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Procedência: Secretaria de Estado de Fazenda - SEF 

Interessados: Secretaria de Estado de Fazenda - SEF 

Número:         14.646 

Data:              24 de abril de 2006 

Assunto: Estado de Minas Gerais. União. Ajuste para concessão de contra-

garantias. BIRD. Empréstimo internacional. Programa de Ajuste Estrutural e 

Políticas de Desenvolvimento do Estado. Lei Estadual 15.521/05. Exame de aspectos 

jurídico-formais.  

 

 

 

 

 

RELATÓRIO 

 

A Secretaria de Estado de Fazenda - SEF encaminha a esta 

Advocacia Geral, para análise, minuta do contrato de vinculação de receitas e de 

cessão de crédito em contra-garantia, a ser firmado entre Estado e União, com 

participação dos agentes financeiros, visando à conclusão do contrato de 

empréstimo internacional, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento - BIRD, pretendido pelo Estado de Minas Gerais, cujos 

recursos serão aplicados no Programa de Ajuste Estrutural e Políticas de 

Desenvolvimento do Estado, previsto na Lei Estadual 15.521/05. 

 

 

PARECER 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101/00, regulamenta, no art. 

40, a possibilidade de os entes da federação concederam garantias em operações 
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de crédito internas ou externas, condicionando o oferecimento da garantia à 

prestação de contra-garantia por parte do ente federado que vê sua operação de 

crédito garantida por outro ente da federação (art. 40, § 1o, LC 101/00). 

 

No caso, a União se compromete a prestar garantia em favor do 

Estado de Minas Gerais, para que este possa realizar operação de crédito 

consistente em obtenção de financiamento internacional junto ao BIRD, para 

aplicação no Programa de Ajuste Estrutural e Políticas de Desenvolvimento do 

Estado, previsto na Lei Estadual 15.521/05 (cláusula primeira da minuta). 

 

E, em função da prestação da garantia por parte da União, 

regulamenta-se, na minuta em exame, a concessão de contra-garantia, pelo 

Estado de Minas Gerais, para efeito de atendimento da norma do art. 40, § 1o, da 

LC 101/00. 

 

A prestação de tal contra-garantia, por parte do Estado de Minas 

Gerais, se encontra devidamente autorizada pelo Legislativo, nos termos da Lei 

Estadual 15.521/05: 

 

 “ Art.  3º  Fica  o Poder Executivo autorizado a oferecer  como 

contragarantia à garantia oferecida pela União para  a  realização 

da  operação  de crédito objeto desta Lei as cotas e  as  receitas 

tributárias previstas nos arts. 155, 157 e 159, combinados com o § 

4º do art. 167, da Constituição da República”. 

 

A minuta contratual prevê, a título de prestação de contra-garantia, 

as quotas de receita de que é titular o Estado, nos termos dos arts. 157 e 159 da 

CF, bem como as receitas próprias a que se refere o art. 155 da CF. Noutros 

termos, a minuta contratual enquadra-se dentro da autorização legislativa 
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veiculada na Lei Estadual 15.521/05. 

 

A contra-garantia, portanto, está de acordo com o art. 167, IV, e § 

4o, da CF, que prevê exatamente a possibilidade de se vincularem as receitas 

previstas nos arts. 155, 157 e 159, CF, para efeito de garantia de pagamento de 

operações de crédito, bem como autorizada pela Lei Estadual 15.521/05, que 

permite a vinculação, a título de garantia, exatamente das quotas previstas nos 

arts. 155, 157 e 159, CF.  

 

Da mesma forma, a prestação da contra-garantia encontra-se em 

conformidade com a norma do art 40, § 1o, da LC 101/00, inclusive no que tange 

à previsão da outorga de poderes para a União transferir os recursos emanados 

das receitas previstas nos arts. 155, 157 e 159, CF, para pagamento das parcelas 

eventualmente em atraso, adimplidas pela União (cláusula terceira), conforme 

art. 40, § 1o, II, da LC 101/00. 

 

As demais cláusulas, cláusulas negociais, dispõem sobre o 

ressarcimento de despesas incorridas pela União, bem como taxa de 

remuneração do Banco do Brasil, entre outras obrigações acessórias, de modo 

que não esbarram em vedações legais. 

 

Anote-se, por fim, que esta Consultoria Jurídica emitiu a Nota 

Jurídica 1.085, de 02.03.06, concluindo que o empréstimo junto ao BIRD, para 

aplicação no Programa de Ajuste Estrutural e Políticas de Desenvolvimento do Estado, 

encontrava a devida autorização legislativa e não havia empecilho à sua 

conclusão, devendo, apenas, ser observadas as normas da LC 101/00 indicadas 

na aludida Nota Jurídica 1.085. 
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CONCLUSÃO 

 

Fixadas as premissas para exame jurídico-formal da minuta do 

contrato de vinculação de receitas e de cessão de transferência de crédito, a ser 

firmado entre Estado de Minas Gerais e União, com participação dos agentes 

financeiros respectivos, para efeito de conceder contra-garantia, do Estado para 

a União, que, a seu turno, se compromete a prestar garantia a empréstimo 

internacional obtido pelo Estado junto ao BIRD, para aplicação no Programa de 

Ajuste Estrutural e Políticas de Desenvolvimento do Estado, previstos na Lei 

Estadual 15.521/05, pode-se concluir que não há nenhum empecilho legal à 

formalização do instrumento. 

 

Belo Horizonte, 20 de abril de 2006 
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