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ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 

   

O Advogado-Geral Adjunto do Estado, Dr. Alberto Guimarães Andrade, 

proferiu no Parecer abaixo o seguinte Despacho: 

“Aprovo. Encaminhe-se. 14/7/2008” 

 

Procedência: Secretaria de Estado da Fazenda 

Interessado:  Secretário  Adjunto de Fazenda e 

  COPASA-MG 

Parecer nº:     14.858 

Data:               14 de julho de 2008 

Ementa: 

INSCRIÇÃO NO SIAFI-MG – MUNICÍPIOS 

INADIMPLENTES JUNTO A SOCIEDADE DE 

ECONOMIA MISTA -  NATUREZA DO DÉBITO – 

NÃO SUBSUNÇÃO À PREVISÃO LEGAL – 

INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA - ART. 10, INCISO 

II E § 1º, III, DO DECRETO ESTADUAL Nº 

43.635/2003 E ARTS. 2º, I, E  10, INCISO III, DO 

DECRETO ESTADUAL Nº 44.694/2007 – NORMA 

RESTRITIVA DE DIREITO – INTERPRETAÇÃO 

RESTRITIVA - PARECER JURÍDICO Nº 02/08, DA 

PROCURADORIA DA COPASA E NOTA 

JURÍDICA Nº 04/08 DA ASSESSORIA DO 

SECRETÁRIO DA SEF – PREVALÊNCIA DO 

ENTENDIMENTO EXPOSTO NESTA.  

 

 

RELATÓRIO 

 

 

O Secretário Adjunto de Fazenda, por meio do OF.SEF.GAB.SADJ 

596/2008, encaminha  à Advocacia-Geral do Estado, para avaliação da 

Consultoria, Nota Jurídica emitida sobre pedido da COPASA, de bloqueio de 

municípios junto ao SIAFI, em razão de inadimplência junto àquela sociedade 

de economia mista. 

 

A Companhia de Saneamento do Estado sustenta, com base no 

Parecer Jurídico nº 02/08, de lavra de Procurador do Estado em exercício 
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naquela entidade, a possibilidade jurídica da inclusão de municípios 

inadimplentes no SIAFI – Sistema de Administração Financeira do Estado de 

Minas Gerais, bem como no CAGEF- Cadastro Geral de Convenentes, com 

amparo no art. 10, inciso II do Decreto Estadual nº 43.635/03, para o fim de 

suspender repasses financeiros, por meio de convênios, aos inscritos no sistema. 

 

 A  Secretaria de Estado da Fazenda, órgão responsável pela 

inclusão de municípios inadimplentes no SIAFI-MG, manifestou-se pela 

impossibilidade jurídica de atendimento da solicitação da COPASA, emitindo a 

Nota Jurídica nº 04/2008, da Assessoria do Secretário, subscrita também por 

Procurador do Estado. 

 

O presente expediente objetiva dirimir a divergência de 

interpretação da legislação de regência da matéria entre Procuradores  do Estado 

em exercício no órgão e entidade envolvidos, COPASA e Secretaria de Estado 

da Fazenda, com fulcro no art. 6º, XXX, do Decreto Estadual nº 44.113/2005. 

 

Breve relato. Passamos a examinar. 

 

 

PARECER 

 

   

Submete-se à apreciação da Consultoria Jurídica matéria concernente 

à viabilidade jurídica de inscrição, no SIAFI-MG, de municípios  inadimplentes 

perante a COPASA-MG – Companhia de Saneamento do Estado. 

 

Com o devido respeito a opinião em contrário, afigura-se-nos 

acertado o entendimento exposto na Nota Jurídica nº 04/08, alicerçado numa 

interpretação sistêmica para concluir pela impossibilidade jurídica da inscrição 

no SIAFI de municípios em débito com a COPASA-MG, em virtude da natureza 

da dívida, que não se amolda à previsão legal.  

 

 



   

   
   

Av. Afonso Pena, nº 1.901, 3º andar, Bairro Funcionários -  CEP 30.130-004 – Belo Horizonte/MG 

   

3 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 

   

 

I – Interpretação das disposições legais  de regência. 

 

O Decreto Estadual nº 43.635/03, que dispõe sobre a celebração e 

prestação de contas de convênios de natureza financeira que tenham por objeto a 

execução de projetos ou a realização de eventos, veda a transferência de 

recursos mediante convênios a convenentes que estejam inscritos como 

inadimplentes junto aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual 

(art. 1º, parágrafo único, in fine), por razões enunciadas na própria lei. 

 

O art. 10 é categórico: 

“Art. 10 - É vedada a destinação de recursos de qualquer espécie:  

(...) 

II - para município, órgão ou entidade de direito público ou privado, que 

esteja em mora, inadimplente com outro convênio ou que não esteja em 

situação de regularidade para com o Estado ou com entidades da 

Administração Pública Estadual Indireta; salvo aquelas relativas a ações de 

educação, saúde e assistência social, conforme parágrafo 3º do art. 25 da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 2000; ou” (Grifamos) 

 

O parágrafo primeiro do art. 10 define quais as situações são 

caracterizadoras da inadimplência com outro convênio ou de irregularidade: 

 

“§ 1º - Para os efeitos do inciso II deste artigo considera-se inadimplente, 

devendo a Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou unidade 

administrativa equivalente do concedente proceder a inscrição no Sistema 

Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, o convenente que:  

I - não apresentar a prestação de contas, parcial ou final, dos recursos 

recebidos, nos prazos estipulados neste Decreto;  

II - não tiver sua prestação de contas aprovada pelo concedente; ou  

III - estiver em débito junto a órgãos e entidades da Administração Pública 

Estadual, pertinente a obrigações fiscais ou a contribuições legais.”  
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Vê-se, pois, que os incisos I e II do § 1º referem-se à 

inadimplência com outro convênio e o inciso III, que nos interessa,  estabelece 

que a situação de regularidade ou não diz respeito a obrigações fiscais ou a 

contribuições legais. Não se trata de qualquer irregularidade, mas apenas 

daquelas descritas no inciso. 

 

Outra não pode ser a conclusão. Em primeiro lugar, porque é o que 

ressai da interpretação sistêmica do próprio Decreto, que dispõe, no art. 11: 

 

“Art. 11 - A situação de regularidade do convenente, para os efeitos deste 

Decreto, será comprovada mediante Certidão de Regularidade do Sistema 

Informatizado de Administração Financeira - SIAFI/MG, emitida até cinco 

dias antes da data de assinatura do convênio, expedida pela Superintendência 

de Planejamento, Gestão e Finanças ou unidade administrativa equivalente do 

concedente, complementada com os seguintes documentos, de acordo com o 

convenente:  

I - municípios:  

a) Certidão emitida pelo Tribunal de Contas do Estado comprovando o 

cumprimento dos limites constitucionais e daqueles previstos na Lei Orgânica 

do Município, no tocante à educação e à saúde;  

b) Declaração do Prefeito sobre a instituição e arrecadação dos tributos de 

sua competência, previstos na Constituição da República;  

c) Declaração do Prefeito, indicando as dotações orçamentárias por onde 

correrão as contrapartidas, quando for o caso;  

d) Declaração que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, 

empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como 

quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;  

e) Declaração quanto à observância dos limites das dívidas consolidada e 

mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de 

inscrição em Restos a Pagar, quando couber;  

f) cópia referente ao termo de posse do Prefeito atual, da carteira de 

identidade e do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - 

CPF;  

g) Certidão Negativa de débito junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - 
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INSS;  

h) Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de 

Serviço - FGTS;” (Grifos nossos) 

 

Da leitura do rol do art. 11, constata-se sua íntima relação com o 

inciso III do § 1º do art. 10, reafirmando o entendimento de que a regularidade é 

aferida por meio de documentos  relativos a obrigações fiscais e contribuições 

legais. 

 

Considere-se, ainda, o disposto no art. 2º, inciso I, do Decreto 

Estadual nº 44.694/2007, que regulamenta o Cadastro Estadual de Inadimplentes 

– CADIN, instituído na Lei Estadual nº 14.699/2003, no sentido de que referido 

cadastro conterá relação de pessoas físicas e jurídicas que “sejam responsáveis 

por obrigações pecuniárias vencidas e não pagas, inscritas em dívida ativa, 

cuja execução fiscal tenha sido ajuizada.” Tal cadastro também implica óbice à 

celebração de convênio de cooperação com entidades da Administração Pública 

Estadual, na forma do art. 10, inciso III, do citado decreto, e diz respeito a débito 

oriundo de obrigação fiscal. 

 

Em segundo lugar, porque se trata de bloqueio de verbas a 

municípios, medida restritiva séria, que pode envolver danos irreversíveis aos 

munícipes, no que tange ao atendimento de necessidades básicas e inadiáveis. 

Tal penalidade, rigorosa, atinge toda a população. Somente se legitima, portanto, 

nas hipóteses legais. 

 

Em se tratando de norma restritiva de direito, a interpretação  

deve ser restritiva, somente abrangendo aquelas situações que se subsumam à 

prescrição legal, sob pena de afronta à regra geral. 

 

Carlos Maximiliano é autor da preciosa lição:  

"INTERPRETAÇÃO. As prescrições de ordem pública, em ordenando ou 

vedando, colimam um objetivo: estabelecer e salvaguardar o equilíbrio social. 
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Por isso, tomados em conjunto, enfeixam a íntegra das condições desse 

equilíbrio, o que não poderia acontecer se todos os elementos do mesmo não 

estivessem reunidos. Atingido aquele escopo, nada se deve aditar nem 

suprimir. Todo acréscimo seria inútil; toda restrição prejudicial. Logo é caso 

de exegese estrita. Não há margem para interpretação extensiva, e muito 

menos para analogia". (Hermenêutica e Aplicação do Direito, 10. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1988, p. 223.)  

 

Conforma-se à espécie orientação do Colendo STJ no  Recurso 

Especial nº 829.72-PR, Relator para o Acórdão Ministro Luiz Fux, DJ de 

27/11/2006, invocando também as lições do insuperável Carlos Maximiliano: 
 

 

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REGRA DE EXCEÇÃO. PRAZO EM 

DOBRO PARA ATUAR EM JUÍZO. DEFENSORIA PÚBLICA. LC N.º 

80/94. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NORMA DE EXCEÇÃO. 

ESTENDÍVEL À ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 

(...) 

3. As prerrogativas processuais, exatamente porque se constituem em regras de 

exceção, são interpretadas restritivamente. 

4. "O Código Civil explicitamente consolidou o preceito clássico - 

'Exceptiones sunt strictissimoe interpretationis' ("interpretam-se as exceções 

estritissimamente', no art. 6° da antiga Introdução, assim concebido: "A lei 

que abre exceção a regras gerais, ou restringe direitos, só abrange os casos 

que especifica" (...) As disposições excepcionais são estabelecidas por 

motivos ou considerações particulares, contra outras normas jurídicas, ou 

contra o Direito comum; por isso não se estendem além dos casos e tempos 

que designam expressamente. Os contemporâneos preferem encontrar o 

fundamento desse preceito no fato de se acharem preponderantemente do lado 

do princípio geral as forças sociais que influem na aplicação de toda regra 

positiva, como sejam os fatores sociológicos, a Werturteil dos tedescos, e 

outras. (...)" ( Carlos Maximiliano, in "Hermenêutica e Aplicação do Direito", 

Forense, p. 184/193) 

5. Aliás, a jurisprudência do E. STJ, encontra-se em sintonia com o 

entendimento de que as normas legais que instituem regras de exceção não 

admitem interpretação extensiva. (REsp 806027 / PE ; Rel. Min. 

FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 09.05.2006; REsp 728753 / RJ, 

Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 20.03.2006; REsp 734450 / 

RJ, deste relator, DJ de 13.02.2006; REsp 644733 / SC ; Rel. Min. 

FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão, este relator, DJ de 28.11.2005) (...)” 

 

 

Assim colocada a questão, impende verificar a natureza jurídica das 

dívidas dos municípios para com a Companhia de Saneamento do Estado. 
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II – Natureza  da dívida de municípios com a COPASA. 

 

As dívidas dos municípios com a COPASA não têm natureza jurídica 

tributária, tampouco de contribuição legal, mas contratual, eis que se trata de 

concessionária de serviço público de abastecimento de água e esgoto. 

 

O serviço público de fornecimento de água e  esgoto prestado pela 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais  é remunerado mediante tarifa, nos 

termos do art. 78 do Decreto Estadual nº 43.753/2004: 

 

 
“Art. 78 - Os serviços de abastecimento de água e de coleta de esgoto  serão 

remunerados sob a forma de tarifa, de acordo  com  a estrutura tarifária da 

COPASA MG.” 

 

De pronto, constata-se não se tratar, as dívidas dos municípios para 

com a COPASA, de obrigação fiscal ou de contribuição legal, mas de uma 

relação de direito administrativo, sendo os serviços remunerados por tarifa, 

contraprestação de caráter não-tributário.  
 

 

Sem embargo de algumas posições em contrário, o Excelso STF 

sufraga esse entendimento. Confira-se recentes julgados: 

 

RE 503759 / MS - MATO GROSSO DO SUL 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA 

Julgamento: 02/10/2007. Publicação 25/10/2007 

Despacho: DECISÃO TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. ESGOTO 

SANITÁRIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CONCESSIONÁRIA; 

NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. RECURSO 

PROVIDO. (...)  DECIDO. 3. Razão jurídica assiste à Recorrente. O Supremo 

Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da 

cobrança de serviço de esgoto por tarifas quando a prestação se dá por 

concessionária de serviço público. Nesse sentido, o RE 447.536-ED, Rel. Min. 

Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 28.5.2005: "EMENTA: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM 

AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO: TAXA DE 
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ESGOTO SANITÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR 

CONCESSIONÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. I. - 

Embargos de declaração opostos à decisão singular do Relator. Conversão 

dos embargos em agravo regimental. II. - A jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido de que não se trata de tributo, mas de preço 

público, a cobrança a título de água e esgoto. Precedentes." E ainda, as 

seguintes decisões monocráticas: RE 537.138, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 

20.3.2007; AI 225.143, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 4.11.1998. 4. Pelo 

exposto, dou provimento a este recurso extraordinário, nos termos dos 

precedentes deste Supremo Tribunal (art. 557, caput, do Código de Processo 

Civil e art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Invertidos, nesse ponto, os ônus da sucumbência. Publique-se. Brasília, 2 de 

outubro de 2007. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora. 

“Despacho: 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão 

do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que, considerando o 

caráter de preço público da remuneração paga pelo usuário do serviço de 

coleta de esgoto, julgou legítima a cobrança da chamada "Taxa de Esgoto 

Sanitário". 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no 

sentido de que, não obstante a sua obrigatoriedade, a contraprestação ao 

serviço de esgotamento sanitário não tem caráter tributário. Trata-se, na 

realidade, de tarifa, não dependendo, portanto, da edição de lei específica 

para sua instituição ou majoração. Veja-se, sobre o tema, o RE 54.491, rel. 

Min. Hermes Lima, Segunda Turma, DJ de 15.10.1963. Esse entendimento 

continua sendo seguido neste Tribunal, conforme revelam os seguintes 

precedentes: RE 456.048-ED, rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 

30.09.2005; AI 409.693, rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 20.5.2004, RE 330.353, 

rel. Min. Carlos Britto, DJ de 10.5.2005, entre muitos outros. 3. Diante do 

exposto, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput, do CPC).” (RE 471119 

/ SC - SANTA CATARINA- Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ de 

24/06/2006) 

 

 

Portanto, não há amparo legal para a pretendida inscrição de 

municípios junto ao SIAFI,  que implica, como já dito, restrições de ordem 

financeira com  relevante impacto social. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do que foi exposto,  é de se concluir que a norma contida no 

art. 10, inciso II e § 1º, inciso III,  do Decreto Estadual 43.635/2003 traduz-se 

em norma restritiva de direitos, merecendo seja interpretada restritivamente. Por 
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conseguinte, não autoriza o bloqueio, no SIAFI-MG, de municípios que 

contraem débitos provenientes de obrigações distintas daquelas expressamente 

previstas na norma de regência. Ademais, da interpretação sistêmica, decorre a 

mesma conclusão.  

 

Destarte, somos pela prevalência do entendimento esposado no 

Parecer nº 04/2008, da SEF, no sentido de que não comparecem os requisitos 

legais autorizadores do bloqueio de municípios junto ao SIAFI em razão de 

dívidas junto à COPASA-MG, por não decorrerem estas de obrigação fiscal ou 

contribuição legal, ou de débito passível de inscrição em dívida ativa. 

 

À consideração superior. 

 

Belo Horizonte, em 11 de julho de 2008. 

  

NILZA APARECIDA RAMOS NOGUEIRA 

Procuradora do Estado 

MASP 345.172-1 - OAB/MG 91.692 

 

“APROVADO EM”: 05/06/2008 

SÉRGIO PESSOA DE PAULA CASTRO 

Consultor Jurídico Chefe  

Masp 598.222-8 - OAB/MG 62.597 

 


