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I - RELATÓRIO            

 

Versam os autos sobre Consulta a esta Corte de Contas, formulada pela União das 

Câmaras Municipais do Estado do Piauí - AVEP, sobre a possibilidade de aquisição financiada de 

bens móveis, quando oportunizada a garantia da operação pela Câmara Municipal. 

  

Em sede de juízo de admissibilidade, à peça 03, foi constatada a legitimidade da 

consulente, pertinência temática da matéria, e ainda o parecer do órgão de assistência técnica ou 

jurídica da autoridade consulente, conforme estabelecido no artigo 201 da Resolução 13/11- 

Regimento Interno. Diante disso, deu-se seguimento à mesma, determinando o seu envio à 

Comissão de Regimento e Jurisprudência para que informasse acerca da existência de prejulgado 

ou de decisão reiterada sobre o tema com a subsequente remessa à Unidade Técnica competente 

para a instrução, nos termos do art. 328 do Regimento Interno. 

 

A Comissão de Regimento e Jurisprudência desta Corte, Peça nº 04/05, informou que 

não foram encontrados prejulgados ou decisões reiteradas sobre a matéria questionada, mas que há 

recente jurisprudência desta Corte de Contas que também alberga o quesito formulado na presente 

consulta. Trata-se do Acórdão nº 2.711/17, lavrado nos autos do Processo TC/010230/2017, 

referente à Consulta formulada em 27/04/2017, também, pela União das Câmaras Municipais 
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do Estado do Piauí – AVEP, na qual foi analisada a possibilidade de realização de operações de 

créditos pelas Câmaras Municipais. 

 

Em seguida, foram os autos encaminhados à DFAM para instrução, a qual emitiu, à 

peça 06, o mesmo posicionamento defendido no parecer técnico acostado na peça 07, do TC-

010230/2017, vejamos: 

 

“(...) a Câmara Municipal é um órgão do município, que não possui receita própria”. 
Seus recursos advêm dos repasses mensais do tesouro municipal (duodécimos), de 
modo que seu orçamento é voltado exclusivamente para suas funções institucionais 

de legislar, fiscalizar, assessorar e realizar sua administração interna.  
Conforme regramento da Lei nº. 4.320/64, que dispõe sobre Direito Financeiro no 
âmbito da administração pública, a operação de crédito é classificada como receita 
de capital, cabendo ao Executivo, mediante autorização do Legislativo, recolher o 
seu produto, por meio de empréstimo e financiamento, fazer constá-la na lei de 
orçamento e realizá-la no exercício (§§ 2º e 3º do art. 7º, c/c §§ 2º e 4º do art. 
11).  
Portanto, ao Poder Executivo cabe realizar as operações de crédito indispensáveis à 
execução do orçamento, repassando ao Legislativo os recursos necessários.  
Dessa forma, verifica-se que o ingresso de receita de operação de crédito, 
na formatação codificada na referida Lei n. 4.320/64, é ato de gestão de 
exclusiva competência do prefeito, cabendo ao Legislativo somente a 
autorização de sua realização.  
Como exemplo, no que concerne à competência para realizar operações de crédito 
no Município de Teresina, dispõe o art. 71, XXXII, da Lei Orgânica de Teresina que 
é competência privativa do Chefe do Executivo Municipal contrair empréstimos e 
realizar operações de crédito, desde que previamente autorizado pelo Poder 
Legislativo Municipal. Senão vejamos:  
Art. 71. Compete privativamente ao Prefeito: [...]  
XXXII - contrair empréstimos e realizar operações de crédito, mediante prévia 
autorização da Câmara Municipal.  
Nesse sentido, a autonomia administrativa e financeira dos poderes e órgãos 
autônomos se perfaz por meio das garantias estabelecidas na Constituição Federal, 
elaboração das respectivas propostas orçamentárias e repasse das dotações 
consignadas nos créditos orçamentários e adicionais por meio de duodécimos, não 
se mostrando razoável o estabelecimento de prerrogativas que possam 
comprometer o equilíbrio fiscal das contas públicas.  
Ante o exposto, respondo negativamente à consulta, pois a competência 

para realizar operações de crédito é privativa do Chefe do Executivo 
Municipal, tratando-se de matéria estranha às atividades do Legislativo.” 

 

Assim sendo, o órgão técnico entendeu que a competência para realizar operações de 

crédito é privativa do Chefe do Executivo Municipal, tratando-se de matéria estranha às atividades 

do legislativo, visto que este último não possui receita própria já que seu recurso advém dos 

repasses mensais do tesouro municipal, concluindo pela aplicabilidade do entendimento firmado 

no Acórdão nº 2.711/2017, a seguir: 

 

EMENTA. CÂMARA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO PELAS CÂMARAS MUNICIPAIS. 1. A Lei de 
Responsabilidade Fiscal, art. 32, diz que as operações de créditos serão 
realizadas por Ente da Federação. As Câmaras Municipais não são Entes, 
mas apenas parte integrante da pessoa jurídica de direito público que é o 



Gab. Consª. Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins – TC 021956/2017 – Consulta AVEP 

Município. 2. Resolução nº 43/2001, art. 21, I e II, do Senado Federal ressalta 
que a solicitação é prerrogativa do Chefe do Poder Executivo e ao Poder Legislativo 
cabe a autorização. 3. Com fundamento na Lei nº 4.320/64, na ausência de 
receitas próprias e patrimônio próprio, impossibilidade de a Câmara 
Municipal realizar operações de créditos. Sumário. Consulta. Decisão unânime, 
em consonância com o Parecer Ministerial, pelo Conhecimento e, no mérito, pela 
impossibilidade da realização de Operações de Créditos pelas Câmaras Municipais. 

 

O Ministério Público de Contas opinou, à peça 09, em consonância com a Divisão 

Técnica, pela impossibilidade de aquisição financiada de bens móveis por parte das Câmaras 

Municipais. 

 

É o relatório. 

 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

A Consulta foi instruída com todos os pressupostos essenciais de conhecimento de 

acordo com o art. 201, § 1º, do Regimento Interno do TCE-PI, tais como: foi formulada por parte 

legítima (União das Câmaras Municipais do Estado do Piauí); foi instruída com o parecer do órgão 

de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente; e consta ainda a cópia da legislação 

pertinente ao objeto da consulta. 

 

Feitas essas considerações, passa-se à análise do mérito da presente Consulta. 

 

O Art. 29, inciso III, da Lei complementar nº 101/2000, estabelece que operação de 

crédito é todo “compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão 

e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da 

venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, 

inclusive com o uso de derivativos financeiros”.  

 

Como salientado, a aquisição financiada de bens é espécie do gênero operações de 

crédito. Em vista disso, entende-se que a argumentação desenvolvida no parecer apresentado pela 

AVEP já apreciado no bojo do TC/010230/2017, de que a casa em tela é detentora de 

independência administrativa e financeira, podendo, desta forma, realizar seus atos particulares, e 

que a sua personalidade jurídica não se confunde com a personalidade judiciária, não encontra 

guarida no ordenamento jurídico brasileiro. 



Gab. Consª. Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins – TC 021956/2017 – Consulta AVEP 

 

Isto porque, a Câmara Municipal não possui personalidade jurídica, sendo um órgão 

sem patrimônio próprio, não possuindo receita própria, uma vez que seus recursos advêm dos 

repasses mensais do tesouro municipal (duodécimos), pelo que todos os encargos ou vantagens de 

ordem pecuniária da Câmara são suportados pelo Município (pessoa jurídica de Direito Público). 

Assim, a consulente, não sendo pessoa jurídica, não se vincula perante terceiros, pois lhe falece 

competência para exercer direitos de natureza privada e assumir obrigações de ordem patrimonial, 

de modo que seu orçamento é voltado exclusivamente para as suas funções institucionais de 

legislar, fiscalizar, assessorar e realizar sua administração interna. 

 

Cumpre destacar, ainda, que a realização de operações de créditos, encontra-se 

regulada pela Resolução nº 43 de 2001 do Senado Federal, nos termos do art. 52, VII, da 

Constituição Federal, que assim estabelece:  

 

Art. 52 Compete privativamente ao Senado Federal:  
(...)  
VII – dispor sobre limites globais e condições para as operações 

de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades 

controladas pelo Poder Público Federal. 

 

Dessa forma, toda operação de crédito realizada por qualquer ente político, inclusive 

pelos municípios, deve observância ao disposto na referida Resolução, por força do dispositivo 

acima mencionado. 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Pelas razões expostas, nos termos da manifestação da Divisão Técnica corroborado 

pelo Ministério Público de Contas, respondo a esta Consulta, em suma, pela impossibilidade de 

aquisição financiada de bens móveis por parte das Câmaras Municipais. 

 

É como voto. 
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Teresina, 17 de janeiro de 2018. 

 

Assinado Digitalmente 

Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins 

Conselheira Relatora 
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