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PARECER

 

Esta Consultoria Jurídica da Advocacia Geral do Estado, por solicitação da
Secretária de Estado de Fazenda-SEF, examinou a questão da substituição da taxa de
juros Libor, ora em fase de extinção, no âmbito dos contratos de empréstimos
internacionais entabulados com o BIRD e emitiu, inicialmente, o Parecer 16.336, de
11/05/2021, analisando a temática à luz das questões postas na Nota Técnica nº
10/SEF/STE-SCGOV-DCGD/2021, datada de 03/05/2021, de acordo com o art. 29 da
LC 178/2021 e com a Resolução do Senado Federal nº 15, de 16/04/2021.

Todavia, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, via e-mail, datado de
26.10.2021, apresenta solicitação, no sentido de se editar novo parecer jurídico
"simplificado" e "sem condicionalidades". Confira-se:

 

        

    
 Retorna, então, o expediente a esta Consultoria Jurídica, com solicitação

de atendimento da nova exigência da PGFN conforme Ofício SEF/STE-SCGOV-DCGD
nº. 65/2021.

Na tentativa de atender a nova solicitação da PGFN, indica-se,
inicialmente, que no Parecer 16.336, de 11/05/2021, foram detalhados os contratos
de empréstimo internacional e respectivas leis estaduais autorizativas, objeto de
análise quanto à solicitação de substituição da taxa de juros Libor, ora em processo
de extinção:
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Em relação à alteração da taxa contratual de juros Libor, que será extinta

em 2021, foi indicado, a partir da análise da legislação estadual autorizativa da
tomada do empréstimo internacional, no citado Parecer 16.336, de 11/05/2021, não
haver obstáculo, na legislação estadual, para a alteração contratual da
taxa de juros:

 

 
Quanto ao tema em si da substituição da taxa de juros Libor, ora em fase

de extinção, por uma nova taxa de juros a ser definida, registre-se que na minuta
de aditivo apresentada se fez constar expressamente o cenário de
atendimento ao art. 2º, parágrafo único, da Resolução do Senado Federal
nº 15, de 16/04/2021. Confira-se da minuta de aditivo apresentada pelo BIRD:

 
Alterações das Condições Gerais aplicáveis a Empréstimos
 
 
1. O Artigo III, Cláusula 3.02, parágrafo (c), é alterado conforme
segue:
 
“(c) Se os juros sobre qualquer valor do Empréstimo forem
baseados na LIBOR ou EURIBOR e o Banco determinar que (i) essa
Taxa de Referência deixou de ser cotada permanentemente para a
Moeda pertinente, ou (ii) o Banco não é mais capaz ou não é mais
comercialmente aceitável para o Banco continuar a utilizar essa
Taxa de Referência para fins de sua gestão de ativos e passivos, o
Banco aplicará outra Taxa de Referência para a Moeda pertinente,
inclusive qualquer spread aplicável, conforme determinado
razoavelmente. O Banco notificará imediatamente as Partes do
Empréstimo sobre essa outra taxa e alterações relacionadas às
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disposições dos Contratos de Empréstimo, as quais entrarão em
vigor na data dessa notificação. No exercício deste poder, o Banco
atuará exclusivamente de forma a manter e preservar a relação
pré-existente entre seus custos de tomada de empréstimos e suas
taxas de empréstimo, e não buscará qualquer vantagem comercial
para si”.

 

Aliás, na própria carta de encaminhamento da minuta padrão de aditivo, o
BIRD fez constar expressamente o seguinte:

 
No interesse da justiça, transparência e consistência, estamos
oferecendo os mesmos termos a todos os Mutuários para todos
os empréstimos do Banco. Nem todos os termos serão relevantes
a todos os Mutuários. No entanto, a assinatura desta proposta
garantirá que todos os seus empréstimos sejam alterados de
forma a preservar suas condições de negociação econômica com
o Banco por toda a duração desses empréstimos.
 
 

Registre-se ainda que tal minuta de aditivo foi examinada e aprovada pela
própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN no âmbito do Parecer SEI nº
10304/2021/ME.

Noutras palavras, restou atendida a indicação constante do Parecer
16.336, de 11/05/2021, no sentido da viabilidade jurídica de se assinar o aditivo
mediante inserção de cláusula prevendo o compromisso das partes de manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato quando da substituição da taxa de
juros Libor por uma nova taxa, na esteira, reitere-se da determinação do art. 2º,
parágrafo único, da Resolução do Senado Federal nº 15, de 16/04/2021. Confira-se
do Parecer 16.336, de 11/05/2021

 

 

(...)
 

 
Em suma, à guisa de conclusão, para atendimento da nova solicitação

da PGFN, pode-se indicar, neste novo Parecer, que a) não há obstáculo, para a
pretendida troca da taxa de juros contratualmente ajustada, na legislação
estadual autorizadora dos empréstimos internacionais firmados com o
BIRD – Contrato BIRD 7329 - PCPR - Redução da Pobreza Rural (Lei Estadual nº
14.364/2002); Contrato BIRD 7377 – DPL (Lei Estadual nº 15.521/2005); Contrato
BIRD 7547 - 2º Projeto Parceria para o Desenvolvimento de Minas Gerais (Lei
Estadual nº 17.352/2008); Contrato BIRD 7871 - 2º Projeto Parceria para o
Desenvolvimento de Minas Gerais – Adicional (Lei Estadual nº 18.489/2009); Contrato
BIRD 8187 - Reestruturação CRC (Lei Estadual nº 19.964/2011) –; e b) foi atendida
a condição do art. 2º, parágrafo único, da Resolução do Senado Federal nº
15, de 16/04/2021, por constar expressamente da minuta de aditivo
contratual apresentada pelo BIRD cláusula assegurando o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato quando da escolha da nova taxa de
juros, em substituição à taxa Libor.
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Belo Horizonte, data supra.

 

 

Érico Andrade
Procurador do Estado

OAB-MG 64.102/Masp 1050975-0

 

 

Aprovado por
 
Wallace Alves dos Santos
Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica
 
 
Sérgio Pessoa de Paula Castro
Advogado-Geral do Estado
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fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Wallace Alves dos Santos,
Procurador(a) do Estado, em 12/11/2021, às 16:41, conforme horário
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oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 37970855 e o código CRC 883FB688.

Referência: Processo nº 1190.01.0023111/2020-35 SEI nº 37970855
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