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Resumo 

O presente trabalho se dedica a análise dos critérios – sobretudo de governança corporativa – 

que são utilizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

para o financiamento de empresas brasileiras em projetos em território estrangeiro. 

 

Abstract 

The present study engages in the analysis – regarding corporate governance – of the criteria 

that are used by the National Bank for Economic and Social Development (BNDES) to 

finance Brazilian companies in projects in foreign territory. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil, desde o ano de 2003, através do Banco Nacional de Desenvolvimento – 

BNDES vem aumentando substancialmente o financiamento de obras e projetos realizados 

por empresas nacionais no exterior na modalidade de exportação pós-embarque de serviços de 

infraestrutura
3
. O Governo Federal afirma que o financiamento de empresas nacionais em 

projetos realizados no exterior é favorável ao desenvolvimento do país na medida em que 

estimula o crescimento do mercado interno, o aporte de dólares e o desenvolvimento da 

indústria nacional, elevando o nível de competitividade das empreiteiras nacionais no exterior, 

alçando-as ao patamar de multinacionais. 

Todavia, atualmente discute-se sobre a falta de transparência nos critérios que 

determinam a concessão dos financiamentos para projeto de empresas brasileiras que atuam 

no exterior e que são beneficiadas por vultosos financiamentos do BNDES, sobretudo porque 

as empresas financiadas, na maioria das vezes, são as mesmas e porque os contratos 

realizados são em sua grande maioria sigilosos
4
. 

A realização destes contratos das empresas com o BNDES estabelece, por assim 

dizer, uma aparente afronta à Lei 12.527/11 (“Lei de Acesso à Informação”), além de não se 

sujeitarem
5
, automaticamente, à fiscalização do TCU

6
. Nesse sentido, pode-se afirmar que, o 

                                                           
3
 A título de exemplo podemos citar: a construção do Porto de Mariel em Cuba cujo investimento foi de 

aproximadamente US$ 957 milhões, sendo US$ 682 milhões por parte do BNDES; a hidrelétrica de São 

Francisco e de Manduriacu, ambas no Equador; Hidrelétrica de Chaglla, no Peru; o metrô Cidade do Panamá; o 

Soterramento do Ferrocarril Sarmiento na Argentina, dentre outras. 
4
 O presente trabalho, ao debruçar-se sobre a exportação de serviços pós embarque para a internacionalização das 

empresas brasileiras, constatou, através de dados disponibilizados no site BNDES, que o banco financiou 

projetos realizados e Cuba que custaram cerca de US$ 824 MIL. Dentre os projetos financiados, está a 

revitalização e modernização do Porto de Mariel, realizada pela empresa Odebrecht. Esse projeto, segundo 

reportagens da Folha < http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/04/1259471-brasil-coloca-sob-sigilo-apoio-

financeiro-a-cuba-e-a-angola.shtml> e da UOL < http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/bndes-ja-repassou-

r-1-bi-para-odebrecht-em-porto/> foi classificado como de grau de sigilo secreto e, por isso, ficará em segredo 

por 15 anos (art. 24, §1°, II da Lei 12.527/2011). De acordo com a Lei de Acesso à informação (art. 4°, III), é 

informação sigilosa “aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua 

imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado”. Entretanto, questiona-se se o sigilo dessas 

informações não vai de encontro ao interesse público, uma vez que o art. 2° da mesma lei determina que 

“aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para 

realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções 

sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.”  
5
 Quanto ao ponto é necessário esclarecer que a Lei de Acesso à informação não possui como objetivo permitir o 

full disclosure de informações eminentemente privadas. O que aqui se propõe é uma reflexão acerca do nível de 

transparência dos critérios para concessão de tais investimentos. 
6
  O site do BNDES informa que “do ponto de vista da governança pública, a gestão do Banco é fiscalizada pelo 

Conselho Fiscal, composto de representantes de órgãos externos, e pelo Conselho de Administração, formado 



ambiente em que tais negócios são firmados não favorece e – aparentemente até dificulta – 

utilização de mecanismos sociais de controle dos investimentos feitos
7
. 

Em dezembro de 2012, o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública com 

o objetivo de tornar públicas as atividades de financiamento do BNDES
8
 e obteve decisão 

favorável, determinando a publicidade das informações requeridas. Em março de 2014 foi 

proposta Ação Popular para suspender os repasses do BNDES para as obras no Porto de 

Mariel, em Cuba
9
. 

Segundo as informações sobre as condições de financiamento prestadas pelo próprio 

banco, o BNDES pode financiar até 100% (cem por cento) do valor do empreendimento; 

dispensar garantias sob o valor financiado a empresas que, dentre outros requisitos, tenham 

                                                                                                                                                                                     
por representantes do governo e da sociedade civil. Como instituição financeira, submete-se à fiscalização do 

Banco Central do Brasil (BACEN) e às normas e resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN).” Além 

disso, “O BNDES segue, ainda, orientações específicas do Departamento de Coordenação das Empresas Estatais 

Federais (DEST) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Suas contas são julgadas pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU), órgão auxiliar do Congresso Nacional, e seus processos, auditados pela 

Controladoria Geral da União (CGU).” Disponível em 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/> Acesso em 06 de 

março de 2015. 
7
 Nesse sentido, Carvalho Filho aponta que “Como é encargo dos administradores públicos a gestão de bens e 

interesses da coletividade, decorre daí o natural dever, a eles cometido, de prestar contas da sua atividade. (...) 

Registre-se, ainda, que o dever de prestar alcança não só a administração centralizada, mas também os agentes 

de entidades a ela vinculadas e até mesmo outras pessoas que recebem subvenção governamental.” 

(CARVALHO FILHO, 2014, p. 67 e 68); e que “Para dar concretude a todos esses mandamentos 

constitucionais, foi promulgada a lei nº 12.527, de 18.11.2011 (Lei de Acesso à Informação) com incidência 

sobre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que passou a regular tanto o direito à informação, quanto 

o direito de acesso a registros e informações nos órgãos públicos, aplicável (a) a toda a Administração Direta e 

Indireta (autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, (b) entidades sob controle 

direto ou indireto dos entes federativos e, no que for cabível, (c) às entidades privadas sem fins lucrativos que 

recebam recursos públicos do orçamento, diretamente ou mediante contratos de gestão, termos de parceria, 

convênios, subvenções sociais e outros benefícios similares.” (CARVALHO FILHO, 2014, p. 27); 
8
 Processo de nº 0060410-24.2012.4.01.3400. 20ª Vara Federal do Distrito Federal; foi decidido: “JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu na obrigação de fazer, consistente em tornar públicas, nos 

termos da Lei nº 12.527/2012, todas as atividades de financiamento e apoio a programas, projetos, obras e 

serviços de entes públicos ou privados, que envolvam recursos públicos, realizadas por si ou por intermédio de 

outras pessoas jurídicas por ele instituídas, a exemplo da BNDESPAR, relativas aos últimos 10 anos, além das 

que vierem a ser realizadas doravante, discriminando-lhes os destinatários, a modalidade de apoio financeiro 

concedido e sua justificativa (empréstimo direto, empréstimo intermediado por terceiro, subscrição de valores 

mobiliários, entre outras), os montantes financeiros empregados, os prazos do investimento, o grau de risco do 

investimento, as taxas de juros empregadas, os valores de aquisição de ações, a forma de captação do recurso 

utilizado, as garantias exigidas, os critérios ou justificativas de indeferimento de eventuais pedidos de apoio 

financeiro, a compatibilidade do apoio concedido com as linhas de investimento do Banco), disponibilizando-as 

integralmente em seu sítio eletrônico, bem como para declarar a ilegalidade dada à interpretação ao disposto no 

art. 5º, § 1º, do Decreto nº 7.724/2012, que retirar o BNDES e sua subsidiária integrar BNDESPAR do âmbito de 

incidência da lei nº 12.527/2011, e condenar o réu na obrigação de repassar ao Ministério Público Federal as 

informações que lhe forem requisitadas, em procedimentos de suas competências, sobre operações de apoio e/ou 

financiamento (sob quaisquer modalidades), realizadas por si ou por sua subsidiária – a DBNDESPAR – a 

quaisquer entidades públicas ou privadas, sem que seja oposto a tais órgãos de controle o óbice do sigilo 

bancário, independentemente de ordem judicial.” 
9
 Processo de nº 0003144-22.2014.4.02.5101.12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, foram arguidos (i) o interesse 

social do financiamento da obra do porto de Mariel, em Cuba; (ii) a ilegalidade do sigilo do contrato de 

financiamento; e (iii) os critérios de escolha da empresa que será financiada e que realizará a obra, sob a 

alegação de inexistência de licitação. 



participação do BNDESPAR; e, até mesmo, dispensar as garantias oferecidas pelas 

contratantes, mediante o cumprimento de algumas regras contratuais
10

. 

Dessa forma, a pesquisa demonstra relevância, na medida em que busca investigar se 

os financiamentos realizados pelo BNDES estão em consonância: (i) com as normas jurídicas 

internas e (ii) com as regras de governança corporativa e, por último, (iii) se estes contratos 

cumprem o interesse social – aspecto suscitado como um dos principais argumentos 

favoráveis à realização das operações. 

O presente trabalho objetiva contribuir com a análise do atual cenário ante as normas 

jurídicas em vigor, retratando-o de maneira fidedigna e contrapondo-o os objetivos sociais 

almejados por uma sociedade em funcionamento, devidamente instrumentalizada por um 

ordenamento jurídico viabilizador da realização das necessidades mais prementes. 

A pesquisa considera, para fins de análise de dados, as informações prestadas pelo 

BNDES em relação às empresas que obtiveram concessões de financiamento desde 2003 até a 

presente data e terá como enfoque as seguintes questões: (i) identificação das empresas que 

obtiveram concessões; (ii) identificação dos critérios estabelecidos pelo BNDES; (iii) o grau 

de transparência das informações/contratos; (iv) se há questionamento do Ministério Público 

Federal e (v) o interesse público evidenciado na realização do empreendimento  

O trabalho utilizou como base a revisão bibliográfica acerca da legislação sobre o 

funcionamento do BNDES, governança corporativa, transparência e acesso à informação no 

Brasil, bem como análise dos processos judiciais em curso na Justiça Federal sobre o tema. 

 

I. ABORDAGEM HISTÓRICA DO BNDES 

 

No ano 1952, foi criado o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE), entidade 

vinculada ao ministério da Fazenda cujo objetivo era fomentar o reaparelhamento da 

economia braseira
11

. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE) foi concebido pela Comissão Mista 

Brasil-Estados Unidos (1951 a 1953) como ferramenta para gerenciar os fundos obtidos 
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 BNDES. Perguntas Frequentes Recebidas pelo SIC. Disponível em 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/acesso_a_informacao/Perguntas_frequentes

/#8> Acesso em 08 de dezembro de 2014. 
11

 Art. 8º Para dar execução aos objetivos dessa Lei, bem como da Lei nº 1.518, de 24 de dezembro de 1952 e do 

art. 3º da Lei nº 1.474, de 26 de novembro de 1951, é criado, sob a jurisdição do Ministério da Fazenda, o Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico, que também atuará como agente do governo, nas operações 

financeiras que se referirem ao reaparelhamento e ao fomento da economia nacional. BRASIL. Lei nº 1.628, de 

20 de junho de 1952. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1628.htm> Acesso 

em 06 de março de 2015. 



através de incremento da alíquota nacional do imposto de renda instituída pela Lei 1.474, de 

1951 e aplica-la no desenvolvimento nacional, conforme explica Mario Gomes Schapiro: 

A Lei 1.474, de 1951, instituiu uma alíquota adicional ao Imposto de Renda, o que 

permitiu a formação do Fundo de Reaparelhamento Econômico. Em 1952, a Lei 

1.628 instituiu a autarquia federal Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDE), a quem foi encarregada a administração e o gerenciamento da aplicação 

desses recursos, em conformidade com as diretrizes consignadas nos planos 

nacionais de desenvolvimento. A constituição do BNDES foi, portanto, uma 

resposta institucional às lacunas do sistema financeiro privado e resultou, desde 

então, na conformação de um arranjo financeiro alternativo, baseado na captação e 

no direcionamento público dos recursos.
12

 

 

 

O banco, desde o momento da sua fundação, tinha por objetivo primeiro fomentar o 

desenvolvimento econômico nacional, conforme o inciso II do art. 10 da Lei que o instituiu
13

. 

Imprescindível, pois, frisar que os objetivos aos quais se refere o dispositivo legal ora 

referendado remetem única e exclusivamente ao programas de reaparelhamento de portos e 

ferrovias, aumento da capacidade de armazenamento, frigoríficos e matadouros, elevação do 

potencial de energia elétrica e desenvolvimento de indústrias básicas e de agricultura, na 

forma do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 1.474, de 1951 e da Lei 1.518, do mesmo ano. 

Com isso, pode-se dizer que o BNDE foi criado com um propósito bastante delimitado 

e claro, qual seja: o fomento ao desenvolvimento de setores internos e estratégicos da 

economia nacional nas décadas de 1950 e 1960. 

Ainda no momento da sua criação, o banco tinha diversas atribuições. Dentre elas, 

destacam-se as que permitiam ao BNDE movimentar créditos obtidos no exterior para o 

financiamento do programa de reaparelhamento e fomento previsto nas Leis nº 1.474 (art. 3º) 

e 1.518, tais como; promover, mediante instruções do Ministro da Fazenda, o atendimento dos 

compromissos, diretos ou indiretos, assumidos pelo Governo na execução do referido 

programa, ou de outros cujo financiamento participar por força de lei; controlar e fiscalizar a 

aplicação dos recursos, de qualquer procedência, destinados a obras, ser serviços ou 

investimentos para cujo financiamento, total ou parcial venta o Tesouro Nacional a dar a sua 

garantia ou fornecer os recursos, conforme previsto na Lei nº 1.518/1951, e no art. 3º da Lei 
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 SCHAPIRO, Mario Gomes. Repensando a relação entre Estado, direito e desenvolvimento: os limites do 

paradigma rule of law e a relevância das alternativas institucionais. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322010000100011> Acesso em 06 de março 

de 2015. 
13

 Art. 10. O Banco exercerá tôdas as atividades bancárias, na forma da legislação em vigor, dentro de limites e 

condições que serão fixados no regimento interno, e nas os seguintes: (...); II - Só poderá efetuar empréstimos ou 

financiamentos com os objetivos de reaparelhamento e fomento estabelecidos nas Leis ns. 1.474 (artigo 3º) e 

1.518. BRASIL. Lei nº 1.628, de 20 de junho de 1952. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1628.htm> Acesso em 06 de março de 2015. 



nº 1.474/1951; e efetuar, sempre que autorizado em lei, outras operações visando ao 

desenvolvimento da economia nacional. 

Dessa forma era atribuição do banco a movimentação de créditos obtidos pela 

instituição no exterior para a consequente aplicação desses recursos no desenvolvimento dos 

setores estratégicos da economia nacional, todos elencados nas Leis 1.474/51 e 1.518/51. 

Outra atribuição do BNDE era a de promover o fiel cumprimento dos compromissos 

assumidos pelo governo na execução do programa de desenvolvimento nacional. Essa 

prerrogativa deu notório caráter político e possibilitou a vinculação da atuação do BNDE a 

projetos de governo, e não de Estado. 

A terceira prerrogativa do banco era fiscalizar a aplicação dos recursos por ele próprio 

empregados ou repassados em sede de financiamento àqueles que realizavam os projetos 

aprovados, que necessariamente devem estar em acordo com as finalidades estipuladas nas 

Leis 1.474 e 1.518. 

 Por fim, e talvez mais importante, o BNDE tinha por atribuição efetuar outras 

operações que visassem o desenvolvimento da economia nacional. A relevância dessa norma 

reside em seu caráter aberto, uma vez que possibilitou o direcionamento das ações do banco 

ao financiamento de toda e qualquer atividade, mesmo que fora do rol descrito nas Leis 1.474 

e 1.518, desde que para atender os compromissos do governo, conforme possibilita o inciso 

III do artigo 11 da Lei 1.628. 

Com o passar dos anos e a consequente alteração dos cenários político, social e 

econômico do Brasil, houve a necessidade de alteração da estrutura do BNDE. Desta feita, em 

1971 o banco tornou-se empresa pública
14

, o que, em teoria, possibilitou sua maior 

independência ante as pressões políticas. 

Ainda na década de 1970, o BNDE passou a atuar no mercado de capitais através de 

três subsidiárias, que se fundiram no ano de 1982, criando, assim, a BNDESPAR. No ano de 

1982, em decorrência da forte e crescente preocupação da política com a necessidade do 

desenvolvimento econômico e também social, o BNDE teve alteradas as suas finalidades e 

nome e passou a se chamar Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). 
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 Carvalho Filho ensina que as empresas públicas, “são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da 

Administração Indireta do Estado, criadas por autorização legal, sob qualquer forma jurídica adequada a sua 

natureza, para que o Governo exerça atividades gerais de caráter econômico, ou, em certas situações, execute a 

prestação de serviços públicos.” Assim, segundo o professor, ”são exemplos de empresas públicas federais, entre 

tantas, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; a FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos; a Casa da 

Moeda do Brasil; a Caixa Econômica Federal; o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social; a SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados etc.” CARVALHO, José dos Santos. Manual 

de Direito Administrativo. 27ª ed. rev, ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014, p. 500. 



Após isso, o BNDES participou ativamente de importantes momentos da economia 

nacional. O banco adotou planejamento estratégico, com elaboração de cenários prospectivos, 

em 1983; foi o órgão responsável pelo suporte administrativo, financeiro e técnico do 

Programa Nacional de Desestatização, iniciado em 1991; atuou no estímulo à 

descentralização regional com o incremento dos investimentos em projetos nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste a partir do ano de 1993; incluiu em seus programas de exportações 

as micro, pequenas e médias empresas, investiu no setor de comércio e serviços e criou o 

microcrédito; deu início ao investimento na produção de filmes e na preservação do 

patrimônio histórico e artístico nacional a partir de 1995 e em toda a produção de material 

cultural a partir do ano de 2006
15

. 

 

II. O BNDES HOJE E A EXPORTAÇÃO PÓS-EMBARQUE DE SERVIÇOS 

 

De acordo seu Estatuto Social
16

, o BNDES é empresa pública dotada de personalidade 

jurídica de direito privado e patrimônio próprio, sujeito à supervisão do Ministro de Estado do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A empresa tem como único acionista o 

Governo Federal
17

. 

Em audiência Pública no Senado Federal, o Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, 

afirmou que: 

O BNDES está organizado, nesse momento, como um banco público, que pertence 

100% a união federal. Ele está vinculado, institucionalmente, ao ministério do 

desenvolvimento, indústria e comércio exterior (pausa) e a instituição tem em sua 

estrutura três subsidiárias integrais: a BNDES participações, que funciona como um 

banco de investimento, e eu explicarei mais detalhe e funcionamento do 

BNDESPAR; a FINAME, a empresa que operacionaliza toda a comercialização de 

equipamentos, máquinas, bens de capital, através do sistema bancário em todo o país 

e o BNDES limited, que é um braço internacional do BNDES sediado em Londres, 

que está em processo de desenvolvimento, de estruturação.
18
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 BNDES, História. Disponível em < 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/O_BNDES/A_Empresa/historia.html> 

Acesso em 06 de março de 2015. 
16

 BRASIL, Decreto nº 4.418, de 11 de outubro de 2002. Disponível em 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/O_BNDES/Legislacao/estatuto_bndes.html

> Acesso em 06 de março de 2015. 
17

 Idem. Art. 6° O capital do BNDES é de R$ 36.340.506.458,95 (trinta e seis bilhões, trezentos e quarenta 

milhões, quinhentos e seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), dividido em 

6.273.711.452 (seis bilhões, duzentos e setenta e três milhões, setecentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e 

duas) ações nominativas, sem valor nominal. (Redação dada pelo Decreto nº 7.817, de 2012). 
18

 20ª reunião da comissão de assuntos econômicos em conjunto com a 17ª reunião da comissão de infraestrutura 

do senado federal. Pauta: audiência pública finalidade: debater a política de investimentos, desenvolvimento e 

fomento do BNDES e debater os modelos, os instrumentos, as fontes de financiamento, inclusive as não 

convencionais, para infraestrutura dentro da visão do setor público e da iniciativa privada. Realizada em 08 de 

maio de 2013. 5 minutos e 44 segundos. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=gYMhABPrGw0>. 

Acesso em 15 de fevereiro de 2015. 



 

 

Tanto as alterações da natureza jurídica do Banco, que se tornou empresa pública com 

personalidade jurídica de direito privado, como também a sua vinculação ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior já denotam de per si uma mudança da 

finalidade institucional, segundo a qual o BNDES deixa de primar tão só e unicamente pelo 

desenvolvimento da matriz industrial e infraestrutura internas para voltar-se também 

ao mercado externo e às atividades de exportação e, consequentemente, à 

internacionalização das empresas brasileiras através do financiamento de exportações 

pós-embarque de serviços para outro países. 

Ainda segundo seu Estatuto (artigo 3º), o banco deve garantir a execução da política 

de investimento do Governo Federal e tem por objetivo primordial apoiar programas, 

projetos, obras e serviços que se relacionem com o desenvolvimento econômico e social do 

País
19

. 

Desde já apontamos que a vinculação das atividades do BNDES à execução da política 

de investimentos do Governo Federal pode sujeitar o banco interesses de governo – e não de 

Estado – e a investir em projetos de governo e, consequentemente, desvirtuá-lo do real 

interesse público
20

 e do interesse social, este último edificado nos incisos I, III e IV do artigo 

3º da Constituição da República Federativa do Brasil.
21

  

Importante salientar que os interesses do Estado – interesse público – pode caminhar 

para direção diferente do interesse social. Enquanto “o interesse público é o que é defendido 

pelo Estado e não o pertencente ao Estado”
22

, o interesse social “não é o de uma classe, mas o 
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 Muito se discute acerca da real conceituação do interesse público. De maneira simplista, pode ele ser 

entendido como o interesse do Estado. Todavia, hoje em dia, essa definição não mais se basta, haja vista que o 

Estado, embora seja ente com personalidade jurídica própria, não toma suas próprias decisões por si só. Assim 

sendo, “é inerente à Administração Pública, ao Estado, de sua titularidade, enquanto pessoa jurídica de direito 

público”. LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do processo coletivo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2002, p. 90.  
20

 Segundo José dos Santos Carvalho Filho: “As atividades administrativas são desenvolvidas pelo Estado para 

benefício da coletividade. Mesmo quando age em vista de algum interesse estatal imediato, o fim último da sua 

atuação deve ser voltado para o interesse público. E se, como visto, não estiver presente esse objetivo, estará 

inquinada de desvio de finalidade. CARVALHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. 

rev, ampl.e atual. São Paulo: Atlas, 2014, p. 34. 
21

 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade 

livre, justa e solidária; (...) III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. BRASIL. 
22

 SLAIBI FILHO, Nagib. O interesse como fundamento do direito. livro de Estudos Jurídicos/coordenadores: 

James Tubenchlak e Ricardo Silva Bustamante, Rio de Janeiro: Instituto de Estudos jurídicos, 1991, p. 9. Apud 

NUNES, Maria Emília Naves. INTERESSE PÚBLICO E INTERESSE SOCIAL. Disponível em 

<http://www.revistadir.mcampos.br/PRODUCAOCIENTIFICA/artigos/mariaemilianavesnunesinteressepublicoi

nteressesocial.pdf> Acesso em 06 de março de 2015. 



que se dirige aos cidadãos igualitariamente considerados”
23

 e engloba, ao mesmo tempo, os 

interesses indisponíveis do indivíduo, da coletividade, os interesses coletivos e também os 

difusos. 

Os artigos 8º e 9º do Estatuto Social do BNDES enumeram as finalidades do banco
24

, 

dentre as quais as mais importantes para o presente estudo, que são as dos incisos II, III, VI e 

VIII do art. 9º do Estatuto Social do BNDES.  

A primeira prevê a possibilidade de financiamento pelo BNDES da aquisição de ativos 

e investimentos realizados empresas de capital nacional no exterior, desde que contribua para 

o desenvolvimento econômico brasileiro. 
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 NUNES, Maria Emília Naves. INTERESSE PÚBLICO E INTERESSE SOCIAL. Disponível em 

<http://www.revistadir.mcampos.br/PRODUCAOCIENTIFICA/artigos/mariaemilianavesnunesinteressepublicoi

nteressesocial.pdf> Acesso em 06 de março de 2015. 
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 Art. 8º O BNDES, diretamente ou por intermédio de empresas subsidiárias, agentes financeiros ou outras 

entidades, exercerá atividades bancárias e realizará operações financeiras de qualquer gênero, relacionadas com 

suas finalidades, competindo-lhe, particularmente: I - financiar, nos termos do art. 239, § 1º, da Constituição, 

programas de desenvolvimento econômico, com os recursos do Programa de Integração Social - PIS, criado pela 

Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público - PASEP, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970; II - promover a aplicação de 

recursos vinculados ao Fundo de Participação PIS-PASEP, ao Fundo da Marinha Mercante - FMM e a outros 

fundos especiais instituídos pelo Poder Público, em conformidade com as normas aplicáveis a cada um; e III - 

realizar, na qualidade de Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND, as atividades 

operacionais e os serviços administrativos pertinentes àquela autarquia. §1º Nas operações de que trata este 

artigo e em sua contratação, o BNDES poderá atuar como agente da União, de Estados e de Municípios, assim 

como de entidades autárquicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas e 

organizações privadas. §2º As operações do BNDES observarão as limitações consignadas em seu orçamento 

global de recursos e dispêndios. 

Art. 9º O BNDES poderá também: I - contratar operações, no País ou no exterior, com entidades estrangeiras ou 

internacionais, sendo lícita a aceitação da forma e das cláusulas usualmente adotadas nos contratos externos, 

inclusive o compromisso de dirimir por arbitramento as dúvidas e controvérsias; II - financiar a aquisição de 

ativos e investimentos realizados por empresas de capital nacional no exterior, desde que contribuam para 

o desenvolvimento econômico e social do País; III - financiar e fomentar a exportação de produtos e de 

serviços, inclusive serviços de instalação, compreendidas as despesas realizadas no exterior, associadas à 

exportação; IV - efetuar aplicações não reembolsáveis, em projetos ou programas de ensino e pesquisa, de 

natureza científica ou tecnológica, inclusive mediante doação de equipamentos técnicos ou científicos e de 

publicações técnicas a instituições que se dediquem à realização dos referidos projetos ou programas ou tenham 

dele recebido colaboração financeira com essa finalidade específica; V - efetuar aplicações não reembolsáveis, 

destinadas especificamente a apoiar projetos, investimentos de caráter social, nas áreas de geração de emprego e 

renda, serviços urbanos, saúde, educação e desportos, justiça, alimentação, habitação, meio ambiente, recursos 

hídricos, desenvolvimento rural e outras vinculadas ao desenvolvimento regional e social, bem como projetos de 

natureza cultural, observadas as normas regulamentares expedidas pela Diretoria; VI - contratar estudos técnicos 

e prestar apoio técnico e financeiro, inclusive não reembolsável, para a estruturação de projetos que promovam o 

desenvolvimento econômico e social do País ou sua integração à América Latina; VII - realizar, como entidade 

integrante do sistema financeiro nacional, quaisquer outras operações no mercado financeiro ou de capitais, em 

conformidade com as normas e diretrizes do Conselho Monetário Nacional; VIII - utilizar recursos captados 

no mercado externo, desde que contribua para o desenvolvimento econômico e social do País, para financiar a 

aquisição de ativos e a realização de projetos e investimentos no exterior por empresas brasileiras, subsidiárias 

de empresas brasileiras e empresas estrangeiras cujo acionista com maior capital votante seja, direta ou 

indiretamente, pessoa física ou jurídica domiciliada no Brasil, bem como adquirir no mercado primário títulos de 

emissão ou de responsabilidade das referidas empresas. (Grifos do autor) 

Parágrafo único. Nos casos de garantia do Tesouro Nacional a créditos obtidos no exterior, na forma do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, o BNDES, atendidas as condições nele fixadas, prestará a 

garantia na qualidade de agente financeiro da União, fiscalizando a execução do contrato. 



A segunda possibilita o financiamento e o investimento direto pelo BNDES da 

exportação de produtos e serviços, inclusive de instalação de serviços de empresas brasileiras 

no exterior
25

.  

A terceira finalidade possibilita a contratação ou ao financiamento não reembolsável, 

ou seja, com ausência de retorno do montante investido para apoio ou estudos técnicos para o 

desenvolvimento econômico e social do país ou da sua integração à América Latina. Ainda 

sobre o ponto, devemos nos questionar sobre o conceito e a forma que é ou será executada a 

integração com a América Latina, uma vez que, em nome dessa suposta integração, projetos 

em outros países podem ser financiados de maneira não reembolsável, desde que esta 

finalidade seja atendida. 

Acerca do tema, o Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, disse em Audiência 

Pública: 

Temos aqui na diretoria uma infraestrutura. É uma diretoria que, embora ela tenha 

duas áreas, são áreas muito importantes pelo peso dos projetos. E há uma iniciativa 

nova de reforçar, por orientação do governo, a presença e a participação da diretoria 

internacional em relação ao fomento e ao apoio ao desenvolvimento da América 

Latina e da África
26

. 

 

 

A quarta finalidade também se refere ao financiamento pelo BNDES da exportação 

pós-embarque de serviços de infraestrutura no exterior por empresas brasileiras 

(internacionalização), mas com recursos captados no mercado externo e desde que visado o 

desenvolvimento econômico nacional. Ponto controverso desse dispositivo é o possível 

financiamento de projetos realizados por empresas estrangeiras que constituam holdings
27

 no 

Brasil. 

Nesse sentido, é importante frisar que a pessoa detentora do maior capital votante pode 

nem mesmo ser empresa brasileira ou cidadão brasileiro nato. Basta apenas que seja 

domiciliada em território nacional para ter a possibilidade de financiamento. 
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 Conjunto de processos também conhecido por internacionalização. 
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 20ª reunião da comissão de assuntos econômicos em conjunto com a 17ª reunião da comissão de infraestrutura 

do senado federal. Pauta: audiência pública finalidade: debater a política de investimentos, desenvolvimento e 

fomento do BNDES e debater os modelos, os instrumentos, as fontes de financiamento, inclusive as não 

convencionais, para infraestrutura dentro da visão do setor público e da iniciativa privada. Realizada em 08 de 

maio de 2013. 8:00 minutos. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=gYMhABPrGw0>. Acesso em 

15 de fevereiro de 2015.  
27

 Segundo Santa Cruz Ramos, “quando uma sociedade é sócia de outra sociedade, atribui-se àquela a 

qualificação de holding (sociedade que tem por objeto social participar de outras sociedades)”. Ainda segundo o 

autor, a holding pura é a “sociedade empresária que tem por objeto social tão somente a participação em outras 

sociedades” e a holding mista, também conhecida como holding operadora, é “sociedade empresária que tem por 

objeto social a participação em outras sociedades e também a exploração de outras atividades.” RAMOS, André 

Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 318 a 319. 



Uma análise mais aprofundada dos dados correspondentes ao financiamento de 

empreendimentos no exterior disponibilizados no site do BNDES evidencia que o desembolso 

do sistema de BNDES voltado ao apoio à exportação do serviço de construção foi de US$ 

8.477.402.000,00 entre os anos de 2004 a 2013.
28

 De tudo o que foi investido, grande parte do 

capital financiado foi destinado ao setor de infraestrutura nos países da América do Sul, 

América Latina e África
29

. 

Fato é que alguns países dos blocos supracitados receberam vultosas quantias do 

BNDES desde 2003 até o ano corrente. Entre os que destacam-se Angola, que recebeu US$ 

3.261.686,15; Argentina, com 2.960.280,61; Venezuela, com US$ 1.764.926,75; República 

Dominicana, com US$ 1.217.381,76; Cuba, com US$ 824.618,01; e Peru, com US$ 

513.880,71
30

.  

Os dados disponibilizados no site do BNDES
31

 apontam que o banco financiou as 

seguintes construtoras para a realização dos projetos em Angola: 

 Construções e Comércio Camargo Correa S.A. – 7 projetos, sendo eles: Infra-estr. 

Rodoviárias de Boavista (Lotes 1/2), em 17/10/2007; Camargo Corrêa S/A - 6ª 

Avenida em 06/05/2008; Camargo Corrêa S/A - 5ª Avenida, em 04/06/2008; 

Construção da Quinta Avenida - 2ª etapa, em 13/03/2009; Construção da Sexta 

Avenida - 2ª etapa, em 13/03/2009; Uige - Maquela do Zombo em 28/04/2009; Linha 

de Transmissão UÍGE - Maquela do Zombo, em 01/06/2012; 
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 Sendo US$ 227,990 MIL desembolsados em 2004; US$ 292,152 MIL em 2005; US$ 180,332 MIL em 2006; 

US$ 599,766 MIL em 2007; US$ 917,846 MIL em 2008; US$ 1.359,908 MIL em 2009; US$ 759,526 MIL em 

2010; US$ 1.390,365 em 2011; US$ 1.410,066 MIL em 2012; e US$ 1.339,461 MIL em 2013. Disponível em 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/Estatisticas_Operaci

onais/exportacao.html> Acesso em 23 de fevereiro de 2015. 
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 Desembolsos BNDES Pós-embarque das exportações financiadas por categoria de uso. Disponível em 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/Estatisticas_Operaci

onais/exportacao.html> Acesso em 23 de fevereiro de 2015. 
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 Foram financiados projetos de exportação pós embarque, respectivamente, na América do Sul, América Latina 

e África, nos valores de, US$ 173.556 MIL, US$ 54.497 MIL (não há dados do envio de verbas à África nesse 

ano) em 2004; US$ 281.303 MIL, US$ 72.679 MIL (não há dados do envio de verbas à África nesse ano) em 

2005; US$ 68.850 MIL, US$ 99.581 MIL (não há dados do envio de verbas à África nesse ano) em 2006; US$ 

368.891 MIL, US$ 55.228 MIL e US$ 145.173 MIL em 2007; US$ 267.803 MIL, US$ 160.586 MIL e US$ 

522.125 MIL em 2008; US$ 381.299 MIL, US$ 182.054 MIL e US$ 757.791 MIL em 2009; US$ 617.600 MIL, 

US$ 68.957 MIL e US$ 148.113 MIL em 2010; US$ 850.754 MIL, US$ 168.362 MIL e US$ 458.504 MIL em 

2011; US$ 373.145 MIL, US$ 419.301 MIL e US$ 648.734 MIL em 2012; e US$ 674.029 MIL, US$ 354.180 

MIL e US$ 265.974 MIL em 2013. Além disso, até o mês de setembro do ano 2014 foram destinados aos 

mesmos blocos, respectivamente, US$ 157.701 MIL, US$ 154.722 MIL e US$ 352.225 MIL. Disponível em 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/Estatisticas_Operaci

onais/exportacao.html> Acesso em 23 de fevereiro de 2015. 
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 BNDES. Contratações referentes a desembolsos no apoio à exportação pelo BNDES Pós-embarque. 

Disponível em 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/Estatisticas_Operaci

onais/exportacao.html> Acesso em 23 de fevereiro de 2015. 



 Construtora Andrade Gutierrez S.A. – 14 projetos, sendo eles: Construção da Quarta 

Avenida, em 14/12/2007; Estrada Golfe/Viana e Rua do Sanatorio, em 14/12/2007; 

Construção da Avenida N'Gola Kiluange Pac 1, em 20/12/2007; Via Expressa Luanda 

Viana Pacote 1, em 06/05/2008; Construção da Quarta Avenida - 2ª etapa, em 

17/06/2008; Av. Luanda N'Gola Kiluange Pacote 1 - 2ª etapa, em 21/07/2008; Via 

Expressa Luanda Viana Pacote1 2ª etapa, em 21/07/2008; Estrada Golfe/Viana e Rua 

do Sanatório - 2ª, em 22/07/2008; Avenida N'Gola / Kiluange - Pacote 1 - 3ª tranche, 

em 06/04/2011; Construção da Quarta Avenida - Etapa 2 - 3ª tranche, em 06/04/2011; 

Estrada do Golfe / Viana e Rua do Sanatório - 3ª Etapa, em 06/04/2011; Via Expressa 

Luanda Viana, Pacote 1 - 3ª Etapa, em 06/04/2011; construção da Via Expressa 

Luanda Viana - PACOTE 1 4ª ETAPA, em 30/07/2012; Construção da Quarta 

Avenida - Etapa 2 - 4ª Tranche, em 16/08/2013;  

 Construtora Norberto Oderecht S.A. – 40 projetos, sendo eles: 4ª Fase da Estrada da 

Samba, em 23/07/2007; 5ª Fase da Avenida 21 de Janeiro, em 23/07/2007; 

CINFOTEC (CNO), em 23/07/2007; PROJETO CAPANDA - USINA 

HIDRELETRICA, em 30/07/2007; Via Expressa Luanda Viana Troço 3, em 

12/11/2007; Estr do Golfe - Troço Gamek / Antigo Controlo, em 16/11/2007; Via 

Expressa Luanda/Kifangondo (Pacote 1), em 22/11/2007; Estrada Viana / Kikuxi, em 

26/11/2007; Auto-Estrada Periférica de Luanda Fase II C, em 05/12/2007; Sistema 3 

de Abastec. água de Luanda - Pac 1, em 12/12/2007; Abast. Agua - Polo Industrial 

Viana - Pacote 3, em 14/12/2007; Águas de Benguela - 2ª Etapa, em 05/08/2008; LT 

Lucala-Pambos de Sonhe-Uige, em 05/08/2008; Troço Gamek 2ª etapa, em 

05/08/2008; Via Expressa Luanda Viana Troço 3 - 2ª etapa, em 05/08/2008; Via 

Expressa Luanda/Kifangondo Pac.1 - 2ª etapa, em 06/08/2008; Infraestruturas de 

Benguela - 1ª Etapa, em 18/08/2008; Infraestruturas Província de Kwanza Sul - 1ª et, 

em 19/08/2008; Auto-Estrada Periférica de Luanda Fase IIC - 2ª etapa, em 

20/08/2008; Saneamento Básico Luanda / Angola - 6ª Fase, em 10/06/2009; Aeroporto 

Internacional de Catumbela - Benguela, em 18/06/2009; (EPAL1) Abastecimento de 

Águas de Luanda, Pacote1, Etapa II, em 06/04/2011; (EPAL3) Abast.de Água Pólo 

Ind.de Viana, Etapa II, Pacote 3, em 06/04/2011; Auto-Estrada Periférica de Luanda - 

Fase 2C Viana Cabolombo, em 06/04/2011; Construção da Via Expressa Luanda 

Viana, Pacote 3, Etapa 2, em 06/04/2011; Linha de Transmissão de 220 kV - Lucala - 

Pambos de Sonhe, em 06/04/2011; Projeto Águas de Benguela Segunda Etapa / Fase 

B, em 06/04/2011; Regularização Rios Coropolo, Cavaco e Catumbela - Rios CCC, 



em 06/04/2011; Via Expressa Luanda / Kifangondo, Pacote 1, 3ª tranche, em 

06/04/2011; Unidades Habitacionais Zango - 4º Linha de Crédito, em 28/07/2011; Via 

Marginal Sudoeste, em 23/01/2012; Hidroelétrica de Cambambe, em 19/04/2012; Via 

Expressa Luanda Viana - Troço 3 - Etapa 4, em 01/06/2012; Viana/Cabolombo e 

Ligação Cabolombo/Futungo 4ª, em 01/06/2012; Polo Agroindustrial de Capanda, em 

26/12/2012; Programa Formação, Trabalho e Desenvolvimento., em 26/12/2012; 

Alteamento da Barragem e Vertedouro Lateral do AH Cambambe, em 12/11/2013; 

Construção Loteamento Zango - Angola, em 21/11/2013; Infraestrutura de Benguela - 

Etapa 2, em 29/11/2013; Implantação do Aproveitamento Elétrico de Laúca - Angola, 

em 14/01/2014; 

 Construtora Queiroz Galvão S.A. – 18 projetos, sendo eles: Auto-Estrada Periférica de 

Luanda Fase 1 D, em 14/04/2008;Reabilitação da Estrada Viana / Calumbo, em 

14/04/2008;Via Expressa Luanda/Kifangondo - Pacote 2, em 16/04/2008; Auto-

Estrada Periférica de Luanda Fase 1 C, em 18/04/2008; Av.Luanda N'Gola Kiluange 

Pacote 2, em 18/04/2008; Auto-Estrada Periferica - Fase 1C - 2ª etapa, em 15/10/2008; 

Auto-Estrada Periférica de Luanda Fase 1D - 2ª, em 21/10/2008; Av. N'Gola Kiluange 

Pacote 2 - 2ª etapa, em 21/10/2008; Via Expressa Luanda/Kifangondo Pac.2 - 2ª etapa, 

em 21/10/2008; Estrada Periférica de Luanda 1C, Cacuaco Viana 3ª Tranche, em 

20/12/2011; Estrada Periférica de Luanda 1C, Cacuaco Viana 4ª Tranche, em 

20/12/2011; Luanda-Kifangondo- Pacote 2 - 4ªtranche, em 20/12/2011; Via Expressa 

Luanda-Kifangondo- Pacote 2 - 3ªtranche, em 20/12/2011; Avenida N'Gola / Kiluange 

- Pacote 2 - 3ª tranche, em 22/03/2012; Estrada Periférica de Luanda - Cacuaco Viana 

fase1D - ETAPA2, em 22/03/2012; Estrada Periférica de Luanda, Fase 1D, Troço 

Cacuaco Viana, em 22/03/2012; Reabilitação Estrada Viana / Calumbo - 3ª Linha de 

Crédito, em 22/03/2012; Reabilitação Estrada Viana / Calumbo - 4ª Linha de Crédito, 

em 22/03/2012. 

Os mesmos dados supracitados desenham a seguinte figura na Argentina: 

 Confab Industrial S.A. - 2 projetos, sendo eles: Expansão do Gasoduto TGN, em 

02/06/2005; Expansão do Gasoduto TGS, em 03/06/2005; 

 Construtora Norberto Oderecht S.A. – 6 projetos, sendo eles: Planta Tratamento Água 

- Las Palmas - AYSA, em 10/03/2009 ; Albanesi - Expansão Gasodutos TGS e TGN, 

em 08/01/2007; Cammesa - Expansão Gasodutos TGS e TGN, em 09/01/2007; 

Gasoduto Cammesa Módulo III, em 28/05/2010; Adequações Gasoduto Cammesa 

Módulo III, em 08/05/2012; Expansão do Gasoduto TGS, em 25/04/2005. 



Na Venezuela, a tabela disponível no sítio do BNDES discrimina que as empresas 

abaixo listadas tiveram financiados os ditos projetos: 

 Construtora Andrade Gutierrez S.A. – 2 projetos, sendo eles: Siderúrgica Nacional, 

em 21/12/2011; Estaleiro Astialba, em 05/12/2012; 

 Construtora Norberto Oderecht S.A. – 5 projetos, sendo eles: CNO - SUPPLIER, em 

22/02/2008; Metrô de Caracas - Linha 4, em 13/12/2001; Metrô de Caracas - Linha 3, 

em 05/04/2006; Metrô de Caracas - Linha 5, em 12/11/2009; Metrô Los Teques - 

Linha 2, em 12/11/2009; 

Na República Dominicana, o quadro é o seguinte: 

 Construtora Norberto Oderecht S.A. – 15 projetos, sendo eles: UHE Las Placetas, em 

14/12/2007; Aqueduto Noroeste - Fase II, em 03/01/2006; UHE Palomino II, em 

27/02/2009; Melhorias no Corredor Viário Duarte - Etapa I, em 24/06/2009; Corredor 

Viário Duarte - Etapa II, em 04/05/2010; Aqueduto Hermanas Mirabal, em 

29/06/2011; Reconstrução da Rodovia "El Río - Jarabacoa", em 29/06/2011; MICHES 

- RODOVIA BAVARO UVERO ALTO MICHES SABANA DE LA MAR, em 

29/06/2011; UHE Pinalito - fase I, em 22/02/2005; UHE Pinalito - fase I, em 

22/02/2005; UHE Palomino I, em 15/08/2007; Aqueduto Samana I, em 27/08/2007; 

UHE Pinalito II (ampliação), em 26/09/2007; Hidrelétrica de Pinalito Fase III, em 

21/08/2008; Aqueduto Samana II, em 05/02/2009; 

Já em cuba, os dados disponibilizados pelo BNDES expõem: 

 Companhia de Obras e Infraestrutura
32

 – 4 projetos, sendo eles: Porto de Mariel - 1ª 

Tranche, em 03/02/2009; Porto de Mariel - 2ª Tranche, em 09/11/2010; Porto de 

Mariel - 3ª Tranche, em 23/08/2011; Porto de Mariel - 4ª Tranche, em 05/07/2012; 

Porto de Mariel - 5ª Tranche, em 22/07/2013; 

Finalmente, no Peru, os dados do BNDES demonstram para o quadro de 

financiamento abaixo: 
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 Através da análise dos dados, observa-se também que a planilha de Contratações referentes a desembolsos no 

apoio à exportação pelo BNDES pós-embarque publicada no site aponta que a empresa financiada para a 

realização das obras de infraestrutura no porto de Mariel, em Cuba, e a Companhia de Obras e Infraestrutura 

(COI). Não conseguimos encontrar maiores detalhes acerca da dita Companhia. Todavia, o site da Reuters Brasil 

aponta que a COI é empresa subsidiária da Odebrecth, sediada no país caribenho. REUTERS BRASIL. 

Odebrecht assinará contrato para gerir usina de açúcar em Cuba. disponível em 

<http://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRSPE8A60B420121107?sp=true> Acesso em 23 de fevereiro de 

2015 



 Construtora Andrade Gutierrez S.A. – 3 projetos, sendo eles: Projeto Bayovar - 

Abastecimento de Água, em 08/03/2010; Projeto Bayovar - Abastecimento de Água, 

em 16/03/2010;  

 Construtora Norberto Oderecht S.A. – 1 projeto, sendo ele: Usina Hidroelétrica de 

Chaglla, em 05/08/2013; 

Considerando os dados disponibilizados, fica evidente que o BNDES não torna 

públicas todas as informações sobre os desembolsos para financiamento de exportação pós-

embarque de serviços de infraestrutura realizadas no exterior
33

, violando, em alguma medida, 

o disposto no art. 5º, XXXIII da Constituição Federal
34

. 

 

III. ESTRATÉGIA X ACESSO À INFORMAÇÃO: COMO OBSERVAR O 

CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE GOVERNANÇA NUM AMBIENTE ONDE A 

PRIORIDADE É O SIGILO? 

 

Embora a Lei de Acesso à informação tenha traçado critérios específicos sobre a 

divulgação das informações dos diversos órgãos que compõem a administração pública, 

questão ainda polêmica é a que trata da divulgação dos dados referentes às operações 

financeiras do BNDES. 

Tecnicamente, como empresa pública
35

, o BNDES deve divulgar as informações 

referentes a essas operações, uma vez que elas são realizadas com público, por consequência, 

envolvem os interesses público e social. 
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 O Próprio BNDES afirma, na planilha na qual foram colhidas as informações ora referendadas que “Foram 

excluídas da listagem as contratações que permitiam identificar o valor individual de operações, protegido por 

sigilo advindo de lei ao qual o BNDES está sujeito no exercício de sua atividade-fim, a partir do quadro de 

desembolsos por países. Dessa forma, foi preservado o sigilo das informações detalhadas de operações por países 

com reduzido número de contratações realizadas por ano. Do total de 3.331 contratações, foram excluídas 174 

contratações originadas em 73 operações, das quais 5 são referentes a exportações brasileiras de bens e serviços 

para construção de obras de infraestrutura.” Contratações referentes a desembolsos no apoio à exportação pelo 

BNDES Pós-embarque. Disponível em 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/Estatisticas_Operaci

onais/exportacao.html> Acesso em 23 de fevereiro de 2015. 
34

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 

seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 
35

 Art. 1° Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 

3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta 

Lei: I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as 

Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público; II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas 

públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela 



Parte da discussão gravita em torno da alegação de que a divulgação de informações 

referentes às operações do BNDES implicaria diretamente na devassa dos dados das empresas 

financiadas ou apoiadas pelo banco. Ora, isso não é verdade. A publicidade das operações do 

banco apenas daria mais transparência a todos os processos e, inclusive, otimizaria a gestão 

do banco, garanti-lhe maior grau de confiança. Deste modo, não há que se falar em quebra de 

sigilo pela divulgação de informações que, por lei, são públicas, pois tratam direta ou 

indiretamente dos interesse público e social. 

Outra questão relevante e que está diretamente relacionada à divulgação das 

informações é a da governança corporativa. É sabido que um dos critérios da boa governança 

é a própria transparência, que, no caso do BNDES pode ser atingida com a publicidade dos 

dados referentes aos financiamentos de exportação de serviço pós-embarque.  

Todavia a lei 12.527/11, que regulamenta o acesso à informação, dá aso a 

interpretações diversas sobre o tema, uma vez que permite o enquadramento de determinadas 

informações como sigilosas, e diversos níveis
36

 e que determina, ao mesmo tempo a 

divulgação das informações dos órgãos e empresas públicas
37

. Isso possibilita que as 

informações não sejam completamente divulgadas, ou até mesmo que não o sejam. 

É, e parte, por isso que, mesmo após a verificação dos dados disponibilizados pelo 

banco, não fica claro se os investimentos realizados pelo BNDES no financiamento da 

internacionalização das empresas brasileiras através da exportação pós-embarque de serviços 

para outros países – como nos casos supracitados – atendem ao interesse público e ao 

interesse social. 

A princípio, não há regras rígidas para que determinada empresa obtenha 

financiamento pelo BNDES. Pelo contrário, o parágrafo único do art. 1º da disposição nª 

                                                                                                                                                                                     
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm> Acesso em 06 de 

março de 2015. (Grifos do autor). 
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 Art. 24. BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm> Acesso em 06 de março de 2015. 
37

 Importante lição nos é trazida pelo jurista Marcelo Novelino, em sua obra “Manual de Direito Constitucional”. 

Doutor em Direito Público explica que “O direito fundamental à informação, enquanto corolário do sistema 

democrático e do modelo republicano caracteriza-se como instrumento indispensável à fiscalização e 

responsabilização do governo”. E completa “o direito de ser informado consiste na faculdade de receber dos 

órgãos públicos informações de interesse particular, coletivo ou geral (CF, art. 5º, XXXIII)”. NOVELINO, 

Marcelo. Manual de Direito Constitucional. 8ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 

2013, p. 523. 



665/87, aplicável a todos os contratos do BNDES afirma que em caso de divergência entre as 

normas da disposição e as do contrato, prevalecem as deste
38

. 

No mesmo diapasão, o artigo 10º do Estatuto Social do banco traça apenas regras 

gerais para a verificação da possibilidade de apoio
39

. Insta salientar que essas regras não 

abarcam o interesse público, o interesse social ou o cumprimento das normas de governança 

corporativa. 

Com base no referido artigo, para que determinado financiamento seja aprovado, deve 

o BNDES proceder aos exames técnico e econômico-financeiro do empreendimento ou 

projeto e verificar a segurança do reembolso, salvo nos casos de colaboração financeira não 

reembolsável, tal qual as descrita no inciso VI do artigo 9º do mesmo Estatuto. Pode ainda o 

banco, em caráter facultativo, proceder à busca de eventuais restrições a idoneidade da 

empresa e dos seus titulares e administradores. Esse último critério, entretanto, parece não ser 

obrigatório em decorrência do texto legal. 

Tais critérios constantes das normas de concessão de financiamentos e disposições 

aplicáveis aos contratos nos fazem questionar se a observância e adoção das normas de 

governança corporativa adotadas, seja pela CVM, IBCG
40

, BM&fBOVESPA
41

 e pelas Lei das 
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 Art. 1º As Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES (Disposições) aplicam-se aos Contratos de 

Colaboração Financeira reembolsáveis e não reembolsáveis do Sistema BNDES, que formalizam as operações 

diretas, indiretas e mistas, integrando-os por simples referência genérica 

Parágrafo único. Na hipótese de conflito com estas Disposições, prevalecerão as condições específicas do 

Contrato ou as mencionadas no artigo 2º, nesta ordem. 
39

 Art. 10. Para a concessão de colaboração financeira, o BNDES procederá: I - ao exame técnico e econômico-

financeiro de empreendimento, projeto ou plano de negócio, incluindo a avaliação de suas implicações sociais e 

ambientais; II - à verificação da segurança do reembolso, exceto nos casos de colaboração financeira que, por 

sua natureza, envolva a aceitação de riscos naturais ou não esteja sujeita a reembolso, na forma dos incisos IV, V 

e VI do art. 9º; III - a seu critério, à apuração da eventual existência de restrições à idoneidade da empresa 

postulante e dos respectivos titulares e administradores, a critério do BNDES. Parágrafo único. A colaboração 

financeira do BNDES será limitada aos percentuais que forem aprovados pela Diretoria para programas ou 

projetos específicos. 
40

 Carvalhal da Silva afirma que são, resumidamente, as normas de governança corporativa da CVM: “Adoção 

de padrões contábeis internacionais (U.S. Gaap ou Iasb); utilização da arbitragem para resolver as 

divergências entre proprietários, a fim de evitar o ingresso na esfera judicial; criação de comitês no 

âmbito do Conselho de administração, entre eles: comitê de indicação de auditoria, de remuneração etc.; 

os comitês estudam os assuntos e preparam as propostas, enquanto o conselho pleno pode tomar decisões. 

Cada empresa deve formar, pelo menos, o comitê de auditoria; formação do conselho majoritariamente 

por conselheiros independentes, os quais devem buscar a máxima independência possível em relação ao 

acionista que o tenha indicado para o cargo; vedação de que o presidente do conselho acumule funções de 

presidente da diretoria executiva (CEO) e necessidade de equilíbrio de poder entre o presidente da 

diretoria e o conselho de administração; emissão apenas de ações ordinárias, o que valoriza o princípio 1 

ação = 1 voto; as empresas já abertas devem converter suas ações preferenciais em ordinárias, ou, em caso 

de dificuldades intransponíveis, conceder direito de voto às ações preferenciais de seus interesses; 

extensão, para todos os acionistas do direito de tag along em iguais condições de vendas obtidas pelos 

controladores; criação de um código de ética; mais transparência na divulgação das informações para os 

proprietários, conselho de administração, os auditores independentes, o conselho fiscal e os demais stake 

holders.” André Luiz Carvalhal da. Governança corporativa e sucesso empresarial: melhores práticas para 

aumentar o valor da firma. 12ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014, p. 57 a 58. (Grifos do autor) 



S.A.
42

 são levadas em consideração quando da concessão do financiamento para a exportação 

pós-embarque, principalmente porque várias das empresas financiadas estão, atualmente, 

sendo denunciadas por envolvimento em casos de corrupção.
43

 

Considerando o conteúdo das informações divulgadas pelo próprio BNDES, podemos 

assumir – ao menos por ora – que o cumprimento das regras de governança corporativa não 

parece ser o critério mais substancial para a concessão dos financiamentos pelo banco. 
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 Segundo Carvalhal da Silva, são normas de governança corporativa do BM&FBOVESPA, para o ingresso no 

nível 1 do Novo Mercado, as “elaboração e publicação do código de conduta; elaboração e divulgação da 

política de negociação de valores mobiliários; realização de reuniões públicas com analistas e investidores, 

ao menos uma vez por ano; apresentação de um calendário anual dos eventos corporativos, como 

assembleias divulgação de resultados etc.; divulgação dos contratos firmados entre a companhia e as 

partes relacionadas; divulgação mensal das divulgações de valores mobiliários e derivativos de emissão da 

companhia por parte dos acionistas controladores; manutenção e circulação de uma parcela mínima de 

25% do capital social da companhia (free float); realização de ofertas públicas de colocação de ações por 

meio de mecanismos que favoreçam a dispersão do capital; o presidente do conselho e o diretor presidente 

não podem ser a mesma pessoa; divulgação de acordo com acionistas e programas de stock options; para o 

ingresso no nível 2, a divulgação de demonstrações financeiras traduzidas para o inglês, de acordo com os 

padrões internacionais de contabilidade; conselho de administração com o mínimo de cinco membros e 

mandato unificado de até dois anos (permitida a reeleição), formado por, pelo menos, 20% de conselheiros 

independentes; direito de voto às ações preferenciais em matérias relevantes como transformação, 

incorporação, fusão, cisão da companhia e aprovação de contratos entre a companhia e as empresas do 

mesmo grupo; extensão, para todos os acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais, de iguais 

condições obtidas pelos controladores quando da venda do controle da companhia (tag along); realização 

de uma oferta pública de aquisição de todas as ações em circulação, no mínimo, pelo valor econômico, nas 

hipóteses de fechamento de capital ou, cancelamento do registro de negociação no nível 2; adesão à 

câmara de arbitragem do mercado para a resolução de conflitos societários”; e, no novo mercado, a garantia 

do direito de votos a todos os acionistas, emitindo apenas ações ordinárias. SILVA, André Luiz Carvalhal da. 

Governança corporativa e sucesso empresarial: melhores práticas para aumentar o valor da firma. 12ª ed. São 

Paulo: Saraiva. 2014, p. 42 a 43. (Grifos do autor) 
42

 Alexandre Di Micheli da Silveira, pesquisador chefe do IBCG, afirma que As alterações da Lei 6.404/75 feitas 

em 2001, aprimoraram as normas de governança corporativa nela contidas e determinaram “a obrigatoriedade de 

oferta pública de aquisição de ações pelo valor econômico aos acionistas minoritários, em caso de: cancelamento 

do registro de companhia aberta, elevação da participação acionária à porcentagem que impeça a liquidez de 

mercado das ações remanescentes, ou em caso de fusão ou aquisição; a obrigatoriedade de o adquirente do 

controle de companhia aberta realizar oferta pública de aquisição nas ações ordinárias dos demais acionistas da 

companhia, em caso de alienação direta ou indireta de controle, sendo assegurado a estes acionistas minoritários 

preço equivalente a, no mínimo, 80% do valor pago pelo adquirente pelas ações representativas do bloco de 

controle; o direito de os preferencialistas elegerem um membro para o conselho de administração, desde que 

representem, no mínimo, 10% do capital social da companhia; o direito de os acionistas minoritários elegerem 

para o conselho de administração, desde que representem, no mínimo, 15% do total das ações com direito a voto; 

a possibilidade de participação no conselho de administração de representantes dos empregados, facultada a 

decisão à empresa; a limitação da emissão de ações preferenciais a 50% do total de ações emitidas, em vez dos 

67% anteriores, para as sociedades anônimas instituídas após a publicação da Lei; o fortalecimento da Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), concedendo ao órgão maior independência funcional e financeira; a 

possibilidade de o estatuto social prever a arbitragem como mecanismo de solução das divergências entre os 

acionistas e a companhia, ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários, propiciando uma 

forma mais rápida para a resolução de conflitos.” SILVEIRA, Alexandre Di Miceli da. Governança corporativa: 

desempenho e valor da empresa no Brasil. São Paulo: Saint Paul Editora, 2005, p. 60. 
43

 TERRA. CGU abre processo contra 8 empreiteiras envolvidas na Lava Jato 

<http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2014/12/03/cgu-abre-processo-contra-8-empreiteiras-

envolvidas-na-lava-jato.htm> Acesso em 06 de março de 2015. 



IV. PROCEDIMENTOS, ATRIBUIÇÕES E COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS 

DELIBERATIVOS 

 

As deliberações sobre concessão de créditos pelo BNDES são de competência da 

diretoria do banco, que é composta, segundo o art. 14 do Estatuto Social da empresa, pelos 

Presidente, Vice-Presidente, e por sete diretores, todos nomeados pelo Presidente da 

República. 

Esses membros, além de outras atribuições, devem deliberar sobre operações de 

responsabilidade de um só cliente ou sobre limites de crédito para determinado grupo 

econômico, situados no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de 

Administração
44

; e autorizar aplicações não reembolsáveis, para os fins determinados no 

Estatuto Social do banco. 

Importante ressaltar que caso o valor das operações supere o limite de crédito 

estabelecido, deve ser consultado o Conselho de Administração do Banco. 

Além dessa atribuição, o Conselho de Administração do BNDES deve examinar e 

aprovar, por proposta do Presidente do BNDES, políticas gerais e programas de atuação a 

longo prazo, em harmonia com a política econômico-financeira do Governo Federal; definir 

os níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, para fins de aprovação de 

operações; e apreciar os relatórios anuais de auditoria e as informações sobre os resultados da 

ação do BNDES, bem como sobre os principais projetos por este apoiados
45

. 

Resta claro, então, que a função fiscalizadora dos projetos apoiados pelo BNDES é de 

competência do Conselho de Administração do Banco. 

É importante esclarecer que o BNDES não disponibiliza em seu sítio na internet as 

normas condicionantes à concessão de financiamento desses empreendimentos, de forma que 

as informações prestadas pelo banco não são suficientes para que a sociedade compreenda os 

critérios utilizados e, consequentemente, a análise sobre o cumprimento das finalidades 

sociais também é comprometida. Assim sendo, explicações oferecidas pelo Banco não 

informam os critérios utilizados e aparentam elevado grau de abertura e abstração em seu 

conteúdo.
46
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 BRASIL, Decreto nº 4.418, de 11 de outubro de 2002, Art. 12. Disponível em 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/O_BNDES/Legislacao/estatuto_bndes.html

> Acesso em 06 de março de 2015. 
45

 Idem. 
46

 BNDES. Apoio Financeiro – Apresentação. Disponível em < 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/> Acesso em 06 de março 

de 2015. 



O site do BNDES evidencia que o tipo de financiamento a ser requisitado varia de 

acordo com a natureza do projeto e explicita que apoia projetos de investimento, no Brasil e 

no exterior, que visem à ampliação, modernização e expansão da capacidade produtiva
47

. 

Uma busca mais aprofundada no site do banco mostra que o BNDES pode financiar a 

realização de projetos ou obras no exterior através do modelo de exportação pós-embarque, 

que visem à internacionalização das empresas brasileiras Muitas das atividades financiadas 

pelo banco estão na área da construção Civil e é por ela que o BNDES financia a 

internacionalização de algumas das maiores empresas nacionais.
48

 

Para tanto, essas empresas devem seguir requisitos mínimos para obterem seus 

financiamentos aprovados. O banco determina que as companhias devem estar em dia com 

obrigações fiscais, tributárias e sociais; apresentar cadastro satisfatório; ter capacidade de 

pagamento; dispor de garantias suficientes para cobertura do risco da operação; não estar em 

regime de recuperação de crédito; atender a legislação relativa à importação, no caso de 

financiamento para a importação de máquinas e equipamentos; e cumprir a legislação 

ambiental
49

.  

Desde já, salienta-se que nenhum dos requisitos exigidos pelo BNDES vincula 

expressamente a concessão de financiamentos à incorporação de boas práticas de governança 

corporativa por parte das empresas financiadas. 

As solicitações de apoio feitas ao BNDES seguem um procedimento determinado e 

compreendem as fases de enquadramento, análise, contratação e desembolso.
50
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 BNDES. Setores, empreendimentos e itens não passíveis de apoio financeiro. Disponível em 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/itens_apoio.html> 

Acesso em 06 de março de 2015. 
48

 São financiados pelo BNDES os serviços de construção de edificações residenciais; serviços de construção de 

edificações não residenciais; serviços de construção de autoestradas (exceto autoestradas elevadas), ruas, 

estradas, estradas férreas e pistas de pouso e decolagem em aeroportos e infraestrutura aeroportuária; serviços de 

construção de pontes, autoestradas elevadas e túneis; serviços de construção de portos e sua infraestrutura; 

serviços de construção de barragens, adutoras, sistemas de irrigação e de outros sistemas de captação, adução, 

contenção e armazenamento de água; serviços de construção de dutos e linhas de comunicação, de longo curso, e 

linhas de transmissão de alta tensão; serviços de construção de dutos e linhas locais de transmissão, de baixa e 

média tensão, e de comunicação e outros serviços de construção relacionados; serviços de construção de usinas 

de geração de energia e subestações de força; serviços de construção de minas e suas unidades industriais, exceto 

usinas de geração de energia e subestações de força; e serviços de construção de instalações para recreação e 

atividades desportivas ao ar livre. BNDES. Relação de produtos financiáveis. Disponível em 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/produtos/download/Rel_

prod.pdf> Acesso em 06 de março de 2015, p. 25, itens 1.0101, 1.0102, 1.0103, 1.0104.00.00, 1.0105, 1.0106, 

1.0107, 1.0108, 1.0109 e 1.0111.00.00. 
49

 BNDES. Clientes. Disponível em 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/clientes.html> Acesso 

em 06 de março de 2015. 
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Na fase de enquadramento, o Departamento de Prioridades e Enquadramento do 

BNDES realiza análise técnica preliminar e verifica se o projeto submetido se adequa às 

políticas operacionais do banco. Após isso, o projeto é encaminhado ao Comitê de 

Enquadramento e Crédito e Mercado de Capitais (CEC), órgão composto por 

superintendentes do BNDES, que verifica o enquadramento da proposta e decide sobre o 

encaminhamento da mesma à análise. 

Quando da análise, o projeto é submetido aos Departamentos Operacionais do 

BNDES. Nessa fase são analisados tanto o projeto como a condição da empresa postulante. 

Acerca desse estágio, o site do banco evidencia que: 

Caso o projeto seja enquadrado pelo CEC, inicia-se a etapa de análise, realizada 

pelos Departamentos Operacionais do BNDES, conforme o setor de abrangência do 

projeto. 

Nesta etapa, é realizada uma análise detalhada sobre o projeto e a postulante, 

incluindo: análise de viabilidade econômico-financeira, classificação de risco de 

crédito, avaliação das garantias oferecidas para cobertura dos riscos, análise jurídica, 

regularidade fiscal e previdenciária das postulantes e do cumprimento da legislação 

ambiental aplicável.
51

 

 

 

É nessa fase do projeto que são vagamente considerados a utilização de mecanismos 

de governança corporativa – sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e 

incentivadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos entre proprietários, conselho de 

administração, diretoria e órgãos de controle
52

 – pela empresa postulante.  

Essa informação não pode ser diretamente retirada do site do banco, mas sim do 

roteiro para apresentação de proposta de apoio financeiro (RAP) – operação direta, disponível 

no domínio. Esse modelo de contrato datado de 2014, dentre outras disposições, afirma que, 

na fase de análise, serão considerados: 

3.ESTRATÉGIA, GOVERNANÇA E CAPITAIS INTANGÍVEIS 

3.1 Estratégia corporativa 

a) Indicar a visão de longo prazo da Proponente Final em relação ao seu portfólio de 

negócios e à alocação de seus recursos (organizacionais, financeiros, sociais, etc), 

bem como a estratégia e montantes de investimentos realizados pela 

Proponente/Grupo Econômico. 

3.2 Governança, gestão e capitais intangíveis 

a) Governança: descrever os principais órgãos deliberativos da Proponente 

Final, apresentando informações quanto à estrutura deliberativa e executiva 

(existência de diretoria, conselho de administração, reunião de sócios etc.); 

indicação de quem representa a sociedade perante terceiros e do órgão 

competente para deliberar sobre a realização de empréstimos. 

b) Gestão: apresentar o organograma da Proponente Final e a avaliação sobre seus 

principais processos administrativos – operações, gestão financeira, suprimentos, 

marketing e vendas, serviços pós-venda etc. 
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c) Capitais intangíveis: avaliar a importância de capitais intangíveis, como marcas e 

patentes, para o sucesso dos negócios da Proponente Final, avaliando ainda os 

investimentos realizados para a valorização desses capitais, se for o caso. Não há 

necessidade de mencioná-los, se a Proponente Final entender que não são relevantes 

para o sucesso de seu negócio. 

d) No caso de Sociedade de Propósito Específico (SPE), descrever a relação com 

seus sócios, principalmente em relação à estrutura deliberativa.
53

 Grifos do autor. 

 

 

Após a análise, passa-se à fase da decisão. Nela o projeto é aprovado ou não. Se for 

aprovado, inicia-se a contratação e o posterior desembolso, em regra, parcelado. 

Frise-se, pois, que a norma acima referendada não aponta para nenhum critério 

objetivo de governança corporativa a ser observado e considerado quando da concessão do 

financiamento. Ela apenas requer a descrição dos órgãos deliberativos e a apresentação de 

dados acerca das estruturas deliberativas e executivas da companhia que requisita o 

empréstimo, de forma a ser insuficiente para aferir se a sociedade cumpre as normas de 

governança.  

 

V. O JUDICIÁRIO E AS REGRAS ESTABELECIDAS PELO BNDES 

 

Por tudo o que já foi exposto – observância do interesse social e do interesse público 

quando da realização dos contratos de financiamento de exportação de serviços na 

modalidade pós-embarque pelo BNDES – o Ministério Publico Federal (MPF) do Distrito 

Federal ingressou com Ação Civil Pública na 20ª Vara Federal do DF para verem 

disponibilizados os dados referentes às transações de financiamento e parceria do BNDES nos 

últimos dez anos. 

O Procurador de Justiça licenciado e Deputado Estadual pelo PSDB no Estado de São 

Paulo, Fernando Capez, por sua vez, propôs Ação Popular contra o BNDES na 12ª Vara 

Federal do Rio de Janeiro com o objetivo de suspender ou anular o financiamento das obras 

de modernização do porto de Mariel, em Cuba. 

Ambas as ações contemplam, cada uma, um dos aspectos dos interesses antes 

abordados nesse estudo. Enquanto a ação movida pelo MPF objetiva a disponibilização dos 

dados requeridos ao parquet para aferir o cumprimento da lei, consubstanciando, assim a 

melhor persecução do interesse público, a ação movida pelo Deputado Fernando Capez visa a 

ampla divulgação dos dados referentes ao financiamento dos serviços de construção civil no 
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porto de Mariel, em Cuba, sob a alegação de que esse financiamento não se coaduna com os 

interesses precípuos do povo brasileiro, contemplando, assim o interesse social. 

A primeira ação proposta foi a do Ministério Público, que data de 2012. Nela, o 

membro do parquet requer ao juízo a publicidade dos dados referentes às operações do 

BNDES nos seguintes termos: 

 

(...) tornar públicas, nos termos da Lei nº 12527/2012, todas as atividades de 

financiamento e apoio a programas, projetos, obras e serviços de entes públicos ou 

privados, que envolvam recursos públicos, realizadas por si ou por intermédio de 

outras pessoas jurídicas por ele instituídas, a exemplo da BNDESPAR, relativas aos 

últimos 10 anos, além das que vierem a ser realizadas doravante, discriminando-lhes 

os destinatários, a modalidade de apoio financeiro concedido e sua justificativa 

(empréstimo direto, empréstimo intermediado por terceiro, subscrição de valores 

mobiliários, entre outras), os montantes financeiros empregados, os prazos do 

investimento, o grau de risco do investimento, as taxas de juros empregadas, os 

valores de aquisição de ações, a forma de captação do recurso utilizado, as garantias 

exigidas, os critérios ou justificativas de indeferimento de eventuais pedidos de 

apoio financeiro, a compatibilidade do apoio concedido com as linhas de 

investimento do Banco etc), disponibilizando-as integralmente em seu sítio 

eletrônico, no prazo de 60 dias a contar da decisão a ser proferida.
54

 

 

 

Para fundamentar seus pedidos o Ministério Público alegou o interesse público das 

informações, uma vez que trata-se de contas públicas e que é função do órgão ministerial a 

fiscalização destas: 

(...) as operações entabuladas pelo réu – qualquer que seja a modalidade empregada, 

a empresas públicas ou privadas, são de interesse público, estando 

consequentemente submetidas à lei da transparência, não se justificando a alegação 

de sigilo bancário sobre as operações de financiamento por ele realizadas, e muito 

menos a negativa em fornecer informações bancárias referentes às contas públicas 

ao Ministério Público Federal, tendo em vista sua função institucional e sua 

competência tratada no art. 127, caput, c/c art. 129 VI, da Constituição Federal, de 

requisitar informações e documentos para instruir os procedimentos 

administrativos.
55

 

 

 

É mister salientar que o Ministério Público já havia, em momento anterior a 

propositura da ação, instaurado procedimento administrativo de investigação preliminar 

perante a Procuradoria da República do Distrito Federal a fim de verificar a regularidade da 

participação do BNDES, mediante apoio financeiro, em fusões ou outras reorganizações 

societárias entre grandes grupos econômicos e que requisitou à Presidência do BNDES 

informações e documentos pertinentes. Todavia, o banco se recusou ao atendimento à 
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solicitação, alegando necessidade de preservação da privacidade dos atos atinentes à gestão 

bancária, nos termos da Lei que regulamenta a Lei de Acesso à Informação. 

O MP, entretanto, por entender que "a interpretação da legislação especial de regência 

do sigilo das informações detidas pelo BNDES, feita pela assessoria jurídica do ente público, 

não merece prevalecer, por contrariar frontalmente o ordenamento jurídico e o interesse 

público”
56

, rogou pela aplicação da Lei 12.527/2012 e pela divulgação dos dados. 

Em um primeiro momento, o juízo indeferiu o pedido liminar de antecipação dos 

efeitos da tutela feito pelo Ministério Público para a disponibilização dos dados requeridos, 

por entender que a decisão que determinasse a publicidade de tais dados seria irreversível. 

Posto isso optou a magistrada por ouvir o BNDES. 

Dentre as alegações do BNDES, as principais foram as de que "não houve recusa em 

atender às solicitações do Ministério Público, tendo sido respondidos objetivamente os 

questionamentos e encaminhados vários documentos"
57

; e que ”relativamente aos 

questionamentos ministeriais que poderiam envolver informações sigilosas, solicitou 

informações, as quais não foram prestadas, o que significa que o autor deixou de fundamentar 

seu pedido de requisições das informações junto ao réu."
58

 

No mesmo sentido, o réu disse que a pretensão do autor não merece prosperar, pois, 

conforme documentos constantes dos autos: 

 

(...) é contrária à LC nº 105/2001, no tocante ao sigilo bancário e/ou ao Decreto nº 

7.724/2012 e ao art. 5º, incisos X, XII e XXXIII, todos da CRFB, também no 

tocante ao sigilo bancário, e, ainda, ao sigilo empresarial, que, em particular está 

relacionado às atividades da BNDESPAR(fl. 193), ressaltando que por ser 

instituição financeira, está sujeito, além do regime de sigilo empresarial em relação 

às suas próprias atividades, ao regime referente ao sigilo bancário, e que a 

BNDESPAR, sociedade anônima subsidiária integral do BNDES, também está 

sujeita ao regime do sigilo empresarial.
59

 

 

 

Insiste ainda o BNDES que a Lei de Acesso à Informação não se aplica às atividades 

do banco, uma vez que o mesmo está sujeito ao regime das pessoas jurídicas de direito 

privado, na forma de instituição financeira (banco), conforme o trecho transcrito:  

(...) de acordo com o inciso II do art. 173 da constituição federal, está sujeita ao 

regime jurídico próprio das empresas privadas e, por isso, as restrições ao acesso às 
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informações a ele disponibilizados em razão do exercício de suas atividades, o que 

encontra previsão da lei 12.527/2011, que faz exceções ao direito ao acesso à 

informação, e que, além disso, as hipóteses caracterizadoras do sigilo bancário não 

foram contempladas no art. 23 da mencionada lei, e que tal exclusão foi 

expressamente feita pelo Decreto 7.724/2012, em seu art. 6º.
60

 

 

 

Informou ainda o BNDES que cumpre a lei de acesso à informação, conforme pode se 

verificar do seu portal de acesso à informação, ferramenta que, conforme já apontado nesse 

estudo, dispõe de informações insuficientes. 

Quando da análise das preliminares do mérito, após a resposta do BNDES à inicial, o 

magistrado decidiu pela legitimidade passiva do BNDES, uma vez que a BNDESPAR é 

subsidiária integral deste, por ele totalmente controlada e que investe o capital que este 

possui. 

No mérito, o juízo entendeu que o BNDES é empresa pública federal, que se destina 

ao exercício de atividades bancárias e operações financeiras, como apoio financeiro a entidade 

públicas e privadas, constituído por recursos públicos e, que tem por finalidade a concessão 

de estímulos aos particulares para o desenvolvimento de projetos que contribuam para o 

desenvolvimento social, cultural e tecnológico. 

Posto isso, ponderou que, independentemente da natureza jurídica de direito privado, o 

BNDES é empresa pública federal e, por isso, está sujeito ao regime jurídico administrativo e 

às regras de direito público, dentre as quais a lei 12.527/2001, lei de acesso à informação. 

No julgamento da causa, a magistrada foi além: invocou julgado do Supremo Tribunal 

Federal, segundo o qual não cabe aos bancos impor sigilo às informações requeridas pelo 

Ministério Público, haja vista que o órgão é o guardião da lei e, consequentemente, do 

interesse público: 

Conforme demonstrado na petição inicial, o Supremo Tribunal Federal já decidiu 

que não cabe às instituições financeiras opor sigilo bancário ao Ministério Público 

quando se trate de contas públicas. 

Nesse sentido, verbis: 

EMENTA: - Mandado de Segurança. Sigilo bancário. Instituição financeira 

executora de política creditícia e financeira do Governo Federal. Legitimidade do 

Ministério Público para requisitar informações e documentos destinados a instruir 

procedimentos administrativos de sua competência.  

2. Solicitação de informações, pelo Ministério Público Federal ao Banco do Brasil 

S/A, sobre concessão de empréstimos, subsidiados pelo Tesouro Nacional, com base 

em plano de governo, a empresas do setor sucroalcooleiro. 

3. Alegação do Banco impetrante de não poder informar os beneficiários dos 

aludidos empréstimos, por estarem protegidos pelo sigilo bancário, previsto no art. 
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38 da Lei nº 4.595/1964, e, ainda, ao entendimento de que dirigente do Banco do 

Brasil S/A não é autoridade, para efeito do art. 8º, da LC nº 75/1993.  

4. O poder de investigação do Estado é dirigido a coibir atividades afrontosas à 

ordem jurídica e a garantia do sigilo bancário não se estende às atividades ilícitas. A 

ordem jurídica confere explicitamente poderes amplos de investigação ao Ministério 

Público - art. 129, incisos VI, VIII, da Constituição Federal, e art. 8º, incisos II e IV, 

e § 2º, da Lei Complementar nº 75/1993.  

5. Não cabe ao Banco do Brasil negar, ao Ministério Público, informações sobre 

nomes de beneficiários de empréstimos concedidos pela instituição, com recursos 

subsidiados pelo erário federal, sob invocação do sigilo bancário, em se tratando de 

requisição de informações e documentos para instruir procedimento administrativo 

instaurado em defesa do patrimônio público. Princípio da publicidade, ut art. 37 da 

Constituição.  

6.No caso concreto, os empréstimos concedidos eram verdadeiros financiamentos 

públicos, porquanto o Banco do Brasil os realizou na condição de executor da 

política creditícia e financeira do Governo Federal, que deliberou sobre sua 

concessão e ainda se comprometeu a proceder à equalização da taxa de juros, sob a 

forma de subvenção econômica ao setor produtivo, de acordo com a Lei nº 

8.427/1992.  

7. Mandado de segurança indeferido. (MS 21729, MARCO AURÉLIO, STF.)
61

 

 

 

Por todas essas razões, recentemente, em dezembro de 2014, a magistrada que conduz 

o processo deferiu a antecipação dos efeitos da tutela em favor do Ministério Público para que 

o BNDES remeta ao órgão ministerial todos os dados requeridos. 

O mesmo não ocorreu na ação que corre na vara federal do Rio de Janeiro. Nela houve 

decisão desfavorável ao autor e favorável ao BNDES. 

Importante, pois, diferenciar as alegações de cada uma das ações. Enquanto a primeira 

prima pelo interesse público concretizado na capacidade fiscalizadora do cumprimento das 

leis pelo Ministério Público Federal, a segunda questiona se o financiamento do porto de 

Mariel, em Cuba vai ao encontro das necessidades da sociedade brasileira, senão, vejamos: 

O Brasil, como dito, é um país em que falta tudo. As estradas estão em péssimo 

estado; a falta de saneamento básico pelo país afora é vergonhosa; a falta de 

instrumentos para combate à seca deixa o Nordeste em situação que outros países 

não enfrentam desde o Século XIX. Em saúde e educação pública somos, ano após 

ano, os campeões de últimos lugares. A rede de ferrovias é tão ínfima que nem 

merece o nome de “rede” – e os “resultados” do “trem bala” e da “Ferrovia Norte-

Sul” são pífios. E, trágica ironia, os portos brasileiros estão em situação alguns graus 

abaixo de calamitosa. 

De fato, o estado de abandono dos portos brasileiros é fato público e notório. O 

autor junta, aqui, algumas poucas matérias jornalísticas que mostram bem o nível de 

atraso e abandono do nosso sistema portuário. 

E, num país assim, o que faz o BNDES, com os bilhões que tirou dos brasileiros? 

Financia um porto em Cuba!
62
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Afora o notório caráter político da petição, como se observa pelo texto transcrito, a 

questão que nela se faz é outra: “Os investimentos em exportação de serviços para outros 

países são do interesse da sociedade brasileira?”, restando certo que há, ainda, enormes 

desigualdades e deficiências estruturais nos serviços prestados no Brasil. 

A decisão do juízo, até a presente data, foi desfavorável ao autor e favorável ao 

BNDES. Nela, a magistrada entendeu que a exportação desses serviços tem reflexos positivos 

no Brasil, por gerar emprego e renda., ou seja, diante da diferenciação entre interesse público 

e interesse social antes feita nesse trabalho, ao menos neste processo, observou-se o primeiro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por todo o exposto, ainda não se pode afirmar que os financiamentos de exportação 

pós-embarque do serviço de construção pelo BNDES atendem de fato ao interesse público e 

ao interesse social. Faltam informações acerca dos referidos financiamentos, o que 

impossibilita reflexões mais profundas sobre os reais impactos dessas empreitadas. 

É certo, entretanto, que a transparência nas operações realizadas pelo BNDES não é a 

regra. Há muitos dados não divulgados pelo banco em seu site na internet. Além disso, é 

impossível a obtenção de informações sobre quaisquer projetos por outros meios, salvo o 

judicial. Tamanha é a falta de transparência que o próprio Ministério Público Federal – órgão 

responsável por fiscalizar o estrito cumprimento da lei – encontrou (e ainda encontra) entraves 

no que tange à obtenção de informações dos inúmeros financiamentos realizados pelo 

BNDES. 

Outra observação advinda do presente estudo é a de que, não há – aparentemente – um 

condicionamento para a concessão de empréstimos ou realização parcerias apenas às 

empresas que expressamente seguem as práticas de governança corporativa impostas pelo 

mercado interno e internacional. Pelo contrário, o banco prevê a possibilidade de 

descumprimento de regras que ele mesmo institui, sendo, inclusive, possível que seus 

contratos com as empresas financiadas tenham disposições contrárias à Resolução 665/87, 

que trata das disposições aplicáveis aos contratos do BNDES. 

Não obstante os apontamentos feitos até aqui, o presente estudo ainda carece de 

informações concretas e aprofundamento, para que seja possível avaliar com mais clareza, os 

supostos benefícios econômicos e sociais advindos dos inúmeros contratos de financiamento 

do BNDES para realização de projetos em outros países.  
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