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As  formas de garantia de pagamento previstas nos arts. 66, IV, e 70 do Decreto n. 46.668/2014
não se aplicam a entes públicos - municípios ou autarquias municipais, em virtude do regime
jurídico especial dos bens públicos e das prerrogativas da Fazenda Pública em juízo, conforme
art. 535 do Código de Processo Civil e art. 100 da Constituição da República, sistema
extensivo ao pagamento na seara administrativa.

Pelo cabimento de exigência de garantia de município ou autarquia municipal, a critério da
autoridade competente, com fundamento na regra de exceção decorrente diretamente do art.
160, parágrafo único, inciso I, combinado com o § 4º do art. 167 da Constituição da República
de 1988, respectivos arts. 150, § 3º, e 161, IV, "e", da Constituição do Estado de Minas Gerais.

 

I- RELATÓRIO
 

1. O Procurador do Estado, Coordenador do NAF/NAJ/AGE, encaminha ao Núcleo
Central de Consultoria Jurídica, para análise, a Nota Jurídica NAJ n. 1.669, de 2018 (doc.
0714792), emitida a propósito da indagação contida originalmente na Consulta IGAM/GECON
acerca da juridicidade de dispensar município ou autarquia municipal de apresentar garantia em
hipótese de parcelamento de dívida oriunda de uso de recursos hídricos - crédito não tributário,
na forma do art. 66 do Decreto Estadual n. 46.668/2014.

2. A consulta comportou análise prévia da Procuradoria do  IGAM - Nota Jurídica n.
027 (0476795), cuja conclusão foi pela plausibilidade  do alargamento interpretativo no
processo avaliativo de dispensa das garantias, a ser efetuado pelo gestor público, em seu juízo
de discricionariedade, para os casos específicos das pessoas jurídicas de direito público,
conforme permite o § 2º, III, do art. 66 do Decreto Estadual 46.668/2014. Para alcançar essa
conclusão, fundamentou-se:

Em suma, a ‘Fazenda Pública’ – entes públicos da Administração Pública
Federal, Estadual ou Municipal, seja da administração direta ou indireta
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(autarquias e fundações) – goza de prerrogativas nos processos de
execução por três razões principais: 1) presunção de solvência; 2) bens
sujeitos a um regime especial (inalienabilidade e impenhorabilidade)
decorrente da afetação ao interesse público; 3) universalidade
orçamentária (art. 100 da CF).  Tais razões também se aplicam ao
processo de cobrança administrativo, de maneira a justificar o tratamento
diferenciado na concessão do parcelamento à entes públicos
devedores.Vale aqui relembrar duas antigas regras de hermenêutica
jurídica segundo as quais: Ubi eadem ratio ibi idem jus (onde houver o
mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e Ubi eadem legis ratio ibi
eadem dispositio (onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a
mesma razão de decidir).

3. Pelo Núcleo de Assessoramento Jurídico foi elaborada a Nota Jurídica n. 1.669,
de 2018, que centrou-se nos textos dos arts. 8º e 10 da Lei Estadual n. 21.735/2015 e no art. 66,
IV e § 2º, do Decreto n. 46.668/2014 para, sob o influxo do regime jurídico que incide sobre os
bens públicos e tendo em vista que: a) a exigência de garantias previstas no art. 66, IV, do
Decreto estadual nº 46.668/2014 visa a assegurar o pagamento do crédito objeto de
parcelamento e  b) vigora em favor dos entes públicos a presunção de solvabilidade, em razão
do regime aplicável aos bens públicos,não obstante a ausência de autorização legal específica
para a hipótese, concluir pela "possibilidade de dispensa de apresentação de garantias pelos
entes públicos municipais  em parcelamentos de créditos não tributários com prazo superior a
trinta e seis meses regidos pelo Decreto estadual nº 46.668/2014". 

4. É o relatório.

 

II - PARECER
 

5. O art. 8° da Lei Estadual n. 21.735/2015 autoriza o parcelamento de dívida não
tributária, na forma do regulamento.

6. O Regulamento, Decreto n. 46.668/2014, faculta, à autoridade concedente, a
dispensa de garantia em três hipóteses. Em uma delas, quando a situação econômico-
financeira do contribuinte impossibilitar seu oferecimento, a critério do Subsecretário da Pasta
ou do Advogado-Geral Adjunto do Estado, podendo esta responsabilidade ser delegada, no
âmbito de suas competências.

7. Esse é exatamente o ponto ressaltado como de dificuldade pelo Consulente.

8. Pensamos, no entanto, de forma distinta das análises até aqui empreendidas, com
a devida vênia. 

9. É que, embora não devam incidir as espécies de garantias previstas no Decreto
46.668/2014,  direcionadas ao particular, há fundamento constitucional para exigi-la, qual
seja, art. 160, § 1º, Inciso I, combinado com art. 176, § 4º, da Constituição Federal, os
quais excepcionam a vedação de retenção ou de condicionamento da entrega de recursos e a
vinculação de receitas, regras de repetição  na Constituição do Estado de Minas Gerais no art.
150, § 3º, e 161, IV, "e":

Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao
emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos
relativos a impostos.
Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os
Estados de condicionarem a entrega de recursos: 
I – ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias; 
II – ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II e III.
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(...)
Art. 167. São vedados:
(...)
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa,
ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que
se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e
serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino
e para realização de atividades da administração tributária, como
determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a
prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de
receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste
artigo;
(...)
§ 4º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos
a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts.
157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou contragarantia
à União e para pagamento de débitos para com esta. 
 
Art. 150 – Na repartição das respectivas receitas, em relação aos
impostos de competência do Estado, pertencem aos Municípios:
(...)
§ 3º – É vedada a retenção ou a restrição à entrega ou ao emprego dos
recursos atribuídos aos Municípios e previstos nesta subseção, não
estando impedido o Estado de condicionar a entrega de recursos ao
pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. 
Art. 161 – São vedados:
(...)
IV – a vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesas,
ressalvadas:
(...)
e) a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de
débitos para com esta; (Destaques meus)
 

10. Com efeito, a autorização para exigência de garantia decorre do próprio texto
constitucional, o que poderá constar do Termo de Confissão de Dívida, na forma dos arts. 57 e
70 do Decreto n. 46.668/2014.

11. De outro lado, a partir-se do pressuposto de que há solvabilidade do município ou
autarquia, não estará autorizado o parcelamento, conforme art. 54 do Decreto 46.668/14, que
preceitua: Somente poderá ser beneficiário de parcelamento do crédito estadual não tributário o
interessado que não dispuser de condições para liquidar, de uma só vez, o crédito não tributário
de sua responsabilidade.

12. Não obstante, diante da notória dificuldade econômico-financeira por que vem
passando os entes públicos e não olvidando que inúmeros municípios mineiros em situação
econômico-financeira periclitante  - o que pode ser comprovado com relatórios de gestão fiscal
- podem ser devedores pelo uso de recursos hídricos, como o Decreto faculta a concessão de
parcelamento ao administrador público, não está afastada, aprioristicamente, essa
possibilidade, o que demandará cuidadosa motivação em cada caso concreto, sem prejuízo de
constar do Termo de Parcelamento a previsão de garantia com possibilidade de retenção ou
condicionamento de entrega de recursos em caso de descumprimento do parcelamento, como
autoriza o art. 150, § 3º, da CEMG.
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13. Sobre a constitucionalidade desse procedimento, decidiu recentemente o
Supremo Tribunal Federal:

Pleito de declaração de nulidade de cláusulas contratuais. "Contrato de
confissão, promessa de assunção, consolidação e refinanciamento de
dívidas." Constitucionalidade do direito de retenção e de compensação
da união para garantia de créditos devidos pelos Estados. Inexistência de
vícios do negócio jurídico. (...) Contratos pactuados livremente entre
agentes políticos no gozo da autonomia de suas vontades, legitimados
pelo povo para o exercício de suas altas funções, e ainda chancelados
pelo Senado da República e pela Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro. (...) A vinculação de receitas para a prestação de garantia
ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta é
procedimento que encontra amparo constitucional (art. 167, § 4º, da
Constituição).
[ACO 664 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 1º-9-2017, P, DJE de 18-
9-2017.]

14. Consignou-se no voto:

Logo, é da própria Constituição Federal que resulta a legitimação da
retenção e compensação de receitas decorrentes de transferências
obrigatórias, bem assim das receitas próprias do Estado.
Assim, percebe-se que a questão proposta nos autos não é nova e já foi
debatida à exaustão por esta Suprema Corte, que assentou a
constitucionalidade (parágrafo único do art. 160 e § 4º do art. 167) do
direito de retenção e de compensação da União para garantir seus
créditos em face dos débitos dos Estados.
 

15. Em outra oportunidade havia decidido o STF:

“ACORDO - DÉBITO - ICMS - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. Inexiste
ofensa ao inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal, no que
utilizado o produto da participação do município no ICMS para liquidação
de débito. A vinculação vedada pelo Texto Constitucional está ligada a
tributos próprios” (RE 184.116, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma,
DJ 16.2.2001).
 

16. Destarte, somos de opinião de que o Decreto 46.668/2014, ao deixar a cargo da
autoridade administrativa a avaliação da situação econômico-financeira do devedor, a fim de
verificar a possibilidade de ele oferecer garantia, conferiu elasticidade à decisão, mas vinculada
a elementos e dados técnicos, cujo dever-poder de decidir deverá ser segundo a avaliação -
entenda-se minuciosa motivação - da melhor solução para o caso concreto,  o que não afasta,
ex ante, a possibilidade de acolher requerimento de parcelamento por município ou autarquia
municipal. Contudo, há fundamento constitucional para fixar-se a garantia, o que deverá ser a
regra.

 

III - CONCLUSÃO
 

17.  Diante do exposto, podemos concluir:

18. As  formas de garantia de pagamento previstas nos arts. 66, IV, e 70 do Decreto n.
46.668/2014 não se aplicam a entes públicos - municípios ou autarquias municipais, em virtude
do regime jurídico especial dos bens públicos e das prerrogativas da Fazenda Pública em juízo,
conforme art. 535 do Código de Processo Civil e art. 100 da Constituição da República,
sistema extensivo ao pagamento na seara administrativa.
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19. Pelo cabimento de exigência de garantia de município ou autarquia municipal, a
critério da autoridade competente, com fundamento na regra de exceção decorrente
diretamente do art. 160, parágrafo único, inciso I, combinado com o § 4º do art. 167 da
Constituição da República de 1988, respectivos arts. 150, § 3º, e 161, IV, "e", da Constituição
do Estado de Minas Gerais.

                          À consideração superior.

 

NILZA APARECIDA RAMOS NOGUEIRA
Procuradora do Estado de Minas Gerais

MASP 345.172-1 - OAB/MG 91.692
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Danilo Antônio de Souza Castro
Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica

 
 

Onofre Alves Batista Júnior
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