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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: 

“Aprovo. Em 16/11/2009” 

 

Procedência: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 

Interessada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico  

Número:       14.973 

Data: 16 de novembro de 2009 

 

Ementa: 

 Contratação de operação de crédito – “Programa de 

Eletrificação Rural - PRONOROESTE” – Minutas 

negociadas junto ao Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID – Contrato de Empréstimo, Anexo 

Único e Contrato de Garantia – Possibilidade de formalização 

da operação de empréstimo entre o Estado de Minas Gerais e 

o BID. 
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Procedência: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE 

 

Interessado: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE 

 

Nota Jurídica: AGE/SEDE/MCAC nº 033/2009 

 

Data: 12/11/2009 

 

Assunto: Contratação de operação de crédito – “Programa de Eletrificação 

Rural - PRONOROESTE” – Minutas negociadas junto ao Banco Interamericano 

de Desenvolvimento – BID – Contrato de Empréstimo, Anexo Único e Contrato 

de Garantia – Possibilidade de formalização da operação de empréstimo entre o 

Estado de Minas Gerais e o BID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

 

Foi encaminhada à signatária desta Nota Jurídica, para análise e 

manifestação, a minuta do Contrato de Empréstimo, contendo Disposições 

Especiais, Normas Gerais e Anexo Único com Apêndice, a ser celebrado entre o 

Estado de Minas Gerais e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 

no valor de US$10.000.000,00 (dez milhões de dólares norte-americanos), para 

financiamento do Programa de Eletrificação Rural – PRONOROESTE. 

Acompanha referido instrumento a minuta do Contrato de Garantia, a ser 

firmado entre a União Federal e o BID, em favor deste Estado, todas autuadas 

em expediente oriundo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 

– SEDE. 
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O expediente encaminhado ainda contém cópia das Atas de Pré-

Negociação e de Negociação da operação. A Pré-Negociação ocorreu entre 

representantes do Estado de Minas Gerais e da União Federal, no dia 

26/08/2009. Já a Negociação se deu entre representantes do Estado de Minas 

Gerais, da União e do BID, nos dias 08 e 09/09/2009. 

 

A operação de crédito a ser contratada está autorizada pela Lei n° 15.522, 

de 01/06/2005, alterada pela Lei nº 15.910, de 15/12/2005, e pela Lei nº 17.330, 

de 08/01/2008. Estabelece o art. 1º da Lei 15.522, de 2005: 

 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito 

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, até o limite de 

US$10.000.000,00 (dez milhões de dólares norte-americanos), destinados à 

execução do Programa de Eletrificação Rural - Pronoroeste, para a 

duplicação da oferta de energia até o ano de 2007 em dezenove municípios 

mineiros, obedecidas as prescrições legais que regulam as contratações da 

espécie. 

 

 

A Lei nº 17.330, de 2008, acrescentou à Lei nº 15.552, de 2005, o art. 4°-

A, para definir que a Cemig Distribuição S.A. - Cemig D (empresa detentora de 

concessão federal de distribuição de energia elétrica na área do Programa, sob 

condição de monopólio) é a responsável pela implantação das obras, com a 

finalidade de possibilitar o cumprimento dos objetivos do Pronoroeste. 

 

Dispõem o art. 4º-A e seus parágrafos: 

 

 
Art. 4º-A - Fica a Cemig Distribuição S. A., na qualidade de integrante do 

Sistema Cemig e de concessionária dos serviços de distribuição de energia 

elétrica nas regiões atendidas pelo Programa Pronoroeste, designada para 

atuar como agente executora desse programa. 

§ 1º Para a execução do programa a que se refere o caput, a Cemig 

Distribuição S. A. utilizará recursos próprios, a serem complementados pelo 

Estado. 

§ 2º A complementação a que se refere o § 1º será efetuada, nos termos de 

regulamento, com recursos oriundos da operação de que trata o art. 1º desta 

Lei, observado o limite nele previsto. 

 

 

Destarte, o Programa Pronoroeste consiste em melhorar as condições de 

vida da população da periferia urbana e rural da região noroeste do Estado de 
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Minas Gerais, mediante concessão de incentivos para a ampliação da cobertura 

do serviço de eletricidade, conforme se fez constar no objeto do Contrato de 

Empréstimo sob análise. 

 

De conformidade com o Parecer Técnico emitido por profissionais lotados 

na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE e aprovado 

pelo Governador do Estado de Minas Gerais, o Programa trata da expansão e 

reforço do sistema elétrico na Região Noroeste de Minas Gerais - RNMG. Seu 

propósito é financiar a concessão de incentivos para a elevação da cobertura do 

serviço de eletricidade da referida região. 

 

Nessa esteira, o Programa visa a contribuir para o desenvolvimento 

econômico da RNMG e melhorar as condições de vida da população da periferia 

urbana e rural da região. Seus beneficiários direto são os grandes produtores 

rurais, as residências de famílias de baixa renda na periferia urbana do Programa 

“Clarear” e as residências e pequenas propriedades rurais do Programa “Luz 

para Todos”. 

 

Espera-se, como resultado, gerar um grande impacto social, devido ao 

baixo nível de desenvolvimento da região, em contraste com o potencial 

econômico existente, cujo entrave para o desenvolvimento regional sempre foi a 

indisponibilidade de infra-estrutura do sistema elétrico. 

 

Além da previsão legal acima mencionada, o Programa Pronoroeste 

também está incluído no Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG do 

Estado de Minas Gerais, com expressa indicação da Ação “Expansão do Sistema 

de Subtransmissão e Distribuição” relativa à SEDE/MG (“Revisão do PPAG 

2004/2007 - Exercício 2007”, pág. 94 e PPAG 2008-2011, pág. 229). 

 

A possibilidade jurídica da contratação do empréstimo foi analisada pela 

Assessoria Jurídica da SEDE, nos termos dos Pareceres ASJUR/SEDE – Nºs 

015/2007 e 008/2008, que contaram com anuência expressa do Governador do 

Estado, documento esses já enviados à União/STN/PGFN. 

 

Dessa maneira, considera-se enfrentada e concluída a questão da 

possibilidade jurídica da contratação inserta na minuta ora em apreço, pois os 

Pareceres ASJUR/SEDE Nºs 015/2007 e 008/2008 foram recepcionados pela 

União, por meio dos Órgãos competentes, tendo a União participado, juntamente 

com o Estado de Minas Gerais, das negociações realizadas com o BID para tal 

finalidade. 
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Portanto, será objeto do presente exame apenas o conteúdo da minuta do 

Contrato de Empréstimo resultante da negociação realizada junto ao BID, não se 

enfocando mais a legalidade da contratação pretendida, nem as motivações e 

ações técnicas a serem abrangidas pelo Programa. 

 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

 

II.1) Da Legalidade da Operação de Crédito 

 

A presente Nota Jurídica destina-se a examinar a legalidade da operação 

de crédito e das obrigações assumidas pelo Estado de Minas Gerais na minuta 

do Contrato de Empréstimo em referência. 

 

Considerando que uma das partes contratantes é pessoa jurídica de direito 

público, é imprescindível que todas as obrigações contidas no instrumento 

contratual estejam em conformidade com a legislação pátria, na medida em que 

a atuação da Administração Pública deve sempre se pautar pelo princípio da 

legalidade. 

 

Nesse sentido é que será realizada a presente análise, buscando verificar a 

legalidade das obrigações assumidas pelo Estado de Minas Gerais com a norma 

autorizativa do empréstimo e com as demais normas do ordenamento jurídico 

brasileiro, sobretudo a Constituição da República, a Lei Complementar nº 101, 

de 2000 e a Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

 

Registre-se que já se ponderou, no Relatório desta Nota Jurídica, sobre as 

normas autorizativas do empréstimo. De qualquer maneira, vale frisar que a 

operação de crédito em tela está amparada pela Lei n° 15.522, de 01/06/2005, 

alterada pela Lei nº 15.910, de 15/12/2005, e pela Lei nº 17.330, de 08/01/2008, 

todas do Estado de Minas Gerais. E a minuta do Contrato de Empréstimo está 

compatível com tais normas, tanto no que diz respeito ao valor do empréstimo, 

quanto à sua destinação. 

 

Registre-se, ainda, que o item II.2 desta Nota Jurídica cuidará, 

pormenorizadamente, de discorrer sobre as normas relativas à isenção de ICMS, 

que o Estado de Minas Gerais concederá à Cemig D, a título de contrapartida 

(“Recursos Adicionais”) do financiamento junto ao BID. 

 



 

Página 6 de 17 6 

 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advocacia-Geral do Estado 

Por sua vez, tendo em vista que o Contrato em apreço se trata de operação 

de crédito, disciplinada pelo art. 29, III, da Lei Complementar nº 101, de 2000, é 

imprescindível que sejam atendidas as seguintes condicionantes, todas da 

referida LC nº 101, de 2000: 

 

a) art. 30, I: obediência, pelo Estado, aos limites globais para o montante 

de sua dívida consolidada, bem como aos limites globais e condições para 

realizar operações de crédito externo, ambos fixados pelo Senado Federal, sob 

pena de se inviabilizar a operação (art. 31, §1º, da LC nº 101, de 2000). 

 

Tal condicionante já foi atendida antes da fase de pré-negociação do 

ajuste, no momento em que o Estado apresentou a documentação que 

demonstrava a viabilidade do pleito junto à Secretaria do Tesouro Nacional – 

STN, conforme declinado no Parecer ASJUR/SEDE – Nº 008/2008. 

 

b) art. 32, §1º: o Estado deve submeter o pleito de operação de crédito ao 

Ministério da Fazenda, a respeito do cumprimento dos requisitos elencados nos 

incisos do §1º em referência, o que já foi atendido antes da fase de pré-

negociação, conforme consta no Parecer ASJUR/SEDE – Nº 008/2008; 

 

c) art. 32, §5º: inexistência, no contrato de operação de crédito, de 

cláusulas que importem a compensação automática de débitos e créditos, o que, 

nos termos da minuta em análise, foi observado; 

 

d) arts. 35 a 37: observância às vedações contidas nesses dispositivos 

legais, o que foi atendido in casu, pois a operação está sendo realizada entre o 

Estado de Minas Gerais e o BID, para tomada de recursos destinados à aplicação 

em programa de desenvolvimento estatal; 

 

e) art. 40: obtenção de garantia do empréstimo junto à União, o que já foi 

providenciado, conforme minuta que acompanha a própria minuta do Contrato 

de Empréstimo. 

 

Nos termos desse dispositivo legal, a concessão de garantia entre entes da 

federação fica condicionada ao oferecimento de contragarantia por parte do ente 

beneficiário da operação. Tal condicionante foi cumprida pelo Estado de Minas 

Gerais, conforme autorizado pelo Poder Legislativo mineiro, no art. 3º da Lei nº 

15.522, de 2005, que dispõe: 
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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, Constituição da República. 

 

Acrescente-se que a contragarantia oferecida pelo Estado atende ao que 

prevê o inciso II, do art. 40, da LC nº 101, de 2000. 

 

É importante deixar registrado que, no art. 42, da LC nº 101, de 2000, está 

previsto que é vedado ao titular do Poder Executivo, entre outras autoridades, 

contrair obrigação de despesa nos dois últimos quadrimestres do seu mandado 

eletivo, que não possa ser cumprida integralmente dentro dele. Entretanto, salvo 

melhor juízo, adiro ao entendimento exarado no Parecer PGFN/COF Nº 

555/2002, em 13/03/2002, da lavra da Procuradora da Fazenda Nacional e 

Coordenadora-Geral de Operações Financeiras, Dra. Sônia Portella, segundo o 

qual: 

 
“(...) 

24. Em conclusão ao exposto, é de se inferir o seguinte: 

 

1. não se aplica a operações de crédito a regra constante do art. 42 da LRF, 

vez que não há indicação de procedimento de inscrição em Restos a Pagar de 

dívidas de natureza financeira; 

2. nenhuma restrição legal existe a contratações de operações de crédito, pelo 

Poder Executivo Federal, no último ano de mandato do Chefe daquele Poder; 

e  

3. nada obsta à celebração de contratos de operações de ajuste após 30 de 

abril do ano em curso.” 

 

Esclareça-se, todavia, que, mesmo adotando-se tal posicionamento da 

PGFN, neste momento ele não incidiria sobre o caso em análise, pois este ano de 

2009 não é o último ano do mandato do Governador do Estado de Minas Gerais. 

 

É o que havia para dizer sobre a legalidade da operação de crédito. 

 

 

II.2) Das Cláusulas Contratuais e suas Especificidades 

 

 

Inicialmente, registre-se que as cláusulas previstas na minuta do Contrato 

de Empréstimo são cláusulas negociais, que residem no campo discricionário do 

administrador público. De qualquer modo, proceder-se-á à exposição daquelas 

que possuem maior relevância jurídica, com breves ponderações sobre elas. 
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Verifica-se da minuta em exame que o Contrato adota o formato PDL 

(Performance Driven Loan) ou “Empréstimo em Função de Resultados”, cuja 

concepção resulta no reconhecimento posterior de incentivos realizados. 

 

Nos termos do Contrato de Empréstimo, denomina-se “Mutuário” o 

Estado de Minas Gerais, que irá executar o Programa e utilizar os recursos do 

financiamento do BID por intermédio da SEDE, considerada “Órgão Executor”. 

 

A República Federativa do Brasil comparece apenas no Contrato de 

Garantia que acompanha o Contrato de Empréstimo em análise, na qualidade de 

“Fiadora”, para garantir solidariamente as obrigações assumidas pelo Estado. 

 

Conforme se vê da redação das Cláusulas 1.01, 1.02 e 1.04 das 

Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo, bem como do item 3.01 do 

seu Anexo Único, o custo total do Programa é estimado em US$16.220.000,00 

(dezesseis milhões, duzentos e vinte mil dólares norte-americanos), compostos 

da seguinte maneira: US$10.000.000,00 (dez milhões de dólares norte-

americanos) correspondentes ao financiamento oriundo do Contrato de 

Empréstimo e US$6.220.000,00 (seis milhões, duzentos e vinte mil dólares 

norte-americanos) correspondentes aos recursos da contrapartida (“Recursos 

Adicionais”) do Estado, a qual poderá decorrer de quaisquer das hipóteses 

elencadas na Cláusula 4.04 das Disposições Especiais. 

 

Entre as hipóteses de contrapartida encontra-se, na Cláusula 4.04, a 

isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, 

concedida pelo Estado de Minas Gerais à Cemig D, incidente sobre certos 

materiais e equipamentos adquiridos para a ampliação da cobertura do serviço 

de eletricidade na RNMG; de transferências da Conta de Desenvolvimento 

Energético – CDE; e de financiamento com recursos da Reserva Global de 

Reversão - RGR. 

 

A mencionada isenção de ICMS decorreu, inicialmente, do Convênio 

ICMS (CONFAZ) nº 125/03, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 

17/12/2003, o qual autorizou o Estado de Minas Gerais a concedê-la quanto ao 

imposto relativo ao diferencial de alíquotas e à importação e redução da base de 

cálculo do ICMS, nas operações internas com mercadorias e bens destinados à 

aplicação no Programa de Eletrificação Rural, vinculado ao Programa Nacional 

de Universalização denominado “Programa Luz no Campo”, do Ministério de 

Minas e Energia. Esse instrumento foi alterado pelo Convênio ICMS 

(CONFAZ) nº 76, de 01/07/2005, que passou a prever a isenção para 
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mercadorias e bens destinados à aplicação no Programa Nacional de 

Universalização denominado “Programa Luz para Todos”, também do 

Ministério de Minas e Energia. 

 

Os anexos dos respectivos convênios listam as mercadorias (máquinas, 

aparelhos, equipamentos, suas partes e peças e outros materiais) a cuja 

aquisição, pela Cemig D, se aplica o benefício. Destaque-se que, no expediente 

em análise, constam cópias de ambos os convênios. 

 

Foi, então, editado o Decreto Estadual nº 43.827, de 02/07/2004, que 

concede isenção do ICMS nas operações com mercadorias destinadas ao 

“Programa Luz no Campo” ou ao “Programa de Energia Elétrica no Noroeste 

Mineiro”, adquiridas pela Cemig D. A última alteração do regulamento do 

benefício consta no Decreto Estadual nº 45.157, de 27/08/2009, em seu art. 2º, 

que o estendeu até dezembro de 2009. 

 

Além dos valores considerados como contrapartida, consta que a Cemig D 

utilizou recursos próprios para a execução do Programa Pronoroeste, que serão 

complementados pelos recursos oriundos da operação de crédito objeto do 

Contrato de Empréstimo em análise. Portanto, em cumprimento do art. 4º-A da 

Lei nº 15.522/2005, os recursos do empréstimo serão transferidos pelo Estado à 

Cemig D, que não é parte contratante, mas que está mencionada no instrumento 

das Disposições Especiais, nas Cláusulas 3.02 e 5.03, e, especificamente quanto 

à transferência, na Cláusula 4.03 do item IV do Anexo Único. 

 

O Capítulo II das Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo, que 

trata da amortização, juros, inspeção e supervisão e comissão de crédito, e 

correspondente ao Capítulo III das Disposições Gerais, contempla cláusulas 

financeiras que foram discutidas e aprovadas pelos técnicos da Secretaria de 

Estado de Fazenda - SEF/MG, presentes nas reuniões de negociação das minutas 

contratuais. 

 

Está previsto na Cláusula 2.01 das Disposições Especiais que o Estado 

procederá à amortização do empréstimo em prestações semestrais consecutivas 

e, se possível, iguais, vencendo a primeira no dia 15 de novembro ou 15 de maio 

– o que ocorrer primeiro -, após transcorridos dois anos da assinatura do 

Contrato. Semestralmente, nos dias 15 de maio e 15 de novembro, vencerão os 

juros sobre saldos devedores, a partir da assinatura do Contrato, conforme 

Cláusula 2.02, combinada com o Artigo 3.04 das Normas Gerais, para um 

“Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros Baseada na 

LIBOR”. 
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O Mutuário pagará uma Comissão de Crédito incidente sobre o saldo do 

financiamento não desembolsado, nos termos da Cláusula 2.05 das Disposições 

Especiais e Artigo 3.02 das Normas Gerais, cujo percentual será estabelecido 

periodicamente pelo BID, não podendo exceder a 0,75% (zero vírgula setenta e 

cinco por cento) ao ano. 

 

A Cláusula 3.02 das Disposições Especiais estabelece as condições 

especiais prévias necessárias ao primeiro e único desembolso. Todavia, 

conforme item 11 da Ata de Negociação, firmada entre representantes do 

Estado de Minas Gerais, da União e do BID, o cumprimento substancial de 

tais condições constitui exigência para a assinatura do Contrato de 

Garantia e, consequentemente, do Contrato de Empréstimo em análise. 
Ademais, de acordo com o item 12 da referida Ata, o BID se manifestará 

preliminarmente quanto ao cumprimento das mesmas. 

 

Em análise pormenorizada da Cláusula 3.02 das Disposições Especiais, os 

Contratos de Empréstimo e de Garantia serão assinados, bem como os recursos 

do financiamento serão desembolsados de uma só vez, desde que cumpridos os 

seguintes requisitos: 

 

a) verificação, pela consultoria independente de avaliação de desempenho, 

selecionada e contratada pelo BID, do cumprimento das metas do Programa 

descritas no Apêndice ao Anexo Único do Contrato de Empréstimo; 

b) verificação, pela consultoria de avaliação ambiental selecionada e 

contratada pelo BID, da ocorrência de mitigação adequada dos impactos 

ambientais resultantes da execução dos investimentos em eletrificação no 

âmbito do Programa; 

c) apresentação, pelo Estado/SEDE, de proposta de serviços de auditoria 

externa financeiro-contábil, de acordo com os termos de referência previamente 

acordados com o BID; 

d) celebração e vigência de termo de compromisso entre o Estado, por 

intermédio da SEDE, e a Cemig D, de acordo com os termos acordados com o 

BID; 

e) edição e vigência de decreto estadual que regulamente a transferência 

dos recursos do financiamento à Cemig D; 

f) cumprimento, pelo Estado, das metas indicadas na Matriz de 

Resultados do Programa, contidas no Apêndice ao Anexo Único do Contrato de 

Empréstimo. 
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Quanto ao requisito da alínea “c”, ficou consignado, no item 6 da Ata de 

Negociação, que o BID aceitará que a empresa de auditoria externa KPMG, 

prestadora de serviços à Cemig D, realize a pertinente auditoria contábil-

financeira. Para tanto, deverão ser demonstrados, em documentos a serem 

disponibilizados pela Cemig D, a aplicação, no Programa, dos recursos da 

contrapartida, de recursos próprios da concessionária e, ao final, a transferência, 

pelo Estado, dos recursos oriundos do Contrato de Empréstimo. 

 

Para o cumprimento dos requisitos dispostos nas alíneas “d” e “e”, consta 

no expediente em apreço a informação de que a SEDE elaborou as minutas do 

termo de compromisso e do decreto estadual, a cujos expedientes está sendo 

dada a tramitação formal que lhes cabe. 

 

No decreto a ser editado, que regulamentará o disposto no artigo 4º-A da 

Lei Estadual nº 15.552, de 2005, estará previsto que a transferência dos recursos 

do empréstimo será realizada mediante a comprovação da utilização dos 

mesmos, pela Cemig D, para investimentos em transmissão, recuperação e 

expansão da rede de distribuição de energia elétrica na RNMG, bem como 

mediante a comprovação do cumprimento das metas do Programa Pronoroeste. 

 

Para o cumprimento do disposto no decreto a ser editado, deverá ser 

firmado instrumento próprio entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da 

SEDE, e a Cemig D. Para esse fim, será firmado o termo de compromisso 

previsto na alínea “d” da Cláusula 3.02 das Disposições Especiais da minuta do 

Contrato de Empréstimo, onde serão estabelecidos os procedimentos necessários 

à comprovação da utilização dos recursos pela Cemig D. O termo de 

compromisso contemplará, ainda, o disposto na letra “f” da citada Cláusula 3.02, 

relativamente à comprovação do cumprimento das metas do Programa 

Pronoroeste, indicadas na Matriz de Resultados do Programa, contidas no 

Apêndice ao Anexo Único do Contrato de Empréstimo. 

 

As minutas do decreto e do termo de compromisso foram encaminhadas 

pela SEDE ao BID, em 01/10/2009, via mensagem eletrônica enviada por 

Fernanda Cimini (SEAIN/SEDE) para Teresa Maurea Faria e Sylvia Virginia 

Larrea (BID). Elas também foram submetidas à análise da Cemig D. 

 

Nesse compasso, a Cemig D encaminhou à SEDE seu Parecer 

Jurídico nº JR/TA – 13.816/2009, datado de 30/10/2009, que analisou as 

minutas do decreto e do termo de compromisso, previstas naquelas alíneas 

“d” e “e”. No parecer, concluiu-se que não há óbices jurídicos para a 

celebração do termo de compromisso, bem como não os há no mencionado 
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decreto, ressalvando-se, apenas, que o termo deverá ser precedido de aprovação 

da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

 

Conforme Cláusula 3.03 das Disposições Especiais, que dispõe sobre a 

modalidade de desembolso dos recursos, por se tratar de financiamento em 

função de resultados, estão estabelecidas no Contrato de Empréstimo as metas 

que serão verificadas pelo BID para que seja feito o primeiro e único 

desembolso dos recursos, uma vez cumpridas as condições estabelecidas na 

Cláusula 3.02 das Disposições Especiais. As metas de resultado, previstas na 

Cláusula 3.04, são as seguintes: 

 

a) Resultado nº 1: aumento no consumo de energia elétrica de, pelo 

menos, 107.600 MWh (cento e sete mil e seiscentos megawatt por hora) em 

média e baixa tensão; 

b) Resultado nº 2: adição de, pelo menos, 228 (duzentos e vinte e oito) 

novos grandes produtores agrícolas rurais com serviços de eletricidade; 

c) Resultado nº 3: ligação de, pelo menos, 3.660 (três mil seiscentas e 

sessenta) residências nas áreas peri-urbanas do “Programa Clarear”; 

d) Resultado nº 4: ligação de, pelo menos, 5.920 (cinco mil novecentas e 

vinte) residências e pequenas propriedades rurais do “Programa Luz Para 

Todos”. 

 

Os resultados estão descritos como “Componentes” nos itens 2.02 a 2.05 

do Anexo Único do Contrato de Empréstimo. 

 

A Matriz de Resultados, que apresenta indicadores de resultados 

associados aos componentes, elaborados para contribuir para a avaliação do 

impacto do Programa, está demonstrada no Apêndice ao Anexo Único do 

Contrato. 

 

Há previsão de que, com recursos do financiamento, sejam reembolsadas 

as despesas efetuadas ou financiadas as que se efetuarem, desde que realizadas 

entre a data da aprovação do empréstimo pela Diretoria Executiva do BID e a 

data da entrada em vigor do respectivo Contrato. Após firmado o ajuste, o prazo 

para desembolso dos recursos pelo BID será de 24 (vinte e quatro) meses 

(Cláusulas 3.05 e 3.06 das Disposições Especiais). 

 

Nos termos da Cláusula 4.02 das Disposições Especiais, a aquisição de 

bens e contratação de obras e serviços, inclusive de consultoria, para execução 

do Programa, com recursos oriundos do BID, deve obedecer à legislação 

brasileira aplicável, ou seja, deve adotar as normas internas que regem as 
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licitações e contratações administrativas, em especial a Lei Federal nº 8.666, de 

1993 e a Lei Federal nº 10.520, de 2002. Não constam ressalvas à aplicação de 

normas próprias do Banco, seja nas Disposições Especiais, seja nas Normas 

Gerais do Contrato de Empréstimo. 

 

Considerando que a modalidade de desembolso é em função dos 

resultados, o Contrato prevê, na Cláusula 4.01 das Disposições Especiais, que os 

recursos do empréstimo serão destinados a financiar os gastos elegíveis do 

Programa, segundo as categorias estabelecidas no Anexo Único. 

 

A Cláusula 5.01 das Disposições Especiais estabelece a obrigação do 

Mutuário de manter registros, permitir inspeções e apresentar ao BID relatórios 

e demonstrações financeiras, na forma do Capítulo VII das Normas Gerais. A 

forma de auditoria encontra-se estabelecida na Cláusula 5.02. 

 

O período de vigência, a forma de sua extinção e a validade do Contrato 

de Empréstimo estão previstos nas Cláusulas 6.01 a 6.03 das Disposições 

Especiais, sendo que a Cláusula 6.04 disciplina a forma das comunicações a 

serem feitas entre as partes. 

 

A Cláusula 7.01 das Disposições Especiais vincula as partes, 

incondicional e irrevogavelmente, a submeterem suas eventuais controvérsias a 

Tribunal de Arbitragem, conforme Capítulo IX das Normas Gerais que regem os 

empréstimos concedidos pelo BID. Em relação a esse dispositivo, são 

necessárias algumas ponderações. 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, a arbitragem está regulamentada pela 

Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, que dispõe, em seu art. 1º, que 

“as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir 

litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis”. Portanto, para que seja 

admissível a cláusula compromissória em contratos, é necessário que o ajuste 

trate de direitos patrimoniais, que sejam também disponíveis. 

 

Em relação ao Contrato sob exame, não há dúvidas de que o mesmo versa 

sobre direito patrimonial (operação de crédito na modalidade de empréstimo ou 

mútuo). Mas a controvérsia que pode surgir sobre a admissão da cláusula 

compromissória no ajuste em tela reside no fato de se saber se o direito 

patrimonial envolvido é, também, disponível, tendo em vista que diz respeito à 

Administração Pública pátria. 
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Entendo que a admissão da arbitragem no Contrato em apreço não 

conflita com o direito brasileiro e nem agride a supremacia do interesse público, 

em face de interesses privados, que vigora no ordenamento jurídico nacional. 

Isso porque o ajuste versa sobre direitos patrimoniais que, salvo melhor juízo, 

caracterizam-se como disponíveis, pois a concessão do empréstimo financeiro 

do BID ao Estado de Minas Gerais foi precedido de intensa negociação entre as 

partes, em que o Estado mineiro atuou no mesmo nível hierárquico que o Banco, 

em situação de igualdade. Significa dizer que o Estado de Minas Gerais não se 

posicionou como ente dotado de imperatividade e supremacia para a contração 

do empréstimo, razão pela qual não se está diante de um contrato 

administrativo
1
, regido pelas normas que lhes são aplicáveis no Brasil. Daí 

porque, em consonância com o art. 1º da Lei nº 9.307, de 1996, é admissível a 

adoção da cláusula compromissória. 

 

Ainda quanto ao tema da arbitragem, é importante deixar registrado que 

outras unidades da federação, ao contratarem empréstimo junto ao BID, também 

se submetem a idêntico tratamento. É o que se constatou ter ocorrido no Estado 

do Rio Grande do Sul, o qual, ao firmar contrato de empréstimo com o BID, 

contou com a orientação do Parecer nº 11.532, de 11/03/1997, aprovado em 

13/03/1997, da lavra da Procuradora do Estado gaúcho, Dra. Eliana Donatelli 

Del Mese, que admitiu a cláusula compromissória nos seguintes termos
2
: 

 
 

                                                 
1 Quanto à adoção da arbitragem em contratos administrativos, no julgamento do AgIn 07839/2003 – TJRJ, datado de 

26/05/2003 (DOR, 30.5.2003), o relator, Des. Ademir Paulo Pimentel, consignou em seu voto excertos doutrinários que 

dispunham sobre o tema, a saber: 

“Escrevendo sobre „A arbitragem e os contratos administrativos‟, artigo publicado no Jornal Síntese 68/13, outubro/2002, o 

Prof. Arnoldo Wald escreveu: 

„(...). Em relação à área administrativa, foram suscitadas dúvidas quanto à possibilidade de utilizar a arbitragem, 

diante do texto da Lei 8.666, que a ela não se refere e que entende ser essencial do contrato a que considera competente 

o foro da sede da Administração (sic). Para dirimir qualquer questão contratual, ressalvando o caso das licitações 

internacionais (art. 55, § 2°) (sic). As dúvidas surgiram não somente em virtude da posição do legislador, mas também 

da interpretação dada pelo Tribunal de Contas da União, que entendeu se (sic) inadmissível o juízo arbitral nos 

contratos administrativos por ser, na sua visão, contrário aos princípios de direito público. (...)‟ ”. 

 
2 Em outra ocasião, analisando idêntica matéria e tendo por antecedente e referência de citação o Parecer nº 11.532, de 

11/03/1997, da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, o também Procurador daquele Estado, Dr. Ricardo Antônio 

Lucas Camargo, assim se manifestou no Parecer nº 12.728, de 02/05/2000, aprovado na mesma data: 

“(...) No que pesem as minhas reservas pessoais em relação à arbitragem em si mesma, o fato é que nos empréstimos 

internacionais já se tornou corriqueira, com o que não tenho como deixar de me curvar à orientação que acabei de 

transcrever. 

Por outro lado, como o contrato de financiamento, em si mesmo, é executado no Império do Sol Nascente - ali é que serão 

realizados os desembolsos e ali é que, em princípio, é a praça de pagamento -, aplica-se, tranqüilamente, o critério da lex 

loci executionis, posto no § 2º do art. 9º da Lei de Introdução ao Código Civil, com o que a discussão foi trazida aqui apenas 

e tão-somente para o efeito de, em casos futuros, se ter um referencial. 

Assim, entendo que, antes de subscrever a minuta de Parecer que acompanha a minuta do contrato - com a qual estou de 

pleno acordo, incorporando-a à presente manifestação -, mister havia proceder à revisão do Parecer 11.532, nas partes em 

que divisada ilegalidade e que, no mais, não há ressalvas a serem opostas. O contrato, assim, pode ser assinado. 

Ricardo Antônio Lucas Camargo 

Procurador do Estado 

Processo nº 001008-10.00/00.3” 



 

Página 15 de 17 6 

 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advocacia-Geral do Estado 

“(...) 

No tocante à cláusula compromissória (cláusula 7.01), de prática freqüente 

nos contratos internacionais, pela qual as partes elegem o Tribunal de 

Arbitragem para a solução das controvérsias oriundas do contrato, prevalece 

a orientação de que mesmo nos contratos não sujeitos ao Protocolo de 

Genebra, de 1923, do qual o Brasil é signatário, e que foi incorporado a sua 

ordem jurídica na forma autorizada pelo Decreto nº 21.187, de 22/03/1932, há 

que se conferir validade plena à cláusula arbitral em razão do princípio da 

boa-fé das partes contratantes que preside o relacionamento internacional, 

segundo a orientação preconizada no voto do Ministro Gueiros Leite, por 

ocasião do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial 

n 616-RJ (890009853-50, DJU de 13/08 e 03/09/1990). A arbitragem, 

consensualmente estabelecida, afasta a intervenção do judiciário dos Estados 

e cria uma jurisdição privada internacional, de forma consentânea com os 

princípios gerais de direito internacional, a serem observados. 

É o parecer. 

Porto Alegre, 11 de março de 1997. 

ELIANA DONATELLI DEL MESE 

PROCURADORA DO ESTADO 

Processo nº 003559-10.00/97.3” 

 

 

Portanto, com base no entendimento que acima defendi, e, ainda, aderindo 

ao posicionamento adotado pela Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, 

entendo ser juridicamente admissível a cláusula compromissória presente na 

Cláusula 7.01 das Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo com o 

BID. 

 

O Anexo Único pormenoriza os objetivos e a descrição do Programa, 

sendo de conteúdo eminentemente técnico, podendo-se ressaltar, como de 

relevância jurídica, o conteúdo da cláusula 3.01, que prevê os custos de 

financiamento para cada componente ou resultado do Programa. 

 

Os itens 4.01 a 4.03 do Anexo Único preveem que a SEDE atuará como 

órgão executor do Programa financiado pelo BID, em parceria com a Cemig D, 

com quem firmará o já citado termo de compromisso para reger as obrigações 

entre si. E nos termos do que ficou acordado na Ata de Negociação, o 

financiamento do Programa far-se-á mediante a concessão de incentivos à 

companhia distribuidora local, ou seja, à Cemig D. 

 

O Contrato de Garantia, cuja minuta acompanha a do Contrato de 

Empréstimo, será firmado entre a República Federativa do Brasil e o BID, a fim 

de assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado de Minas 

Gerais no contrato principal. Naquele instrumento, comparece a União como 



 

Página 16 de 17 6 

 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advocacia-Geral do Estado 

fiadora e devedora solidária, relativamente a todas as obrigações financeiras 

assumidas pelo Estado de Minas Gerais no Contrato de Empréstimo para o 

Programa especificado. 

 

Contudo, considerando que o Estado de Minas Gerais não comparece 

como parte, nem mesmo como interveniente, do Contrato de Garantia, não há 

como proceder-se à análise jurídica do mesmo no âmbito desta Nota, pois esta é 

exarada por solicitação e no interesse de representantes do Estado de Minas 

Gerais. 

 

Por fim, uma vez averiguada a legalidade da operação de crédito, tem-se 

que as condições pelas quais o empréstimo é tomado, as condições de 

pagamento e amortização da dívida, a forma de desenvolvimento técnico do 

Programa a ser financiado pelo BID, inclusive a instituição dos indicadores de 

desempenho e metas a serem atingidas dentro do Programa Pronoroeste, são 

opções a serem exercitadas no âmbito do poder discricionário do administrador 

público. Por essa razão, não há como a signatária desta Nota Jurídica se 

manifestar sobre a adequação e pertinência dessas opções aos interesses das 

partes contratantes, a menos que afrontem alguma disposição legal, o que não 

ocorreu no caso em exame. 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 

 

Após apreciada a minuta do Contrato de Empréstimo, contendo 

Disposições Especiais, Normas Gerais e Anexo Único com Apêndice, negociada 

para financiamento e viabilização do “Programa de Eletrificação Rural - 

PRONOROESTE”, e considerando que compete à Procuradora signatária desta 

Nota Jurídica analisar apenas a adequação do referido instrumento à legalidade, 

sem adentrar em critérios de conveniência e oportunidade da Administração 

Pública, entende-se que não há na minuta nenhum óbice jurídico a que ela seja 

subscrita pelas autoridades nela indicadas. 

 

Apenas destaco que, conforme item 11 da Ata de Negociação, a assinatura 

do Contrato de Garantia e, consequentemente, do Contrato de Empréstimo 

apreciado, depende do cumprimento substancial das condições especiais 

prévias necessárias ao primeiro e único desembolso, previstas na Cláusula 3.02 

das Disposições Especiais da minuta. 
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Quanto ao cumprimento das condições previstas nas alíneas “d” e “e” da 

referida Cláusula 3.02, destaco, ainda, que a Cemig D exarou seu Parecer 

Jurídico nº JR/TA – 13.816/2009, de 30/10/2009, em que analisou e aprovou o 

conteúdo jurídico das minutas do decreto e do termo de compromisso. 

 

Ante o exposto, opina-se favoravelmente à assinatura do Contrato de 

Empréstimo entre o Estado de Minas Gerais e o BID. 

 

É o que se entende, salvo melhor juízo. À consideração da Consultoria 

Jurídica da Advocacia-Geral do Estado. 

 

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2009. 
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