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ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 

 

O Advogado-Geral Adjunto do Estado, Dr. Marco Antônio Rebelo Romanelli, 

proferiu no Parecer abaixo o seguinte Despacho: 

“Aprovo. Em 08/04/2009” 

 

Procedência: CEMIG Distribuição S/A 

Interessado: Coordenação Executiva do Projeto Luz para Todos 

Número:       14.911 

Data:              8 de abril de 2009 

Ementa:  

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO – PROGRAMA 

LUZ PARA TODOS – TERMO DE 

COMPROMISSO – EXAME DO PRIMEIRO 

TERMO ADITIVO – ALTERAÇÃO DO PRAZO 

LEGAL PARA CUMPRIMENTO DO 

PROGRAMA – APROVAÇÃO DA MINUTA 

 

Tendo em vista a alteração, por força do Decreto 

federal n.º 6.442, de 25 de abril de 2008, do prazo 

para cumprimento do programa Luz Para Todos, faz-

se necessário a alteração de Termo de Compromisso 

para adequá-lo a nova realidade normativa.  

 

Aprovação da minuta ante sua regularidade jurídica. 

 

 

 

 

 

  RELATÓRIO 

 

 Vem a esta Advocacia-Geral do Estado, por meio da correspondência 

LZ-3509/2009, solicitação manifestada pelo Coordenador Executivo do 

Projeto Luz para Todos para que seja examinado o primeiro aditivo ao Termo 

de Compromisso firmado entre a União, o Estado de Minas Gerais e a 

CEMIG Distribuição S/A, o qual contou com a interveniência da Companhia 

Energética de Minas Gerais – CEMIG, da Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL e da Centrais Elétricas Brasileiras S/A – ELETROBRÁS. 

 

 A razão de ser do aditamento decorre, como noticiado na 

correspondência em referência, da prorrogação do prazo para efetivação do 
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ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 

 

programa intitulado Luz para Todos, o qual foi estendido até o ano de 2.010, 

nos termos do Decreto federal n.º 6.442, de 2008. 

 

 Examinada a minuta, opina-se. 

 

  PARECER 

 

 Em razão do relatado acima, tem-se que a minuta do primeiro 

aditamento ao Termo de Compromisso objetiva a alteração da cláusula sexta 

do instrumento original de modo a se repactuar as metas então estabelecidas, 

bem como da cláusula décima a fim de se fixar o novo prazo de vigência do 

Termo de Compromisso. 

 

 Ambas as alterações realizadas se encontram em conformidade com o 

novo prazo fixado por ato administrativo normativo do Executivo federal para 

o cumprimento do programa, tendo sido ratificadas as demais cláusulas 

constantes do Termo de Compromisso, competindo a União a publicação do 

extrato do primeiro aditivo para os fins de Direito. 

 

  CONCLUSÃO 

 

 Do que vem de ser exposto, manifesta-se a Advocacia-Geral do 

Estado pela regularidade do primeiro aditivo ao Termo de Compromisso o 

qual poderá ser subscrito pelas autoridades públicas estaduais nele indicadas. 

 

  Belo Horizonte, 8 de abril de 2009. 

 

 

  Sérgio Pessoa de Paula Castro 

        Consultor Jurídico-Chefe 

           Masp. 598.222-8 

            OAB/MG-62.597 


