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ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 

   

O Advogado-Geral do Estado, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada, proferiu 

no Parecer abaixo o seguinte Despacho: 

“De acordo. Em 30/10/09” 

 

Procedência: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 

Gerais- IPSEMG 

Interessada: Procuradora-Chefe da Procuradoria do IPSEMG 

Parecer nº:   14.968 

Data:             30 de outubro de 2009 

Ementa:            

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVÊNIO 

IPSEMG/MUNICÍPIO – PARECER PGE N. 14.162/03 - 

ART. 2º E 15 DA LEI ESTADUAL N. 9.380/86 – ARTS. 85 

E 86 DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/02 – 

CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL - 

NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA – RE 556664-1/2008 

COM RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL 

DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL – DECADÊNCIA E 

PRESCRIÇÃO – INCIDÊNCIA DAS NORMAS GERAIS 

DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SOBRE 

CRÉDITOS NÃO-TRIBUTÁRIOS, ORIENTAÇÃO DA AGE 

NO PARECER N. 14.897/09.  

 

 

 

 

 

RELATÓRIO 

 

Cuida-se de expediente oriundo da Procuradoria do IPSEMG, em 

que a Procuradora-Chefe informa a divergência existente entre Procuradores do 

Estado acerca da natureza jurídica da contribuição previdenciária  repassada por 

Municípios ao IPSEMG, com autorização legal e mediante convênio, se 

tributária ou não tributária.  

 

Esclarece que também não há unanimidade entre os Procuradores 

do Estado, em exercício na Consultoria daquela Procuradoria, quanto ao prazo 
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prescricional, “se houver entendimento no sentido da natureza não tributária da 

dívida”. 

Adverte para a importância da questão, dada a existência de crédito 

do IPSEMG de aproximadamente duzentos e trinta milhões de reais, decorrente 

de convênios firmados entre municípios e a Autarquia estadual. 

 

É o sintético relatório. 

 

PARECER 

 

Cuida-se de uniformizar entendimento: 

(1) sobre a natureza jurídica  de créditos oriundos da ausência de 

repasse de contribuição de municípios em favor do IPSEMG, decorrentes de 

convênios celebrados com amparo nos arts. 2º, § 2º, e 15, da Lei Estadual n. 

9.380/86. 

(2) Sobre o prazo prescricional, considerado o entendimento 

firmado sobre o item 1. 

 

 De início, reportamo-nos ao Parecer AGE n. 14.162/03, que cuida 

da questão dos convênios firmados entre IPSEMG e municípios e de situações 

advindas da intertemporalidade dos instrumentos legais, dada a vedação, a partir 

da Lei Federal n. 9.717/98, de pagamentos de benefícios mediante convênios,  e 

que orienta a reflexão a ser feita no caso sob exame. A mesma proibição é 

estabelecida no art. 86, caput,  da LC 64/02. 

 

Relativamente à consulta formulada, filiamo-nos ao entendimento 

de que os créditos decorrentes da ausência de repasse de contribuição 

previdenciária de municípios em favor do IPSEMG, em virtude de convênios 

celebrados com amparo nos arts. 2º, § 2º e 15, da Lei Estadual n. 9.380/86, têm 

natureza tributária. 

 

Essa é a orientação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 556.664-1/RS, de 12/06/2008, Relator Ministro Gilmar 

Mendes, com reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional 

veiculada, no sentido de que “as contribuições, inclusive as previdenciárias, 
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têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na 

Constituição”. 

Está assentado no corpo do acórdão referido que a Constituição da 

República definiu o regime jurídico das contribuições sociais, dentre as quais as 

de Seguridade Social, assentando sua natureza tributária. Portanto, elas se 

submetem ao prazo decadencial e ao prescricional disciplinados no Código 

Tributário Nacional. Nesse sentido, reconheceu-se a inconstitucionalidade dos 

arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, que fixam prazo decadencial e prescricional em 10 

anos.É que os prazos de decadência e prescrição constituem matéria reservada à 

lei complementar, conforme determina o art. 146, III, "b", da CR/88.  

 

Com efeito, de acordo com o fixado no art. 2º, § 2º, da Lei 

9.380/86, os convênios firmados entre o IPSEMG e Municípios são autorizados 

por Lei Municipal, e os Prefeitos e servidores investidos em função pública 

municipal “serão filiados ao IPSEMG”. Para tanto, por certo, devem pagar 

contribuição, na forma do art. 15. 

 

Nessa linha de raciocínio, embora a instituição da contribuição no 

caso não seja feita pelo IPSEMG – e nem há autorização Constitucional para 

tanto – o Município institui e desconta a contribuição de seus servidores, mas 

não paga o benefício previdenciário, nem presta serviço de assistência à saúde. 

Transfere essa obrigação para o IPSEMG, que o faz mediante o recebimento das 

contribuições previdenciárias repassadas pelo município. Ou seja, essa condição 

de recebimento das contribuições – não diretamente dos servidores municipais – 

mas por intermédio do Município, não desnatura a natureza jurídica tributária 

das contribuições, eis que mantêm estas tal qualidade. 

 

Por outro lado, embora a lei exija o cumprimento de determinadas 

obrigações para manutenção do convênio, a exemplo daquelas contidas no art. 

15 da Lei 9.380/86, que fixa regras sobre a caducidade automática do convênio 

em caso de não recolhimento das contribuições por doze meses, tais preceitos 

também não prejudicam a incidência das regras sobre decadência e prescrição 

contidas no CTN. 

 

O Tribunal de Justiça do Estado vem adotando a tese da natureza 

tributária em casos de tal natureza, inclusive julgando ações de Execução Fiscal 

movidas pelo IPSEMG: 
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Autos de n. 1.0024.08.815295-0/001. Relator Edivaldo George dos 

Santos. DJ de 06/12/2007: 
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“EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - PRAZO DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO. As 

contribuições previdenciárias, como espécie tributária, submetem-se às normas 

de decadência e de prescrição (qüinqüenal) tal como disposto no CTN que, 

como lei complementar, é o meio hábil para tratar da matéria (artigo 146, III, 

"b", da Constituição Federal).  

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.05.815295-0/001 - COMARCA DE BELO 

HORIZONTE - APELANTE(S): MUNICÍPIO COLUNA PRIMEIRO(A)(S), 

IPSEMG SEGUNDO(A)(S) - APELADO(A)(S): IPSEMG, MUNICÍPIO 

COLUNA - RELATOR: EXMO. SR. DES. EDIVALDO GEORGE DOS 

SANTOS “ 

 

Autos de n. 1.0024.07.784884-4/001. Relatora Vanessa Verdolim 

Hudson de Andrade. DJ de 23/06/2009.  

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO REPASSADAS AO IPSEMG 

PELO MUNICÍPIO CONVENIADO - LEI ESTADUAL 9.830/86 - 

PARCELAS DEVIDAS APÓS O ADVENTO DA LEI FEDERAL 9.717/98 - 

SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - 

SUSPENSÃO DOS CONTRATOS - INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

FISCAL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.1. A Constituição Federal outorga 

competência concorrente entre União e os Estados para matérias atinentes à 

previdência social (art. 24, inc. XII). Isso significa que, enquanto não for 

editada Lei federal, podem os Estados regular, inteiramente, a matéria (art. 24, 

§3º). O advento da Lei Federal 9.717/98 fez cessar a eficácia da Lei estadual 

9.830/86 (art. 24, §4º). Cessada a eficácia da lei, por óbvio, cessaram os efeitos 

do convênio baseado na norma cuja eficácia foi suspensa. 2. Não são 

exequíveis, portanto, créditos fiscais atinentes a parcelas previdenciárias não 

repassadas ao IPSEMG após novembro de 1998, quando entrou em vigor a Lei 

Federal 9.717/98, e consequentemente, suspendeu-se a eficácia da norma 

estadual e dos contratos e convênios dela decorrentes. 3. Impõe-se a 

procedência dos embargos e a extinção da execução fiscal. V.V. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO - TRIBUTO SUJEITO AO AUTOLANÇAMENTO - 

AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE - 

LANÇAMENTO REALIZADO DE OFÍCIO - NECESSIDADE DE 

NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO PTA - CERCEAMENTO DE 

DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DO TÍTULO. - A cobrança de 

tributos sujeitos ao lançamento por homologação (autolançamento) prescinde 

de notificação do devedor ou sequer de instauração de processo administrativo. 
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Quando o devedor não declara o valor devido, a situação é outra, havendo 

necessidade de prévio PTA, inclusive, com notificação do contribuinte para 

impugnar o lançamento, caso queira. Não havendo notificação, nesta espécie 

em particular, fica configurado o cerceamento de defesa e nulidade do título 

executivo. V.V.P. A confissão de dívida relativa à ausência de repasse de 

contribuição previdenciáriapelo Município fornece lastro à certidão da dívida 

ativa e, desta forma, não se extingue a execução em razão de não haver sido 

aprovada lei municipal a que alude o art. 59 da Lei Estadual nº 9.380/86. - Os 

honorários advocatícios devem ser elevados, em embargos à execução fiscal, 

quando arbitrados em quantia incompatível com o objeto da causa.” 

Destarte, na espécie, devem-se observar os prazos de decadência e 

prescrição do Código de Tributário Nacional. 

A título de informação, relativamente a créditos não-tributários, 

esta Consultoria Jurídica se posicionou no sentido de que os prazos decadenciais 

e prescricionais sejam fixados em cinco anos, cada qual, nos termos da 

fundamentação posta no Parecer AGE n.14.897/09. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, é de se concluir pela natureza tributária de 

créditos oriundos da ausência de repasse de contribuição de municípios em favor 

do IPSEMG, decorrentes de convênios celebrados com amparo nos arts. 2º, § 2º, 

e 15, da Lei Estadual n. 9.380/86, o que reclama a incidência das normas do 

Código Tributário Nacional sobre decadência e prescrição à espécie. 

É como submetemos à consideração superior. 

Belo Horizonte, em 28 de outubro de 2009. 

  

NILZA APARECIDA RAMOS NOGUEIRA 

Procuradora do Estado 

MASP 345.172-1 - OAB/MG 91.692 

 

“APROVADO EM: 30/10/09” 

SÉRGIO PESSOA DE PAULA CASTRO 

Consultor Jurídico Chefe  

Masp 598.222-8 - OAB/MG 62.597 

 


