, na rede mundial de computadores 
(internet), dados sobre a receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito e sua 
destinação.”   

Ainda, importante destacar que o artigo 12 do Código de Trânsito Brasileiro ao dispor 
sobre os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, atribuiu ao Conselho Nacional 
de Trânsito – CONTRAN, a competência para estabelecer normas regulamentares, 
normatizando os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o 
repasse dos valores arrecadados, senão veja-se: 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art7
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“Art. 12. Compete ao CONTRAN: 

I - estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política 
Nacional de Trânsito; 

(...) 

VIII - estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a 
arrecadação e o repasse dos valores arrecadados;  (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 
2016)      (Vigência) 

(...) 

Ademais, frise-se que o Contran, em sua Resolução n° 638/17 de 30 de novembro de 
2016 (Alterada pela Resolução 660/17 e pela Deliberação 160/17), dispôs sobre as formas de 
aplicação da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito, conforme previsto no 
caput do art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB: 

 “Art. 2º As multas aplicadas com a finalidade de punir a quem transgride a legislação de trânsito 
são receitas públicas orçamentárias e destinadas a atender, exclusivamente, as despesas públicas 
com sinalização, engenharia de tráfego e de campo, policiamento, fiscalização e educação de 
trânsito.” 

“Art. 3º A sinalização é o conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na 
via pública com o objetivo de garantir sua adequada utilização, compreendendo especificamente 
as sinalizações vertical, horizontal e semafórica (...):  

(...) 

“Art. 5º A Engenharia de Tráfego, fase da engenharia de transporte, é o conjunto de atividades 
relacionado com o estudo, a definição e o planejamento do desenho geométrico, da segurança e 
das operações de trânsito nas vias e rodovias, suas redes, e terrenos adjacentes, inclusive a 
integração de todos os modos e tipos de transportes, voltado a ampliar as condições de fluidez e 
de segurança no trânsito, visando a movimentação segura, eficiente e conveniente de pessoas e 
mercadorias, (...):  

(...) 

“Art. 7º A Engenharia de Campo, ramo da engenharia de transporte, é o conjunto de atividades 
relacionado com a execução de serviços e obras nas vias e rodovias, suas redes, e terrenos 
adjacentes, inclusive a integração de todos os modos e tipos de transportes, voltado a ampliar as 
condições de fluidez e de segurança no trânsito, visando à movimentação segura, eficiente e 
conveniente de pessoas, veículos e cargas, (...): 

(...) 

§ 1º As despesas com engenharia de campo serão realizadas exclusivamente pelo órgão 
autuador, respeitando sua circunscrição sobre a via, sem a possibilidade de transferência de 
recursos arrecadados por órgãos executivos de trânsito para órgãos rodoviários de trânsito.  

§ 2º Entende-se por segmentos críticos, para fins desta Resolução, trechos específicos de vias 
públicas que demandem medidas pontuais para redução do risco potencial ou do índice de 
acidentes, redução de conflitos intermodais ou priorização do transporte não motorizado.  

(...) 

“Art. 9º O policiamento e a fiscalização são os atos de prevenção e repressão que visam a 
controlar o cumprimento da legislação de trânsito, por meio do poder de polícia administrativa.”  

(...) 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art7
http://www.denatran.gov.br/images/Resolucoes/Resolucao6602017.pdf
http://www.denatran.gov.br/images/Deliberacoes/Deliberacao1602016.pdf
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 “Art. 11. A educação de trânsito é a atividade direcionada à formação do cidadão como usuário 
das vias e rodovias, por meio do aprendizado de normas e condutas de respeito à vida e ao meio 
ambiente, visando sempre o trânsito seguro, (...):  

(...) 

Desta forma, verifica-se que as receitas provenientes de multas aos infratores da 
legislação de trânsito, são receitas que devem ser exclusivamente aplicadas em sinalização, 
engenharia de tráfego e de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito, na forma 
definida no artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, bem assim na Resolução Contran n° 
638/17, em seus artigos 2° a 12, que apresentam as definições das aplicações acima citadas e a 
caracterização dos seus elementos de despesa. 

Assim, considerando-se que o artigo 320 do CTB enumera rol taxativo de utilização das 
receitas auferidas por multas de trânsito, observa-se que não restou assinalado 
possibilidades/discricionariedades, devendo o administrador aplicar as citadas receitas na forma 
do aludido artigo em consonância com os regulamentos da Resolução Contran n° 638/16 
(artigos 2° a 12).  

À vista disso, não pode o administrador público quando do emprego das aludidas receitas 
dar destinação diversa da disciplinada no artigo 320 do CTB, como destinar receitas a agência 
de guarda civil sob pena de descumprimento do princípio da legalidade previsto no artigo 37 da 
Constituição Federal de 1988, c/c o artigo 8°, parágrafo único da Lei Complementar n° 101/00 - 
Lei de Responsabilidade Fiscal:  

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte...” 

“Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de 
diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4o, o Poder 
Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de 
desembolso.  

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados 
exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele 
em que ocorrer o ingresso.” 

No tocante a forma de gerenciamento dos recursos, com indicação da conta para 
depósito, sugere-se ao Conselheiro Substituto, o encaminhamento dos autos à Secretaria de 
Contas Mensais de Gestão, para pronunciamento, visto que a matéria está na esfera de 
competência daquela Especializada.” (Grifos divergentes do original). 

1.2.4. Manifestações da Secretaria de Contas Mensais de Gestão 

a) Juntada dos autos do Processo nº 20330/2017 

5. Pelo Despacho nº 1069/2017-GCSICJ, de 1º/12/2017 (fls. 32), os autos 

seguiram à Secretaria de Contas Mensais de Gestão que, via Despacho nº 41/2018, 

de 26/1/2018 (fls. 54), sugeriu a juntada, a estes, dos autos do Processo nº 

20330/2017, determinada pelo Despacho nº 3/2018-GCSICJ, de 30/1/2018 (fls. 55), 

conforme Termo de Juntada nº 53/2018, de 31/1/2018 (fls. 56). 

http://www.tcm.go.gov.br/
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b) Parecer nº 1/2018 

6. Pelo Parecer nº 1/2018 (fls. 57/60), de 6/2/2018, a Secretaria de Contas 

Mensais de Gestão opinou: 

(...) 

(...), o Sr. Fernando Santana – Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade 
– ressalta que a SMT tem receita própria, adquirida através da arrecadação quando da aplicação 
de multas de trânsito e que tal receita tem natureza vinculativa e exclusiva.  

Aponta, ainda, que o Parecer de n.º 163/2017 da Advocacia Setorial da SMT relata haver 
um rol taxativo – conforme o art. 320 do CTB e as Resoluções de n.ºs 638/2016 e 660/2017 do 
CONTRAN – de despesas típicas que poderão ser custeadas ou financiadas com a receita 
arrecadada em virtude da cobrança das multas de trânsito. 

Ao final, requer Parecer desta Corte de Contas elencando as formas de utilização das 
receitas provenientes de multas de trânsito e demonstrando se há possibilidade de repasses 
desses recursos à AGCMG, se tal situação não configuraria afronta aos preceitos legais e 
jurisprudência, qual seria a forma adequada para se consolidar um possível repasse e qual a 
forma de gerenciamento de tais recursos. 

A desvinculação vislumbrada no parágrafo único do art. 16 da Lei n.º 7.770/1997 enuncia 
que, dos recursos diretamente arrecadados (...) até 30% (trinta por cento) será destinado ao 
pagamento de despesas com pessoal, encargos sociais e custeio das atividades referentes às 
finalidades essenciais da Secretaria Municipal de Governo e de Relações Institucionais. Tal 
desvinculação, instituída pelo Legislativo de Goiânia através da Lei Complementar Municipal 
nº 273/2014, alterou dispositivos das leis que dispõem sobre os fundos municipais, autorizando a 
utilização de 30% (trinta por cento) de seus recursos ao pagamento de despesas de pessoal e 
custeio das atividades finalísticas da secretaria municipal à qual estão vinculados. 

Nesse contexto, salienta-se que mencionada Lei Complementar Municipal não citou 
em seu corpo a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Goiânia, motivo 
pelo qual a desvinculação ali prevista não se aplica às receitas provenientes da arrecadação 
com multas de trânsito. 

Já a desvinculação apresentada pelo art. 76-B dos Atos das Disposições Constitucionais 
Transitórias - ADCT -- este sim aplicável, também, às receitas decorrentes das multas de 
trânsito, eis que se trata de normativa constitucional e, portanto, hierarquicamente superior ao 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB e às Resoluções do CONTRAN, citadas no Parecer nº 
163/17 da Advocacia Setorial da SMT, de fls. 06/20 -- abrange, tão somente, as receitas dos 
Municípios alusivas a impostos, taxas e multas, na razão de 30% (trinta por cento), já instituídos 
ou que vierem a ser criados até 31 de dezembro de 2023, seus adicionais e respectivos 
acréscimos legais, e outras receitas correntes. Assim, receitas que não tenham sido abarcadas 
pelo artigo em tela não podem ser desvinculadas, com supedâneo nessa norma constitucional 
transitória, mesmo que integrantes do Fundo. 

O mecanismo constitucional das desvinculações das receitas da União - DRU, estendido 
para os Estados e Municípios pela Emenda Constitucional n.º 93/16, tem por objetivo permitir 
que parcelas das receitas vinculadas possam ser geridas e destinadas de maneira livre e flexível 
pelos governos, propiciando uma alocação mais adequada de recursos orçamentários, além de 
evitar que determinadas áreas fiquem com excesso de recursos vinculados, enquanto outras 
apresentem carência de recursos. Noutras palavras, obtém-se uma fonte de recursos livre de 
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“carimbos”, ou seja, verbas que serão utilizadas pelo Tesouro Municipal em qualquer programa 
de trabalho previsto na lei orçamentária. 

Os municípios estão sujeitos a uma estrutura orçamentária e fiscal com elevado volume 
de despesas obrigatórias, tais como as relativas a pessoal e a benefícios previdenciários, além 
de expressiva vinculação das receitas orçamentárias, sendo necessário fornecer-lhes 
instrumentos que permitam que uma parte das receitas não fique sujeita a vinculações, podendo 
ser alocadas no orçamento com maior flexibilidade. Essa medida de caráter financeiro foi editada 
sob o manto da melhor governabilidade e maleabilidade administrativa, pois desvincula o 
percentual de 30% das receitas tributárias originariamente destinadas a uma despesa específica. 

Não obstante a autoaplicabilidade da norma constitucional, o Executivo Municipal de 
Goiânia decidiu por editar o Decreto Municipal nº 2.174/2017, que regulamentou no âmbito 
municipal as disposições do art. 76-B dos ADCT inserido pela EC nº 93/2016 (fl. 48). 

(...) 

Com relação à consulta do Secretário da SMT, primeiramente cabe frisar que a 
desvinculação instituída pelo art. 76-B dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias - 
ADCT aplica-se às receitas decorrentes das multas de trânsito porque, conforme já explicitado 
neste parecer, a normativa constitucional é hierarquicamente superior ao Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB e às Resoluções do CONTRAN, citadas no Parecer nº 163/17 da Advocacia 
Setorial da SMT, de fls. 06/20.  

Portanto, pode o Executivo Municipal proceder à desvinculação de até 30% dos recursos 
provenientes da arrecadação com multas de trânsito, sendo tais receitas por ele geridas e 
destinadas de maneira livre e flexível, ou seja, tais verbas serão utilizadas pelo Tesouro 
Municipal em qualquer programa de trabalho previsto na lei orçamentária.  

Quanto ao restante das receitas referentes às multas de trânsito (no mínimo 70% do 
montante arrecadado), deverão ser geridas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e 
Mobilidade – SMT, observadas as normativas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB e as 
Resoluções do CONTRAN. 

Ante o exposto, 

(...) 

Opina esta Unidade Técnica, sobre a consulta relativa à SMT: 

c) a desvinculação de recursos provenientes da arrecadação com multas de trânsito pode 
ocorrer com base tão somente no art. 76-B do ADCT, uma vez que a Lei Complementar n.º 
273/2014 não elenca em seu rol a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – 
SMT. Portanto, pode o Executivo Municipal proceder à desvinculação de até 30% dos recursos 
provenientes da arrecadação com multas de trânsito, podendo tais verbas serem utilizadas pelo 
Tesouro Municipal em qualquer programa de trabalho previsto na lei orçamentária;  

d) quanto ao restante das receitas referentes às multas de trânsito (no mínimo 70% do 
montante arrecadado), deverão ser geridas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e 
Mobilidade – SMT, observadas as normativas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB e as 
Resoluções do CONTRAN. (Grifos divergentes do original). 
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c) Certificado nº 369/2018 – manifestação complementar 

7. Por sugestão Ministerial no Despacho nº 591/2018, de 16/2/2018 (fls. 61), 

a Secretaria de Contas Mensais de Gestão, pelo Certificado nº 369/2018, de 

12/3/2018 (fls. 90/94) complementou sua manifestação nos termos transcritos: 

(...) 

Primeiramente, cumpre destacar que o art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro-CTB (Lei 
9.503/97) diz que “a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, 
exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego e de campo, policiamento, fiscalização e 
educação de trânsito”, excluído o percentual de 5% (cinco por cento) que deverá ser depositado, 
mensalmente, na conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito - FUNSET.  

No mesmo sentido, dispõe o art. 2.º da Resolução CONTRAN n.º 638/2016 (alterada pela 
Resolução 660/17) do Conselho Nacional de Trânsito, ao prelecionar que “as multas aplicadas 
com a finalidade de punir a quem transgrida a legislação de trânsito são receitas públicas 
orçamentárias e destinadas a atender, exclusivamente, às despesas públicas com sinalização 
(art. 3º e 4º), engenharia de tráfego e de campo (art. 5º, 6º, 7º e 8º), policiamento e fiscalização 
(art. 9º e 10º); e educação de trânsito (art. 11 e 12)”, in verbis:  

“Art. 2º As multas aplicadas com a finalidade de punir a quem transgride a legislação de trânsito 
são receitas públicas orçamentárias e destinadas a atender, exclusivamente, as despesas públicas 
com sinalização, engenharia de tráfego e de campo, policiamento, fiscalização e educação de 
trânsito.” 

“Art. 3º A sinalização é o conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na 
via pública com o objetivo de garantir sua adequada utilização, compreendendo especificamente 
as sinalizações vertical, horizontal e semafórica e os seguintes dispositivos auxiliares:  

I - dispositivos delimitadores;  

II - dispositivos de canalização;  

III - dispositivos e sinalização de alerta;  

IV - alterações nas características do pavimento;  

V - dispositivos de uso temporário;  

VI - dispositivos de proteção contínua;  

VII - dispositivos luminosos;  

VIII - painéis eletrônicos;  

IX - outros dispositivos previstos em legislação específica.” 

“Art. 4º São considerados elementos de despesas com sinalização:  

I - tacha e tachão refletivos, mono ou bidirecionais;  

II - defensa metálica;  

III - tinta a base de água, de resina acrílica, de solvente ou termoplástico para demarcação viária;  

IV - microesfera de vidro;  

V - placas de trânsito;  

VI - suporte estrutural para placas de trânsito, totem, bandeira, semi-pórtico, pórtico, coluna cônica 
com braço cônico e estrutura especial;  

http://www.tcm.go.gov.br/
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VII - dispositivos para canalização, segregação e delimitação - barreiras horizontais e verticais e 
cones;  

VIII - painel eletrônico;  

IX - aplicativo e equipamento de tecnologia da informação destinados ao controle da sinalização – 
grupos focais, controladores de tráfego, semáforos para pedestre, repetidores, contadores 
regressivos e outros sistemas semafóricos.  

X - projeto, execução e implantação de sinalização viária horizontal e vertical;  

XI - manutenção, conservação e funcionamento de sinalização eletroeletrônica;  

XII - equipamentos, máquinas e veículos para implantação e conservação da sinalização;  

XIII - outros elementos comprovadamente necessários à implantação e conservação da 
sinalização.” 

“Art. 5º A Engenharia de Tráfego, fase da engenharia de transporte, é o conjunto de atividades 
relacionado com o estudo, a definição e o planejamento do desenho geométrico, da segurança e 
das operações de trânsito nas vias e rodovias, suas redes, e terrenos adjacentes, inclusive a 
integração de todos os modos e tipos de transportes, voltado a ampliar as condições de fluidez e 
de segurança no trânsito, visando a movimentação segura, eficiente e conveniente de pessoas e 
mercadorias, a saber:  

I - elaboração e atualização de mapa viário;  

II - cadastramento e implantação da sinalização; 

III - identificação, estudo e análise de novos polos geradores de trânsito;  

IV - estudos e estatísticas de acidentes de trânsito;  

V - estudos e análises da utilização das faixas de domínio do sistema viário;  

VI - atualização e manutenção do cadastro de projetos do sistema viário;  

VII - estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental de adequação e melhorias do sistema 
viário;  

VIII - estudos e projetos necessários a adequações e melhorias no sistema viário;  

IX - outras atividades previstas em legislação específica.”  

“Art. 6º São considerados elementos de despesas com engenharia de tráfego:  

I - estudos relacionados com a fiscalização eletrônica e o controle de peso;  

II - estudos de contagem de tráfego;  

III - estudos de movimentação de produtos perigosos;  

IV- estudos de autorização especial de tráfego;  

V - planejamento técnico dos equipamentos destinados à execução dos serviços de engenharia de 
tráfego e de campo;  

VI - estudo, planejamento e implantação de sistemas e conjuntos semafóricos;  

VII - controle e gerenciamento de tráfego;  

VIII - estudos de fiscalização e operação de proteção ao pedestre e ciclistas;  

IX - aquisição, conservação e manutenção de equipamentos necessários ao levantamento de 
dados de engenharia de tráfego;  

X - aquisição, conservação e manutenção de equipamentos necessários à atualização do cadastro 
de projetos do sistema viário;  
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XI - estudos, apropriação e manutenção do cadastro dos acessos às faixas de domínio do sistema 
viário;  

XII - estudo e projeto para tratamento de segmentos críticos visando à minimização de acidentes 
de trânsito;  

XIII - projeto de alterações no sistema viário, como mudança na geometria das vias, alteração de 
sentido de circulação;  

XIV - elaboração de estudos, projetos e implantação de faixas, pistas exclusivas ou preferenciais, 
corredores e terminais de ônibus;  

XV - estudo, projeto e implantação de faixas e ou pistas exclusivas ou preferenciais para 
transporte coletivo e corredores de transporte público;  

XVI - estudo, projeto e implantação de medidas moderadoras de tráfego;  

XVII - avaliação e definição de medidas para reduzir possíveis impactos negativos de pólos 
geradores de viagens;  

XVIII - aquisição, locação, manutenção e aferição de contador volumétrico de tráfego”.  

“Art. 7º A Engenharia de Campo, ramo da engenharia de transporte, é o conjunto de atividades 
relacionado com a execução de serviços e obras nas vias e rodovias, suas redes, e terrenos 
adjacentes, inclusive a integração de todos os modos e tipos de transportes, voltado a ampliar as 
condições de fluidez e de segurança no trânsito, visando à movimentação segura, eficiente e 
conveniente de pessoas, veículos e cargas, a saber: 

I - desenvolvimento e implantação de corredores especiais de trânsito nas vias já existentes;  

II - adequações e melhorias do sistema viário, das faixas de domínio e das margens de vias e 
rodovias;  

III - ações e intervenções para a implementação da engenharia de tráfego, previstas nos artigos 4º 
e 5º desta Resolução; IV - outras atividades previstas em legislação específica.”  

“Art. 8º São considerados elementos de despesas com engenharia de campo os procedimentos 
executivos em vias e ou rodovias para:  

I - implantação de soluções para tratamento de segmentos críticos visando à minimização de 
acidentes de trânsito;  

II - manutenção e conservação, rotineira e técnica; 

III - limpeza, roçada e capina das faixas de domínio, incluindo margens, canteiros centrais, 
sarjetas, meio fios, valetas, bueiros, caixas coletoras, placas de sinalização e pontes;  

IV - correção de ângulos e tomadas de curvas;  

V - conservação e recomposição de drenagem superficial e profunda;  

VI - estabilidade de taludes e banquetas de solo;  

VII - pavimentação, recapeamento, tapa-buracos e recomposição da pista e acostamentos;  

VIII - patrolamento, ensaibramento e compactação da pista de rolamento  

IX - correção de cabeceiras e estruturas de viadutos, pontes e passarelas em vias e rodovias;  

X - pintura de pontes, sarjetas, meio-fio e caiação;  

XI - execução de projeto de alterações no sistema viário, como mudança na geometria das vias e 
alteração de sentido de circulação;  

XII - implantação e adequação de calçadas, passarelas para pedestres, ciclovias e ciclofaixas;  

XIII - execução de projeto de faixas e ou pistas exclusivas ou preferenciais para transporte 
coletivo;  
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XIV - aquisição, conservação e manutenção de equipamentos e materiais necessários ao 
levantamento de dados de engenharia de campo;  

XV - aquisição de materiais permanente e de consumo relacionados a projetos de intervenções na 
estrutura viária, quando voltados a melhoria da fluidez e segurança no trânsito;  

XVI - aquisição de áreas necessárias a viabilização de projetos de infraestrutura viária, quando 
voltados a melhoria da fluidez e segurança no trânsito;  

XVII - construção de baias de ônibus, faixas de aceleração e de desaceleração;  

XVIII - demais intervenções na infraestrutura viária que visem melhorias na segurança no trânsito.  

§ 1º As despesas com engenharia de campo serão realizadas exclusivamente pelo órgão 
autuador, respeitando sua circunscrição sobre a via, sem a possibilidade de transferência de 
recursos arrecadados por órgãos executivos de trânsito para órgãos rodoviários de trânsito.  

§ 2º Entende-se por segmentos críticos, para fins desta Resolução, trechos específicos de vias 
públicas que demandem medidas pontuais para redução do risco potencial ou do índice de 
acidentes, redução de conflitos intermodais ou priorização do transporte não motorizado.  

§ 3º São medidas para tratamento de segmentos críticos de que trata o inciso I deste artigo, 
devidamente caracterizadas e justificadas por estudos de engenharia:  

I - alteração da geometria de vias e rodovias;  

II - construção de rotatórias e minirrotatórias;  

III - execução de travessias em desnível;  

IV - execução de ilhas, refúgios para pedestres ou canteiros centrais;  

V - iluminação específica de faixas de pedestres, ciclovias e ciclofaixas;  

VI - tratamento de cruzamentos rodoferroviários e rodocicloviários;” 

“Art. 9º O policiamento e a fiscalização são os atos de prevenção e repressão que visam a 
controlar o cumprimento da legislação de trânsito, por meio do poder de polícia administrativa. ”  

“Art. 10. São considerados elementos de despesas com policiamento e fiscalização:  

I - capacitação de autoridades, de agentes de trânsito e agente de autoridade de trânsito;  

II - material e equipamento para policiamento;  

III - serviço de recolhimento de animais soltos;  

IV - aquisição e ou locação de imóvel para guarda de veículos removidos;  

V - equipamento ou instrumento medidor de velocidade fixo, estático ou portátil;  

VI - equipamento ou instrumento fixo registrador de avanço de sinal vermelho, de parada sobre a 
faixa de pedestre e vídeo monitoramento para fiscalização de trânsito;  

VII - aquisição, locação, manutenção e aferição de etilômetro;  

VIII - aquisição, locação, manutenção e aferição de equipamento medidor de transmitância 
luminosa e de poluição sonora e atmosférica;  

IX - operação, manutenção e transferência de infraestrutura instalada;  

X - aquisição e ou locação de veículos e viaturas – motos, triciclos, quadriciclos, caminhões, 
reboques, microônibus, minivans, aeronaves – com instalações e ou equipamentos de 
policiamento e fiscalização;  

XI - armazenamento de imagens para controle de infração de trânsito, relativos às notificações de 
autuação e de penalidade;  
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XII - emissão, expedição e publicação de notificações de autuação, de penalidade, de hasta 
pública, de inclusão em dívida ativa e do resultado da defesa da autuação e ou de recursos de 
infrações de trânsito;  

XIII - manutenção, conservação e funcionamento da Junta Administrativa de Recursos de Infração 
– Jari, do Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN e do Conselho de Trânsito do Distrito Federal 
– CONTRANDIFE;  

XIV - construção, manutenção, conservação e funcionamento de centros descentralizados de 
controle operacional de trânsito, postos de fiscalização e policiamento e monitoramento eletrônico 
viário;  

XV - instalação, operação, manutenção e aferição de equipamentos de controle de peso;  

XVI - aquisição, locação, manutenção e configuração de talão eletrônico;  

XVII - tarifas bancárias – arrecadação e cobrança, débito em conta, cartões de débito e crédito, 
referentes à notificação de penalidade;  

XVIII - diárias e locomoção dos agentes de trânsito em operações de policiamento e fiscalização; 
XIX - realização de ações conjuntas de fiscalização e policiamento;  

XX - uniformes e acessórios para agentes de trânsito e agentes da autoridade de trânsito;  

XXI - implementação, informatização e manutenção de sistemas informatizados para 
processamento de multas de trânsito e demais procedimentos relativos; 

XXII - serviços de terceiros necessários ao exercício do policiamento e da fiscalização do trânsito;  

XXIII - manutenção e abastecimento da frota operacional destinada ao policiamento e fiscalização 
de trânsito. ” 

“Art. 11. A educação de trânsito é a atividade direcionada à formação do cidadão como usuário 
das vias e rodovias, por meio do aprendizado de normas e condutas de respeito à vida e ao meio 
ambiente, visando sempre o trânsito seguro, a saber:  

I - publicidade institucional;  

II - campanhas educativas;  

III - realização e participação em palestras, cursos, seminários e eventos relacionados ao trânsito;  

IV - atividades escolares;  

V - elaboração de material didático-pedagógico;  

VI - formação e qualificação de profissionais do Sistema Nacional de Transito - SNT;  

VII - formação de agentes multiplicadores.”  

“Art. 12. São considerados elementos de despesas com educação de trânsito:  

I -  material didático;  

II - aplicativos e equipamentos de informática destinados à educação de trânsito;  

III - equipamento de áudio e vídeo destinados à educação de trânsito;  

IV - instrumentos musicais voltados para educação de trânsito;  

V -  móveis e utensílios destinados à educação de trânsito;  

VI- mini-veículos e veículos equipados destinados à educação de trânsito;  

VII - periódicos e publicações voltados para educação de trânsito;  

VIII - campanhas publicitárias e educativas de trânsito;  

IX -  cursos de qualificação para profissionais dos órgãos de trânsito;  
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X -  distribuição de material educativo de trânsito;  

XI - eventos educativos de trânsito;  

XII- manutenção, conservação e funcionamento de centros de instrução, aperfeiçoamento e 
escolas públicas de trânsito;  

XIII - transporte para participantes de eventos ligados a educação de trânsito;  

XIV - contratação de corpo técnico especializado para execução de cursos, ações e projetos 
educativos;  

XV- manutenção, conservação e funcionamento de biblioteca especializada;  

XVI- gerenciamento de banco de dados e informações das ações de educação de trânsito;  

XVII - desenvolvimento de atividades permanentes de estudos e pesquisas voltados para 
educação de trânsito. ” 

Também a respeito das receitas aqui tratadas, o art. 13 da Resolução CONTRAN n.º 
638/16 ensina que o órgão ou entidade de trânsito responsável pela arrecadação das multas de 
trânsito deverá fazer incidir, mensalmente, a alíquota de 1% (um por cento) sobre essa 
arrecadação, em conformidade com o disposto no art. 8º, inc. III, da Lei n.º 9.715/98, que dispõe 
sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público - PIS/PASEP. 

De outra parte, a desvinculação de receitas instituída pelo art. 76-B dos Atos das 
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT (Emenda Constitucional nº 93/2016), transcrita 
abaixo, aplica-se também às receitas decorrentes das multas de trânsito porque, conforme 
explicitado no Parecer nº 1/2018 desta Secretaria (fls. 57/60), a normativa constitucional é 
hierarquicamente superior ao Código de Trânsito Brasileiro – CTB e às Resoluções do 
CONTRAN. 

Art. 76-B. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% 
(trinta por cento) das receitas dos Municípios relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou 
que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e 
outras receitas correntes. 

Dessa forma, pode o Executivo Municipal proceder à desvinculação de até 30% dos 
recursos provenientes da arrecadação com multas de trânsito, podendo tal parcela ser utilizada 
pelo Tesouro Municipal em qualquer programa de trabalho previsto na lei orçamentária. 

Quanto ao restante das receitas referentes às multas de trânsito (no mínimo 70% do 
montante arrecadado), deverá ser gerido pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Mobilidade – SMT, observadas as normativas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB e das 
Resoluções do CONTRAN retro citadas, inclusive quanto aos percentuais de 5% e 1% referentes 
ao FUNSET e ao PIS/PASEP, cuja base de cálculo, destaca-se, é o valor total arrecado com a 
aplicação das multas.  

Para o gerenciamento dos valores correspondentes à parcela descrita no parágrafo 
anterior, a Secretaria Municipal de Trânsito deve valer-se da correta contabilização das receitas 
no código Natureza de Receita: 1.9.1.0.01.1.1 e Fonte de Recursos da Receita: 1.71.019, 
conforme Tabelas de Codificação das Fontes de Recursos e Tabela de Compatibilização das 
Fontes de Recursos, publicadas no site deste TCMGO – link: https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2017/06/receitas_2018.xlsx; https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2017/06/fontes_2018.pdf; https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-
content/uploads/2017/06/Compatibilizacao_2018.xls.  

Ao realizar as despesas previstas no art. 320 do CTB e na Resolução CONTRAN 
638/2016, a SMT deverá registrar os empenhos e pagamentos na mesma Fonte de Recursos 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/06/receitas_2018.xlsx
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https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/06/fontes_2018.pdf
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/06/fontes_2018.pdf
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/06/Compatibilizacao_2018.xls
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1.71.019. Dessa forma é possível controlar e comprovar a aplicação das receitas da espécie nas 
finalidades previstas na legislação já citada.  

Embora não seja imprescindível – pelo que foi dito nos dois últimos parágrafos – esta 
Secretaria entende recomendável a existência de uma conta bancária específica, na qual seriam 
movimentados exclusivamente os recursos arrecadados com a aplicação de multas de trânsito, 
visando aprimorar e facilitar o controle da aplicação de tais receitas. (Grifos divergentes do 
original). 

d) Despacho nº 1140/2018 

8. Após o Parecer Ministerial nº 2444/2018, de 6/6/2018 (fls. 95/98), houve 

nova manifestação da Secretaria de Contas Mensais de Gestão, para 

complementação da resposta aos seguintes itens da consulta: 

a) possibilidade de repasses e utilização de tais receitas por parte da 

Agência Municipal da Guarda Civil Metropolitana, e se tal situação, não configuraria 

afronta aos preceitos legais e jurisprudência; e 

b) forma adequada para se consolidar o possível repasse e utilização. 

9. A SCMG juntou aos autos a Tabela de Codificação das Fontes de 

Recursos, válida a partir de 2016 (fls. 102/107), e emitiu o Despacho nº 1140/2018, de 

29/6/2018 (fls. 108/109), com o seguinte teor: 

(...) 

Por meio do Parecer n.º 1/2018 (fls. 57-60) e Certificado n.º 369/2018 (fls. 90/94) esta 
Unidade Técnica se manifestou a respeito das CONSULTAS apresentadas pelos Srs. 
FERNANDO SANTANA – Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade - SMT de 
Goiânia (...) questionando sobre a legalidade de repasses ao Poder Executivo, por 
desvinculação de receitas referentes a multas aplicadas em função da legislação de trânsito (...). 

Submetido o assunto ao Ministério Público de Contas, aquele Parquet, no Parecer nº 
2444/2018 (fls. 95/61/62), reiterou a necessidade de manifestação desta Especializada a 
respeito de dois aspectos da consulta formulada. 

Através do Despacho n.º 502/2018 do Gabinete do Conselheiro Substituto Relator o feito 
foi enviado para esta Secretaria para manifestação específica sobre os seguintes 
questionamentos relativos à indagação do Secretário Municipal de Trânsito, Transporte e 
Mobilidade – SMT: 

1) se há possibilidade de repasses e utilização de tais receitas por parte da Agência 
Municipal da Guarda Civil Metropolitana, e se tal situação, não configuraria afronta aos preceitos 
legais e jurisprudência (...) 

2) qual seria a forma adequada para se consolidar o possível repasse e utilização. (...)”. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Dessa forma, em atenção ao Despacho supracitado, esta Secretaria RATIFICA o inteiro 
teor do Parecer n.º 1/2018 (fls. 57-60) e do Certificado n.º 369/2018 (fls. 90/94), e ainda, visando 
responder aos questionamentos retromencionados, manifesta-se nos seguintes termos: 

1) Considerando o teor da legislação aplicável, esta especializada opina no sentido de 
que é possível o repasse das receitas arrecadadas com multa de trânsito para a Agência 
Municipal da Guarda Civil Metropolitana, desde que seja feito exclusivamente para realizar as 
despesas previstas no art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e sua regulamentação, 
sob pena de afronta aos preceitos legais e à jurisprudência correlata; 

Ressalta-se que o art. 320 do CTB somente vincula quais despesas podem ser realizadas 
com as receitas de multas de trânsito, independentemente de qual o nome do órgão ou entidade 
da administração que será responsável por executar tais despesas.  

2) Quanto à forma adequada para se consolidar o referido repasse e utilização, para 
permitir a transparência e o controle da aplicação desses recursos, as receitas arrecadadas com 
multa de trânsito no exercício devem ser contabilizadas na natureza de receita 1.9.1.0.01.1.1 
(Multas Previstas em Legislação Específica) e, seus desdobramentos (fl. 94), bem como, devem 
ser classificadas na fonte de recurso 1.71.019 (Multas de Trânsito), conforme Tabela de 
Codificação por Fonte de Recursos disponível no site do Tribunal1 (fls. 95/100). Já as despesas 
custeadas com as receitas de multa de trânsito também devem ser empenhadas e pagas com a 
mesma fonte de recurso. (Grifos acrescentados). 

1.2.5. Manifestações do MPC 

a) Parecer nº 2444/2018 

10. O Ministério Público de Contas, no Parecer nº 2444/2018, de 6/6/2018 

(fls. 95/98), manifestou-se contrário à reunião de processos e fez as seguintes 

ponderações: 

(...) 

II. Fundamentação 

(...). 

a) Consulta objeto do Processo n.º 19166/17 – SMT 

Observa-se que a SCMG, quanto à primeira consulta, não se manifestou sobre os itens 
(2) e (3) da enumeração feita por este MPC no relatório supra, questões que recaem sob sua 
atribuição por se referirem à possibilidade e forma de receitas e despesas intraorçamentárias2 
(repasse de recursos do tesouro, na fonte de recursos referentes a multas de transito, para 
execução de despesas por uma autarquia).  

                                                           
1 https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/06/fontes_2018.pdf 
2 Operações intraorçamentárias são aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração Pública 
integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social do mesmo ente federativo; por isso, não 
representam novas entradas de recursos nos cofres públicos do ente, mas apenas movimentação de receitas entre 
seus órgãos. As receitas intraorçamentárias são a contrapartida das despesas classificadas na Modalidade de 
Aplicação “91 – Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do 
Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social” que, devidamente identificadas, possibilitam anulação do 
efeito da dupla contagem na consolidação das contas governamentais. (MCASP, 7ª ed., 2017, p. 38-39) 

http://www.tcm.go.gov.br/
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A manifestação acerca do tema é importante tendo em vista que o Supremo Tribunal 
Federal reconheceu, em repercussão geral, não haver óbice constitucional à atribuição às 
guardas municipais de poder de polícia de trânsito3. 

Assim, entende-se devida a devolução do feito à SCMG para que a unidade técnica se 
posicione também em relação aos seguintes questionamentos: 

(2) se há possibilidade de repasses e utilização de tais receitas por parte da Agência 
Municipal da Guarda Civil Metropolitana, e se tal situação, não configuraria afronta aos 
preceitos legais e jurisprudência (...) 

(3) qual seria a forma adequada para se consolidar o possível repasse e utilização. (...) 

(...) 

III. Conclusão 

Ante o exposto, manifesta-se este Ministério Público de Contas: 

a) pela devolução do feito à SCMG para que a unidade técnica se manifeste sobre os 
questionamentos enumerados como (2) e (3) no Item II, “a”, deste parecer, referentes a 
operações intraorçamentárias com autarquia, apresentados pelo Secretário Municipal de 
Trânsito, Transporte e Mobilidade de Goiânia (SMT); 

(...) (Grifos divergentes do original). 

b) Parecer nº 4032/2018 

11. Na segunda oportunidade, no Parecer nº 4032/2018, de 16/8/2018 (fls. 

110/114), o MPC opinou: 

(...) 

II. Fundamentação 

Destaca-se que as conclusões sobre o mérito das consultas unificadas expressas na 
última manifestação deste MPC (fls. 95/98) serão aqui reproduzidas, adicionadas do 
entendimento firmado após a última manifestação da SCMG.  

Passa-se à discussão de cada uma das consultas em tópicos separados. 

                                                           
3 DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PODER DE POLÍCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 
TRÂNSITO. GUARDA MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Poder de polícia não se confunde com segurança 
pública. O exercício do primeiro não é prerrogativa exclusiva das entidades policiais, a quem a Constituição outorgou, 
com exclusividade, no art. 144, apenas as funções de promoção da segurança pública. 2. A fiscalização do trânsito, 
com aplicação das sanções administrativas legalmente previstas, embora possa se dar ostensivamente, constitui mero 
exercício de poder de polícia, não havendo, portanto, óbice ao seu exercício por entidades não policiais. 3. O Código 
de Trânsito Brasileiro, observando os parâmetros constitucionais, estabeleceu a competência comum dos entes da 
federação para o exercício da fiscalização de trânsito. 4. Dentro de sua esfera de atuação, delimitada pelo CTB, os 
Municípios podem determinar que o poder de polícia que lhe compete seja exercido pela guarda municipal. 5. 
O art. 144, § 8º, da CF, não impede que a guarda municipal exerça funções adicionais à de proteção dos bens, 
serviços e instalações do Município. Até mesmo instituições policiais podem cumular funções típicas de segurança 
pública com exercício de poder de polícia. Entendimento que não foi alterado pelo advento da EC nº 82/2014. 6. 
Desprovimento do recurso extraordinário e fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: é constitucional a 
atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de 
sanções administrativas legalmente previstas. (RE 658570, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ 
Acórdão:  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09-2015) 

http://www.tcm.go.gov.br/
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a) Consulta objeto do Processo n.º 19166/17 – SMT 

Observa-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade.  

No mérito, em síntese, o Secretário da SMT de Goiânia apresenta dúvida perante esta 
Corte quanto à forma de gerenciamento e utilização de receitas oriundas de multas de trânsito, à 
possibilidade de utilização desses recursos pela Agência da Guarda Civil Metropolitana e de 
como essa utilização deveria ser operacionalizada. 

Este Ministério Público de Contas não vislumbra razão de ordem jurídica para divergir dos 
posicionamentos apresentados pela unidade técnica (SCMG). 

Com efeito, corroboram-se os entendimentos da SCMG quanto à aplicação da EC n.º 
93/16, ante a sua superioridade em face das disposições do CTB, à contabilização dos recursos 
originados de multas de trânsito segundo a classificação por fontes, bem como acerca da 
possibilidade de utilização dos recursos por autarquia municipal, notadamente a Agência da 
Guarda Civil Metropolitana, desde que observadas a vinculação de destinação e a utilização da 
fonte de recursos adequada. 

Corrobora-se, também, o entendimento da unidade técnica no sentido de que não é 
obrigatória, mas recomendável, a criação de conta específica para depósito e uso dos recursos, 
não obstante a existência de vinculação quanto à sua destinação. 

(...) 

III. Conclusão 

Ante o exposto, manifesta-se este Ministério Público de Contas: 

a) pela admissibilidade do feito como processo de consulta; 

b) no mérito, quanto aos questionamentos apresentados originalmente nos Autos n.º 
19166/17 e tratados no Item II, “a”, deste parecer, por oferecer resposta ao consulente no 
mesmo sentido das manifestações da SCMG, as quais sugere-se que, de modo sistematizado, 
sejam expressas nos seguintes termos: 

b.1) os recursos obtidos com multas de trânsito têm destinação vinculada às atividades 
referidas no art. 320 do CTB e na Resolução CONTRAN 638/16; 

b.2) a contabilização das receitas arrecadadas com multa de trânsito no exercício deve 
ser realizada utilizando-se a codificação de natureza de receita 1.9.1.0.01.1.1 (Multas Previstas 
em Legislação Específica) e seus desdobramentos, e de fonte de recursos 1.71.019 (Multas de 
Trânsito), como também as despesas à conta desses recursos devem ser executadas utilizando-
se a mesma fonte 1.71.019;  

b.3) a EC n.º 93/16 alcança as receitas com multas de trânsito, de modo que, até 31 de 
dezembro de 2023, 30% delas são desvinculadas da sua destinação legal e podem ser utilizadas 
pelo Tesouro Municipal conforme previsto no orçamento; 

b.4) na ausência de legislação específica local, nada impede a utilização de receitas de 
multas de trânsito para custeio das atividades exercidas por órgão ou entidade com atribuições 
de guarda municipal, desde que essas atividades estejam compreendidas no art. 320 do CTB e 
no rol da Resolução CONTRAN 638/16; 

b.5) na ausência de previsão em lei local, não é obrigatória a existência de conta bancária 
específica para movimentação exclusiva dos recursos arrecadados com a aplicação de multas 
de trânsito, embora seja recomendável a sua criação, por lei, com vistas a facilitar a gestão e o 
controle da aplicação desses recursos; 

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


 

 

Página 21 de 25 
                RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO  -  www.tcm.go.gov.br    

01400011-19-RESULTADO 

Processo nº 19166/2017 
 

Fls. 

(...) (Grifos divergentes do original). 

12. Em seguida, vieram os autos a este Relator que, considerando a 

manifestação Ministerial contrária à reunião de processos, pelo Despacho nº 

891/2018-GCSICJ, de 12/11/2018 (fls. 115), procedeu ao desmembramento dos autos, 

para prosseguimento individualizado. 

13. É o relatório.  

II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Preliminares 

2.1.1. Da competência do TCMGO 

14. A competência deste Tribunal para responder consultas consta na Lei nº 

15.958/2007, artigo 31, caput e no art. 1º, XXV do Regimento Interno (RITCMGO). 

2.1.2. Da competência do Tribunal Pleno 

15. Nos termos do art. 9º, inciso I, alínea “e”, do RITCMGO, compete ao 

Colegiado Pleno decidir as consultas formuladas ao Tribunal. 

2.1.3. Da competência do Relator 

16. Pelo art. 3º, II, da RA nº 232, de 31/8/2011, a competência em razão da 

matéria é própria de Conselheiros Substitutos, designada a este Relator, no exercício 

de 2017, a presidência das consultas de Goiânia, conforme art. 4º e Anexo I da 

Decisão Normativa nº 15/2016 - TCMGO. 

2.1.4. Da admissibilidade da consulta 

17. Os requisitos de admissibilidade dos artigos 31 e 32 da Lei Orgânica 

deste Tribunal foram satisfeitos, pelo que a consulta deve ser conhecida. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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2.2. Do mérito 

18. Quanto ao mérito, convirjo com a manifestação da Secretaria de Contas 

Mensais de Gestão e com o Parecer Ministerial, acrescentando os aspectos 

manifestos a seguir. 

19. Embora não tenha sido objeto de perquirição, é oportuno mencionar que 

a finalidade estatuída no artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro submete-se à 

Emenda Constitucional nº 93/2016, que acrescentou ao Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias o art. 76-B, instituído a desvinculação de receitas dos 

Municípios, conforme transcrição: 

Art. 76-B. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 
30% (trinta por cento) das receitas dos Municípios relativas a impostos, taxas e multas, já 
instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos 
acréscimos legais, e outras receitas correntes. 

Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação de que trata o caput: 

I -  recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à 
manutenção e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos II e III do § 
2º do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal; 

II -  receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores; 

III -  transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação 
especificada em lei; 

IV -  fundos instituídos pelo Tribunal de Contas do Município. 

20. Essa norma é hierarquicamente superior ao CTB. Porém esse aspecto 

não foi abordado pelo Parecerista da autoridade consulente. 

21. A Secretaria de Contas Mensais de Gestão, no Parecer nº 1/2018 (fls. 57-

60) e no Certificado nº 369/2018 (fls. 90-94), pontuou que a desvinculação do art. 76-B 

do ADCT aplica-se às receitas oriundas de multas de trânsito e, no Despacho nº 

1140/2018 (fls. 108-109), disse ser possível o seu repasse à Agência Municipal da 

Guarda Civil Metropolitana, mantidas as finalidades do art. 320 do Código de Trânsito. 

22. O Ministério Público de Contas, corroborou o posicionamento da 

Secretaria de Contas Mensais de Gestão e trouxe a lume o posicionamento do 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 658.570, com repercussão 

geral (fls. 117), assim ementado: 

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PODER DE POLÍCIA. 
IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. GUARDA MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. 

1. Poder de polícia não se confunde com segurança pública. O exercício do primeiro não é 
prerrogativa exclusiva das entidades policiais, a quem a Constituição outorgou, com 
exclusividade, no art. 144, apenas as funções de promoção da segurança pública. 

2. A fiscalização do trânsito, com aplicação das sanções administrativas legalmente previstas, 
embora possa se dar ostensivamente, constitui mero exercício de poder de polícia, não havendo, 
portanto, óbice ao seu exercício por entidades não policiais. 

3. O Código de Trânsito Brasileiro, observando os parâmetros constitucionais, estabeleceu a 
competência comum dos entes da federação para o exercício da fiscalização de trânsito. 

4. Dentro de sua esfera de atuação, delimitada pelo CTB, os Municípios podem determinar que o 
poder de polícia que lhe compete seja exercido pela guarda municipal. 

5. O art. 144, § 8º, da CF, não impede que a guarda municipal exerça funções adicionais à de 
proteção dos bens, serviços e instalações do Município. Até mesmo instituições policiais podem 
cumular funções típicas de segurança pública com exercício de poder de polícia. Entendimento 
que não foi alterado pelo advento da EC nº 82/2014.  

6. Desprovimento do recurso extraordinário e fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: é 
constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, 
inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas. 

(RE 658570, Relator(a):  Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. Roberto Barroso, 
Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2015, Acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-195 
Divulg. 29-09-2015. Public. 30/09/2015). (Grifos acrescentados). 

23. Com essa interpretação elastecida do § 8º do art. 144 da Constituição 

Federal, o STF autorizou os municípios a destinarem às guardas municipais, além das 

atividades de proteção de bens, serviços e instalações, a fiscalização de trânsito, 

inclusive com imposição de sanções. 

24. Com base nesse entendimento, pode-se afirmar que, mantida a 

destinação do artigo 320 do CTB, as guardas municipais podem exercer a fiscalização 

de trânsito e, também, utilizar-se dos recursos disponíveis para essa finalidade. 

25. Sobre se exigir conta bancária específica para os recursos provenientes 

de multas de trânsito, o Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública Municipal da 

Comarca de Goiânia, no Processo nº 5037915.23.2017.8.09.0051, já havia decidido 

cautelarmente pela desnecessidade (fls. 77/80), considerando que o sistema utilizado 

pela Secretaria Municipal de Finanças permite identificar as diversas rubricas. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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III – DA PROPOSTA 

26. Em face do exposto, no uso das atribuições conferidas a este Relator 

conferidas pelo art. 85, § 1º da Lei Estadual nº 15.958/2007, c/c art. 83 do Regimento 

Interno deste Tribunal, propõe-se que este Colegiado Pleno adote a minuta de 

decisão submetida à sua apreciação para: 

I - CONHECER DA CONSULTA do Secretário Municipal de Trânsito, 

Transportes e Mobilidade – SMT de Goiânia, Sr. Fernando Santana, sobre a 

desvinculação de receitas resultantes de multas de trânsito e a possibilidade de sua 

transferência à Agência Municipal da Guarda Civil Metropolitana, por cumprir os 

requisitos de admissibilidade dos arts. 31 e 32 da Lei Orgânica e 199/200 do 

RITCMGO; 

II –  RESPONDER AO CONSULENTE que: 

a) excetuada a parcela alcançada pela desvinculação do art. 76-B do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os recursos obtidos com multas de 

trânsito possuem destinação vinculada às atividades referidas no art. 320 do Código 

de Trânsito Brasileiro - CTB e na regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito – 

CONTRAN, podendo ser destinadas a órgãos ou entidades que exerçam atribuições 

de guarda municipal, desde que essas possuam, em suas competências legalmente 

definidas, as referidas atribuições do art. 320 do CTB; 

b) a contabilização das receitas arrecadadas com multas de trânsito no 

exercício deve ser realizada utilizando-se a codificação de natureza de receita 

1.9.1.0.01.1.1 (Multas Previstas em Legislação Específica) e seus desdobramentos; e 

da fonte de recursos 1.71.019 (Multas de Trânsito), que também deve ser aplicada às 

despesas à conta desses recursos; 

c) embora recomendável, para facilitar a gestão e o controle da 

aplicação, não é obrigatória a existência de conta bancária específica para 

movimentação dos recursos arrecadados com a aplicação de multas de trânsito. 

 É a proposta. 

 Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior, 20 de maio de 2019. 

Irany de Carvalho Júnior 
Conselheiro Substituto 

Relator 
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