TRIBUNAL DE CONTAS

CONTRATO - REGISTRO BRASILEIRA

EMBRATEL -

CIA.

TELEFôNICA

- Interpretação da Lei n.O 4.457, de 6 de novembro de 1964.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÂO
PROCESSO N" 13.819
DECISÃO
Relator, Ministro Etelvino Lins:
Contrato de aval. do Govêmo dos Es.tados Unidos do Brasil. ao de aquisição,
pela Embrat~I, da Cia. Telefônica Brasileira, com a Brazilian Traction, Light and
Power Company Limited (P. 13.819).
O Sr. Ministro Presidente em exercício,
proclamou a decisão do Tribunal. nos têrmos da ementa do voto vencedor, fornecida
pelo Sr. Ministro Relator, nestes têrmos:
.. O Tribunal. examinando o contrato sob
o aspecto tão-só da legalidade como lhe
cumpre, resolve ordenar o seu registro com
a ressalva de que a garantia do Tesouro
Nacional, sujeita à eventual redução prevista no instrumento, não poderá exceder
o limite estabelecido pela autorização do Sr.
Presidente da República (art. 19 do Decreto n9 58.006, de 15 de marÇo de 1966) ".

.

Com efeito, o diploma indicado concede
ao Poder Executivo autorização para dar
a garantia do Tesouro Nacional. até o teto
máximo global de setecentos e cinqüenta
milhões de dólares, a créditos concedidos
por organismos financiadores estrangeiros.
"b~m como a SOciedades d(! economia mista, em que preponderarem as ações do Poder Público, desde qUe as operações se destinem ao financiamento de programas mencionados no art. 19 e seu parágrafo único".
(Art. 29 , in fine).
E o parágrafo único do art. I" da mesma lei refere-se, expressamente, aos "programas de educação, saúde pública, saneamento urbano e rural. comunicações. pesca,
amparo à média e pequena indústria".
Como se vê do instrumento de constituição da Embrate1 (fls. 24 do Apenso), esta
se organizou com base no art. 42 da Lei
n' 4.117, de 27 de agôsto de 1962, como
emprêsa pública, sob a forma de sociedade
por ações, dela participando, como acionista, em caráter majoritário, a União Federal.

PARECER
O contrato aponta, no preâmbulo como
fundamento legal, a Lei n" 4.457, de 6 de
novembro de 1964.

A rigor, segundo entendemos, a Embrate1
participa da natureza de uma SOciedade de
economia mista, e nela preponderam as
ações do Poder Público. O seu objetivo
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principal é a exploração dos serviços de te~
lecomunicações. Logo. estão satisfeitos os
pressupostos exigidos por lei para a outor~
ga da garantia do Tesouro Nacional à ope~
ração de que se trata.
Como. por outro lado. a Diretoria com~
petente neste Tribunal testifica (fls. 26 e
51) que o teto estabelecido no art. 2· da
Lei n9 4.457. de 19M, para a concessão do
aval, comporta o compromisso, parece~nos
que, no caso. se pode ter como hábil e procedente o fundamento legal invocado.
No item 5" do instrumento contratual sob
exame se estipula que o Govêmo Federal
daria o seu aval como coobrigação, res~
ponsável solidário e principal pagador nB$
letras de câmbio a que se refere o item anterior, sacadas pela Brazilian Traction".
Tais letras de cambio representariam a importância de US$ 96.315.787,00. nas prestações enumeradas no item 3·. a serem pa~
gas no prazo de vinte anos. sendo que as
prestações incluíram .. além do principal
juros calculados à razão de 6"/0 a. a.. con~
tados a partir de 1· de janeiro de 1966".
U

Esposamos a opinião do ilustre Sr. Procurador da Fazenda que oficiou no proces~
so (veja-se. especialmente. fls. 57 do Apen~
so. quarto parágrafo) no sentido de que o
teto ajustado para o aval "não pode ser ex~
cedido nos têrmos previstos no contrato".
As prestações a serem garantidas pelo Te~
souro se representam em letras de câmbio.
de valor certo (fls. 20) e nelas o Govêmo
brasileiro. por seu representante legal. se
obriga ao pagamento do valor inscrito no
documento. Parece-nos que as autoridades
administrativas competentes não poderiam
sem Violação do estabelecido no Decreto n'
58.006. de 15 de março de 1966. que tem.
no caso. fôrça vinculatória. e sem violação
do que foi taxativamente ajustado no contrato quanto às letras de câmbio. não poderiam obrigar-se em cambiais de valor su~
perior.
Todavia. a atenta e minuciosa instrução

do processo na Diretoria admite que dos
itens 9'>. 10 e 12 (onde se convenciona a
avaliação pericial do acêrvo e do ativo Ii-

quido da Companhia Telefônica Brasileira
e se fixam os critérios e regras para êsse
fim) poderia decorrer a indeterminação da
responsabilidade realmente assumida pela
União. Embora nosso modesto entendi~
mento a respeito seja o referido no parágrafo anterior, poderia ser desejável que,
à vista dos itens indicados, se tomasse ex~
plicito, em têrmo aditivo, de modo a eliminar qualquer dúvida, que a garantia do
Tesouro Nacional, como convencionada no
item 5· do instrumento, e nos limites referidos nos itens 1', 2", 39 e 4 9 estaria, em
qualquer caso. adstrita aos quantitativos e
normas nesses itens fixadas, sujeita apenas
à redução eventual prevista, e nunca a
qualquer acréscimo em decorrência dos re~
sultados das avaliações e perícias referidas em outras disposições do contrato.
Quanto às demais condições estabeleci~
das para a avaliação do ativo liquido, longamente examinadas pela instrução, parece-nos que constituem antes matéria pertinente ao interêsse das demais partes contratantes - Brazilian Traction e eia. Telefônica Brasileira, de um lado, e Embrate1
de outro lado, a matéria que há de ter
sido ponderada no conjunto dos entendimentos e negociações realizados para se
chegar afinal ao acôrdo sôbre as condições
em que se deveria ultimar a operação.
Na hipótese de serem dispensadas as diligências sugeridas no processo, opinamos
quanto ao mérito, considerando, especialmente, que o processo vem ao Tribunal
apenas em razão da outorga do aval do
Tesouro, e não em razão das demais estipulações em que convieram as outras partes contratantes vencedoras e compradoras, a
primeira pessoa jurídica de direito privado.
e a segunda emprêsa pública com personalidade jurídica própria. distinta da personalidade da União;
que a outorga do aval tem, no caso, fundamento em lei, o que o Ministro da Fazenda foi expressamente autorizado pelo
Decreto n· 58.006, de 15 de março de 1966.
a dar a garantia do Tesouro à operação
(fls. 45 do Apenso);
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e, finalmente, que o exame do Egrégio
Tribunal é essencialmente um exame de legalidade, e não da conveniência, oportunidade, necessidade ou utilidade das medidas pretendidas pela Administração pública.

tlUTARQUIA

assim considerando, opinamos, quanto ao
mérito, pelo registro do contrato.
Brasília, 17 de maio de 1966. tiano Martins, Procurador.

Chris-

SPVEA

A Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia
é uma autarquia federal, o que não dispensa o registro prévio de
seus contratos.
TRIBUNAL DE CONrAS DA UNIÃO
PROCESSO N"
DECISÃO

Relator: Ministro Etelvino Lins:
Pelo Aviso-Circular n9 262, de 13 de
abril de 1966, o Ministro Extraordinário
para a Coordenação dos Organismo Regionais comunicou ao Tribunal que o Exmo.
Sr. Presidente da República, face a pronunciamentos da Consultoria Geral da República, vem de considerar a Superintendência do Plano de Valorização Econômica
da Amazônia como autarquia Diário
Oficial, de 21 de março de 1966, pág. 2.981
(Processo 14.216).
O Tribunal resolveu, em face de representação da Diretoria, sôbre o assunto, que
nenhuma alteração se verificou em relação
aos contratos da SPVEA, sujeitos a
registro prévio, a exemplo dos Correios e
Telégrafos, Imprensa Nacional, Comissão
do Vale do São Francisco e outros órgãos
da administração a que a lei confere autonomia administrativa e cujos dirigentes
agem em nome da União, por disposição
expressa da lei, nos assuntos que lhe são
pertinentes. Voto vencido o Sr. Ministro
Rogério Freitas, que não conhecia preliminarmente, da citada representação e, no
mérito, caracterizava como autarquia a referida entidade (Processo n9 14.216).

14.216

O Sr. Dr. Procurador, Christiano Martins, emitiu pareceres, sôbre a matéria, nos
seguintes têrmos:

*
PARECER

Ao examinar, a 6 de abril de 1%1, no
processo 371-61, a requerimento do Egrégio Tribunal, o problema da natureza jurídica da SPVEA, emitimos o parecer n 9
129-61, que ora fazemos apensar ao presente.
Tomando como ponto de partida de nossa indagação a norma constitucional que
dispôs sõbre a execução do plano de valorização econômica da Amazõnia ( art. 199
da Constituição), por onde se vê que o
mesmo deveria ser custeado com recursos
da União, bem como recursos estaduais,
êstes também aplicados por intermédio do
Govêmo Federal, e examinando a Lei n·
1.806, de 6 de janeiro de 1953, lei complementar à Constituição e pela qual foi a
SPVEA instituída, chegamos à conclusão
de que esta, embora desfrutando de autonomia administrativa, não fõra, a rigor, dotada de personalidade jurídica própria, distinta da personalidade da União. Em tais
condições, seus dirigentes atuaram como

