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PARECER 

 

Pedido de Rescisão n. 912.036 

Apensos: Recurso Ordinário n. 808.771; Prestação de Contas de Exercício n. 
680.460  

 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Relator(a), 

 

I RELATÓRIO 

Trata-se do pedido de rescisão de f. 01/38, instruído com a 

documentação de f. 39/243, o qual foi aviado pela Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Minas Gerais – CODEMIG. 

O relator, às f. 248/252, admitiu, com efeito suspensivo, o 

presente pedido de rescisão. 

A unidade técnica deste Tribunal apresentou o estudo de f. 

256/277. 

Vieram os autos ao Ministério Público de Contas, tendo os autos 

sido remetidos a esta Procuradora, conforme despacho do Procurador-geral de f. 

278/279. 

É o relatório. Passo a me manifestar. 

II FUNDAMENTAÇÃO 

1 Realização de diligência 

Tanto a Lei Complementar estadual n. 102/2008, em seu art. 32, 

quanto o Regimento Interno desta Corte de Contas – Res. 12/2008 –, em seu art. 

61, enumeram uma série de atribuições designadas ao Ministério Público com o 

intuito de permitir que este cumpra sua missão constitucional de fiscal da ordem 

jurídica nos processos que nesta Corte tramitam, dentre as quais se destaca a 

prevista no inciso I de ambos os dispositivos legais, qual seja, a de “promover a 
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defesa da ordem jurídica requerendo, perante o Tribunal, as medidas de interesse 

da Justiça, da administração e do erário”. 

Chama-se a atenção aqui para o fato de que quando o Ministério 

Público, no exercício dessa atribuição, intervém no processo requerendo 

diligências e provas, atua como se parte fosse. Nesse sentido, valiosa é a lição do 

professor José Maria Tesheiner
1
: 

O fiscal da lei não é parte, nem é juiz, mas atua no processo, primeiro como 
se fosse parte e, depois, como se fosse juiz. São dois momentos distintos. 
Antes de encerrada a instrução, cabe ao Ministério Público requerer 
diligências e produzir provas. Encerrada a instrução, emite parecer. 

Nesse mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 

179, II, ao disciplinar o exercício da função de fiscal da ordem jurídica, dispõe que 

o Ministério Público “poderá produzir provas, requerer as medidas processuais 

pertinentes e recorrer”. 

Tais considerações são importantes, uma vez que o Ministério 

Público de Contas entende ser oportuna sua intervenção no presente feito para 

requerer diligências que entende necessárias ao descobrimento da verdade e, 

consequentemente, à defesa da ordem jurídica. 

Por sua vez, convém repisar que, em respeito ao princípio 

constitucional do devido processo legal, os requerimentos formulados ao final 

desta manifestação pelo Ministério Público de Contas devem ser apreciados pelo 

relator por meio de decisão interlocutória, a qual deverá ser suficientemente 

motivada. Além disso, no caso de eventual indeferimento desses requerimentos, 

deverá este órgão ministerial ser intimado pessoalmente desta decisão. 

Objetiva-se primordialmente com o presente pedido de rescisão a 

suspensão da “aplicação do v. acórdão sobre a COMIPA, notadamente quanto à 

exigência de prestação de contas a este Egrégio Tribunal”, f. 37/38.  

É preciso ter em consideração que “a Companhia Brasileira de 

Metalurgia e Mineração – CBMM, localizada em Araxá, detém o monopólio da 

produção de nióbio, figurando como a principal empresa produtora e exportadora 

                                            
1
 O Ministério Público como fiscal da lei no Processo Civil. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, 

Porto Alegre, (16): 79-110, 1999. 
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desse mineral no plano internacional. A CBMM firmou contrato com a Companhia 

de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG, por meio do qual 

esta cedeu seus direitos de exploração do minério à CBMM em troca do 

recebimento de 25% dos resultados de uma Sociedade em Conta de 

Participação”
2
, figurando a CBMM como sócia ostensiva e a CODEMIG como 

sócia oculta. Referido modelo passou a vigorar ainda na década de 70, quando foi 

assinado contrato no qual a Codemig e a CBMM constituíram sociedade 

denominada Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá – COMIPA. 

A mineração é a principal fonte de receitas da CODEMIG, as 

quais são constantemente revertidas em vultuosos investimentos realizados pelo 

Estado de Minas Gerais
3
. Nesse sentido

4
: 

“A Codemig tem na mineração a sua principal fonte de receitas, com maior 
relevância sendo observada na exploração do nióbio, em Araxá, exploração 
esta realizada desde a década de 1970 em modelo de parceria com a 
Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração – CBMM. A participação 
da Codemig representa distribuição de 25% do resultado de uma Sociedade 
em Conta de Participação – SCP, que tem a CBMM como sócia ostensiva. 
Em 2012, houve crescimento nos resultados da SCP em relação ao ano de 
2011, além de terem sido realizados investimentos relevantes pela 
Codemig e CBMM na diversificação de produtos minerais provenientes dos 
direitos minerários de Araxá.” 

A exploração de minério realizada pela COMIPA nas minas da 

CODEMIG e da CBMM possui uma relevância ímpar por ter como objeto de 

produção o nióbio. 

Em virtude dessa importância, este Tribunal escolheu a 

exploração do nióbio para ser objeto de análise mais aprofundada no exercício de 

2012
5
, na análise das contas do Governo de Minas Gerais, Balanço Geral do 

Estado processo n. 886.510, sendo destacado o seguinte no voto aprovado: 

                                            
2
 Conforme Notas Taquigráficas do Balanço Geral do Estado de Minas Gerais, do ano de 2012, processo 

n. 886.510 / Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 
3
 Conforme, v.g., previsto no Balanço Geral do Estado, referente ao exercício de 2007, processo n. 

747.679: “Ressalta-se que o Centro Administrativo do Governo Mineiro, a ser instalado no acesso ao 
Aeroporto de Confins, definido inicialmente para contratação sob o regime de PPP, em abril/2007, teve 
seu formato alterado para a modalidade de concessão, realizada pela CODEMIG e avaliado em R$ 880 
milhões”. 
4
 Cf. declarou o responsável pelas contas da CODEMIG no exercício de 2012, f. 04 dos autos da 

prestação de contas de exercício n. 887.905, também sob análise deste Gabinete. 
5
 Prestação de contas deste exercício de 2012 também sob análise deste Gabinete. 
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[...] se trata de um produto com notável importância estratégica e 
econômica para Minas Gerais, cujas reservas correspondem a 75,08% 
das reservas brasileiras, que, por sua vez, concentram 95% das 
reservas mundiais de nióbio. Além disso, Minas Gerais foi responsável 
por 91,23% das exportações de ferronióbio em 2012.  
Conforme destacado no Produto 2 apresentado pela equipe de consultores 
do IPEAD/UFMG, o nióbio é uma das substâncias de mais baixa 
concentração na crosta terrestre, que tem sido identificado pela indústria 
siderúrgica como uma alternativa para viabilizar o aumento de resistência 
mecânica do aço, sem impactar negativamente suas outras propriedades 
desejáveis, sendo considerado vantajoso em comparação com o vanádio e 
o titânio. Assim, o nióbio tem vasto potencial de utilização na siderurgia, em 
setores de tecnologia e até mesmo em segmentos não metalúrgicos. 
Em Minas Gerais, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração – 
CBMM, localizada em Araxá, detém o monopólio da produção de nióbio, 
figurando como a principal empresa produtora e exportadora desse mineral 
no plano internacional. A CBMM firmou contrato com a Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – Codemig, por meio do qual 
esta cedeu seus direitos de exploração do minério à CBMM em troca do 
recebimento de 25% dos resultados de uma Sociedade em Conta de 
Participação, cuja sócia majoritária é a CBMM. Em 2012, a receita 
decorrente dessa participação nos resultados totalizou R$749,4 
milhões, constituindo a principal fonte de arrecadação da Codemig, 
equivalente a mais de três vezes o valor de R$229 milhões que Minas 
Gerais recebeu a título de Compensação Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais – CFEM. [Grifos nossos] 

Essa relevância do nióbio é evidenciada pelos dados 

apresentados em 2012, devendo-se ter em vista que o Estado de Minas Gerais 

destaca-se no cenário nacional e mundial, como seu próprio nome diz, em razão 

da existência e exploração de recursos minerais. Assim, o nióbio é importante para 

o Estado de Minas Gerais, não apenas para fins financeiros, mas também 

estratégicos, face à sua relevância industrial no âmbito mundial. 

Revela-se imperioso então apontar que, no referido parecer 

prévio, esta Corte de Contas lançou dúvida sobre diversas questões, a saber: 

Cabe mencionar que a equipe de consultores do IPEAD/UFMG e a equipe 
técnica da CAMGE apontaram inconsistências nos dados referentes aos 
preços de exportação e ao montante de nióbio produzido no Brasil, 
decorrentes, sobretudo, do fato de que esse metal não é comercializado nas 
bolsas de metais internacionais. Soma-se a isso o fato de que a principal 
empresa exportadora de nióbio é a CBMM e essa promove negociações 
com suas subsidiárias situadas em Cingapura, Holanda e nos Estados 
Unidos e com seus distribuidores autorizados no Japão e na China, países 
que são os principais consumidores do nióbio produzido no Brasil.  
Ocorre que não há dados disponíveis acerca do preço efetivamente 
praticado nessas negociações da CBMM ao exportar o nióbio. Em razão 
disso, foram utilizados pelos consultores do IPEAD/UFMG os dados da 
Secretaria de Comércio Exterior – SECEX – na análise da exportação de 
nióbio. Entretanto, quando esses dados foram confrontados com os dados 

Marco Aurélio Carone


Marco Aurélio Carone
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disponibilizados em sítios eletrônicos de empresas que negociam 
informações de preços de metais ou que possuem cunho meramente 
informativo sobre preços de metais, foram constatadas disparidades 
significativas entre os preços de nióbio no mercado internacional, bem como 
entre a quantidade total produzida do mineral, que não foram 
satisfatoriamente esclarecidas pelos técnicos do Departamento Nacional de 
Produção Mineral – DNPM, quando questionados pela equipe técnica da 
CAMGE.  
Diante desse cenário e considerando que a Codemig tem como principal 
fonte de receita a participação nos resultados da comercialização do nióbio 
pela CBMM, acolho a sugestão da equipe técnica da CAMGE no sentido de 
que a Superintendência de Controle Externo inclua no planejamento de 
fiscalização a verificação das inconsistências relativas ao nióbio apuradas 
no item 2.1.2.3.2 do relatório técnico, fls. 1.872/1.876, a ser realizada em 
cooperação com o Tribunal de Contas da União – TCU, com espeque nos 
artigos 100 e 101 da Lei Federal n. 8.443/1992, Lei Orgânica do TCU, e 
com base no Protocolo de Intenções firmado entre o TCU e a Associação 
dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, dentre outros órgãos, 
visando à articulação de apoio a ações de fiscalização e formação de rede 
de relacionamento para o controle da gestão pública, publicado no Diário 
Oficial da União do dia 06/04/2009, Seção 3. 

No parecer prévio emitido por esta Corte de Contas no Balanço 

Geral do Estado de Minas Gerais do exercício seguinte, foi aprovada a reiteração 

da necessidade de realização de auditoria conjunta com o Tribunal de Contas da 

União para avaliar a questão desta exploração mineral. Recomendou-se ainda que 

a Codemig desenvolvesse estudos para avaliar se o tipo de auditoria independente 

atualmente contratado é o mais adequado para resguardar os interesses do 

Estado – acionista majoritário da Codemig – na referida sociedade em conta de 

participação. Essas recomendações foram reiteradas no Balanço Geral do Estado 

de Minas Gerais do exercício subsequente, ocasião em que não foi feita qualquer 

menção sobre a realização de auditoria conjunta com o Tribunal de Contas da 

União para avaliar a questão da exploração de nióbio. 

Tendo em vista então todas essas apurações realizadas pelo 

próprio Tribunal de Contas de Minas Gerais em relação a atividades exercidas pela 

Codemig, relacionadas à COMIPA e à exploração de minérios, revela-se imperioso 

que esta Corte inclua em sua análise as questões ainda pendentes de solução, 

conforme determina o art. 46, §1º, da Lei Complementar estadual n. 102/2008. 

Isso porque, ao contrário das contas do Governador, em que compete ao Tribunal 

emitir parecer prévio, nas contas de gestão, nos termos do art. 3º, XVIII, do 

referido diploma legal, esta Corte possui competência para determinar que o 

Marco Aurélio Carone
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dirigente da entidade tome as providências necessárias ao cumprimento do 

ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, faz-se necessário consignar nos presentes autos 

os resultados tanto da auditoria independente, quanto da auditoria conjunta com o 

Tribunal de Contas da União para a questão da exploração do nióbio, uma vez que 

o resultado da avaliação da sociedade em conta de participação estabelecida entre 

a CBMM e a Codemig pode ter ocasionado resultados impactantes na arrecadação 

desta e, por consequência, do Estado de Minas Gerais. 

2 Admissibilidade 

A autora, às f. 03/04, alega que o presente pedido de rescisão 

deve ser conhecido em face de a decisão ora atacada supostamente ter violado 

dispositivo legal. 

Ocorre que a interposição do pedido de rescisão em comento não 

observou o requisito previsto no art. 109, I, da Lei Complementar estadual n. 

102/2008
6
. 

A interpretação dada pela autora ao conceito de controle não se 

mostra incontroverso, razão pela qual a suposta violação desses dispositivos não 

pode ser utilizada para fins de interposição de pedido de rescisão.  

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior: 

O conceito de violação de “literal disposição de lei” vem sendo motivo de 
largas controvérsias [...]. 
O melhor entendimento, a nosso modo de ver, é o de Amaral do Santos, 
para quem sentença proferida contra literal disposição de lei não é apenas a 
que ofende a letra escrita de um diploma legal; “é aquela que ofende 
flagrantemente a lei, tanto quando a decisão é repulsiva à lei (error in 
judicando), como quando proferida com absoluto menosprezo ao modo e 
forma estabelecidos em lei para a sua prolação (error in procedendo). 

                                            
6
 Lei Complementar estadual n. 102/2008: 

Art. 109. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, os responsáveis ou os interessados poderão 
solicitar ao Tribunal, no prazo de até dois anos, a rescisão das decisões definitivas do Tribunal Pleno e 
das Câmaras, sem efeito suspensivo, nos seguintes casos:  
I - se a decisão houver sido proferida contra disposição de lei;  
II - se o ato objeto da decisão houver sido fundado em falsidade não alegada na época do julgamento;  
III - se ocorrer superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida ou a decisão 
adotada.  
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Não se cogita de justiça ou injustiça no modo de interpretar a lei. Nem se 
pode pretender rescindir a sentença sob invocação de melhor interpretação 
da norma jurídica aplicada pelo julgador. 
[...] 
Mas não é necessário que a sentença tenha cogitado da existência de uma 
regra legal e em seguida se recusado a aplicá-la. Nem se exige que a regra 
legal tenha sido discutida, de forma expressa, na sentença rescindenda. A 
sentença que ofende literal disposição de lei é aquela que, implícita ou 
explicitamente, conceitua os fatos enquadrando-os a uma figura 
jurídica que não lhe é adequada. De tal arte, doutrina e jurisprudência 
estão acordes em que viola-se a lei não apenas quando se afirma que a 
mesma não está em vigor, mas também quando se decide em sentido 
diametralmente oposto ao que nela está posto, não só quando há afronta 
direta ao preceito mas também quando ocorre exegese induvidosamente 
errônea.

7
 

No caso em análise, a autora tentou revestir de complexidade a 

definição do conceito de controle a fim de que, por meio da confusa interpretação 

criada, lograr descaracterizar o controle exercido, de forma contraditória. 

Agindo dessa maneira, a autora buscou ignorar, certamente de 

forma proposital, que há diversas espécies de controle adotadas pelo ordenamento 

jurídico pátrio, conforme doutrina
8
 abalizada

9
. 

Os princípios constitucionais administrativos presentes no texto do 

art. 37, caput, devem reger toda atividade da Administração Pública, 

independentemente de qual seja o regime de sua ação, se público ou privado. 

Dentre os princípios elencados, para apreciação do caso em tela, 

merece destaque o princípio da publicidade, “importante princípio instrumental, 

indispensável para a sindicabilidade da legalidade, da legitimidade e da moralidade 

da ação do Poder Público”
10

. É por meio da publicidade que se viabiliza o exercício 

do controle externo e social dos atos da Administração Pública. 

Segundo José dos Santos Carvalho Filho: 

Indica que os atos da Administração devem merecer a mais ampla 
divulgação possível entre os administrados, e isso porque constitui 
fundamento do princípio propiciar-lhes a possibilidade de controlar a 
legitimidade da conduta dos agentes administrativos. Só com a 

                                            
7
 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 48 ed.. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008, p. 785-786, grifos nossos. 
8
 BERTOLDI, Marcelo M. Curso avançado de direito comercial. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2008, p.302-303. 
9
 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

10
 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e 

parte especial. 16. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2014, versão digital. 
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transparência dessa conduta é que poderão os indivíduos aquilatar a 
legalidade ou não dos atos e o grau de eficiência de que se revestem

11
. 

A tentativa de “fuga para o Direito Privado”, por meio da 

formalização de sociedade em conta de participação, denominada pela doutrina 

como “sociedade oculta ou secreta”
12

, na qual a Codemig, empresa estatal de 

natureza sociedade de economia mista da Administração Indireta do Estado de 

Minas Gerais, figura como sócio participante, é per se demasiadamente grave. 

Esse fato somado à prorrogação do contrato sem licitação ou transparência da 

contratação, por período superior a trinta anos, representa violação frontal aos 

princípios da publicidade e da moralidade. Reitere-se que referido modelo foi 

elaborado no Estado de Minas Gerais ainda na década de 70, em pleno regime 

ditatorial de exceção vivido pelo Estado brasileiro, tendo sido renovado já sob a 

égide da ordem constitucional vigente de 1988, em afronta direta aos princípios da 

Administração Pública e mesmo aos do Direito Privado. 

Lado outro, mesmo pela ótica do Direito Privado, haveria violação 

aos preceitos de ordem pública, limitação à liberdade de contratar. Nesse sentido, 

Orlando Gomes ensina que: 

A liberdade de contratar, propriamente dita, jamais foi ilimitada. Duas 
limitações de caráter geral sempre confinaram-na: a ordem pública e os 
bons costumes. Entendia-se, como ainda se pensa, que as pessoas podem 
auto-regular seus interesses pelo modo que lhes convenha, contando que 
não transponha esses limites. [...] 
Em larga generalização, pode-se dizer que as limitações à liberdade de 
contratar inspiram-se em razão da utilidade social. Certos interesses são 
considerados infensos às bases da ordem social ou se chocam com os 
princípios cuja observância por todos se tem como indispensável à 
normalidade dessa ordem. Diz-se, então que ferem as leis de ordem pública 
e os bons costumes.

13
  

Violadas essas limitações, tem-se os contratos ilícitos que, por 

sua vez, subdividem-se em contratos ilegais, proibidos e imorais, conforme a 

violação seja de ordem pública, de normas imperativas ou dos bons costumes. 

Diante das normas de ordem pública e do interesse público 

subjacente ao controle do minério produzido no Estado, considerado ainda o 

                                            
11

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Atlas, 2016, p. 70. 
12

 ASSIS, Olney Queiroz. Direito societário. São Paulo: Damásio de Jesus, 2004, p. 278. 
13

 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 25-26. 
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volume de sua exploração e exportação, verifica-se a celebração de contrato que 

se destina “a compor interesses que não merecem proteção legal”
14

. 

Considerando, ainda, o princípio constitucional da moralidade, 

tem-se, no mínimo, a caracterização de um contrato imoral.  

Como bem leciona Diogo de Figueiredo
15

: 

A moralidade administrativa, entendida como espécie diferenciada da moral 
comum, também atua como uma peculiar derivação dos conceitos de 
legitimidade política e de finalidade pública, tal como acima estudadas, pois 
é a partir da finalidade, sempre legislada, que ela é prevista em abstrato, e a 
partir da legitimidade, como o resultado da aplicação, que ela se define em 
concreto. 
[...] para que o administrador vulnere este princípio, basta que administre 
mal os interesses públicos, o que poderá ocorrer basicamente de três 
modos: 1.º – através de atos com desvio da finalidade pública, para 
perseguir interesses que não são aqueles para os quais deve agir; 2.º – 
através de atos sem finalidade pública; 3.º – através de atos com deficiente 
finalidade pública, reveladores de uma ineficiência grosseira no trato dos 
interesses que lhe foram afetos. 

Os bens e interesses públicos não pertencem à Administração 

Pública, tampouco aos gestores, que devem apenas geri-los, conservá-los e por 

eles velar em prol da coletividade, esta sim, a verdadeira titular dos direitos e 

interesses públicos. A Administração não tem a livre disposição dos bens e 

interesses públicos, porque atua em nome de terceiros. 

A flexibilização das regras para a atuação das empresas estatais 

se prestam a viabilizar as respectivas atividades, não as furtando do dever de 

prestar contas aos órgãos de controle e à sociedade. 

Sempre que o Estado celebra contratos, ainda que sob a égide do 

Direito Privado, deve observar os princípios do Direito Público
16

. 

Como visto, houve recomendação por parte desta Corte de 

Contas para que a Codemig providenciasse estudos para definir se o tipo de 

auditoria independente contratada para avaliar os resultados da sociedade em 

conta de participação, estabelecida com a CBMM, seria o mais adequado para 

                                            
14

 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 184. 
15

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e 
parte especial. 16. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2014, versão digital. 
16

 BATISTA JUNIOR, Onofre Alves; ARÊDES, Sirlene Nunes; MATOS, Frederico Nunes de. (Coords.). 
Contratos Administrativos: estudos em homenagem ao professor Florivaldo Dutra de Araújo. Belo 
Horizonte: Fórum, 2014. 
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resguardar os interesses do Estado, acionista majoritário da Codemig, 

recomendação esta não comprovada.  

A Administração Pública sempre estará sujeita ao Direito 

Administrativo, ainda que seja o que se chama direito privado administrativo: 

Estamos assim, aqui mais uma vez na presença do direito privado 
administrativo, o verwaltungsprivatrechts, que se consiste num direito 
privado adaptado por elementos de direito público tendentes à salvaguarda 
mínima dos direitos fundamentais e os princípios fundamentais da 
constituição relativos à Administração pública (igualdade, imparcialidade, 
proporcionalidade). O direito privado administrativo é por isso um direito 
privado com elementos publicísticos.

17
 

Em caso análogo, o Tribunal de Contas da União, ao analisar 

sociedades com propósito específico (SPE) da Petrobras, verificou que se tratava 

de estratagema para não comprometer as metas nem observar os limites de 

endividamento (art. 52, V e VII, da CF/88), decidindo, em sessão plenária, pela 

superação de suposta inexistência de vínculo societário com a empresa estatal 

diante do sopesamento do interesse público e do efetivo comando da estatal
18

.  

                                            
17

 ALMEIDA, Cláudia Isabel C. de. Fundações Públicas com Regime de Direito Privado num Contexto de 
Privatização. Dissertação. Porto: Universidade do Porto, 2012, p. 48. 
18

 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões 
expostas pelo Relator, em: 
9.1. determinar à Petrobras que: 
9.1.1. nos empreendimentos desenvolvidos em conjunto com sociedades de propósito específico, nos 

casos em que as garantias oferecidas para a consecução do negócio configurem risco para a União, bem 
assim nos casos em que os vínculos fáticos identifiquem a predominância do interesse e do controle pela 
empresa estatal, caracterizando relação em que a sociedade de propósito específico figure na condição 
de mera controlada, independente de formalizações jurídicas, adote as seguintes medidas: 

9.1.1.1. passe a gravar o seu orçamento de investimentos com os recursos de qualquer natureza 
captados por essas sociedades empresárias, com fulcro nos arts. 165, § 5º, II, e 167, I, da Constituição 
Federal, no art. 59, § 3º, VI e VIII, da Lei nº 11.514, de 2007 (e Leis de Diretrizes Orçamentárias 
subsequentes) e no art. 1º, parágrafo único, I e II, da Instrução CVM nº 408, de 2004; 
9.1.1.2. exija dessas sociedades empresárias controladas, de fato: direta ou indiretamente, o dever de: 
9.1.1.2.1. motivarem as contratações efetuadas de forma direta, por dispensa ou inexigibilidade, como 
condição de validade dos processos licitatórios correspondentes; 
9.1.1.2.2. aprimorem a metodologia de orçamentação utilizada para se chegar aos orçamentos 
estimativos, em especial nas licitações para serviços de construção e montagem de gasodutos, atentando 
para a distribuição dos custos diretos e indiretos nos itens das planilhas de custo unitário - PPU, de forma 
que expressem o custo dos serviços a serem executados, com unidades quantificáveis por meio do 
projeto básico, abstendo-se de utilizar a unidade “verba – VB”, ressalvadas as hipóteses excepcionais, as 
quais devem estar devidamente justificadas no respectivo processo; 
9.1.1.2.3. fixarem critérios de aceitabilidade de preços unitários e global, permitida a fixação de preços 
máximos e vedada a estipulação de preços mínimos, ou de critérios estatísticos ou faixas de variação em 
relação a preços de referência, exceto, nesses casos, daqueles próprios ao acompanhamento de preços 
de mercado; 
9.1.1.2.4. observarem os ditames das leis de diretrizes orçamentárias; 
9.1.2. abstenha-se de realizar investimentos em empreendimentos com recursos que não estejam 
gravados em dotações da Lei Orçamentária do exercício de referência; 
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Nesse sentido, o TCU é competente para exercer controle externo 

sobre sociedade de propósito específico criada pela Petrobras19: 

SUMÁRIO: LEVANTAMENTO. PETROBRAS. OBRAS DE IMPLANTAÇÃO 
DO GASODUTO CACIMBAS/ES – CATU/BA. INTERESSE DA ESTATAL 
NO EMPREENDIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 
SOCIETÁRIO COM A EMPRESA ESTATAL SUPERADA PELO 
INTERESSE E PELO EFETIVO COMANDO DA ESTATAL E PELO RISCO 
A QUE ESTÁ SUBMETIDA A UNIÃO. DETERMINAÇÕES.  

Nesse sentido, foram analisados contratos
20

 firmados por 

sociedade de propósito específico, a Transportadora Gasene S.A., criada com o 

propósito de gerir contratos da Petrobras. Em auditoria, o TCU constatou 

irregularidades referentes à ausência de previsão orçamentária dos investimentos, 

às contratações diretas realizadas e à execução da obra. Em defesa, os 

responsáveis alegaram, entre outros, que “os recursos alocados para o 

investimento são exclusivamente privados, não havendo qualquer participação de 

recursos da Petrobras” e que não havia nenhum vínculo societário entre a 

Petrobras e a referida SPE. Contudo, no referido voto, entende-se que em uma 

análise ampla a conclusão é a oposta do defendido pelos responsáveis. Afinal, não 

obstante as alegadas vantagens existentes no referido projeto financeiro 

estruturado, “[...] não basta satisfazer os requisitos de ordem financeira, há que se 

ter obediência aos princípios regulatórios e demais normativos legais pertinentes”. 

Como destacado no referido voto, para realização de investimentos em diversos 

empreendimentos de seu interesse, a Petrobras há mais de uma década realiza 

investimentos em diversos empreendimentos de seu interesse, por meio de 

projetos financeiros estruturados, motivo pelo qual, no contexto atual, outros 

agentes compõem o mercado, como subsidiárias da Petrobras e SPEs. Em tal 

                                                                                                                                
9.1.3. no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, disponibilize o acesso a toda a 
documentação que detalhe as composições unitárias de preços de cada serviço relativamente ao contrato 
(EPC) de construção do gasoduto Cacimbas-Catu, incluindo todos os subcontratos existentes, bem como 
as composições de BDI e de encargos sociais aplicados; [...] (TCU. Plenário. Acórdão 1344/2015 Relator: 
Min. André Luís de Carvalho. Data da sessão: 3 jun. 2015). 
19

 TCU. Autos n. 006.232/2008-8. Relator: Min. André Luís de Carvalho. Data da sessão: Data da Sessão: 
3/6/2015. Disponível em: < 
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=41434f5244414f2d434f4d504c45544f2d31333838353732
&sort=RELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-
COMPLETO;&highlight=&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumentos=1>. Acesso em: 
14/09/2016. 
20

 TCU. Levantamento n. 006.232/2008-8. Acórdão n. 344. Rel. Ministro André de Carvalho. Plenário, 
2015. 
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cenário, o voto defende que “essas SPEs carecem de real poder decisório 

autônomo, por serem entidades com finalidades propriamente financeiras, dando-

se à Petrobras a possibilidade de impor seu domínio em toda a cadeia, de forma 

indireta, supondo escapar ao controle externo e ao alcance de diversas normas 

legais.” Além disso, no referido caso concreto, embora a Petrobras não tenha 

vínculo societário com a referida SPE, conforme previsto no contrato firmado, 

estaria obrigada a saldar suas dívidas, sendo utilizados recursos do BNDES. Não 

obstante, o principal realçado no voto é que não é procedente a afirmação de que 

não há relação entre a Petrobras e a referida SPE por esta ter sido criada por 

interesse da própria Petrobras, que contratou consultoria privada para formulação 

da estrutura financeira da Transportadora, destacando-se que: 

[...] não é a SPE que define ou redefine seu próprio propósito social. Apesar 
de óbvio, tal entendimento deve ser ressaltado, pois nas alegações é 
repisado várias e várias vezes que a Petrobras não tem nenhum tipo de 
vínculo com a TGS (SPE), a não ser o do contrato de gerenciamento, numa 
tentativa de convencimento pela repetição, por falta de embasamento 
jurídico ou lógico. [...]. [Grifos nossos] 
Ademais, como também salientado: 
A assertiva de que a sociedade não se confunde com a pessoa dos sócios, 
um dos fundamentos da Teoria da Desconsideração da Personalidade 
Jurídica, é um princípio jurídico, mas não pode ser um tabu a entravar a 
própria ação do Estado, nas suas funções precípuas, que neste caso 
se reveste do controle sobre a ação administrativa em busca da 
verdade material (interesse público), princípio adotado por esta Corte de 
Contas e que aparece até explicitamente no seu Regimento Interno do 
(RITCU, art. 145, §2º). [Grifos nossos] 

A criação de sociedade em conta de participação
21

 constitui 

consciente e perversa fuga para o Direito Privado na tentativa de burlar as formas 

de controle às quais está submetida a Administração Pública. Logo, ao se analisar 

os detalhes do caso concreto, a sua constituição configura vínculo jurídico 

suficiente para caracterizar controle.  

Ainda que pela ótica do direito privado, haveria limitação à 

liberdade de contratar, já que a formação de “sociedade oculta” por entidade da 

                                            
21

 Segundo consta da Escritura Pública lavrada no Cartório do 6º Ofício de Notas de Belo Horizonte/MG, 
Livro 98-A, Folhas 156, cláusula 19ª: “que, como parte integrante e essencial do acordo de associação 
referido nas cláusulas 4ª e 6ª desta escritura, a CBMM contrata com a Camig [atual Codemig] sociedade 
em conta de participação, admitindo a Camig como participante nos lucros líquidos realizados no 
beneficiamento e industrialização do pirocloro que vier a adquirir da COMIPA, [...];” 
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Administração Pública, como é o caso da Codemig, leva à violação da ordem 

pública e dos bons costumes22, aplicáveis à gestão do interesse público. 

A tentativa de negar a relação de controle constitui subterfúgio 

para tentar afastar a aplicação das diversas normas legais aplicáveis, como visto. 

Imprescindível, portanto, que haja controle pela Corte de Contas 

na fiscalização dos atos da sociedade, da Comipa e das relações travadas pelas 

sociedades envolvidas, tendo em vista a relevância estratégica e econômica do 

nióbio para Minas Gerais e da participação relevante da Codemig, 

independentemente das aparências que os agentes envolvidos tentaram dar à 

realidade manifesta. 

Ademais o vínculo societário com a Codemig, que possui 

interesse e participação relevante, aliado ao interesse socioeconômico e 

estratégico na atividade e ao risco do Estado de Minas Gerais, tornam 

inquestionável o dever de prestar contas à sociedade e aos órgãos de controle, 

sendo irrelevante para essa conclusão eventual forma de constituição da pessoa 

jurídica, diante do princípio da busca da verdade material, previsto expressamente 

no art. 104 do Regimento Interno da Corte de Contas mineira. Na verdade, a 

Comipa dever-se-ia revestir da natureza jurídica de sociedade de economia mista, 

cuja estrutura jurídica a autorizaria a exercer as atribuições que irregularmente 

estão sendo absorvidas por uma sociedade em conta de participação. 

No tocante à competência dos Tribunais de Contas, o art. 71, II
23

, 

da Constituição Federal de 1988 – CF/88 – expressa que não apenas os 

administradores de recursos públicos, mas também os demais responsáveis por 

dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, além 

daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte 

                                            
22

 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 25: “Os contratos que têm causa 
contrária a leis de ordem pública e aos bons costumes são nulos. Declarando-os inválidos, o 
ordenamento jurídico estatui, por esse modo, limitações de ordem geral à liberdade de contratar.” 
23

 Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União, ao qual compete: 
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas 
pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; [Grifos nossos] 
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prejuízo ao erário público, devem ter suas contas submetidas aos Tribunais de 

Contas, o que é aplicável a todas as Cortes de Contas com base no princípio da 

simetria, sendo nesse exato sentido as previsões da Constituição do Estado de 

Minas Gerais de 1989
24

. 

Além desse entendimento já restar evidente no texto 

constitucional, não permitindo significativas diferenças de interpretação, é esse o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF –, conforme demonstrado em 

julgado em que foi questionado o alcance do art. 71, II da CF/88: 

[...] 3. Em decorrência da amplitude das competências fiscalizadoras da 
Corte de Contas, tem-se que não é a natureza do ente envolvido na 
relação que permite, ou não, a incidência da fiscalização da Corte de 
Contas, mas sim a origem dos recursos envolvidos, conforme dispõe o 
art. 71, II, da Constituição Federal [...]

25
 [Grifos nossos] 

Assim, o poder de fiscalização dos Tribunais de Contas se 

estende a qualquer situação em que há utilização de recursos ou bens públicos, 

não se restringindo apenas aos casos em que esse uso é feito por servidores ou 

empregados públicos. Assim, a competência conferida ao Tribunal de Contas não 

está condicionada à feição jurídica atribuída à entidade fiscalizada, nem ao ato de 

sua criação. 

Cabe ressaltar que essa posição do STF não é novidade, já que 

mantida há muito, conforme expresso na seguinte decisão: 

Embora a entidade seja de direito privado, sujeita-se à fiscalização do 
Estado, pois recebe recursos de origem estatal, e seus dirigentes hão de 
prestar contas dos valores recebidos; quem gere dinheiro público ou 
administra bens ou interesses da comunidade deve contas ao órgão 
competente para a fiscalização.

26 
[Grifos nossos] 

Essa abrangência de interpretação que deve ser dada ao art. 71, 

II da CF/88 é muito bem explicada pelo Ministro Luiz Fux, que, em voto aprovado 

pela 1ª Turma do STF, reiterou que a competência de fiscalização do TCU sobre 

                                            
24

 Art. 76 – O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal 
de Contas, ao qual compete: 
[...] 
II – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bem ou valor 
públicos, de órgão de qualquer dos Poderes ou de entidade da administração indireta, facultado valer-se 

de certificado de auditoria passado por profissional ou entidade habilitados na forma da lei e de notória 
idoneidade técnica; [Grifos nossos] 
25

 Supremo Tribunal Federal. MS n. 24.379, rel. min. Dias Toffoli, j. 7-4-2015, 1ª T, DJE de 8-6-2015. 
26

 Supremo Tribunal Federal. MS n. 21.644, rel. min. Néri da Silveira, j. 4-11-1993, P, DJ de 8-11-1996. 
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entidades privadas gestoras de recursos públicos existe antes mesmo dessa ser 

expressamente prevista na CR/88 – antes da edição da Emenda Constitucional n. 

19/98, que deu nova redação ao dispositivo –, o que ocorre com base no 

princípio republicano, não aceitando exceções: 

A questão a ser equacionada é a seguinte: ante a ausência de expressa 
previsão na redação originária do parágrafo único do art. 70, as pessoas 
jurídicas de direito privado responsáveis pela gestão de recursos públicos 
encontram-se desobrigadas do dever de prestas contas perante o Tribunal 
de Contas por transferências havidas em momento anterior à EC 19/98? A 
resposta, por evidente, é negativa. 
A exigência constitucional de escorreita aplicação de recursos oriundos da 
União ou de suas entidades às pessoas jurídicas de direito privado não teve 
seu nascedouro com a edição da Emenda Constitucional 19/98, consoante 
sustentado pela Impetrante. Esta imposição, ao revés, encontrava-se 
implícita no próprio ordenamento constitucional, tanto pela ratio subjacente 
à fiscalização dos recursos e bens públicos, quanto pela interpretação 
extensiva do inciso II do art. 71 da Lei Fundamental. 
Com efeito, a ratio da fiscalização pela Corte de Contas reside na origem 
pública dos recursos, e não no exame da natureza das entidades 
responsáveis pela sua gestão, é dizer, se pública ou privada, patentemente 
irrelevante, frise-se, para ensejar tal atuação. Decerto, a melhor exegese do 
parágrafo único do art. 70 da Lei Fundamental, desde a sua redação 
originária, é aquela que impõe a tais instituições o dever de prestar suas 
contas, sempre que estiverem na gestão de recursos ou bens públicos. 
Pensar diferente, com a devida vênia, traduz-se em despautério. 
É evidente que aquele que administre recursos e bens públicos está sujeito 
à fiscalização perante a Corte de Contas, consectário lógico e natural do 
Estado Democrático de Direito e do postulado republicano, 
independentemente se for pessoa jurídica de direito público ou privado. 
[...] “o alcance do inciso [II do art. 71] é vasto, de forma a alcançar todos os 
que detenham, de alguma forma, dinheiro público, sem seu sentido amplo. 
Não há exceção e a interpretação deve ser a mais abrangente possível, 
diante do princípio republicano (...)” (OLIVEIRA, Regis Fernandes de. 
Curso de Direito Financeiro. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
p. 564). [...] 
Disso resulta que a alteração operada pela Emenda Constitucional 19/98 no 
parágrafo único do art. 70 tão somente explicitou uma fiscalização que já 
era extraível da própria sistemática constitucional.

27
 [Grifos nossos] 

Além disso, destaca-se ainda decisão do STF, que ao negar 

provimento à ação que alegava a impossibilidade legal de instauração de processo 

de tomada de contas em relação a dano ocorrido no âmbito de uma sociedade de 

economia mista, reiterou o caráter híbrido do regime de direito aplicável às 

empresas estatais, cuja natureza é de direito privado, devendo sempre prevalecer 

                                            
27

 Supremo Tribunal Federal. MS n. 26.969, rel. min. Luiz Fux, j. 18-11-2014, 1ª Turma, DJ de 12-12-
2014. 
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o fim de interesse público para o qual aquela empresa foi criada, como destacou o 

relator em seu voto aprovado: 

[...], uma sociedade de economia mista se constitui de capitais do Estado e 
capitais privados, certo que os capitais do Estado, assim capitais públicos, 
constituem maioria. Assim, a lesão ao patrimônio de uma sociedade de 
economia mista atinge, sem dúvida, o capital público – Erário, portanto – 
além de atingir, também, o capital privado. Um dano, pois, ao patrimônio do 
Banco do Brasil significa dano ao Erário. O fato de significar, também dano 
ao capital privado, minoria na sociedade de economia mista, não 
desqualifica o dano ao capital público, assim dano ao erário. 
O mesmo pode ser dito relativamente ao argumento de que estaria o Banco, 
uma sociedade de economia mista, apenas sujeita à lei das sociedades 
anônimas, em termos de controle. Acrescente-se, na linha da lição da 
professora Maria Sylvia Zanella di Pietro, que as entidades da 
administração indireta – empresas públicas e sociedades de economia 
mista – ‘nunca se sujeitam inteiramente ao direito privado. O seu regime é 
híbrido, porque, sob muitos aspectos, elas se submetem ao direito público, 
tendo em vista especialmente a necessidade de fazer prevalecer a vontade 
do ente estatal que as criou para atingir determinado fim de interesse 
público.’ (‘Direito Administrativo’, Ed. Atlas, 10ª edição).

28
  

[...] as empresas públicas e as sociedades de economia mista estão aqui 
abrangidas nos três tipos de orçamentos constantes de cada lei anual a 
sinalizar, então, que não há mesmo a despublicização do capital do Estado 
quando da sua transferência para a empresa pública ou a sociedade mista 
economia. (Ministro Carlos Britto, reafirmando esse entendimento) [Grifos 
nossos] 

Dessa maneira, por todo o exposto acima e considerando os 

dispositivos constitucionais, no caso da CODEMIG, é inquestionável o seu dever 

de prestação de contas a esta Corte. 

No caso ora em análise, a Companhia Mineradora do Pirocloro de 

Araxá – COMIPA –, de acordo com escritura pública juntada aos autos (f. 

132/165), tem o propósito de realizar a lavra de pirocloro e minérios de colômbio 

constantes nas minas sob concessão da CODEMIG e da Companhia Brasileira de 

Metalurgia e Mineração, no Município de Araxá, com as descrições constantes na 

referida escritura. Portanto, um bem sob titularidade da CODEMIG encontra-se na 

posse direta da COMIPA, que é responsável por realizar a respectiva exploração, 

o que, apenas por si só, reclama a incidência do art. 71, II, da CF/88 c/c art. 76, II, 

da Constituição Estadual/MG, fundamentando a competência deste Tribunal de 

                                            
28

 Supremo Tribunal Federal. MS n. 25092-5/DF, rel. min. Carlos Velloso, j. 10-11-2005, Plenário, DJE de 
17-03-2006. 
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Contas para julgar as contas desta e das sociedades entabuladas, verdadeiro 

poder-dever.  

Além disso, considerando ainda o termo de acordo firmado (f. 

172/175) em 2003 entre a CODEMIG e a CBMM, com interveniência da COMIPA, 

para exploração de fosfato, observa-se que por meio do referido instrumento foi 

estabelecido que o referido mineral – encontrado em mina sob concessão da 

CBMM, arrendada à COMIPA – seria explorado pela CBMM (cláusula segunda, f. 

174), com os custos necessários para isso (cláusula quarta, f. 174) sendo 

custeados entre essa e a CODEMIG, cabendo à COMIPA a fiscalização da 

atividade da lavra. Por sua vez, valor do arrendamento da área, a ser feito pela 

CBMM, seria distribuído na proporção de 75% para a CBMM e 25% para a 

CODEMIG. Contudo, somente com a fiscalização das contas da COMIPA, 

responsável pela fiscalização da referida lavra, seria possível verificar se os 

recursos públicos gastos em tal investimento compensaram o lucro posteriormente 

obtido com o arrendamento da área. 

Fica evidenciado, assim, que a COMIPA e as sociedades em 

análise conduzem à geração de receitas para a CODEMIG, que se trata de 

empresa estatal mineira e cujo dever de prestar contas ao Tribunal de Contas é 

inquestionável, o que atrai a aplicação do art. 74, §1°, I, e §2°, da Constituição 

Estadual/MG. 

Assim, o poder-dever de fiscalização desta Corte de Contas e o 

correlato dever do jurisdicionado em prestar as contas, in casu, também se torna 

imprescindível e indubitável. A Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, Lei 

Complementar estadual n. 102/2008, também nesse sentido dispõe
29

. 

Por fim, tendo em vista o entendimento do STF acima exposto, 

bem como do Tribunal de Contas da União, a manutenção do interesse público 

                                            
29

 Art. 3º – Compete ao Tribunal de Contas: [...] 
III – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens ou valores públicos, 
de órgão de qualquer dos Poderes do Estado ou de Município ou de entidade da administração indireta 
estadual ou municipal; [...] 
XII – fiscalizar as contas das empresas, incluídas as supranacionais, de cujo capital social o Estado ou o 
Município participem de forma direta ou indireta, nos termos do ato constitutivo ou de tratado; [...] 
XXIII – fiscalizar a aplicação de recursos públicos estaduais ou municipais repassados a entidades 
dotadas de personalidade jurídica de direito privado; 
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prevalece em um juízo de ponderação frente a peculiaridades societárias 

existentes em determinados arranjos jurídicos, motivo pelo qual não é necessário 

que esta análise seja aprofundada na seara do direito empresarial, as quais são 

questionáveis, já que as normas constitucionais já demonstram a obrigação da 

COMIPA e das sociedades envolvidas de prestar contas a esta Corte de Contas. 

Ademais, o alegado caráter privado da gestão do empreendimento deve ser 

relativizado face à preponderância da aplicação dos princípios da Administração 

Pública, entendimento esse expresso em decisão do STF: 

O sigilo de informações necessárias para a preservação da intimidade é 
relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se 
conhecer o destino dos recursos públicos. Operações financeiras que 
envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário a que 
alude a LC 105/2001, visto que as operações dessa espécie estão 
submetidas aos princípios da administração pública insculpidos no art. 37 
da CF. Em tais situações, é prerrogativa constitucional do Tribunal (TCU) o 
acesso a informações relacionadas a operações financiadas com recursos 
públicos.

30
 

Portanto, da mesma maneira no caso em análise, considerando 

que um dos motivos das sociedades em análise, no tocante à visão da 

CODEMIG
31

, foi a perpetuação do interesse público na exploração da mina em 

Araxá para geração de receitas, esta deve ser fiscalizada, motivo pelo qual se 

impõe o controle externo.  

Portanto, considerando todo o exposto, o presente pedido de 

rescisão não deve ser admitido, em face da inobservância pela autora do requisito 

previsto no art. 109, I, da Lei Complementar estadual n. 102/2008, já que, 

conforme demonstrado, a decisão ora atacada não foi proferida contra disposição 

de lei, mas, ao contrário, foi proferida em consonância com as disposições 

normativas atinentes à espécie.  

Assim sendo, não resta dúvida que, seja pelo controle exercido 

pela CODEMIG, seja pela relevância e risco para o Estado de Minas Gerais, o 

                                            
30

 Supremo Tribunal Federal. MS n. 33340, rel. min. Luiz Fux, j. 26-05-2015, 1ª Turma, DJE de 03-08-
2015. 
31

 Segundo constou no processo n. 912.324, referente ao Balanço Geral do Estado ano de 2013: 
“Ressalta-se que o acordo existente com a CBMM tem prazo que expira em 1º de janeiro de 2033, ou 
seja, em menos de vinte anos, o que demonstra a necessidade de visualizar a expectativa de retorno dos 
investimentos feitos pela Codemig”, cuja aplicação de recursos públicos não sofre uma “despublicização”, 
nos termos do entendimento do STF, motivo que demanda a devida fiscalização desta Corte de Contas. 
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Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é competente para exercer controle 

externo ora debatido. 

Ademais, o vínculo com a Codemig, que possui interesse e 

participação relevante, aliado ao interesse socioeconômico e estratégico na 

atividade para o Estado de Minas Gerais, tornam inquestionável o dever de prestar 

contas à sociedade e aos órgãos de controle. 

III CONCLUSÃO 

Em face do exposto, o Ministério Público de Contas, nos termos 

da fundamentação desta manifestação, OPINA pela inadmissibilidade do presente 

pedido de rescisão, o que conduz à manutenção da decisão proferida nos autos 

em apenso, no que toca especificamente ao objeto dos presentes autos, qual seja, 

o poder-dever de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

É o parecer.  

Belo Horizonte, 11 de abril de 2017. 

 

Maria Cecília Borges 
 Procuradora do Ministério Público / TCEMG 
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