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RESOLUÇÃO RC N.° •9\ 2 "e

Ementa: Consulta acerca de transação que implique no
recebimento pela municipalidade de obras de engenharia
como pagamento de tributos. Impossibilidade. Pretensão que
vai de encontro ao que dispõe o Código Tributário Nacional
(em especial os artigos 156 e 171)_ o principio da isononha e o
espirito da Lei 8. 666/93.

VISTOS. expostos e discutidos os presentes autos. de n" 09922/04. que

consulta formulada pelo Prefeito Municipal de CIDADE OCIDENTAL. Sr. Plínio

Rodri g ues de 9r1(140. acerca da possibilidade de celebrar transação que implique 110

recebimento pela municipalidade de obras de engenharia como pa gamento de tributos_

consoante narra no expediente lis. 01-02. Destaca o Chefe do Executivo local que o instituto

consta do Codigo Irihutario Municipal (art. 238)_ matéria re g ulada pelo Decreto n.° 2.201/02.

com relação dada pelo Decreto o'. '.953/04.

RESOLVE

o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, pelos membros

integrantes de seu Cole g ial°. com base nos Pareceres lu 0.)19/04 da Superintendência

Jurídica e n. 6506'04 da Procuradoria Geral de Contas. os quais passam a fazer parte deste

ato resolliti n o. responder - em tese - ao ilustre consulente os seguintes quesitos abaixo

Formulados:

I." Quesito: O Município deverá utilizar como parametro de preço das

obras a realizar-se em rd/:10 de transações pura quitação de tributos as tabelas usualmente

utili/adas paru este Hm pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás?

Resposta:	 xunçu elos créditos Ihzendários de natureza tributária.

como c o caso. regula-se para todos os entes federados. pelo CI N. sendo a transu0o unia

modalidade de extincao de credito tributário prevista em seu nrt. 156. III. A questão suscitada

pode prosperar em razão de que r Faculdade do art. 171 do CIN é

transacao sd poderá ser feita entre débitos e créditos devidamente tb nsti
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contribuinte dev e detem hl audo tributo ;At) ente publico e. em contrapartida. é devedor do

mesmo contribuinte em ser\ 	 s ou obras prestados. i g ualmente constituídas tendo os valores

ia dei -112(10S. 1SIC C. liquido e certo. O encontro de contas de que trata o relerido artigo é

essencialmente reali/a el entre débitos já consolida d os. tanto por parte do Estado. quanto por

parte do particular. Segundo o jurista MUCO DE. 1312ITO MACI IADO. não pode haver

12211S2ç20 para pre \ cair litígio. Só depois de instaurado este e possTel a transação. I...1 Por

outro Indo. não sendo a transoção forma comum de extinção de crédito, nada justifica sua

permissão a mio ser nos casos em que deli \ umente exista uni lití g io (in (}m50 de Direito
111whfriu. `.;-) Paulo: Ag ulheiros Editores. 1999. P. 1.5(h. De outro lado. não é somente a

autorização contida no C M	 que entra em questão. Ponto relevante da transação como

instrumento tributurio versa sobre a isonomia entre contribuintes. pois estaria privilegiando

um credor que rI(6:6(1161 o tributo COM ser\ iças. Outra questão e o da natureza do pagamento.

Sol \ cr com outros \ ;dores econômicos. diver s os da moeda. introduz incertezas e potenciais

desiguais entre contribuintes. dato e que existem alarg adas restrições da doutrina ao uso da

transação em matéria tributaria( ) sujeito possi \ o deve tributos e na dicção do art. 3' do C I N

o tributo é prestação decretada e calculada em moeda. sendo assim. não se paga tributo com

espécie distinta de dinheiro. ressalvada a possibilidade de compensação (art. 156 c/c art. 170

do (I N ) ate porque o próprio 	 N e expresso dessa maneiro no seu art. 162. sendo exceções

C C11011110 c o lnlc posta. Por outro lado, haveria burla ao procedimento licitatório já que

contrataria diretamente a empresa em questão. O administrador está impedido de agir

lis [emente na celebração de contratos com a finalidade de re211/.21' obras ou serviços. pois.

está n incuFado ao dever de licitar. subordinando-se ao re g ime da lei n. 8.666/93. Com esse

entendimento dado pelas normas legois é imperioso afirmar que o objeto consultado não pode

ser comerei inalo.

2.° Q111(1 5110: Configurando a transação a quitação de tributos o Município

der era observar os percentuais obri gatorios de aplicação na educação e na saúde. exigindo

sejam re;realizadasobras relacionadas a estas áreas?

Resposta: PR1 , 11 • DI	 DO em função da resposta do quesi anteriç--slin
.'"



'onselheiro.

Conselheiro.

Conselheiro.

, Conselheiro.

1,19 .f c 'Aedo de ( tolas
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3.° Quesito: .\ esci	 contand da	 por nau Cll \ 01
	

dinheiro em

espeoic	 3111111cnIána OU exinoorçamentária?

Resposta:	 DICA130 em runçào da resposta do I.' quesito.

Isto posto. eni Face das	 O CS acima expendidas. infere-se que a pretensão do

consulente contraria o (olei) I ributário Nacional por	 caracterizar a) &bit° consolidado:

1.1) Pagunictilo l ei to elli sen iços c não em moeda. alem de Ferir o principio da isonomia e a

I ci. Federal n.i:

TRIBI ! NAI. DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, cm Goiânia,	 11, 1 8 ET 20"

, Presidente.

Conselheiro.

Fui presente	

• 

Procurador Geral de Contas
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ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
MINISTÉRIO PÉRIrrin

Processo	 : 09922/04
Interessado : Município de Cidade Ocidental
Assunto	 : Faz consulta

PARECER N° 6s 9& /04

Examina-se consulta subscrita pelo Senhor Plínio Rodrigues
de Araújo, na condição de Prefeito Municipal de Cidade Ocidental,
indagando acerca da possibilidade do Município transacionar-se com
particular,	 no escopo de receber 	 obras de engenharia como
pagamentos de tributos devidos à municipalidade.

Submetido o processo ao crivo da Superintendência
Jurídica,	 esta manifestou-se, mediante Parecer n° 0519/04, pela
impossibilidade da celebração do termo questionado, em razão de que
o artigo 171 do Código Tributário Nacional, aplicável a todos os entes
federados, permite a transação somente entre débitos e créditos
devidamente constituídos e consolidados.

Neste sentido, complementa o mencionado parecer o
entendimento de que tributo é prestação decretada e calculada em
moeda corrente, não podendo divida dessa natureza ser compensada
com espécie distinta de dinheiro. Outrossim, alega que a pactuação
na forma	 suscitada afronta o princípio da isonomia entre os
contribuintes e burla as normas referentes ao necessário
procedimento licitatório, que antecede a celebração de contrato de
obras por parte da Administração Pública.

Instado a manifestar-se nos autos, este Ministério Público
comunga	 com o entendimento exarado pela Superintendência
Jurídica, porquanto restou demonstrada no Parecer n° 519/04 a
ilegalidade da transação pleiteada, 	 por ferir o Código Tributário
Nacional e a Lei n° 8.666/93.

É o Parecer.
MINISTÉRIO PÚBLICO, em Goiânia, aos 23 dias do mês

de agosto de 2004.	 7> --
Fernando Cleber de Araújo Gomes

Procurador de Contas
Avaria
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ESTADO DE GOIÁS

1°' C M	 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA

PROCESSO N.	 09922/04
INTERESSADO	 MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL
ASSUNTO	 CONSULTA

PARECER N. 0519/04

Trata	 o presente processo de consulta
formulada	 pelo	 Prefeito	 Municipal, PLINTO RODRIGUES
DE ARAÚJO, sobre	 a	 possibilidade de celebrar
transação	 que	 implique	 no	 recebimento,	 pela
municipalidade, de obras de engenharia como pagamento
de tributos, expediente de fls. 01-02.

Destaca o Chefe do Executivo Municipal que o
instituto consta do Código Tributário Municipal,	 art.
238, matéria regulada pelo Decreto n. 2.201/02, com
redação atribuída pelo Decreto n. 2953/04. Faz anexar
somente parte do CTM onde consta o art. 238.

Importante salientar que	 a consulta é	 caso
concreto	 e	 não	 apresenta	 o	 requisito	 de
admissibilidade previsto no art. 	 1° da RN n. 002/01,
vez que não trás o	 parecer exigido	 pela referida
Resolução.

Entretanto, esta Superintendência, responde,
em tese, a questão perquirida no questionamento assim
posto:

a)

	

	 O Município deverá utilizar como parãmetro de preço
das obras a realizar-se em razão de transações para
quitação de tributos as tabelas usualmente utilizadas
para este fim pelo Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado de Goiás?

Primeiramente,	 a	 cobrança	 dos créditos
fazendários	 de	 natureza	 tributária, como é o caso,
regula-se para todos 	 os	 entes federados, pelo 	 CTN,
sendo a transação uma	 modalidade de extinção	 de
crédito tributário prevista em seu art. 156, III.

A	 questão suscitada não 	 pode prosperar	 em
razão de que a faculdade do art. 171 do CTN é 	 no
sentido de	 que	 a transação	 poderá ser feita entre

Rua 68 n" 727 — Centro — fone 216-6160 FAX 225-0525 CEP: 74055-100 Goiânia—Goiás
www trm anv. hr



dt,
débitos e créditos devidamente constituídos,isto quer
dizer, o contribuinte deve	 determinado tributo	 ao
ente publico e em contrapartida é 	 devedor do mesmo
contribuinte	 em serviços	 ou obras	 prestadas,
igualmente	 constituídas	 tendo	 os	 valores	 já
definidos, ou seja liquido e certo.

o encontro de contas de que trata o referido
artigo é essencialmente realizável	 entre débitos já
consolidados,	 tanto por parte do	 Estado	 quanto por
parte do particular.

Segundo HUGO DE BRITO MACHADO'

não pode haver transação para prevenir litígio. Só depois de instaurado
este é possível a transação. [...] Por outro lado, não sendo a transação
forma comum de extinção de crédito, nada justifica sua permissão a não
ser nos casos em que efetivamente exista um litígio. 

De outro lado, não é somente	 a autorização
contida no CTM que entra em questão. Ponto relevante
da transação como instrumento tributário versa sobre
a	 isonomia	 entre	 contribuintes,	 pois	 estaria
privilegiando	 um credor que	 pagará	 o	 tributo com
serviços.

outra questão é o da natureza do pagamento;
solver com	 outros valores econômicos,	 diverso	 da
moeda, introduz incertezas e potenciais desiguais
entre contribuintes.	 Fato	 é	 que	 existem alargadas
restrições da doutrina ao uso da transação em matéria
tributaria.

o sujeito passivo deve tributos e na dicção
do art. 3° do CTN o tributo é prestação decretada e
calculada em moeda, sendo assim, não se paga tributo
com espécie	 distinta de dinheiro, ressalvada a
possibilidade	 de compensação	 (art.	 156 c/c art. 170
do	 CTN) até	 porque o próprio CTN	 é	 expresso dessa
maneira no seu art. 162, sendo exceções o cheque e o
vale posta.

Lado	 outro,	 haveria	 burla ao	 procedimento
licitatório já que contrataria diretamente a empresa
em	 questão.	 o administrador	 está	 impedido	 de agir
livremente	 na celebração	 de contratos	 com a

CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO, São Paulo: Mal/loiros Editores, 1999, p. 159
Rua 68 n° 727- Centro - fone 216-6160 FAX 225-0525 CEP: 74055-100 Goiânia - Goitis
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ESTADO DE GOIÁS
n C M TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA

finalidade de realizar obras ou serviços, pois, está
vinculado ao dever de licitar, 

subordinando-se aoregime da Lei n. 8.666/93.

	

Com	 esse entendimento dado pelas	 normaslegais é imperioso afirmar que o	 objeto consultadonão pode ser concretizado.

b) Configurando a transação a quitação de tributos o
Município deverá observar os percentuais obrigatórios
de aplicação na educação e na saúde, exigindo
sejam realizadas obras relacionadas a estas áreas?

Se a transação pudesse concretizar 	 serianecessário a	 contabilização da receita na rubricaap ropriada,	 bem como observar os percentuais

	

obrigatórios	 de	 aplicação na educação, saúde	 e doduodécimo.

ef»
c) A escrituração contábil da transação por não envolver

dinheiro em espécie será orçamentária ou 	 extra-orçamentária?

Seria orçamentária.

	

Ante	 o	 exposto,	 entende	 estaSuperi
ntendência que a utilização do instituto, nos

termos consultado, contraria o Código Tributário

	

Nacional por	 não ser	 débito consolidado, pagamentofeito em serviços e não moeda e por ferir o princípio
da isonomia e a Lei. 8.666/93.

É o parecer, S.M.J.

superintendência Jurídica	 do Tribunal de
Contas dos Municípios, em Goiânia, aos 14 de junho de2004.

trer.i‘rWataã
superintendente
OAB/GO 8.256
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ESTADO DE GOIÁST C M TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA

PROCESSO N.	 09922/04
INTERESSADO	 MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL
ASSUNTO	 CONSULTA    

PARECER N. 0519/04

Trata	 o presente processo de consulta
formulada pelo	 Prefeito Municipal, PUNI() RODRIGUES
DE ARAÚJO, sobre	 a	 possibilidade de celebrar
transação	 que	 implique	 no	 recebimento,	 pelamunicipalidade, de obras de engenharia como pagamento
de tributos, expediente de fls. 01-02.

Destaca o Chefe do Executivo municipal que o
instituto consta do Código Tributário municipal, art.
238, matéria regulada pelo Decreto n. 2.201/02, com
redação atribuída pelo Decreto n. 2953/04. Faz anexar
somente parte do CTM onde consta o art. 238.

Importante salientar que	 a consulta é	 casoconcreto	 e	 não	 apresenta	 o	 requisito	 de
admissibilidade previsto no art. 1° da RN n. 002/01,
vez que não tras o	 parecer exigido	 pela referida
Resolução.

Entretanto, esta Su perintendência, responde,
em tese, a questão perquirida no questionamento assim
posto:

a)	 O Município deverá utilizar como parâmetro de preço
das obras a realizar-se em razão de transações para
quitação de tributos as tabelas usualmente utilizadas
para este fim pelo Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado de Goiás?

Primeiramente,	 a cobrança	 dos créditos
fazendários	 de	 natureza tributária, como é o	 caso,
regula-se para todos	 os	 entes federados, pelo	 CTN,
sendo a transação uma	 modalidade de extinção	 de
crédito tributário prevista em seu art. 	 156,

A questão suscitada	 não	 pode prosperar	 em
razão de que a faculdade do art. 171 do CTN é 	 no
sentido de	 que	 a	 transação	 poderá ser feita	 entre

Rua 68 n°727 -Centro - fone 216-6160 FAX 225-0525 CEP: 74055-100 Goiânia -Goiás 	 a.,
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69,
débitos e créditos devidamente constituídos,isto quer
dizer, o contribuinte deve determinado tributo	 ao
ente publico e em contrapartida é	 devedor do mesmo
contribuinte em serviços ou obras	 prestadas,
igualmente	 constituídas	 tendo	 os	 valores	 já
definidos, ou seja liquido e certo.

o encontro de contas de que trata o referido
artigo é essencialmente realizável	 entre débitos já
consolidados, tanto por parte do	 Estado quanto por
parte do particular.

Segundo HUGO DE BRITO MACHADO1

não pode haver transação para prevenir litígio. Só depois de instaurado
este é possível a transação. [...] Por outro lado, não sendo a transação
forma comum de extinção de crédito, nada justifica sua permissão a não
ser nos casos em que efetivamente exista um litígio. 

oe outro lado, não é somente	 a autorização
contida no CTM que entra em questão. Ponto relevante
da transação como instrumento tributário versa sobre
a isonomia entre	 contribuintes,	 pois	 estaria
privilegiando um credor que pagará	 o	 tributo com
serviços.

Outra questão é o da natureza do pagamento;
solver com	 outros valores econômicos, diverso	 da
moeda, introduz incertezas e potenciais desiguais
entre contribuintes.	 Fato	 é que	 existem alargadas
restrições da doutrina ao uso da transação em matéria
tributaria.

o sujeito passivo deve tributos e na dicção
do art. 3° do CTN o tributo é prestação decretada e
calculada em moeda, sendo assim, não se paga tributo
com espécie distinta de dinheiro, ressalvada a
possibilidade de compensação (art.	 156 c/c art. 170
do CTN) até	 porque o próprio CTN	 é	 expresso dessa
maneira no seu art. 162, sendo exceções o cheque e o
vale posta.

Lado outro,	 haveria burla ao	 procedimento
licitatório já que contrataria diretamente a empresa
em questão.	 o administrador está	 impedido	 de agir
livremente	 na celebração de contratos	 com a

CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO, São Paulo: Malheiros Editores, 1999, p. 159
Rua GR n° 727 - Centro - fone 216-6160 FAX 225-0525 CEP: 74055-100 Goiânia -Goiás
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finalidade de realizar obras ou serviços,	 pois,	 está
vinculado ao	 dever de	 licitar, subordinando-se ao
regime da Lei	 n. 8.666/93.

Com	 esse entendimento	 dado pelas normas
legai s é imperioso afirmar que	 o objeto consultado
não pode ser concretizado.

Configurando a transação	 a quitação de tributos o
Município deverá observar os percentuais obrigatórios
de aplicação na educação e na saúde, exigindo
sejam realizadas obras relacionadas a estas áreas?

Se a transação pudesse concretizar seria
necessário a	 contabilização da	 receita	 na rubrica
apropriada,	 bem como observar	 os	 percentuais
obrigatórios	 de	 aplicação na educação,	 saúde	 e do
duodécimo.

\‘'
A escrituração contábil da transação por não envolver

	

dinheiro em espécie será 	 orçamentária ou	 extra-
orçamentária?

j?
Seria orçamentária. r

Ante	 o	 exposto,	 entende	 esta
superintendência que a utilização do instituto, nos
termos consultado, contraria o Código Tributário
Nacional por	 não ser	 débito consolidado, pagamento
feito em serviços e não moeda e por feri r o princípio
da i sonomi a e a Lei. 8.666/93.

É o parecer, S.M.J.

superintendência jurídica	 do Tribunal de
Contas dos Municípios, em Goiânia, aos 14 de junho de
2004.

(a)  ,  „
Vá I é r fa	 dã

Superintendente
OAB/GO 8.256
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